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GRAMÁTICA [01-06]: 

FUNÇÕES DA LINGUAGEM 

01. Indique as funções da linguagem presentes no texto abaixo: 

"Para fins de linguagem a humanidade se serve, desde os tempos pré-históricos, de sons a que se dá o nome genérico de voz, determinados 

pela corrente de ar expelida dos pulmões no fenômeno vital da respiração, quando, de uma ou outra maneira, é modificada no seu trajeto até a 

parte exterior da boca." (Matoso Câmara Jr.) 

I)Referencial 

II) Poética 

III)Emotiva 

IV) Fática 

V)Metalinguística 

 

02. Assinale a alternativa que apresenta a função de linguagem predominante: 

"Olá, como vai? 

 Eu vou indo e você, tudo bem? 

 Tudo bem, eu vou indo em pegar um lugar no futuro e você? 

Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo..." (Paulinho da Viola) 

a) poética 

b) metalinguística 

c) referencial 

d) fática 

e) emotiva 

 

SONS, LETRAS E IMAGENS 

03. Assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui dígrafo: 

a) folha - ficha - lenha - fecho 

b) lento - bomba - trinco - algum 

c) águia - queijo - quatro - quero 

d) descer - cresço - exceto - exsudar 

e) serra - vosso - arrepio – assinar 

 

04. As alternativas corretas a respeito da palavra "churrasqueira" são: 

I)apresenta 13 letras e 10 fonemas 

II) apresenta 3 dígrafos: ch, rr, qu 

III)divisão silábica: chur-ras-quei-ra 

IV) é paroxítona e polissílaba 

V)apresenta o tritongo: uei 

 

05. A palavra "charuto" não apresenta: 

I)um dígrafo e seis fonemas. 

II) um dígrafo e sete fonemas. 

III)sete letras e sete fonemas. 

IV) sete letras e dois dígrafos. 

V)sete letras e cinco fonemas. 

 

06. Assinale o vocábulo com ditongo nasal decrescente: 

a) quando. 

b) zangou. 

c) misteriosos. 

d) vitória. 
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e) moravam. 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

Texto para as questões 7 e 8. 

"Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas 

cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz se fragmenta, como em 

um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com um mínimo 

de elementos. 

De água e luz ele faz seu esplendor, seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, oh minha amada; de tudo 

que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e 

me faz magnífico." 

(Rubem Braga, 200 Crônicas Escolhidas) 

 

7. Nas três "considerações" do texto, o cronista preserva, como elemento comum, a idéia de que a  

sensação de esplendor: 

a) ocorre de maneira súbita, acidental e efêmera; 

b) é uma reação mecânica dos nossos sentidos estimulados; 

c) decorre da predisposição de quem está apaixonado; 

d) projeta-se além dos limites físicos do que a motivou; 

e) resulta da imaginação com que alguém vê a si mesmo.  

 

8. Atente para as seguintes afirmações: 

 

I - O esplendor do pavão e o da obra de arte implicam algum grau de ilusão. 

II - O ser que ama sente refletir em si mesmo um atributo do ser amado. 

III - O aparente despojamento da obra de arte oculta os recursos complexos de sua elaboração. 

 

De acordo com o que o texto permite deduzir, apenas:  

a) as afirmações I e III estão corretas;  

b) as afirmações I e II estão corretas; 

c) as afirmações II e III estão corretas;  

d) a afirmação I está correta;  

e) a afirmação II está correta. 

 

9. Leia o texto abaixo, transcrito de uma pichação de muro, em São Paulo: 

 

“Eternamente 

É ter na mente 

Éter na mente 

Eternamente” 

 

Pode-se considerar este texto como artístico principalmente por que: 

 

a) Traduz, de maneira límpida, a idéia de eternidade. 

b) Trabalha um arranjo de palavras a partir de um só vocábulo, relacionando-as entre si. 

c) Evoca uma mensagem poética, a partir de dado da imortalidade. 

d) Participa socialmente de um contexto, por estar pichado num muro. 

e) N.d.a 

 

10. (PUC-PR) Marque a opção em que há uma metáfora: 

 

a) "Minha vida é uma colcha de retalhos, todos da mesma cor..." (Mário Quintana) 

b) Trata-se de uma pessoa que falta sempre com a verdade. 

c) Cada qual procurava cuidar de si mesmo. 

d) Caminhar para a morte, pensando em vencer na vida. 

e) "Olhe, meu filho, os homens são como formigas." 

(Érico Veríssimo) 
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11. (FESP) Em todos os versos citados a seguir, ocorre prosopopeia, exceto em: 

 

a) "Amigo! o campo é o ninho do poeta!" (Castro Alves) 

b) "Mugem soturnamente as águas..." (Olavo Bilac) 

c) "A neblina, roçando o chão, cicia, em prece." (Olavo Bilac) 

d) "Beijando a areia, batendo as fráguas Choram as ondas, choram em vão..." (Vicente de Carvalho) 

e) "Debalde o rio docemente Canta a monótona canção." (Manuel Bandeira) 

 

12. (FMB-MG) "O poeta dos escravos é uma glória imorredoura da Bahia." O que está grifado é uma figura de estilo especificamente reconhecida 

como: 

a) metonímia. 

b) antonomásia. 

c) comparação. 

d) metáfora. 

e) catacrese. 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

13. (UFPA) A matéria se apresenta sob forma de cerca de 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia, a Via-Láctea. Uns 65 bilhões dessas estrelas 

podem ter planetas girando ao seu redor, como acontece no Sistema Solar. Podem alguns desses distantes planetas apresentar alguma forma 

de vida? Até o momento nada se sabe a respeito. Não se sabe se em algum outro lugar do Universo a matéria existente originou formas de 

organismos vivos, como aconteceu em nosso planeta. Hoje, vários cientistas buscam algum sinal de vida extraterrestre. Para isso, procuram 

em diversos pontos da Via-Láctea planetas que apresentem condições físicas e químicas semelhantes às encontradas aqui na Terra: 

temperatura, pressão, composição química da atmosfera, do solo, etc. 

(BARROS, Carlos e PAULINO, Wilson Roberto. Física e Química. São Paulo: Ática, 1997) 

 

No texto 1, acima, os segmentos que promovem a sequenciação textual, relacionando coesivamente uma idéia com outra anteriormente 

expressa, são: 

a) Uns 65 bilhões dessas estrelas; alguns desses distantes planetas; algum outro lugar do Universo; isso. 

b) Uns 65 bilhões dessas estrelas; alguns desses distantes planetas; a respeito; para isso. 

c) Via-Láctea; planetas girando ao seu redor; Sistema Solar; Terra. 

d) Uns 65 bilhões dessas estrelas; Sistema Solar; alguns desses distantes planetas; em nosso planeta. 

e) Via-Láctea; até o momento; hoje; diversos pontos da Via-Láctea. 

 

14. (UFPB) Um dia, o Simão me chamou: – “Vem ver. Olha ali”. Era uma mulher, atarracada, descalçada, que subia o caminho do morro. (Diante 

do Sanatorinho havia um morro. Os doentes em bom estado podiam ir até lá em cima, pela manhã e à tarde.) Lembro-me de que, de repente, a 

mulher parou e acenou para o Sanatorinho. Não sei quantas janelas retribuíram. E o curioso é que, desde o primeiro momento, Simão saltou: – 

“É minha! Vi primeiro!”. 

Uns oitenta doentes tinham visto, ao mesmo tempo. Mas o Simão era um assassino. Como ele próprio dizia, sem ódio, quase com ternura, 

“matei um”. E o crime pretérito intimidava os demais. Constava que trouxera, na mala, com a escova de dentes, as chinelas, um revólver. 

Naquela mesma tarde, foi para a cerca, esperar a volta da fulana. E conversaram na porteira. Simão voltou, desatinado. Conversara a fulana. 

Queria um encontro, na manhã seguinte, no alto do morro. 

A outra não prometera nada. Ia ver, ia ver. Simão estava possesso: – “Dez anos!”, e repetia, quase chorando: – “Dez anos não são dez dias!”. 

Campos do Jordão estava cheio de casos parecidos. Nada mais cruel do que a cronicidade de certas formas de tuberculose. Eu conheci vários 

que haviam completado, lá na montanha, um quarto de século. E o próprio Simão falava dos dez anos como se fosse esta a idade do seu 

desejo. 

Na manhã seguinte, foi o primeiro a acordar. (…) Havia uma tosse da madrugada e uma tosse da manhã. Eu me lembro daquele dia. Nunca se 

tossiu tanto. Sujeitos se torciam e retorciam asfixiados. E, súbito, a tosse parou. Todo o Sanatorinho sabia que, no alto do morro, o Simão ia ver 

a tal mulher do riso desdentado. E justamente ela estava subindo a ladeira. Como na véspera, deu adeus; e todas as janelas e varandas 

retribuíram. Uma hora depois, volta o Simão. Foi cercado, envolvido: – “Que tal?”. Tinha uma luz forte no olhar: – “Tem amanhã outra vez”. 

Durante todo o dia, ele quase não saiu da cama: – sonhava. Às seis, seis e pouco, um médico entra na enfermaria. Falou pra todos: – “Vocês 

não se metam com essa mulher que anda por aí, uma baixa. Passou, hoje de manhã, subiu a ladeira. É leprosa”. Ninguém disse nada. O 

próprio Simão ficou, no seu canto, uns dez minutos, quieto. Depois, levantou-se. No meio da enfermaria, como se desafiasse os outros, disse 

duas vezes: – “Eu não me arrependo, eu não me arrependo”. 

(RODRIGUES, Nelson. A menina sem estrela. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 132-3.) 

 

A propósito do fragmento seguinte: “A outra não prometera nada. Ia ver, ia ver.”, afirma-se que a repetição da locução verbal : 

I. é um traço coloquial do discurso. 

II. introduz discurso indireto livre. 



 

 

2ºTQ 1ª série -  1º Trimestre 2013 

4 

III. ressalta a onisciência do narrador. 

 

Das afirmações acima, está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 

b) apenas II. 

c) I e II. 

d) I e III. 

e) II e III. 

 

15.  (PUC-MG) As práticas escolares de leitura 

Na escola, tal como a conhecemos, a leitura de textos nunca deixou de estar presente, em qualquer das disciplinas que nela se ministram 

(técnicas ou não). Mas é no interior daquela disciplina que teria a própria leitura como seu objeto de estudos (as aulas de língua e literatura) 

que esta prática é mais surpreendente. Nas aulas de português, a presença da leitura tem tido um objetivo muito particular: o da transformação 

do texto que se lê em modelo, isto por diferentes caminhos: 

 

1) O texto transformado em objeto de uma leitura vozeada (ou da oralização do texto escrito), em que se lê para “provar” que se sabe ler. 

Recomendava-se, em geral, que o próprio professor fizesse uma leitura em voz alta do texto, e depois solicitasse que seus alunos lessem o 

texto: aluno por aluno (às vezes sadicamente, aquele aluno que o professor percebe estar com a alma vagando longe da sala de aula) vão 

lendo partes do texto. Lê melhor aquele que melhor se aproxima do modelo de leitura dado: a leitura do professor. Evidentemente, trata-se hoje 

de uma prática felizmente já ausente das aulas contemporâneas; 

2) O texto transformado em objeto de uma imitação. A leitura nada mais é do que a motivação para a produção de outros textos pelo aluno. Com 

ela, dois resultados podem ser perseguidos: ou que o aluno escreva outro texto tratando do mesmo tema (ainda que tal tema lhe seja distante) 

ou que o aluno tome o texto como modelo formal para escrever, sobre outro tema, mas na forma do texto lido (e os alunos então escrevem 

poesias, crônicas, contos, fábulas, etc., sempre de acordo com o modelo a ser seguido); 

3) O texto transformado em objeto de uma fixação de sentidos. Os sentidos que o professor ou algum outro leitor privilegiado tenha dado ao texto 

passam a ser os sentidos do texto. Ao aluno, em sua leitura do texto, cabe descobrir tais sentidos previamente definidos. Lê melhor quem mais 

se aproximar dos sentidos que já se atribuíram ao texto. Não se trata de o aluno (leitor) construir sentidos do texto a partir das pistas que este 

lhe fornece associadas à experiência vivida por ele próprio, mas se trata de o aluno “redescobrir” a leitura desejada, num exercício de 

adivinhações que não mobiliza a história de vida do leitor (que inclui também outras leituras), mas mobiliza apenas sua experiência escolar, que 

sempre lhe disse que deve “aproximar-se” do já dado para melhor se safar da tarefa. 

 

Em resumo, estes três tipos de práticas não respondem a qualquer interesse do próprio leitor: são exercícios de leitura cujos objetivos são para 

ele incompreensíveis. Afinal, para que aprender a ler em voz alta, se pretendo ser torneiro mecânico, eletricista, projetista, ou o que seja? Para 

que escrever sobre este tema, se sobre ele já escreveu o autor que acabo de ler e nada tenho de diferente para dizer? Para que aprender a 

escrever poesias, crônicas, contos, se não farei nada disso depois? Para que ler o texto que estou lendo, se não houvesse estas perguntas de 

interpretação que tenho que responder para me ver “aprovado” em português? 

Não se trata de leituras de sujeitos que, querendo aprender, vão em busca de textos e, cheios de perguntas próprias, sobre eles se debruçam 

em busca de respostas. O que poderia ser uma oportunidade de encontros de sujeitos torna-se um meio de estimular operações mentais 

(especialmente da memória), e não um meio de, operando mentalmente, produzir sentidos e, conseqüentemente, construir categorias de 

compreensão da realidade vivida a partir das informações e opiniões dadas pelo autor do texto lido. 

GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação.  Campinas, SP: Mercado de Letras – ALB, 

1996, p. 118-120. 

 

Em todos os trechos a seguir, retirados do texto lido, o autor revela aspectos desejáveis para a prática da leitura na escola, EXCETO: 

a) Não se trata de o aluno (leitor) construir sentidos do texto a partir das pistas que este lhe fornece associadas à experiência vivida por ele 

próprio. 

b) O que poderia ser uma oportunidade de encontro de sujeitos 

c) Não se trata de leituras de sujeitos que, querendo aprender, vão em busca de textos e, cheios de perguntas próprias, sobre eles se debruçam 

em busca de respostas. 

d) e não um meio de, operando mentalmente, produzir sentidos e, conseqüentemente, construir categorias de compreensão da realidade vivida a 

partir das informações e opiniões dadas pelo autor do texto lido. 

e) Lê melhor quem mais se aproximar dos sentidos que já se atribuíram ao texto. 

 

16. (UFPA) O texto Tecendo a Manhã de João Cabral de Melo Netto, já nos seus primeiros versos refere: 

 

Um galo sozinho não tece a manhã: 

Ele precisará sempre de outros galos… 

Tais versos 
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a) remetem para a tendência ruralista nordestina que aparece na sua poesia 

b) sugerem-nos que o poeta se preocupa com a utilidade prática dos animais 

c) procuram despir a poesia de processos pomposos, anunciando a tendência para enfatizar a vida comunitária, marca de seus versos 

d) trazem a presença do Natal e toda sua simbologia o que é suficiente para registrar a religiosidade de seu autor 

e) sugerem o resgate que João Cabral faz da fantasia, colocando-a como ponto fundamental do fazer poético 

 

17. De acordo com o ditado popular "invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou", 

 

a) o invejoso nunca teve medo, nem amedronta seus vizinhos; 

b) enquanto o invejoso prospera, seus vizinhos empobrecem; 

c) o invejoso não cresce e não permite o crescimento dos vizinhos; 

d) o temor atinge o invejoso e também seus vizinhos; 

e) o invejoso não provoca medo em seus vizinhos. 

 

18. Leia e responda: 

 

"O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e 

outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro." 

 

Assinale a alternativa correta sobre esse fragmento de D. Casmurro, de Machado de Assis: 

a) é de caráter narrativo; 

b) é de caráter reflexivo; 

c) evita-se a linguagem figurada; 

d) é de caráter descritivo; 

e) não há metalinguagem 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

19. (UFPB) Las palabras que califican – impactos / opción / desarrollo – son, respectivamente: 

 

a) provocado / ecoturismo / auténtico  

b) ambientales / presentada / adecuado  

c) del planeta / minoritaria / sostenible 

d) negativo / natural / herramienta 

e) irreparables / respetuosa / auténtico 

 

TEXTO 

 

Santo Domingo es una ciudad de primicias, con la primera catedral del Nuevo Mundo, el primer fuerte, monasterio, hospital, universidad, calle y 

palacio. Las calles adoquinadas de la ciudad colonial evocan el romantismo de aquella época, con sus robustas fachadas de piedra y sus 

pequeños cafés y bares a la orilla del río. 

Nadie puede visitar la República Dominicana sin llegar a su romántica zona vieja, que lo cautivará por su seductora belleza y sus edificaciones 

antiguas. Un lugar especial para visitar en las mañanas. Allí como detenido en el tiempo, podrá disfrutar del aire, las palomas y la parsimonia de 

la gente que la visita a diario y, por supuesto, sin prisa. 

Aunque aquí se guarda el patrimonio histórico del nuevo mundo, en Santo Domingo colonial encontrará mucho más que monumentos, verá una 

cara hermosa, hospitalaria y apacible de la ciudad más vieja de América. Una cara que no se puede perder. 

(Texto adaptado http://www.santodomingo2003.com). 

 

20. (UFPB) Según el texto, en Santo Domingo 

 

I. encontramos la universidad más antigua de las Américas. 

II. todavía se perciben románticos cafés. 

III. los turistas están apurados. 

 

Está correcta sólo la opción: 

a) I  

b) II  

c) III  

d) I y II 
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e) II y III 

 

21. Marque (V) verdadero o (F) falso, según el texto:En Santo Domingo uno puede 

(  ) tomar unas copas cerca del río. 

(  ) complacerse con la naturaleza. 

(  ) visitar a los cautivos. 

 

La secuencia correcta es: 

a) V, F, F  

b) V, V, F  

c) F, V, V  

d) F, F, V 

e) V, F, V 

 

22.  Calles adoquinadas es lo mismo que calles: 

a) atascadas  

b) estropeadas  

c) desdichadas 

d) enredadas 

e) enladrilladas 

 

23. Marque (V) verdadero o (F) falso, según el texto: 

 

En Santo Domingo uno puede 

 

(  ) tomar unas copas cerca del río. 

(  ) complacerse con la naturaleza. 

(  ) visitar a los cautivos. 

 

La secuencia correcta es: 

a) V, F, F  

b) V, V, F  

c) F, V, V  

d) F, F, V 

e) V, F, V 

 

24.  

INGLÊS [25-30]: 

What is Busking? 
 
1.Most of us at some stage or another have enjoyed those special and often rare moments of taking a 

relaxed stroll through a park, along a beach promenade, past a tourist attraction or a casual walk through 
the city. 

4.Chances are you would have noticed a musician, someone juggling, or perhaps a comedian entertaining 
those who pass by, and wondered “What on earth is that person doing out here?” Shouldn’t they be 
indoors, onstage, entertaining a seated audience? 
Most definitely not! 

8.For this is a busker and performing outdoors - busking - is what they love to do. 
A busker, also known as a street performer, is someone who does exactly what the title implies... 
performs on the streets, usually in areas where there is high pedestrian traffic. 
A busker can be a musician, comedian,juggler, clown, actor, variety artist, improviser, dancer, acrobatic, 

12.contortionist, magician, fire eater, sword swallower, snake charmer, fortune teller, sidewalk artist 
(sketching, painting, etc), puppeteer, storyteller, poet, mime, living statue, balloon sculptor or perform 
any type of art that will be appreciated by pedestrians. 
Unlike professionally organized entertainment where the entertainer is guaranteed ‘x’ amount of dollars 

16.for putting on a show, a busker does not charge a set price, but will accept ‘tips’ for their performance. 
The busker’s audience may walk on by – quite often with a new spring in their step, perhaps stop 
momentarily or even settle in and get comfortable to enjoy the entertainment. As a sign of appreciation 
and encouragement, the audience offers money or gifts - usually dropped into the performer’s ‘hat’. How 

20.well the busker performs and interacts with the audience can greatly influence how much money he or she will receive. 
 
                                       Disponível em: <http://www.buskerworld.com/what_is_busking.html>. Acesso em: 13 jun. 2012. 

http://www.buskerworld.com/what_is_busking.html
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25. According to the text, identify the question(s) whose answer(s) is(are) found in paragraph 5 (lines 9 – 10): 

I. What does a busker do? 

II. Where do buskers perform? 

III. When do buskers stop busking? 

IV. Who does a busker get tips from? 

 

The correct question(s) is (are) only: 

a) I.          

b) I and II.         

c) I and IV.           

d) III and IV.           

e) II, III and IV. 

 

26. According to the text, identify the correct statements: 

I. The author denounces busking. 

II. The author defines busking. 

III. The author criticizes busking. 

IV. The author exemplifies busking. 

 

The correct statements are only: 

a) I and II. 

b) I, III and IV.          

c) III and IV.          

d) II and III.          

e) II and IV. 

 

27. How many personal pronouns can you found in paragraph 20 (lines 21 – 22): 

a) one.          

b) three.          

c) Not mentioned.          

d) two.          

e) four. 

 

28. How many reflexive pronouns can you found in paragraph 1 (lines 1 – 3): 

a) one.          

b) three.          

c) two.          

d) four.       

e )Not mentioned.  

 

Read the text and answer 1 to 5, according to it. 

Poems for the People - Poems by the People 

We all build up a fantasy of what the perfect person should be. As time goes on we realize that we live 

in a fantasy. Some are luckier than others to at least get a glimpse of their fantasy. 

I've been fortunate to get that glimpse. 

Fantasy 

by Virgo 

All my life I had built up a fantasy 

of the perfect man. 

Countless romance stories and fables 

helped make that fantasy a reality in my mind. 

Searching for that fantasy leads to many 

disappointments. 

Reality made it clear that there was no such man. 

And as the years went by, the fantasy started 

to fade away - until I met you. 

I had almost given up on the fantasy until 

my fantasy became reality, 

that reality became you. 
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Visitor Comments 

It is so true, In my point of view too! Patrick 

I loved this poem. It tells that we all have a fantasy waiting to come true. sweetness 

This is such a good poem! It deeply touched me. Bernie 

I love this poem. It explains exactly how I feel about my husband. I thought I 

would never find that special him, until He found Me. 

Maria 

oh how I wish I could say the same. but I will remember this poem, that's for sure. Lena 

There are 46 Additional Visitor Comments (click to read them) 

 

Disponível em:  

http://www.netpoets.com/poems/love/1520001.htm>. Acessoem: 21 jun. 2010. (Textoadaptado.) 

 

 

29. Considering the characteristics of the whole text, it is correct say that it is from 

a) a teen fashion magazine. 

b) an interactive virtual site.   

c) a fantastic modern tale.  

d) a formal business e-mail. 

e) a romantic short story. 

 

30. It is correct to say that the message in Virgo’s poem is: 

a) Fantasy may become reality.  

b) Ideal men have to be real. 

c) Dreams must come true. 

d) Fantasies need be perfect. 

e) Disappointment might cause fantasy. 

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

31. A Filosofia pode ser definida como uma busca incessante pelo conhecimento guiada pela dúvida ou por questionamentos que analisam as 

situações que são oferecidas prontamente, considerando os raciocínios construídos coerentemente. Já o mito, pode ser: 

  

a) Uma narrativa que não tem pretensão em transmitir mensagem ou explicação alguma 

b) Uma narrativa sobre a origem de alguma realidade, coisa ou ser, sem coerência – contraditória 

c) Uma narrativa sobre a origem da filosofia já que mito e filosofia não se separam  

d) Uma narrativa coerente sobre a origem da vida 

 

32. Observe a Imagem à seguir: 

 

 
 

 Na alegoria da Caverna, Platão apresenta a existência de dois mundos distintos: o mundo das Ideias que representa a verdadeira realidade do 

que existe; o mundo sensível ou visível que são uma cópia imperfeita do que se encontra na ideia. Sobre essa “Teoria” (da Caverna) de Platão, 

insira V nas alternativas pertinentes e F para as impertinentes. 

 

(   ) No mundo sensível, o homem se encontra encadeado, constrangido a olhar só para a parede na sua frente, ficando com a mente embotada, 

preocupando-se apenas com as coisas mesquinhas do seu dia-a-dia; 

(   ) No Mundo inteligível, mundo das Ideias,  a condição em que se encontra o homem é  uma situação de desconhecimento e ignorância (agnosis) 

na qual ele é dominado pelas sensações e pelos sentidos mais primários 

http://www.netpoets.com/poems/love/1520001.htm
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(   ) Na condição do Mundo inteligível, o  Homem é aquele orientado pela inteligência e pela razão que quer dizer: liberto da opressiva caverna, 

podendo investigar e inquirir tudo ao seu redor conhecendo enfim as formas perfeitas; 

 

A Sequência corretaé: 

a) VVF 

b) VFV 

c) VVV 

d) FFF 

 

33.  

 

 Teoria fundamental de Comte e que influenciou tanto o surgimento 

da Sociologia enquanto ciência e o próprio pensamento 

contemporâneo (com as devidas ressalvas mediante o 

desenvolvimento do pensamento ao longo do tempo após o seu 

surgimento), o Positivismo segue uma lógica segundo a qual o 

caminho para o conhecimento científico deve considerar os 

seguintes passos: 

 

a) Observação, Experimentação, leis 

b) Observação, leis, teoria 

c) Observação, teoria, leis 

d) Observação, análise, teoria 

 

34. As principais características do Fato Social, segundo Durkheim, são 

Coercitividade, exterioridade e generalidade. Na sequência a seguir, 

identifique a alternativa que não é pertinente quanto a uma das características do Fato Social. 

 

a) Exterioridade – Costumes, valores e crenças que os indivíduos absorvem da sociedade ou na cultura na qual estão inseridos 

independentemente de sua vontade. 

b) Coercitividade – os costumes, valores e crenças que os indivíduos absorvem da sociedade ou de sua cultura são impostos – aos indivíduos 

resta optar por eles. 

c) Generalidade – o Fato social se repete na mesma sociedade, em alguns grupos ou indivíduos, caracterizando-se como “geral”. 

d) Exterioridade – os costumes, valores e crenças que os indivíduos absorvem da sociedade ou de sua cultura são impostos – aos indivíduos 

resta optar por eles. 

 

35. O Senso Comum é uma espécie de conhecimento que se diferencia do conhecimento filosófico e do conhecimento científico, neste sentido, 

indique qual a natureza do Senso Comum. 

 

a) O Senso Comum é um saber fragmentado, às vezes incoerente, que condiciona os indivíduos a aceitá-lo passiva e mecanicamente, frente à 

situação cultural em que vivem. 

b) O Senso Comum não é um saber fragmentado, mas às vezes incoerente, condiciona os indivíduos a aceitá-lo passiva e mecanicamente, frente 

à situação cultural em que vivem. 

c) O Senso Comum é um saber fragmentado, coerente, que condiciona os indivíduos a aceitá-lo passiva e mecanicamente, frente à situação 

cultural em que vivem. 

d) O Senso Comum é um saber sistemático que condiciona os indivíduos a aceitá-lo passiva e mecanicamente, frente à situação cultural em que 

vivem. 

 

36. “Imagine se o homem não tivesse sido tão curioso, tão inquieto sobre os fenômenos que o rodeavam. Se tivesse ficado satisfeito com os 

recursos rústicos, sem muito conforto, sem tratamentos de saúde... provavelmente não teríamos o avanço científico e tecnológico de que 

desfrutamos. 

 

Do material didático do Sistema dom Bosco: Indivíduo e Sociedade  

(Filosofia e as Formas do Conhecimento –manual do mestre p 19) 

 

 Sobre o conhecimento, indique qual das seguintes opções explica a atitude de busca constante pelo conhecimento empenhada pelo homem. 

 

a) A satisfação de um mero desejo consumista 

b) A satisfação de um desejo de status social, numa posição privilegiada em relação aos demais 
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c) A satisfação da própria natureza humana e do seu desejo de liberdade 

d) A Satisfação das necessidades puramente científica sem a sua interação com o social. 

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. Sobre as civilizações da Antigüidade Oriental, é correto afirmar: 

 

a) Entre os egípcios, embora a prática de mumificar cadáveres tivesse contribuído para o estudo do corpo humano, o respeito que essa civilização 

tinha pelos mortos proibia a dissecação de cadáveres unicamente para estudos. 

b) Os escribas hebreus constituíam-se num grupo social que, por dominar a arte de ler e escrever, desempenhou importantes funções religiosas 

como a conversão de fiéis ao monoteísmo. 

c) Entre os princípios religiosos contidos na Bíblia está o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses. 

d) O vínculo visível das influências do judaísmo sobre o cristianismo está na pessoa de Cristo, considerado ‘O Messias’ pelas duas religiões. 

e) Tanto o cristianismo como o islamismo, religiões que têm hoje milhões de seguidores, receberam influências do judaísmo. 

 

38. Os Estados Teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram, acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios 

desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano porque 

a) se opunham ao politeísmo dominante na época. 

b) os seus deuses, sempre prontos para castigar os pecadores, desencadearam o dilúvio. 

c) depois da morte a alma podia voltar ao corpo mumificado. 

d) construíram túmulos, em forma de pirâmides truncadas, erigidos para a eternidade. 

e) os camponeses constituíam categoria social inferior.  

 

39. Com relação às civilizações egípcias e mesopotâmicas, é correto      afirmar: 

I.  O torno para a fabricação de cerâmica usado no Egito foi, durante séculos, mais lento e ineficiente do que aquele empregado na 

Mesopotâmia. 

II.  As técnicas de produção utilizadas pelo Egito faraônico e pela Mesopotâmia se fixaram, em sua maioria, durante o surto de inovações 

tecnológicas que se estendeu de 3200 a 2700 a.C. 

III.  Comparando-se o Egito à Mesopotâmia, pode-se constatar certo atraso do primeiro em relação à segunda, onde certas inovações 

tecnológicas foram introduzidas anteriormente. 

IV.  As atividades agrícolas eram supérfluas na economia egípcia antiga, dada a pouca fertilidade do solo, e de extrema importância na 

Mesopotâmia, onde se cultivam cereais como o trigo e a cevada. 

V. O instrumento baseado no princípio do contrapeso, para a elevação de recipientes com água, foi introduzido no Egito no século XIV a.C., 

apareceu em um sineto mesopotâmico cerca de seis séculos antes. 

a) I, II e III.  

b) II, IV e V.  

c) I,III e IV.  

d) I, II, III e V.  

e) I, II.  IV e V. 

 

40. A expansão de Roma durante a República, com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou sensíveis transformações sociais 

e econômicas, dentre as quais 

a) marcado processo de industrialização, êxodo urbano, endividamento do Estado. 

b) fortalecimento da classe plebéia, expansão da pequena propriedade, propagação do cristianismo. 

c) crescimento da economia agro-pastoril, intensificação das exportações, aumento do trabalho livre. 

d) enriquecimento do Estado romano, aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes, aumento do número de escravos. 

e) diminuição da produção nos latifúndios.  

 

41. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano, entre elas:  

a) a oposição à religião do Estado Romano e a negação da origem divina do Imperador, pelos cristãos. 

b) a publicação do Edito de Milão que impediu a legalização do Cristianismo e alimentou a repressão. 

c) a formação de heresias como a do Arianismo, de autoria do bispo Ário, que negava a natureza divina de Cristo. 

d) a organização dos Concílios Ecumênicos, que visavam promover a definição da doutrina cristã. 

e) o fortalecimento do Paganismo sob o Imperador Teodósio, que mandou martirizar milhares de cristãos. 

 

42. O Edito de Milão (313), no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste-se de grande significado, tendo em vista que  

a) combateu a heresia ariana, acabando com a força política dos bispados de Alexandria e Antioquia. 

b) tornou o cristianismo a religião oficial de todo Império Romano, terminando com a concepção de rei-deus. 

c) acabou inteiramente com os cultos pagãos que então dominavam a vida religiosa. 
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d) deu prosseguimento à política de Deocleciano de intenso combate à expansão do cristianismo. 

e) proclamou a liberdade do culto cristão passando Constantino a ser o protetor da Igreja.  

 

43. Numa reportagem publicada na Revista Veja, em 21 de abril de 1999, é feita a seguinte constatação: 

 

“Outro trabalho científico de destaque envolvendo a chegada do homem à América foi publicado no mês passado pela revista americana 

Science, uma das mais importantes do mundo na área. O estudo foi feito por dois geneticistas brasileiros, Sérgio Danilo Pena e Fabrício 

Santos, que confirmaram o parentesco genético entre tribos de seis países americanos (Brasil, Peru, Argentina, Colômbia, México e Estados 

Unidos) e um pequeno povoado nas Montanhas Altai, entre a Sibéria, na Rússia, e a Mongólia.” 

 

A partir da citação, analise as hipóteses abaixo sobre a origem do homem no continente americano. A mais aceita pela historiografia e que, 

mais uma vez, foi confirmada pela pesquisa citada, é a hipótese da: 

a) origem autóctone que afirma ser o homem oriundo da própria América. 

b) origem polinésia que defende terem os grupos de homens saído das ilhas do Arquipélago Polinésio, em canoas rudimentares, atravessado o 

Oceano Pacífico e se estabelecido em diferentes locais da América. 

c) origem asiática que pressupõe a emigração sucessiva de grupos humanos provenientes da Ásia. Esses grupos teriam atravessado o estreito de 

Bering, que durante invernos rigorosos formava um istmo de gelo, possibilitando sua travessia a pé. 

d) origem africana que defende a vinda de sucessivos grupos de homens do continente africano. Esses homens teriam atravessado o Oceano 

Atlântico em canoas rudimentares e se instalado em vários pontos da América. 

e) origem fenícia que pressupõe uma migração dos fenícios para as Américas, atestada por antigas inscrições encontradas em pedras em vários 

locais do continente. 

 

44. “A Pré-História pode ser dividida em três períodos: o Paleolítico [...]; o Neolítico [...]; e a Idadedos Metais. [...] Ao deixar à margem da história a 

quase totalidade da experiência humana, essa  periodização assume uma conotação negativa. As sociedades ‘pré-históricas’ ou primitivas 

muitas vezes são caracterizadas de maneira igualmente negativa, a partir do critério da falta: sociedades sem Estado, sem escrita, sem 

história, sem tecnologia e, no plano econômico, sociedades de economia de subsistência, sem produção de excedentes e, portanto, sem 

mercado. [...] trata-se de uma análise preconceituosa, tendenciosa, feita de ‘fora para dentro’” (MOTA, Myriam Becho e BRAICK, Patrícia 

Ramos. História: das cavernas ao Terceiro Milênio. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2002, p.19). 

 

Com base no texto e nos conhecimentos mais recentes sobre a chamada Pré-História, é correto afirmar que este período é: 

a) interpretado negativamente por certos historiadores, segundo uma concepção eurocêntrica de História, para a qual as sociedades europeias 

eram mais evoluídas e, portanto, superiores às sociedades diferentes das suas. 

b) incluído na História pelos estudiosos, apesar de não apresentar quaisquer formas de organização social. 

c) excluído da História porque não há vestígios de nenhuma forma de desenvolvimento técnico / tecnológico ocorrida nesta etapa da experiência 

humana na Terra. 

d) insignificante para a compreensão da experiência humana na Terra por não dispor de registros escritos. 

e) caracterizado negativamente pelos historiadores, na atualidade, pois, apesar de constituir a parte mais longa da trajetória humana, é impossível 

de ser conhecida, dadas as diferenças das sociedades pré-históricas com a nossa sociedade. 

 

45. Sobre o surgimento da agricultura e seu uso intensivo pelo homem, pode-se afirmar que:  

a) foi posterior, no tempo, ao aparecimento do Estado e da escrita; 

b) ocorreu no Oriente Próximo (Egito e Mesopotâmia) e daí se difundiu para a Ásia (Índia e China),  

 Europa e, a partir desta, para a América; 

c) como tantas outras invenções, teve origem na China, de onde se difundiu até atingir a Europa e, por ltimo, a América; 

d) ocorreu, em tempos diferentes, no Oriente Próximo (Egito e Mesopotâmia), na Ásia (Índia e China) e na América (México e Peru); 

e) de todas as invenções fundamentais, a metalurgia e o comércio foram as que menos contribuíram para o ulterior progresso material do homem. 

 

46."A partir de 18.000 a.C., algumas regiões da Terra começaram a conhecer um processo regular de transbordamento dos grandes cursos 

fluviais, como o Tigre, Eufrates, Nilo, e Indo, tornando possível a prática da agricultura." 

       

As civilizações que se desenvolveram ao longo desses rios formaram no seu conjunto: 

a) o modo de produção escravista; 

b) o modo de produção asiático; 

c) o comunitarismo familiar; 

d) o feudalismo despótico oriental; 

e) o sistema mercantil escravista. 

 

47.  As sociedades que, na Antigüidade Oriental, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de: 

a) Terem desenvolvido intenso comércio marítimo, que favoreceu a constituição de civilizações hidráulicas. 
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b) Serem povos orientais que formam diversas cidades-estado, as quais organizavam e controlavam a produção de cereais. 

c) Haverem possibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, da necessidade de controle hidráulico e da diferenciação 

social. 

d) Possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos exércitos que viabilizaram a formação de grandes impérios milenares. 

e) N.D.R 

 

48.  Leia, sobre o Antigo Império egípcio, o texto a seguir: 

 

“O fortalecimento da monarquia tornou possível o fortalecimento de uma espécie de aristocracia, constituída pelos altos funcionários reais, 

pelos chefes locais e pelos governadores de províncias ( os monarcas ), que possuíam na prática a propriedade efetiva das terras em troca de 

tributos e serviços ao faraó. O crescimento dessa aristocracia, somado a consolidação da monarquia, determinou o aumento da demanda de 

serviços que exigiu o desenvolvimento  do que se poderia chamar de uma “classe média”, constituída pelos artesãos e funcionários. Sabe – se 

que o contingente de trabalhadores era constituído pelos egípcios pobres e livres e por escravos, que eram em geral estrangeiros prisioneiros 

de guerra. Não há, porém, concordância quanto ao peso específico de cada um desses grupos nem na produção econômica nem na estrutura 

social”. 

( NADAI, Elza e NEVES, Joana. História Geral. Antiga e Medieval. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 1994, pp. 50 – 51 ) 

 

A partir do texto, afirma – se: 

a) A vida social do Egito antigo era marcada pela dominação de uma elite ao mesmo tempo burocrática e religiosa, congregada em torno do faraó. 

b) Os estudos arqueológicos e históricos não são capazes de indicar qualquer descrição acerca da estrutura social do Egito antigo. 

c) A lenta evolução econômica, o pouco desenvolvimento das ciências e a ausência de riquezas explicam as duras condições sociais dos 

agricultores. 

d) A vida social precária do Antigo Império foi contrastante com o apogeu da civilização do Baixo Império. 

e) A economia egípcia não se baseava na agricultura, pois a indústria e o extrativismo mineral eram as atividades mais importantes. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49.  (Uepb) 

  

“Toda paisagem que reflete uma porção do espaço ostenta marcas de um passado mais ou menos remoto, apagado ou modificado de maneira 

desigual, mas sempre presente”. 

  

(Olivier Dolfus, 1991) 

  

De acordo com o texto, podemos afirmar: 

a) A paisagem é um conjunto de formas heterogêneas de idades diferentes. 

b) A paisagem é estática, ao passo que o espaço é dinâmico. 

c) As formas antigas da paisagem são sempre suprimidas, devido a seu envelhecimento técnico e social. 

d) As paisagens refletem, sempre, as marcas das desigualdades sociais, por serem produzidas sob o modo de produção capitalista. 

e) A paisagem é uma representação do espaço, mas não é espaço, portanto, exibe as formas, mas esconde a essência de sua produção. 

  

50. (UTRPR) Por possuir uma grande extensão no sentido leste-oeste, o Brasil abrange três fusos horários, sendo que o horário de Brasília é 

adotado como a hora legal do país. A esse respeito analise as afirmações abaixo: 

  

I) A hora de Brasília encontra-se 3 horas defasada em relação à hora de Greenwich, sendo que durante o horário de verão, no Brasil, essa 

diferença diminui para 2 horas. 

II) Geralmente, o horário de verão é adotado apenas nos estados brasileiros mais distantes da Linha do Equador porque, nos locais mais ao 

norte do país, a variação do fotoperíodo (parte do dia iluminado pela luz solar) é pequena entre as estações. 

III) Durante a vigência do horário de verão de 2006/2007, os relógios dos Estados do centro-sul foram adiantados em 1 hora. Logo, se os 

relógios em Brasília marcassem 14 horas, nessa situação, no Acre seriam 15 horas e, nos estados da região nordeste, mais ao leste, 

seriam 12 horas. 

IV) O horário de verão apresenta muitos benefícios em relação a economia no consumo de energia, e por isso é adotado também em muitos 

países da Europa e América do Norte, que encontram-se em latitudes mais elevadas que o Brasil. 

  

Estão corretas apenas as afirmações: 

a) I, II e IV. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 
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e) I e II. 

  

51. (Ufac) Localizadas a Oeste de Greenwich, duas cidades, “A” e “B”, encontram-se, respectivamente, a 90° e 45°. Numa quarta-feira, um avião 

saiu de “A” às 14h30min e chegou a “B” depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em “B” foi: 

  

a) 18h30min da quarta-feira. 

b) 19h30min da quarta-feira. 

c) 22h30min da quarta-feira. 

d) 00h30min da quinta-feira. 

e) 02h30min da quinta-feira. 

 

52. (Pucrs) Três jovens amigos estão localizados em pontos diferentes da Terra: Paulo está a 165° Leste de Greenwich; Pedro permanece a 45° a 

Oeste de Paulo, e Clara está a 2° Oeste de Greenwich. 

Sabendo que no Meridiano Inicial são 18 horas do dia 5 de janeiro, a hora legal e o dia em que Paulo, Pedro e Clara estão são, 

respectivamente, 

  Paulo Pedro Clara 

a) 4h – dia 6 2h – dia 6 16h – dia 5 

b) 5h – dia 6 3h – dia 6 5h – dia 5 

c) 17h – dia 5 15h – dia 5 18h – dia 6 

d) 7h – dia 6 9 h – dia 5 18h – dia 6 

e) 5h – dia 6 2h – dia 6 18h – dia 5 

 

53. (Mack) No último dia 07 de outubro, a Seleção Brasileira de Futebol fez um amistoso contra a Seleção do Kuwait, na Cidade do Kuwait, capital 

do país.  

 

Sabe-se que o fuso horário entre as cidades de Londres e a Cidade do Kuwait é de 3 horas. Assinale a alternativa que indica a distância 

aproximada, em graus, entre a cidade de Porto Velho (RO) e a Cidade do Kuwait (KW). 

  

a) 45º 

b) 60º 

c) 75º 

d) 90º 

e) 105º 

 

54. (Unesp 2013)  O mapa representa as diferenças de horário na América do Sul em função dos diferentes fusos. 

 

 
 

A seção de abertura da Rio+20 ocorreu no Rio de Janeiro, no dia 20 de junho de 2012. A presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, 

fez um pronunciamento à nação às 21 horas, horário de Brasília. Os moradores de La Paz, na Bolívia, de Caracas, na Venezuela, de Buenos 

Aires, na Argentina, e do Arquipelago de Fernando de Noronha, no Brasil, se quisessem assistir ao vivo à fala da presidente, deveriam ter 

ligado seus televisores, respectivamente, nos seguintes horários:  

 

a) 22h; 20h30; 21h; 19h.  

b) 20h; 21h30; 21h; 22h.  
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c) 21h; 22h30; 20h; 22h.  

d) 18h; 22h30; 20h; 19h.  

e) 20h; 19h30; 21h; 22h. 

 

55. (FUVEST - 2008) O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantou e amedrontou a humanidade, existindo 

diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à 

superfície terrestre. A esse respeito, pode-se afirmar corretamente que o vulcanismo 

 a) é um dos poucos processos de liberação de energia interna que continuará ocorrendo indefinidamente na história evolutiva da Terra. 

b) é um fenômeno tipicamente terrestre, sem paralelo em outros planetas, pelo que se conhece atualmente. 

c) traz para a atmosfera materiais nos estados líquido e gasoso, tendo em vista originarem-se de todas as camadas internas da Terra. 

d) ocorre, quando aberturas na crosta aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. 

e) é o processo responsável pelo movimento das placas tectônicas, causando seu rompimento e o lançamento de materiais fluidos. 

 

56. (UFPI - 2008) Sobre a composição e a dinâmica natural da Terra: 

 

1 (   ) O magma é o material que compõe o interior da crosta terrestre, enquanto as rochas são formadas pelos minerais que compõem a parte 

superficial da litosfera. 

2 (   ) As lavas expelidas pelos vulcões são magma não-solidificado. 

3 (   ) Os terremotos decorrem da movimentação das placas tectônicas que formam a superfície da Terra chamada litosfera. 

4 (   ) Os Andes resultam da movimentação convergente das placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana. 

 

a) VFVV 

b) FFVV 

c) VVFF 

d) VFVF 

e) FVFV 

 

57. (UTFPR - 2007) Verifique a figura a seguir e identifique as camadas da Terra que ela representa e, na seqüência, identifique qual das 

alternativas traz a associação correta dessas camadas. 

 

a) I - Núcleo interno, II - Núcleo externo, III – Manto e IV - Crosta. 

b) I - Núcleo interno, II - Manto, III - Núcleo externo e IV - Crosta. 

c) I - Crosta, II - Núcleo externo, III - Manto e IV - Núcleo interno. 

d) I - Núcleo externo, II - Núcleo interno, III – Manto e IV - Crosta. 

e) I - Crosta, II - Manto, III - Núcleo externo e IV – Núcleo Interno. 

 

58. (UDESC - 2012) A Teoria da Deriva dos Continentes foi enunciada pelo cientista alemão Alfred Lothar Wegener, em 1912. Segundo este autor 

a Terra teria sido formada inicialmente por um único e enorme supercontinente que foi se fragmentando e se deslocando continuamente desde 

o período Mesozóico, como se fosse uma espécie de nata flutuando sobre um magma semilíquido e passeando em diferentes direções. 

 

Assinale a alternativa que contém o nome com o qual foi batizado este supercontinente inicial. 

a) Gaia  

b) Placas Tectônicas  

c) Folhelhos de Wegener 

d) Riftis 

e) Pangéia 

 

59. (FUVEST -2012) Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos, em áreas continentais mais interiorizadas, tendem a ser os mais 

estáveis, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos geomorfológicos, a maior estabilidade tectônica dessas áreas 

faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência, ao longo do tempo geológico, de um processo de: 

a) aplainamento das formas de relevo, decorrente do intemperismo e da erosão.     

b) formação de depressões absolutas, gerada por acomodação de blocos rochosos.     

c) formação de canyons, decorrente de intensa erosão eólica.     

d) produção de desníveis topográficos acentuados, resultante da contínua sedimentação dos rios.  

 

60.    (UFRN - 2011) A Europa, em abril de 2010, foi surpreendida por uma nuvem de cinzas vulcânicas liberada pela erupção do Eyjafjallajokull na 

Islândia. A erupção desse vulcão, assim como a de outros dispersos na superfície da Terra, pode provocar alterações na vida das pessoas, 

bem como na dinâmica da natureza. 
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Nesse sentido, a erupção vulcânica constitui-se um fenômeno natural que pode causar 

 a) a formação de rochas metamórficas e os tremores de terra. 

b) a elevação da temperatura global e o empobrecimento da fertilidade dos solos. 

c) a formação de rochas magmáticas e o enriquecimento da fertilidade dos solos. 

d) a redução da temperatura global e a formação de cadeias montanhosas. 

 

 

FÍSICA [61-72]: 

61. (Uespi 2012)  Uma propaganda de um automóvel informa que, numa reta, ele vai de zero a 100 km/h em 10 segundos. Qual deve ser a sua 

aceleração, supondo que ela seja constante?  

a) 36000 km/h2 

b) 64000 km/h2 

c) 100000 km/h2 

d) 146000 km/h2 

e) 164000 km/h2 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

O tempo de reação tRde um condutor de um automóvel é definido como o intervalo de tempo decorrido entre o instante em que o condutor se 

depara com urna situação de perigo e o instante em que ele aciona os freios.  

 

(Considere dRe dF, respectivamente, as distâncias percorridas pelo veículo durante o tempo de reação e de frenagem; e dT, a distância total 

percorrida. Então, dT = dR+ dF).  

 

Um automóvel trafega com velocidade constante de módulo v = 54,0 km/h em uma pista horizontal. Em dado instante, o condutor visualiza uma 

situação de perigo, e seu tempo de reação a essa situação é de 4/5 s, como ilustrado na sequência de figuras a seguir.  

 

 
 

62. (Ufrgs 2012)  Considerando-se que a velocidade do automóvel permaneceu inalterada durante o tempo de reação tR, é correto afirmar que a 

distância dR é de : 

a) 3,0 m.  

b) 12,0 m.  

c) 43,2 m.  

d) 60,0 m.  

e) 67,5 m.  

 

63. (Ufop 2010)  Em um terremoto, são geradas ondas S (transversais) e P (longitudinais) que se propagam a partir do foco do terremoto. As ondas 

S se deslocam através da Terra mais lentamente do que as ondas P. Sendo a velocidade das ondas S da ordem de 3 km/s e a das ondas P da 
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ordem de 5 km/s através do granito, um sismógrafo registra as ondas P e S de um terremoto. As primeiras ondas P chegam 2,0 minutos antes 

das primeiras ondas S. Se as ondas se propagaram em linha reta, a que distância ocorreu o terremoto?  

a) 600 km  

b) 240 km  

c) 15 km  

d) 900 km  

 

 

64. (Fuvest 2010)  Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5×106 anos-luz de Andrômeda, a galáxia mais próxima da 

nossa. 

 

Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte: 

 

I. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de km. 

II. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2×1019 km. 

III. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. 

 

Está correto apenas o que se afirma em Dado:1 ano tem aproximadamente 3×107 s.  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e III.  

e) II e III.  

 

65. (Puc-rio 2008)  Uma pessoa caminha uma distância de 20,0 m em um tempo de 10,0 s. Qual sua velocidade?  

a) 1,6 km/h  

b) 2,5 km/h  

c) 5,5 km/h  

d) 7,2 km/h  

e) 9,2 km/h  

 

66. (Ufscar 2004)  Um trem carregado de combustível, de 120 m de comprimento, faz o percurso de Campinas até Marília, com velocidade 

constante de 50 km/h. Este trem gasta 15 s para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é:  

a) 100,0 m.  

b) 88,5 m.  

c) 80,0 m.  

d) 75,5 m.  

e) 70,0 m.  

 

67- Analisando a disposição dos vetores BA , EA , CB , CD  e DE , conforme figura abaixo, assinalea alternativa que contém a relação vetorial 

correta.  

 

a) EABADECDCB   

b) CDDECBEABA   

c) CDBACBDEEA   

d) CDBADECBEA   

 

68- Nas figuras que se seguem, temos representadas duas forças de mesma intensidade que atuam sobre um ponto material P de massa M. Em 

qual figura a aceleração atinge seu máximo valor? 



 

 

2ºTQ 1ª série -  1º Trimestre 2013 

17 

a)  

 

 b)  

 

c)  

 

 

d)  

 

 

 

69- Os módulos das forças representadas na figura são F1 = 30N, F2 = 20 N e F3 = 10N. Determine o módulo da força resultante: 

 

 

 

 
 

a) 14,2 N 

b) 18,6 N 

c) 25,0 N 

d) 21,3 N 

e) 28,1 N 

 

70- Um automóvel percorre 6,0km para o norte e, em seguida 8,0km para o leste. A intensidade do vetor posição, em relação ao ponto de partida 

é:  

a) 10 km  

b) 14 km  

c) 2,0 km  

d) 12 km  

e) 8,0 km   

71. Os módulos das forças representadas na figura são F1 = 30N, F2 = 20 N e F3 = 10N. Determine o módulo da força resultante:  
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      a) 14,2 N  

      b) 18,6 N  

      c) 25,0 N  

      d) 21,3 N  

      e) 28,1 N 

 

72. Num corpo estão aplicadas apenas duas forças de intensidades 12N e 8,0N. Uma possível intensidade da resultante será:  

    a) 22N 

    b) 3,0N 

    c) 10N  

    d) zero  

    e) 21N    

 

 

QUÍMICA [73-84]: 

73. Ar, Iodo, Gás carbônico, Latão, Naftaleno eOuro 18 quilates Se esses materiais forem classificados em substâncias puras e misturas, 

pertencerão ao grupo das substâncias puras: 

 

 

a) ar, gás carbônico e latão. 

b) iodo, ouro 18 quilates e naftaleno. 

c) gás carbônico, latão e iodo. 

d) ar, ouro 18 quilates e naftaleno. 

e) gás carbônico, iodo e naftaleno. 

 

74. Bronze, "gelo seco"e diamante são, respectivamente, exemplos de: 

a) mistura, substância simples e substância composta. 

b) mistura, substância composta e substância simples. 

c) substância composta, mistura e substância simples. 

d) substância composta, substância simples e mistura. 

e) substância simples, mistura e substância composta. 

 

75. Em uma tabela de propriedades físicas de compostos orgânicos, foram encontrados os dados a seguir para compostos de cadeia linear I, II, III 

e IV. Estes compostos são etanol, heptano, hexano e 1-propanol, não necessariamente nessa ordem.  
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os compostos I, II, III e IV são, respectivamente: 

a) etanol, heptano, hexano e 1-propanol. 

b) heptano, etanol, 1-propanol e hexano. 

c) 1-propanol, etanol, heptano e hexano. 

d) hexano, etanol, 1-propanol e heptano. 

e) hexano, 1-propanol, etanol e heptano. 

 

76. Assinalar a alternativa FALSA: 

 

a) O sangue é uma mistura heterogênea. 

b) As misturas são formadas por dois ou mais componentes. 

c) As misturas eutéticas se comportam como substâncias puras durante a fusão. 

d) As misturas azeotrópicas se comportam como substâncias puras durante a fusão. 

e) A mistura de gases constitui sempre uma única fase. 

 

77. São dados três sistemas: 

A: óleo, água e gelo; 

B: óleo, água gaseificada e gelo; 

C: óleo, água e granito. 

 

O número de fases de cada sistema é respectivamente: 

a) 3, 4 e 5; 

b) 3, 3 e 5; 

c) 3, 3 e 3; 

d) 3, 4 e 3; 

e) 3, 4 e 4. 

 

78. Assinalar a alternativa onde aparece um sistema homogêneo: 

a) vapor d'água e gás carbônico 

b) areia e chumbo 

c) gelo e solução aquosa de cloreto de sódio 

d) carvão e enxofre 

e) álcool e areia 

 

79.  A eletronegatividade e o raio atômico dos elementos são duas propriedades periódicas, e portanto importantes para a previsão das 

características químicas dos compostos. Os primeiros cinco elementos do grupo 2 (metais alcalinos terrosos) são: Be, Mg, Ca, Sr e Ba, em 

ordem crescente do número atômico. Com o aumento do número atômico ao longo do grupo, podemos afirmar que: 

a) a eletronegatividade e o raio atômico crescem. 

b) a eletronegatividade cresce e o raio atômico decresce. 

c) a eletronegatividade e o raio atômico decrescem. 

d) a eletronegatividade decresce e o raio atômico cresce. 

e) a eletronegatividade se mantém, enquanto o raio atômico cresce.  

 

80.  Considere as afirmativas abaixo: 

I - A primeira energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro no estado gasoso. 
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II - A primeira energia de ionização do sódio é maior do que a do magnésio. 

III - Nos períodos da tabela periódica, o raio atômico sempre cresce com o número atômico. 

IV - A segunda energia de ionização de qualquer átomo é sempre maior do que a primeira. 

 

São afirmativas CORRETAS: 

a) I, II, III e IV 

b) I e IV 

c) I e II 

d) II e III 

e) II e IV  

 

81. 

alternativa que completa corretamente a frase é: 

 

a) neutra / prótons e elétrons / positiva e negativa 

b) positiva / prótons / positiva. 

c) negativa / elétrons / negativa. 

d) positiva / elétrons / negativa. 

 

82. (UCB-DF) Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálicas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a 

lâmina, algumas desviavam e poucas refletiam. Assinale, dentre as afirmações a seguir, aquela que não reflete as conclusões de Rutherford 

sobre o átomo. 

a) Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. 

b) No átomo há grandes espaços vazios. 

c) No centro do átomo existe um núcleo pequeno e denso. 

d) O núcleo do átomo tem carga positiva. 

e) Os elétrons giram ao redor do núcleo para equilibrar a carga positiva 

 

83. (UFPE) Ao longo da história da ciência, diversos modelos atômicos foram propostos até chegarmos ao modelo atual. Com relação ao modelo 

atômico de Rutherford podemos afirmar que  o(s) item(ns) verdadeiro(s) é(são): 

 

a) foi baseado em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro. 

b) é um modelo nuclear que mostra o fato de a matéria ter sua massa concentrada em um pequeno núcleo. 

c) é um modelo que apresenta a matéria como sendo constituída por elétrons (partículas de carga negativa) em contato direto com prótons 

(partículas de carga positiva). 

d) não dá qualquer informação sobre a existência de nêutrons. 

e) foi deduzido  

 

84. (UFPI)  Fe indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear: 

 

a) 26 prótons, 20 elétrons e 30 nêutrons. 

b) 26 elétrons e 30 nêutrons. 

c) 26 prótons, 26 elétrons e 56 nêutrons. 

d) 26 prótons e 26 elétrons. 

e) 26 prótons e 30 nêutrons. 

 

 

BIOLOGIA [85-102]: 

85. (PUC-SP) Em relação à anomalia gênica autossômicarecessiva albinismo, qual será a proporção de espermatozóidesque conterá o gene A em 

um homem heterozigoto? 

a) ½ 

b) ¼     

c) 1/8     

d) 1/3     

e) 1 

 

86. (UFC-CE) Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhoscastanhos e mãe de 

olhos azuis, casa-se com uma mulher deolhos azuis. A probabilidade de que tenham um filho de olhosazuis é de: 

a) 25% 
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 b) 50% 

 c) 0% 

 d) 100% 

 e) 75% 

 

87. Podemos dizer que o fenótipo de um indivíduo é dado porsuas características: 

a) Unicamente morfológicas.  

b) Morfológicas e fisiológicas apenas.     

c) Estruturais funcionais e comportamentais.     

d) Herdáveis e não herdáveis. 

e) Hereditárias. 

 

88. (Fac. Objetivo-SP) Em camundongos o genótipo aa é cinza;Aa é amarelo e AA morre no início do desenvolvimentoembrionário. Que 

descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela? 

a) 1/2 amarelos e 1/2 cinzentos.     

b) 2/3 amarelos e 1/3 cinzentos. 

c) 3/4 amarelos e 1/4 cinzentos.     

d) 2/3 amarelos e 1/3 amarelos.     

e) Apenas amarelos. 

 

89.  A 1ª lei de Mendel considera que: 

 

a) Os gametas são produzidos por um processo de divisãochamado meiose.      

b) Na mitose, os pares de fatores segregam-seindependentemente.      

c) Os gametas são puros, ou seja, apresentam apenas umcomponente de cada par de fatores considerado.       

d) O gene recessivo se manifesta unicamente em homozigose. 

e) A determinação do sexo se dá no momento da fecundação. 

 

90. Um homem de aspecto exterior normal, casado com uma mulher normal, tem onze filhos, todos normais. O seu irmão gêmeo, univitelino, tem 

seis filhos normais e dois albinos. Qual o genótipo dos dois irmãos e das duas mulheres?  

a) Irmãos (Aa), 1ª mulher (AA) e 2ª mulher (Aa ou aa)    

 b) Irmãos (AA e Aa), 1ª mulher (Aa) e 2ª mulher (Aa ou aa)        

c) Irmãos (AA), 1ª mulher (AA) e 2ª mulher (Aa ou aa)         

d) Irmãos (AA), 1ª mulher (AA ou Aa) e 2ª mulher (Aa)        

e) Irmãos (Aa), 1ª mulher (Aa) e 2ª mulher (AA) 

 

91. (Ufpr)  Os métodos de reprodução assistida vêm se popularizando e sendo tecnicamente aprimorados. À medida que o sucesso desses 

métodos aumenta, a frequência de gestações múltiplas decorrentes da fertilização in vitro vem diminuindo, embora ainda apresente taxas 

acima da média, quando comparada à fertilização natural. Com relação aos motivos do aumento da incidência de gestações múltiplas após a 

fertilização in vitro, considere as seguintes afirmativas: 

1. A grande proporção de gametas masculinos em relação aos femininos disponíveis in vitro aumenta as chances de polispermia, ou seja, de 

que mais de um espermatozoide fecunde o mesmo ovócito. 

2. A separação das células da massa celular interna do blastocisto produz duas populações de células totipotentes, sendo que cada uma 

dessas populações irá originar um organismo completo. Substâncias presentes no meio de cultura estimulam essa separação em taxa 

acima do esperado naturalmente. 

3. Geralmente, são transferidos mais de um concepto para o útero, para aumentar as chances de sucesso do procedimento in vitro. Assim, com 

frequência, múltiplos conceptos desenvolvem-se e chegam a termo. 

4. A implantação do único zigoto produzido pela fertilização com frequência estimula mecanicamente a dissociação das células da massa 

celular interna do blastocisto, gerando células totipotentes que se desenvolverão em organismos completos. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.  

b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  

c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.  

d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.  

e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.  

 

92. (Ufrgs)  Observe o quadro a seguir, referente a diferentes fases do ciclo celular de uma célula meiótica de uma determinada espécie. 
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 A B C D E F 

Número de cromátides 

por célula 
20 40 40 20 20 10 

Número de 

cromossomos por 

célula 

20 20 20 10 10 10 

 

Com base nos dados apresentados no quadro, assinale a afirmação correta. 

a) A separação das cromátides-irmãs é responsável pela redução do número de cromossomos entre as fases C e D. 

b) O aumento do número de cromátides em relação ao número de cromossomos na fase B é consequência da separação dos cromossomos 

homólogos.  

c) O valor nmantém-se constante em todas as fases do ciclo celular.  

d) O número de cromossomos de células haploides desta espécie é 20. 

e) A redução do número de cromátides entre as fases E eFdeve-se à separação das  cromátides-irmãs. 

 

93.  (Pucsp)Leia com atenção o trecho a seguir: 

HISTORIA DE DUAS BACTERIAS 

A bactéria Zi e a bactéria Wu encontram-se em um meio de cultura contendo um antibiótico A. 

 

Zi comenta com Wu: — “Esse antibiótico me deixa muito mal. Estou com dificuldade de sintetizar moléculas de RNA”. 

 

Responde Wu: — “Puxa, eu continuo produzindo normalmente proteínas e sinto-me muito bem.Zi farei imediatamente uma ponte 

citoplasmática 

com você e vou lhe transferir um plasmidio especial”. 

Um pouco depois, Zi comenta: — “Wu, muito obrigada, meu processo de síntese de proteínas se normalizou. Sou uma nova bactéria!” 

 

Com relação ao trecho descrito, e INCORRETOafirmar que  

a) a bactéria Zi, inicialmente, teve dificuldade de sintetizar moléculas de RNA e isso interferiu na síntese de proteínas.  

b) a bactéria Wu tem constituição genética que permite sobreviver em meio contendo o antibiótico A.  

c) ocorreu conjugação entre as bactérias Wu e Zi.  

d) a bactéria Zi recebeu molécula de RNA mensageiro presente no plasmidio, o que lhe garantiu resistência ao antibiótico A. 

e) a bactéria Wu transferiu DNA para a bactéria Zi.  

 

94. (Enem)Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e pelos processos 

reprodutivos que resultam na geração de novos indivíduos. 

Considerando-se um modelo simplificado padrão para geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em seres 

humanos é:  

a) 

 
 

 

b)  
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c)  

d)  

e)  

 

95.(Ufv-pases)  Observando a reprodução de alguns organismos, um  

 

1. grupo de alunos elaborou o esquema de três tipos desse processo, representados a seguir por I, II e III. Embora o esquema esteja incompleto, 

é possível identificá-los. 

 

 
 

Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, os nomes dos três tipos de reprodução:  

a) cissiparidade, fecundação, conjugação.  

b) esporulação, brotamento, cissiparidade.  

c) fecundação, brotamento, conjugação.  

d) cissiparidade, brotamento, esporulação.  

e) cissiparidade, fecundação, brotamento.  

 

96. (Uff)Recentemente, foram divulgados resultados de uma pesquisa sobre terapia de reposição hormonal (TRH) realizada nos Estados Unidos, 

com 16,6 mil mulheres de 50 a 79 anos de idade. Essa pesquisa apontou aumento da incidência de câncer de mama e de doenças 

cardiovasculares nas mulheres submetidas à TRH a fim de amenizar os efeitos da menopausa, período da vida da mulher em que a produção 

dos hormônios sexuais diminui. 

 

No ciclo sexual de uma mulher na idade reprodutiva, os níveis máximos de estrogênio e progesterona ocorrem, respectivamente:   

a) na menstruação e na ovulação;  

b) próximo ao final da fase proliferativa e na fase secretora;  

c) na fase secretora e na fase proliferativa;  
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d) na fase proliferativa e na menstruação;  

e) na fase secretora e na menstruação.  

 

97. A energia que usamos para realizar os movimentos provém da degradação dos alimentos que ingerimos. Entre os nutrientes que ingerimos, 

indique o mais utilizado na produção desta energia: 

a) proteína; 

b) carboidrato; 

c) lipídio; 

d) sais minerais; 

e) água 

 

98. (Cesgranrio ) "A margarina finlandesa que reduz o COLESTEROL chega ao mercado americano ano que vem." (JORNAL DO 

BRASIL,23/07/98) 

 

"O uso de ALBUMINA está sob suspeita"(O GLOBO, 27/07/98) 

 

"LACTOSE não degradada gera dificuldades digestivas"(IMPRENSA BRASILEIRA, agosto/98) 

 

As substâncias em destaque nos artigos são,respectivamente, de natureza: 

a) lipídica, protéica e glicídica. 

b) lipídica, glicídica e protéica. 

c) glicídica, orgânica e lipídica. 

d) glicerídica, inorgânica e protéica. 

e) glicerídica, protéica e inorgânica. 

 

99. (PUC –SP) Sobre os glicídios, assinale a afirmativa correta: 

 

a) São formados por ácidos graxos 

b) São formados por aminoácidos 

c) São formados por nucleotídeos 

d) São formados pro unidades de oses 

e) São sempre insolúveis em água. 

 

100. (Enem) – O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicosobtém-se grande parte 

da energia para as funções  vitais.Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do 

açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos que chagando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, “ quebrando-se “ em 

moléculas menores ( glicose, por exemplo) que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no  pâncreas , é responsável por facilitar a 

entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina, ou se a sua ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na 

célula e ser consumida. 

 

     Com basenessas informações, pode-se concluir que: 

 

 

a) O papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. 

b) A insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar  

c) O acumulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina, levando o individuoa um quadro clínico de hiperglicemia. 

d) A diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. 

e) O principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto, evitando, assim, um quadro clinico de diabetes. 

 

101.( Fuvest –SP) Reserva de carboidratos nos músculos ficam na forma de : 

 

a) Glicogênio 

b) Lactose 

c) Amido 

d) Sacarose 

e) Glicose 

 

102. (PUC – SP) AO anticorpos do sangue são: 
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a) Aminoácidos 

b) Lipídios 

c) Proteínas 

d) Açúcares 

e) Ácidos nucléicos  

 

 

MATEMÁTICA [103-120]: 

103. Em uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca de suas preferências em relação a três esportes, Volei ( V), Basquete (B) e 

Tênis (T), cujos dados estão indicados na tabela a seguir: 

 

ESPORTE N° DE PESSOAS 

V 300 

B 260 

T 200 

V e B 180 

V e T 130 

B e T 100 

V, B e T 50 

Nenhum 40 

  

 De acordo com esses dados, é correto afirmar que, nessa enquete, o número de pessoas entrevistadas foi:  

 

a) 400  

b) 490  

c) 570 

d) 440  

e) 530 

 

104. foi feita uma pesquisa com todos os alunos de uma escola e constatou-se que  56 lêem a revista A. 21 as revistas A e B, 106 apenas uma das 

revistas e 66 não lêem a revista B. O numero de alunos dessa escola é de:  

a) 160 

b) 158 

c) 156 

d) 154 

e) 150 

 

105. (G1 - ifsp 2012)  Em uma determinada empresa, os trabalhadores devem se especializar em pelo menos uma língua estrangeira, francês ou 

inglês. Em uma turma de 76 trabalhadores, têm-se: 

 

• 49 que optaram somente pela língua inglesa; 

• 12 que optaram em se especializar nas duas línguas estrangeiras. 

 

O número de trabalhadores que optaram por se especializar em língua francesa foi  

a) 15.  

b) 27.  

c) 39.  

d) 44.  

e) 64.   

 

106. (G1 - utfpr 2012)  Numa cidade existem três shoppings: “X”, “Y” e “Z”. Foi feita uma entrevista com as pessoas para saber sobre o hábito delas 

frequentarem esses shoppings e obteve-se o seguinte resultado, disposto na tabela abaixo: 
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Shopping Pessoas 

X 220 

Y 226 

Z 226 

X e Y 120 

X e Z 130 

Y e Z 110 

X, Y e Z 70 

Nenhum dos três 100 

 

Quantas pessoas entrevistadas não frequentam o shopping “X”?  

a) 552.  

b) 276.  

c) 262.  

d) 130.  

e) 100.  

 

107. Os editores das revistas Fotomania e Musical uma pesquisa entre os 400 alunos de uma escola. A pesquisa revelou que desses alunos, 210 

lêem a revista Musical, 190 leem a revista Fotomania e 50 não lêem revistas. O numero de alunos que lêem somente a revista: 

a) Musical é 160 

b) Fotomania é 150 

c) Musical é 170 

d) Fotomania é 130 

e) Musical é 180  

 

108. A agremiação X tem 140 sócios do sexo feminino e 110 do sexo masculino; e a agremiação Y tem 90 sócios do sexo feminino e 160 do sexo 

masculino. Existem 60 mulheres que são sócias das duas agremiações, e um total de 370 pessoas que são sócias de, pelo menos, uma das 

agremiações. Quantos homens são sócios da agremiação X, mas não da agremiação Y? 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 

e) 60 

 

109. Umafunçãorealfdo1ºgrauétalquef(0)=1+f(1)ef(-1) = 2 – f(0) ,Entãof(3)é: 

 

a)-3   

b)-5/2   

c)-1  

d)0   

e)7/2 

 

110. Paraqueafunçãodo1ºgraudadaporf(x)=(2 – 3K)x + 2Sejacrescente,devemoster: 

 

a)k=2/3   

b)k<-2/3  

c)k>2/3   

d)k<-2/3   

e)k>-2/3 

 

111. Ográficodafunçãof(x)=mx+npassapelopontoA(1,-2)eB(4,2).Podemosentãoafirmarque: 

 

a)m+n=-2   

b)m – n=-2   

c)m=3/4  

d)n=5/2   

e)m.n=-1 
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112. Umvalordekparaqueumadasraízesdaequaçãox² – 4kx+6k=0sejaotriplodaoutraé: 

a)1   

b)2   

c)3   

d)4   

e)5 

 

113. Ascoordenadasdovérticedafunçãoy=x² – 2x+1são: 

a)(-1,4)   

b)(1,2)   

c)(-1,1)   

d)(0,1)   

e)(1,0) 

 

114. Quantosnúmerosinteirossatisfazemainequaçãox²-10x<-16? 

a)3   

b)4   

c)5   

d)6   

e)nda. 

 

115. (UFGO)  A negação de  x  -2 é: 

 

a) x  2     

b)  x  -2  

c)  x < -2  

d)  x < 2   

e)  x  2 

 

116.  (FUVEST)  Cada um dos cartões abaixo tem de um lado um número e do outro lado uma letra. 

 

 

                      

Alguém afirmou que todos os cartões que têm uma VOGAL numa face têm um número PAR na outra. Para verificar se tal afirmação é 

verdadeira: 

a) é necessário virar todos os cartões 

b) é suficiente virar os dois primeiros cartões 

c) é suficiente virar os dois últimos cartões 

d) é suficiente virar os dois cartões do meio 

e) é suficiente virar o primeiro e o último cartão.  

 

117. (PUC)  A negação da proposição  x  ( A U B ) é: 

a) x  ( A  B )                                    

b) x  A  e  x  B             

c) x  A  ou  x  B 

d) x  A  ou  x  B                                                                    

e) x  A  e  x  B 

 

118.  (VUNESP)  A negação de “para todo real x existe um real y tal que y < x ” é equivalente a : 

 

a) existe um real x tal que  x  y   para todo real y. 

b) não existe um real x tal que  x  y   para todo real y. 

c) existe um real x tal que  y  x  para todo real y. 

d) não existe um real x tal que  y  x   para todo real y. 

e) para todos reais x, y , com  x < y, existe um real z com  x < z < y. 

 

119.   (MACK)   Dados os conjuntos A, B e C, não vazios, sabe-se que A  B; então sempre se tem: 

 

A B 2 3 
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a)  A  C =        

b) A  B =    

c) B  C =    

d) A  B   C   

e) A  C   B 

 

120.  (PUC)  A um aluno foram propostas as questões: 
 

A -  Numa divisão, cujo resto não é nulo, o menor número que se deve adicionar ao dividendo para que ela se torne exata é: ( d – c ) (sendo d o 
divisor e c o resto). 

B -  A soma de três números naturais consecutivos é sempre divisível por 3. 
C -  O produto de dois números ímpares consecutivos, aumentado de uma unidade, é sempre um quadrado perfeito. 

 
 O aluno respondeu que as três questões propostas são verdadeiras. Responda você: 
 
a) O aluno acertou somente em relação à terceira questão. 
b) O aluno acertou somente em relação a primeira questão. 
c) Acertou integralmente. 
d) O aluno acertou somente em relação à Segunda questão. 
e) N.D.A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ºTQ 1ª série -  1º Trimestre 2013 

29 

 

2º TESTE QUIZENAL 
1º TRIMESTRE-2013 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

Curso Pretendido 
(Apenas para alunos da 3ª série) Opção (Língua) Série/Turma Data da Prova 

   23-mar-2013 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

1. Não amasse, não dobre, não suje esta folha. 
2. Não faça qualquer marca ou anotações fora dos locais previstos. 
3. Preencha como indicado ao lado, a alternativa que você considera correta. 
4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


