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GRAMÁTICA [01-06]: 

CLASSES DE PALAVRAS 

 

01. A única alternativa em que as palavras são, respectivamente, 

substantivo abstrato, adjetivo biforme e preposição acidental é: 

 

a) beijo-alegre-durante 

b) remédio-inteligente-perante 

c) feiúra-lúdico-segundo 

d) ar-parco-por 

e) dor-veloz-consoante  

 

02. Indique os casos em que os substantivos compostos estão 

devidamente escritos no plural: 

a) mulas-sem-cabeça. 

b) cavalos-vapor. 

c) abaixos-assinados. 

d) quebra-mares. 

e) pães-de-ló. 

 

03. Indique as frases em que o termo destacado não expressa 

circunstância de causa: 

a) Quase morri "de vergonha". 

b) Agi "com calma". 

c) Os surdos falam "com as mãos". 

d) "Apesar do fracasso", ele insistiu. 

e) Aquela rua é "demasiado" estreita. 

 

04. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, entre as 

orações de cada item, uma correta relação de sentido. 

 

I. Correu demais, ... caiu. 

II. Dormiu mal, ... os sonhos não o deixaram em paz. 

III. A matéria perece, ... a alma é imortal. 

VI. Leu o livro, ... é capaz de descrever as personagens com detalhes. 

V.Guarde seus pertences, ... podem servir mais tarde. 

 

a) porque, todavia, portanto, logo, entretanto 

b) por isso, porque, mas, portanto, que 

c) logo, porém, pois, porque, mas 

d) porém, pois, logo, todavia, porque 

e) entretanto, que, porque, pois, portanto 

 

05. Indique as frases que apresentam acertos em relação ao emprego 

dos demonstrativos este / esse e suas flexões e ainda isto / isso: 

I) Essas são algumas das características do Romantismo: subjetividade, 

cor local, nacionalismo. 

II) Objetividade, determinismo e ausência de herói são essas algumas 

características do Realismo.  

III) Falta de valores éticos é isso o que mais se vê atualmente. 

IV) Não se pode desprezar isso que eles falaram. V) Que seja muito 

feliz: é isto que eu desejo. 

 

06. Leia o texto abaixo para completar as lacunas com os 

demonstrativos adequados, combinados ou não com preposição, e 

indique o item correto.  

Em resposta ao Ofício 07/03_______________ ministério, peço vênia 

para esclarecer que ______________ Divisão que me cabe dirigir 

não pode ser responsabilizada por todas _____________ 

irregularidades a que V. Exa se refere.  

 

a) Deste, dessa e aquelas. 

b) Nesse, nessa e essas. 

c) Daquele, esta e estas.  

d) Desse, esta e essas.  

e) Desse, essa e aquelas. 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

07. (UFRS) O gênero dramático, entre outros aspectos, apresenta como 

característica essencial:  

a) A presença de um narrador.  

b) A estrutura dialógica  

c) O extravasamento lírico  

d) A musicalidade  

e) O descritivismo  

 

08.(UFU-MG) Relacione as espécies literárias ao lado com suas 

respectivas características dispostas abaixo e assinale a alternativa 

correta:  

I. Modalidade de texto literário que oferece uma amostra da vida através 

de um episódio, um flagrante ou instantâneo, um momento singular 

e representativo; possui economia de meios narrativos e densidade 

na construção das personagens.  

II. À intensidade expressiva desse tipo de texto literário, à sua 

concentração e ao seu caráter imediato, associa-se, como traço 

estético importante, o uso do ritmo e da musicalidade.  

III. Essa modalidade de texto literário prende-se a uma vasta área de 

vivência, faz-se geralmente de uma história longa e apresenta uma 

estrutura complexa.  

IV. Nos textos do gênero, o narrador parece estar ausente da obra, 

ainda que, muitas vezes, se revele nas rubricas ou nos diálogos; 

neles impõe-se rigoroso encadeamento causal.  

V. Espécie narrativa entre literatura e jornalismo, subjetiva, breve e leve, 

na qual muitas vezes autor, narrador e protagonista se identificam.  

 

( ) Poema lírico  

( ) Conto  
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( ) Crônica  

( ) Romance  

( ) Texto teatral  

 

a) II – I – V – III e IV.  

b) II – I – V – IV e III.  

c) II – I – III – V e IV.  

d) I – II – V – III e IV.  

e) I – IV – II – V e III.  

 

09.(UFMT) Sobre literatura, gênero e estilos literários, pode-se dizer 

que:  

 

a) tanto no verso quanto na prosa pode haver poesia.  

b) todo momento histórico apresenta um conjunto de normas que 

caracteriza suas manifestações culturais, constituindo o estilo da 

época.  

c) o texto literário é aquele em que predominam a repetição da 

realidade, a linguagem linear, a unidade de sentido.  

d) no gênero lírico os elementos do mundo exterior predominam sobre 

os do mundo inteiro do eu poético.  

 

10. (UFRS) Assinale a alternativa incorreta com respeito ao 

Trovadorismo em Portugal:  

 

a) nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista 

feminino.  

b) nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre senhor e 

vassalo na sociedade feudal: distância e extrema submissão.  

c) a influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor 

galego-portuguesas.  

d) durante o trovadorismo, ocorre a separação entre poesia e música.  

e) muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou 

coletâneas que receberam o nome de cancioneiros.  

 

11. (PUC-RS) O paralelismo, uma técnica de construção literária nas 

cantigas trovadorescas, consistiu em:  

a) unir duas ou mais cantigas com temas paralelos e recitá-las em 

simultaneidade.  

b) um conjunto de estrofe ou um par de dísticos em que sempre se 

procura dizer a mesma ideia.  

c) apresentar as cantigas, nas festas da corte, sempre com o 

acompanhamento de um coro.  

d) reduzir todo o refrão a um dístico.  

e) pressupor que há sempre dois elementos paralelos que se digladiam 

verbalmente.  

 

12. (UFMG) Interpretando historicamente a relação de vassalagem entre 

homem amante/mulher amada, ou mulher amante/homem amado, 

pode-se afirmar que:  

a) O Trovadorismo corresponde ao movimento humanista.  

b) O Trovadorismo corresponde ao Renascimento.  

c) O Trovadorismo corresponde ao Feudalismo.  

d) O Trovadorismo e o Medievalismo só poderiam ser provençais.  

e) Tanto o Trovadorismo como Humanismo são expressões da 

decadência medieval 

 

 

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: – 
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“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. 

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: 

a) 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; 

b) 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); 

c) 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 

 

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 
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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.  Según el texto,  se puede afirmar que las acciones terroristas 

 

a) siempre asumen un carácter público. 

b) son insuficientes para regular las fuerzas del Estado. 

c) se benefician del terror psicológico que provocan en la población. 

d) notoriamente se utilizan de pocos recursos cuando se dirigen a áreas 

urbanas. 

e) son insuficientes para ejercer una fuerte presión política sobre el 

Estado. 

 

20. Las formas su (líneas 12 y 18)  y sus (línea 22)  se refieren, 

respectivamente,  a 

 

a) Estado,  terrorismo, agrupación terrorista. 

b) arma,  población,  medios de comunicación. 

c) población,  acción terrorista, caja de resonancia. 

d) terrorismo,  acción terrorista y agrupación terrorista. 

e) contraataque desproporcionado,  terrorismo,  acción terrorista. 

 

21.  En el tercer párrafo, el autor 

 

a) evidencia elementos que se presentan como consecuencia del 

terrorismo. 

b) presenta ideas que detallan el vínculo entre terrorismo y medios de 

comunicación. 

c) refuerza su punto de vista evidenciando aspectos que justifican la 

acción terrorista. 

d) convence al lector de que ni toda acción terrorista objetiva su difusión 

pues su matiz violento le permite prescindir de la palabra. 

e) introduce contrargumentos que puntualizan un nuevo aspecto de la 

relación entre terrorismo y medios de comunicación. 

 

22. Marque la alternativa que presenta la pregunta cuya respuesta se 

puede contestar con base en las informaciones deltexto.                                                  

a) ¿Cómo eligen a sus víctimas los terroristas ? 

b) ¿ Qué tipo de alianzas hay entre la prensa los grupos  terroristas? 

c) ¿ Cómo las agrupaciones terroristas buscan respaldo de los medios 

televisivos? 

d) ¿ Cómo el terrorismo se utiliza del temor psicosocial que provoca en 

la población?  

e) ¿Por qué razón a los terroristas no les interesa la cobertura 

publicitaria de sus robos, asaltos y compras de armas? 

 

Responda às questões 23 e 24 com base na tirinha abaixo. 

 

 

 
 

23. A expressão “habría menos líos” faz referência a 

 

a) pessoas. 

b) problemas. 

c) dinheiro. 

d) desafios. 

 

24. A partir da leitura da tirinha, pode-se afirmar que sua temática 

aborda 

 

a) uma problemática educacional. 

b) a inocência infantil. 

c) uma questão de linguagem. 

d) a distribuição de bens. 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

25. According to the text, identify the author’s arguments in relation to 

doing drug and driving: 
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I. Driving under drug effect can often be a tolerable option. 

II. A car can become a killing machine in the hands of a drugged driver. 

III. Drug related accidents can be prevented through safer driving 

practices. 

IV. Drugged male drivers can offer as many driving risks as drugged 

female ones. 

 

The correct arguments are only: 

a) I and II  

b) III and IV  

c) I and III  

d) I, III and IV  

e) II, III and IV 

 

26. Identify the advantages of being sober while driving a car, according 

to the text: 

 

I. You won’t be fined or end up in jail. 

II. You won’t have a great physical build. 

III. You won’t cause fatal accidents. 

IV. You won’t put pedestrians in danger. 

 

The correct advantages are only: 

a) I and II     

b) II and III     

c) I, III and IV     

d) I, II and III      

e) I and IV 

 

  Text - Read the text and answer questions  to, according to it. 

 

 

Honesty 

By Lisa Mabey 

I once returned a pair of shoes that was sent to me by accident. I had 

paid for one pair in the store, and a second pair was sent to my 

home by accident. So I took the second pair back into the store, and 

handed them to the store clerk explaining the situation. He held the 

shoebox in his hand in disbelief and just looked at me. He then 

thanked me for my honesty and commented that he’d never seen 

that happen before. I was amazed that such a simple act of honesty 

was met with such incredulity. Is honesty really that uncommon? 

I think there are honest acts all over the place, but perhaps they’re 

quieter acts. Being honest is much bigger than just not lying. It’s 

doing the right thing no matter what. It’s not rationalizing your actions 

(because if you’re trying to rationalize, you already know something’s 

wrong, right?). 

Being honest also requires a bit of courage sometimes. I wrote 

previously about the little boy who 10.appeared on my doorstep with 

his dad to tell me about something he’d done. I know that took 

courage, and I appreciated it immensely. But more than that, he 

learned that being honest is the right thing to do and you can feel 

happy when you are honest. Honest people are people of character 

and are trustworthy. You want to be around people you can trust and 

who you know will deal with you justly. 

Dishonesty hurts you and others. It hurts your spirit and your ability 

to feel God’s influence when 15.you’re doing something wrong. You 

have to remember that honesty extends beyond others: being honest 

with yourself and the Lord are sometimes even more important 

because your spiritual well-being is on the line. 

Disponível em: <http://lds.families.com/blog/for-the-strength-of-youth-

series-honesty>Acesso em: 5 set. 2011. (Texto adaptado). 

 

27. According to the text, it is correct to say that it is 

 

a) a novel about an honest girl. 

b) a testimony about being honest. 

c) a play about honesty and courage. 

d) a sermon about an honest store clerk. 

e) an essay about honesty and lying. 

 

28. According to the first paragraph of the text, it is correct to say that 

Lisa 

a) paid for the second pair of shoes. 

b) handed a pair of shoes back by accident. 

c) received a second pair of shoes at home. 

d) won two pairs of shoes from the store. 

e) returned both pairs of shoes to the store. 

 

29. In the first paragraph of the text, the store clerk’s reaction to Lisa’s 

attitude made her feel 

a) frightened.                       

b) delighted.                          

c) pleased.  

d) surprised  

e) relieved. 

 

30. In the sentence “He then thanked me for my honesty and 

commented that he’d never seen that happen before”, the word “that” 

refers to 

a) the woman’s rightful act towards the shoe shop. 

b) the clerk’s disbelief at the shoe episode. 

c) the woman’s amazing pair of shoes. 

d) the clerk’s uncommon simple words. 

e) the woman’s accident close to a shoe store. 

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 31. UFU-MG  

 

Todos os homens são mortais. 

Sócrates é homem. 

Logo Sócrates é mortal. 

 

 Sobre o silogismo em geral, e sobre esse em particular, é correto 

afirmar que: 

 

I. É um raciocínio indutivo, pois parte de duas premissas verdadeiras e 

chega a uma conclusão também verdadeira. 

II. O termo médio homem liga os extremos e por isso, não pode estar 

presente na conclusão 

III. É um raciocínio válido, porque é constituído por proposições 

verdadeiras, não importando a relação de inclusão (ou de exclusão) 

estabelecida entre seus termos. 

IV. As premissas, desde que uma delas seja universal, devem tornar 

necessária a conclusão 
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Marque a alternativa que contém todas as afirmações corretas. 

a) II e IV 

b) I e II 

c) II e III 

d) III e IV 

 

32. UFMA – O homem sempre buscou explicações sobre os aspectos 

essenciais da realidade que o cerca e sobre sua própria existência. 

Na Grécia Antiga, antes de a filosofia surgir, essas explicações eram 

dadas pela mitologia e tinham, portanto, um forte caráter religioso. 

Historicamente, considera-se que a filosofia tem início com Tales de 

Mileto, em razão de ele ter afirmado que “a água é a origem e a 

matriz de todas as coisas”. Nesse sentido, pode-se dizer que a frase 

de Tales tem caráter filosófico pelas seguintes razões: 

 

a) Porque destaca a importância da água para a vida; porque faz 

referência aos deuses como causa da realidade e porque nela, 

embora apenas subentendido, está contido o pensamento “tudo é 

matéria”. 

b) Porque enuncia algo sobre a origem das coisas; porque o faz sem 

imagem e fabulação e porque nela, embora apenas subentendido, 

está contido o pensamento “tudo é um” 

c) Porque narra uma lenda; porque narra essa lenda através de imagens 

e fabulação e porque nela, embora apenas subentendido, está 

contido o pensamento “tudo é movimento”. 

d) Porque enuncia uma verdade revelado por Deus; porque o faz 

através da imaginação e porque nela, embora apenas subentendido, 

está contido o pensamento “o homem é a medida de todas as 

coisas”. 

 

33. UFU-MG – Para Durkheim, o método científico sociológico exige que 

o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação 

aos fatos sociais. Considerando a afirmativa de Durkheim, assinale a 

alternativa correta sobre fato social. 

 

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados 

exteriormente, isto é, fora das consciências individuais. 

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados 

diretamente pelos indivíduos para orientar a vida em sociedade. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das 

consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma 

de solidariedade é orgânica. 

 

34. UEM-PR – adaptado – Tendo como referência as inúmeras 

mudanças no mundo do trabalho e as suas consequências nas 

sociedades contemporâneas, assinale a alternativa correta. 

 

a) Segundo Karl Marx, a sociedade capitalista está dividia em duas 

classes sociais antagônicas: a burguesia (proprietária dos meios de 

produção) e o proletariado (que só dispõem de sua força de 

trabalho). Dessa estrutura de classes deriva o sistema de trabalho 

assalariado, que consiste na venda da força de trabalho dos 

proletários para os capitalistas em troca de um salário. 

b) Apesar do intenso processo de industrialização e urbanização 

verificado no Brasil, nos últimos 50 anos, a família brasileira não 

sofreu qualquer alteração, mantendo intactos os padrões de 

organização da família patriarcal-rural. 

c) Na sociedade industrial, as desigualdades existentes entre homens 

e mulheres se sedimentaram. No que diz respeito à participação 

feminina na força de trabalho, as mulheres contribuem 

exclusivamente como donas de casa ou em profissões relacionadas 

ao “mundo doméstico”, como cozinheiras, domésticas ou babás. 

d) Embora as revoluções burguesas tenham instituído o estado liberal-

democrático em vários países no século XIX, os partidos políticos só 

surgiram no século XX. 

 

35. UEM – PR – adaptado – os filósofos pré-socráticos tentaram 

explicar a diversidade e a transitoriedade das coisas do universo, 

reduzindo tudo a um ou mais princípios elementares, os quais 

seriam a verdadeira natureza ou ser de todas as coisas. Assinale o 

que for correto. 

 

1. Tales de Mileto, o primeiro filósofo segundo Aristóteles, teria 

afirmado “tudo é água”, indicando, assim, um princípio material 

elementar, fundamento de toda a realidade 

2. Heráclito de Éfeso, interessou-se pelo dinamismo do universo. 

Afirmou que nada permanece o mesmo, tudo, muda; que a mudança 

é a passagem de um contrário ao outro e que a luta e a harmonia 

dos contrários são o que gera e mantém todas as coisas. 

3. Parmênides de Eleia afirmou que o ser não muda. Deduziu a 

imobilidade e a unidade do ser do princípio de que “o ser é” e “não-

ser não é”, elaborando uma primeira formulação dos princípios 

lógicos da identidade e da não contradição. 

4. As Teorias dos filósofos pré-socráticos foram pouco significativas 

para o desenvolvimento da filosofia e da ciência, uma vez que os 

pré-socráticos sofreram influência do pensamento mítico, e de suas 

obras apenas restaram fragmentos e comentários de autores 

posteriores. 

 

A sequencia com os números com enunciado correto é: 

a) 1, 2, 3 

b) 1, 2, 3, 4 

c) 2, 3 

d) 1, 3 

 

36. UFU-MG – adaptado – Agostinho escreveu a história de sua vida 

aos 43 anos de idade. Nas Confissões, mais do que o relato da 

conversão ao cristianismo, Agostinho apresenta também as teses 

centrais da sua filosofia. Tanto é assim que, ao narrar os primeiros 

anos de vida e aquisição da linguagem, o autora já fazia menção à 

teoria da Iluminação divina. Sendo assim, assinale as assertivas 

abaixo. 

 

I. A condição humana é mutável e perecível, por isso não pode ser a 

mestra da verdade que o homem busca conhecer, ou seja, 

conhecimento da verdade não pode ser ensinado pelo homem – 

somente a Luz imutável de Deus pode conduzir à verdade. 

II. A inteligência, dada por Deus, é idêntica à luz imutável, que conduz 

ao conhecimento da verdade, ambas proporcionam a certeza de que 

o entendimento humano é divino e dotado da mesma força do Verbo 

de Deus, que a tudo criou. 

III. A razão humana é iluminado pela luz interior da verdade. Assim, 

Agostinho formulou, pela primeira vez, na história, a teoria das ideias 

inatas, cuja existência e certeza são independentes e autônomas em 

relação ao intelecto divino. 
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IV. O conhecimento daquilo que se dá exclusivamente à inteligência 

não é alcançado com as palavras de outros homens, porque elas 

soam de fora da mente de quem precisa aprender, portanto, essa 

verdade só é ensinado pelo mestre interior. 

 

Assinale a alternativa que contém as assertivas verdadeiras. 

a) I e III 

b) I e IV 

c) I e II 

d) II e IV 

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. 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. 

 

38. “A Pré-História pode ser dividida em três períodos: o Paleolítico [...]; 

o Neolítico [...]; e a Idade  dos 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. 

 

39. 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. 

  

40. "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. 

 

41.  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. 

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 
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42.  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.  

 

43. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo 

colonizador. O europeu, com visão de mundo calcada em 

preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A acreditar nos 

viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um 

decréscimo da população indígena, que se agrava nos séculos 

seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado 

decréscimo foram: 

a) a captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de prata do 

Potosí. 

b) as guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e 

brancos. 

c) o canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito 

sanguinário, cruel e vingativo dos naturais. 

d) as missões jesuíticas do vale amazônico e a exploração do trabalho 

indígena na extração da borracha. 

e) as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos 

índios. 

 

44. Leia o texto. 

“A língua de que [os índios] usam, toda pela costa, é uma: ainda que 

em certos vocábulos difere em algumas partes; mas não de maneira 

que se deixem de entender. (...) Carece de três letras, convém a 

saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, 

porque assim não tem Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira vivem 

desordenadamente (...)." 

(GANDAVO, Pero de Magalhães, História da Província de Santa 

Cruz, 1578.) 

A partir do texto, pode-se afirmar que todas as alternativas 

expressam a relação dos portugueses com a cultura indígena, 

exceto: 

a) A busca de compreensão da cultura indígena era uma preocupação 

do colonizador. 

b) A desorganização social dos indígenas se refletia no idioma. 

c) A diferença cultural entre nativos e colonos era atribuída à 

inferioridade do indígena. 

d) A língua dos nativos era caracterizada pela limitação vocabular. 

e) Os signos e símbolos dos nativos da costa marítima eram 

homogêneos. 

 

45. A sociedade colonial brasileira "herdou concepções clássicas e 

medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe 

sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das 

ocupações, raça, cor e condição social. (...) as distinções essenciais 

entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de 

indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo 

europeu, de fato, um gentil-homem em potencial. A disponibilidade 

de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos 

imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. (...) Com índios, 

podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentio 

transformou-se em um substituto do campesinato, um novo estado, 

que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, 

o fato de serem aborígines e, mais tarde, os africanos, diferentes 

étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou 

oportunidades para novas distinções e hierarquias baseadas na 

cultura e na cor." 

(Stuart B. Schwartz, Segredos internos.) 

 

A partir do texto pode-se concluir que 

a) a diferenciação clássica e medieval entre clero, nobreza e 

campesinato, existente na Europa, foi transferida para o Brasil por 

intermédio de Portugal e se constituiu no elemento fundamental da 

sociedade brasileira colonial. 

b) a presença de índios e negros na sociedade brasileira levou ao 

surgimento de instituições como a escravidão, completamente 

desconhecida da sociedade européia nos séculos XV e XVI. 

c) os índios do Brasil, por serem em pequena quantidade e terem sido 

facilmente dominados, não tiveram nenhum tipo de influência sobre 

a constituição da sociedade colonial. 

d) a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e 

índios, brancos e negros tendeu a diluir a distinção clássica e 

medieval entre fidalgos e plebeus europeus na sociedade. 

e) a existência de uma realidade diferente no Brasil, como a escravidão 

em larga escala de negros, não alterou em nenhum aspecto as 

concepções medievais dos portugueses durante os séculos XVI e 

XVII. 

 

46. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de 

ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário 

colonizar, simultaneamente, todo o extenso território brasileiro. 

 

Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da: 

a) criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil. 

b) criação do sistema de governo-geral e câmaras municipais. 

c) criação das capitanias hereditárias.  

d)  montagem do sistema colonial. 

e) criação e distribuição das sesmarias. 
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47. "O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz 

consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos." O 

comentário de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser considerado 

característico da sociedade colonial brasileira porque: 

a) a condição de proprietário de terras e de homens garantia a 

preponderância dos senhores de engenho na sociedade colonial. 

b) a autoridade dos senhores restringia-se aos seus escravos, não se 

impondo às comunidades vizinhas e a outros proprietários menores. 

c) as dificuldades de adaptação às áreas coloniais levaram os europeus 

a organizar uma sociedade com mínima diferenciação e forte 

solidariedade entre seus segmentos. 

d) as atividades dos senhores de engenho não se limitavam à 

agroindústria, pois controlavam o comércio de exportação, o tráfico 

negreiro e a economia de abastecimento. 

e) o poder político dos senhores de engenho era assegurado pela 

metrópole através da sua designação para os mais altos cargos da 

administração colonial. 

 

48. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que 

a) atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie, 

que inviabilizaram a mineração. 

b) a exploração das minas de ouro só trouxe benefícios para Portugal. 

c) a mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel 

decisivo na independência do Brasil. 

d) o ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou sua exploração. 

e) a mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi 

fator de diferenciação da sociedade. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (VUNESP-2009) Como é o lugar Existe, existe o mundo quando 

ninguém passa por ele? apenas pelo olhar Existem as coisas que o 

cria e lhe confere sem ser vistas? (…) espacialidade? (…)(A 

Suposta existência. Carlos Drummond de Andrade. In: A paixão 

Medida) 

O trecho do poema acima nos remete à reflexão sobre a existência: 

a) do mundo em cada espaço da Terra que resiste a influência da 

globalização atual. 

b) do lugar, entendido como espaço geograficamente criado pelas 

relações sociais locais/globais. 

c) do espaço geográfico, numa perspectiva de que ele é uma criação 

meramente subjetiva. 

d) de uma relação inexistente entre o local e o global nos tempos 

atuais da globalização. 

e) de uma relação criada pela necessidade do que queremos ver e o 

que, de fato, é concreto. 

 

50. (UFPB/PSS) A fase atual da história da humanidade é marcada por 

mudanças no espaço geográfico, denominado por alguns autores 

como “meio técnico-científico”. Nos países subdesenvolvidos, essa 

nova onda provocou: 

a) melhor distribuição de renda. 

b) acentuada redução das migrações. 

c) amplo acesso pelas populações, principalmente as mais pobres, aos 

meios técnicocientíficos. 

d) elevação nos preços dos produtos primários. 

e) aumento do número de desempregados nas cidades. 

 

51. (Urca) Sobre Espaço Geográfico, assinale a opção verdadeira: 

a) são as áreas que não sofreram intervenção humana, o que 

atualmente, com o nível de conhecimento do homem sobre o 

mundo, é inexistente; 

b) é a base natural ou física sobre o qual se exerce soberania, sendo 

definido por suas fronteiras administrativas; 

c) é um conceito bastante controvertido, hoje em dia, mas se refere a 

uma relação íntima ou emocional dos habitantes com seu território; 

d) somente surge após o território ser trabalhado, usado e modificado ou 

transformado pelas sociedades humanas, ou quando estas 

imprimem na paisagem as marcas de sua atuação e organização 

social; 

e) é o termo designativo de um conjunto de pessoas que possuem 

língua e tradições comuns, sendo esse o caso mais específico do 

Nordeste do Brasil, cuja população é mais tradicionalista. 

 

52. (UEPB) De acordo com a composição “Triste Partida” de Patativa do 

Assaré, nas estrofes que dizem 

  

No topo da serra 

Oiando pra terra 

Seu berço, seu lar 

[...] 

Aquele nortista 

Partido de pena 

De longe acena 

Adeus meu lugar... 

  

A categoria geográfica “lugar” que aparece no fragmento do texto está 

empregada 

  

a) com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o retirante 

delimita visualmente o que ele denomina como o seu lugar. 

b) erroneamente porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e 

de pertencimento a uma terra inóspita que só lhe causa sofrimento. 

O lugar é para cada pessoa o espaço onde consegue se reproduzir 

economicamente. 

c) com o sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado 

pelo fazendeiro, o qual exerce sobre o mesmo uma relação de 

poder. 

d) corretamente porque está impregnada de emoções e de afetividade. 

Há uma identidade de pertencimento para com esta parcela d 

espaço. 

e) com conotação de região natural, pois trata-se do Sertão nordestino 

de abrangência do clima semi-árido de chuvas escassas e 

irregulares e da presença da vegetação de caatinga. 

 

53. (UFU - 2010) A Geografia se expressou e se expressa a partir de um 

conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados 

erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do conceito de 

espaço geográfico como equivalente ao de paisagem, entre 

outros.Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, 

território e lugar, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita 

a partir dos elementos ou dos objetos que a compõem. A paisagem 

é formada apenas por elementos naturais; quando os elementos 

humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela se torna 

sinônimo de espaço geográfico. 

b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao 

longo do tempo, através do trabalho. Para tanto, as sociedades 
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utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que 

vivem, suas crenças e valores, normas e interesses econômicos. 

Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social 

e histórico. 

c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do 

mundo vivido, pois é a parte do espaço onde vivemos, ou seja, é o 

espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde 

estabelecemos vínculos afetivos. 

d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de 

natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão do 

poder. A categoria território possui uma relação estreita com a de 

paisagem e pode ser considerada como um conjunto de paisagens 

contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, 

estado ou país. 

 

54. (Ufop) Leia o texto a seguir: 

  

[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até 

o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e um vale. De fato, 

infletindo naquele rumo, o Vaza-Barris, comprimido entre as últimas 

casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia para o 

norte feito um cañon fundo. A sua curva forte rodeava, 

circunvalando-a, depressão em que se erigia o povoado, que se 

trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das 

terras mais altas, que dali se intumescem até aos contrafortes 

extremos do Cambaio e do Caipá; e ao sul pela montanha. 

[...]CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível 

em:  <http://www.dominiopublico.gov.br/dowload/texto/bv000091.pdf

>. Acesso em: 4 abr. 2007. 

  

O texto acima descreve um(a): 

a) Paisagem. 

b) Território. 

c) Região. 

d) Lugar. 

e) Fronteira. 

 

55. (VUNESP-2009) Como é o lugar Existe, existe o mundo quando 

ninguém passa por ele? apenas pelo olhar Existem as coisas que o 

cria e lhe confere sem ser vistas? (…) espacialidade? (…)(A 

Suposta existência. Carlos Drummond de Andrade. In: A paixão 

Medida) 

O trecho do poema acima nos remete à reflexão sobre a existência: 

a) do mundo em cada espaço da Terra que resiste a influência da 

globalização atual. 

b) do lugar, entendido como espaço geograficamente criado pelas 

relações sociais locais/globais. 

c) do espaço geográfico, numa perspectiva de que ele é uma criação 

meramente subjetiva. 

d) de uma relação inexistente entre o local e o global nos tempos 

atuais da globalização. 

e) de uma relação criada pela necessidade do que queremos ver e o 

que, de fato, é concreto. 

 

56. (UFPB/PSS) A fase atual da história da humanidade é marcada por 

mudanças no espaço geográfico, denominado por alguns autores 

como “meio técnico-científico”. Nos países subdesenvolvidos, essa 

nova onda provocou: 

a) melhor distribuição de renda. 

b) acentuada redução das migrações. 

c) amplo acesso pelas populações, principalmente as mais pobres, aos 

meios técnicocientíficos. 

d) elevação nos preços dos produtos primários. 

e) aumento do número de desempregados nas cidades. 

 

57. (Urca) Sobre Espaço Geográfico, assinale a opção verdadeira: 

a) são as áreas que não sofreram intervenção humana, o que 

atualmente, com o nível de conhecimento do homem sobre o 

mundo, é inexistente; 

b) é a base natural ou física sobre o qual se exerce soberania, sendo 

definido por suas fronteiras administrativas; 

c) é um conceito bastante controvertido, hoje em dia, mas se refere a 

uma relação íntima ou emocional dos habitantes com seu território; 

d) somente surge após o território ser trabalhado, usado e modificado ou 

transformado pelas sociedades humanas, ou quando estas 

imprimem na paisagem as marcas de sua atuação e organização 

social; 

e) é o termo designativo de um conjunto de pessoas que possuem 

língua e tradições comuns, sendo esse o caso mais específico do 

Nordeste do Brasil, cuja população é mais tradicionalista. 

 

58. (UEPB) De acordo com a composição “Triste Partida” de Patativa do 

Assaré, nas estrofes que dizem 

  

No topo da serra 

Oiando pra terra 

Seu berço, seu lar 

[...] 

Aquele nortista 

Partido de pena 

De longe acena 

Adeus meu lugar... 

  

A categoria geográfica “lugar” que aparece no fragmento do texto 

está empregada 

a) com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o retirante 

delimita visualmente o que ele denomina como o seu lugar. 

b) erroneamente porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e 

de pertencimento a uma terra inóspita que só lhe causa sofrimento. 

O lugar é para cada pessoa o espaço onde consegue se reproduzir 

economicamente. 

c) com o sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado 

pelo fazendeiro, o qual exerce sobre o mesmo uma relação de 

poder. 

d) corretamente porque está impregnada de emoções e de afetividade. 

Há uma identidade de pertencimento para com esta parcela d 

espaço. 

e) com conotação de região natural, pois trata-se do Sertão nordestino 

de abrangência do clima semi-árido de chuvas escassas e 

irregulares e da presença da vegetação de caatinga. 

 

59. (UFU - 2010) A Geografia se expressou e se expressa a partir de um 

conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados 

erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do conceito de 

espaço geográfico como equivalente ao de paisagem, entre 

outros.Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, 

território e lugar, assinale a alternativa INCORRETA. 
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a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita 

a partir dos elementos ou dos objetos que a compõem. A paisagem 

é formada apenas por elementos naturais; quando os elementos 

humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela se torna 

sinônimo de espaço geográfico. 

b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao 

longo do tempo, através do trabalho. Para tanto, as sociedades 

utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que 

vivem, suas crenças e valores, normas e interesses econômicos. 

Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social 

e histórico. 

c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do 

mundo vivido, pois é a parte do espaço onde vivemos, ou seja, é o 

espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde 

estabelecemos vínculos afetivos. 

d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de 

natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão do 

poder. A categoria território possui uma relação estreita com a de 

paisagem e pode ser considerada como um conjunto de paisagens 

contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, 

estado ou país. 

 

60. (Ufop) Leia o texto a seguir: 

  

[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até 

o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e um vale. De fato, 

infletindo naquele rumo, o Vaza-Barris, comprimido entre as últimas 

casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia para o 

norte feito um cañon fundo. A sua curva forte rodeava, 

circunvalando-a, depressão em que se erigia o povoado, que se 

trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das 

terras mais altas, que dali se intumescem até aos contrafortes 

extremos do Cambaio e do Caipá; e ao sul pela montanha.  

[...]CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível 

em:  <http://www.dominiopublico.gov.br/dowload/texto/bv000091.pdf

>. Acesso em: 4 abr. 2007. 

  

O texto acima descreve um(a): 

a) Paisagem. 

b) Território. 

c) Região. 

d) Lugar. 

e) Fronteira. 

 

 

FÍSICA [61-72]: 

61. (Pucrs 2008)  O eco é o fenômeno que ocorre quando um som 

emitido e seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma 

pessoa com um intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-

los como sons diferentes. 

Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade 

de propagação é de 340 m/s, é necessário que haja uma distância 

de 17,0 m entre a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade 

de propagação do som é de 1.600m/s, essa distância precisa ser de:   

a) 34,0 m    

b) 60,0 m    

c) 80,0 m    

d) 160,0 m    

e) 320,0 m    

   

62. (Puc-rio 2007)  Uma pessoa caminha a uma distância de 5,0 m em 

2,0 s. Qual a sua velocidade?   

a) 3,0 m/s.     

b) 2,5 km/h.     

c) 2,5 m/s.     

d) 1,0 km/h.     

e) 1,2 m/s.    

   

63. (Puc-rio 2007)  Um atleta de nível médio corre 10 km em 1h. 

Sabendo-se que sua velocidade média nos primeiros 5 km foi de 15 

km/h, determine, em minutos, o tempo que o atleta levou para 

percorrer os 5 km finais de sua corrida.  

a) 10     

b) 20     

c) 30     

d) 40     

e) 50    

   

64. (Uece 2007)  Dois trechos sucessivos de uma estrada retilínea são 

percorridos por um automóvel da seguinte maneira: no 10. trecho ele 

percorre 150 km a 100 km/h e no 20. trecho, percorre 60 km a 60 

km/h. No percurso total a velocidade média do automóvel, em km/h, 

é igual a  

a) 96    

b) 90    

c) 84    

d) 80    

   

65. (Puc-rio 2007)  Um corredor velocista corre a prova dos 100 m rasos 

em, aproximadamente, 10 s. Considerando-se que o corredor parte 

do repouso, tendo aceleração constante, e atinge sua velocidade 

máxima no final dos 100 m, a aceleração do corredor durante a 

prova em m/s2 é:  

a) 1,0     

b) 2,0    

c) 3,0     

d) 4,0    

e) 5,0    

   

66. (Fatec 2006)  O motorista de um automóvel deseja percorrer 40km 

com velocidade média de 80km/h. Nos primeiros 15 minutos, ele 

manteve a velocidade média de 40km/h. 

Para cumprir seu objetivo, ele deve fazer o restante do percurso com 

velocidade média, em km/h, de:  

a) 160.    

b) 150.    

c) 120.    

d) 100.    

e) 90.    

 

67.  Das afirmativas a seguir:  

I. Todo movimento periódico é um movimento harmônico simples.  

II. No movimento harmônico simples, a aceleração é proporcional ao 

deslocamento e tem sentido oposto.  

III. O período de oscilação de um pêndulo simples, cujo movimento se 

realiza nas vizinhanças do equilíbrio estável, é proporcional ao 

comprimento do pêndulo.  
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Está(ão) correta(s):  

a) apenas I e II  

b) apenas I e III  

c) somente II  

d) somente III 

 

68. Uma partícula realiza um M.H.S. (movimento harmônico simples), 

segundo a equação .  

                           

                               

 

A partir da posição de elongação máxima, o menor tempo que esta 

partícula gastará para passar pela posição de equilíbrio é:  

a) 8 s 

b) 4 s 

c) 2 s 

d) 1 s 

e) 0,5 s 

 

69. Uma partícula material executa um movimento harmônico simples 

(MHS) em torno do ponto x = 0. Sua aceleração, em função da 

posição, é descrita pelo gráfico ao lado.  

 

                                   
 

Nessas condições, a frequência angular do MHS é: 

a) 4 rd/s 

b) 3 rd/s 

c) 2 rd/s 

d) 1 rd/s 

e) 0,5 rd/s 

 

70. A frequência de um pêndulo simples, de comprimento L e massa M, 

é de 10 oscilações por segundo. Qual é o período de um pêndulo 

simples de comprimento igual a 4 L e massa igual a 2M? 

a) 0,1 s 

b) 0,2 s 

c) 0,3 s 

d) 0,4 s 

e) 0,5 s 

 

71. Duas partículas descrevem movimentos harmônicos simples 

representados nos gráficos (I) e (II) a seguir. 

 
É CORRETO afirmar que os dois movimentos têm: 

a) mesma freqüência, amplitudes iguais e fases diferentes. 

b) freqüências diferentes, amplitudes iguais e fases diferentes. 

c) mesma freqüência, amplitudes diferentes e mesma fase. 

d) mesma freqüência, amplitudes iguais e mesma fase. 

e) freqüências diferentes, amplitudes iguais e mesma fase 

 

72. (ITA-SP-10)  Uma partícula P1 de dimensões desprezíveis oscila em 

movimento harmônico simples ao longo de uma reta com período de 

8/3 s e amplitude a. Uma segunda partícula, P2 , semelhante a P1 , 

oscila de modo idêntico numa reta muito próxima e paralela à 

primeira, porém com atraso de π/12 rad em relação a P1 . Qual a 

distância que separa P1 de P2, 8/9 s depois de P2 passar por um 

ponto de máximo deslocamento?  

a) 1,00 a                           

b) 0,29 a                             

c) 1,21 a                             

 d) 0,21 a   

e) 1,71 a   

 

 

QUÍMICA [73-84]: 

73. Ar, Iodo, Gás carbônico, Latão, Naftaleno e  Ouro 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. Os xampus, muito utilizados para limpar e embelezar os cabelos, de 

modo geral, contêm em sua constituição, no mínimo, as seguintes 

substâncias: detergente, corante, bactericida, essência e ácido 

cítrico (regula o pH).  

 

 
 As funções orgânicas, presentes na fórmula estrutural do ácido 

mencionado, são: 

a) cetona e álcool                         

b) álcool e aldeído                        

c) ácido carboxílico e álcool 

d) ácido carboxílico e aldeído 

e) cetona e éster 

 

80. Observe a estrutura da muscona: 

 

 
  Esta substância é utilizada em indústrias farmacêuticas, alimentícias 

e cosméticas, tendo sua maior aplicação em perfumaria. É o 

princípio ativo de uma secreção glandular externa produzida por 

uma espécie de veado que habita a Ásia Central: os almiscareiros. 

Os machos dessa espécie produzem a muscona (almíscar), com a 

finalidade deatrair as fêmeas na época do acasalamento. Em 

perfumaria, a sua principal aplicação é como fixador de essências.     

  

 Marque a alternativa que corresponde à função orgânica que 

caracteriza a muscona: 

a) Ácido carboxílico                     

b) Aldeído                                    

c) Cetona 

d) Éter 

e) Fenol 

 

81.  A respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que 

 
a) são isômeros de posição.   

b) são metâmeros.   

c) são isômeros funcionais.   

d) ambos são ácidos carboxílicos.   

e) o composto I é um ácido carboxílico, e o composto II é um éter.   

 

82. As substâncias A, B e C têm a mesma fórmula molecular (C3H8O). O 

componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono 

secundário e é isômero de posição de C. Tanto A quanto C são 

isômeros de função de B. As substâncias A, B e C são, 

respectivamente,  

a) 1-propanol, 2-propanol e metoxietano.   

b) etoxietano, 2-propanol e metoxietano.   

c) isopropanol, 1-propanol e metoxietano.   

d) metoxietano, isopropanol e 1-propanol.   

http://2.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH5oU48RAI/AAAAAAAABNw/mqaVDSt6ZEg/s1600/quest%C3%A3o-1.jpg
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e) 2-propanol, metoxietano e 1-propanol.   

 

83. O odor de muitos vegetais, como o louro, a cânfora, o cedro, a losna, 

e a cor de outros, como a cenoura e o tomate, são devidos à 

presença de terpenoides (terpenos). 

 Os terpenos são o resultado da união de duas ou mais unidades do 

isopreno, como se pode ver a seguir: 

 
 Em relação ao isopreno, podemos afirmar que 

a) a nomenclatura do isopreno, segundo a IUPAC, é 2-metil-1-buteno.   

b) o isopreno não apresenta carbonos insaturados.   

c) o isopreno é isômero de cadeia do 4-metil-2-pentino.   

d) segundo a IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), 

a nomenclatura do isopreno é 2-metil-1,3-butadieno.   

e) o isopreno pode apresentar isômeros de cadeia, funcionais e 

tautômeros.   

 

84. O butanoato de etila é um líquido incolor, empregado como essência 

artificial em algumas frutas, como, por exemplo, o abacaxi e a 

banana, sendo isômero do ácido hexanoico. O tipo de isomeria 

plana presente entre o butanoato de etila e o ácido hexanoico é de  

a) cadeia.   

b) posição.   

c) função.   

d) metameria.   

e) tautomeria.   

 

 

BIOLOGIA [85-102]: 

85. (FCC-Londrina) Considere as plantas abaixo: 

I. Musgos. 

II. Samambaias. 

III.Fanerógamas. 

Os gametas masculinos não dispensam a água para encontrarem os 

gametas femininos apenas em: 

a) I. 

b) II. 

c) III. 

d) I e II. 

e) II e III. 

 

86. (FUVEST) A presença de semente é uma adaptação importante de 

certos grupos vegetais ao ambiente terrestre. Caracterizam-se por 

não apresentar sementes: 

a) Pinheiros. 

b) Gramíneas  

c) Samambaias. 

d) Musgos. 

e) Mangueira 

 

87.Devido a certas particularidades de seu ciclo vital, as briófitas como 

os musgos, e as pteridófitas, como as samambaias devem ser mais 

abundantes  

a) no cerrado.  

b) no pantanal.  

c) na mata Atlântica.  

d) na Amazônia.  

e) nos manguezais 

 

98.O ciclo de vida de briófitas e pteridófitas pode ser representado, 

segundo o esquema a seguir.  

 
 

A respeito dele, podemos afirmar que:  

a) a meiose ocorre em I.  

b) I constitui a geração predominante para os dois grupos vegetais.  

c) somente II e IV são diplóides.  

d) I constitui a geração predominante para briófitas e não para 

pteridófitas.  

e) somente II e IV são haplóides. 

 

89. Em que fase do ciclo de vida das pteridófitas há maior quantidade de 

DNA por núcleo celular?  

a) gametófitos.  

b) gametângios.  

c) gametas.  

d) esporos.  

e) esporófitos. 

 

90. Filicínea é uma classe de vegetais que contém cerca de 10.000 

espécies descritas entre samambaias e avencas. No ciclo de vida 

das filicíneas isosporadas, ocorre redução no número de 

cromossomos durante:  

a) a formação dos gametas.  

b) a formação dos esporos.  

c) o desenvolvimento do protalo.  

d) o desenvolvimento do esporófito.  

e) o desenvolvimento do arquegônio. 

 

91. (Enem 2012)  A figura representa um dos modelos de um sistema de 

interações entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades, P1 e 

P2, que interagem em I, para afetar uma terceira propriedade, P3, 

quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia, E. Essa 

figura pode simular um sistema de campo em que P1 representa as 

plantas verdes; P2 um animal herbívoro e P3, um animal onívoro. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH51fv-QxI/AAAAAAAABN0/2R0LiSZZzfY/s1600/quest%C3%A3o-3a.jpg
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A função interativa I representa a proporção de  

a) herbivoria entre P1 e P2.    

b) polinização entre P1 e P2.    

c) P3 utilizada na alimentação de P1 e P2.    

d) P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3.    

e) energia de P1 e de P2 que saem do sistema.    

 

92. (Ufpb 2012)  Com o passar dos anos, observa-se que os diferentes 

ambientes sofrem modificações, ocasionadas tanto por fenômenos 

naturais como pela interferência humana. A esse processo 

denomina-se sucessão ecológica. A figura a seguir representa o 

esquema de uma sucessão ecológica: 

 

 
Com base na figura e nos conhecimentos acerca desse processo, é 

correto afirmar:  

a) A comunidade que se estabelece, ao final da sucessão ecológica, é a 

mais estável possível.    

b) As espécies que iniciam o processo de sucessão ecológica são 

denominadas espécies clímax.    

c) A diversidade de espécies da comunidade que se estabelece é 

mantida.    

d) As relações ecológicas entre as espécies que se estabelecem 

diminuem.    

e) As mudanças que ocorrem na população não alteram o ambiente.    

 

93.  (Pucrj 2013)  As figuras abaixo mostram o crescimento 

populacional, ao longo do tempo, de duas espécies de Paramecium 

cultivadas isoladamente e em conjunto. Os resultados desse 

experimento embasaram o que é conhecido como Princípio de 

Gause. 

 

Considere o tipo de relação ecológica entre essas duas espécies e 

indique a afirmação correta.  

a) A espécie P. aurelia é predadora de P. caudatum.    

b) P. aurelia exclui P. caudatum por competição intraespecífica.    

c) P. aurelia e P. caudatum utilizam recursos diferentes.    

d) P. aurelia exclui P. caudatum por parasitismo.    

e) P. aurelia exclui P. caudatum por competição interespecífica.    

 

94.  (Uerj 2012)  Em um ecossistema lacustre habitado por vários peixes 

de pequeno porte, foi introduzido um determinado peixe carnívoro. A 

presença desse predador provocou variação das populações de 

seres vivos ali existentes, conforme mostra o gráfico a seguir. 

 
 

A curva que indica a tendência da variação da população de 

fitoplâncton nesse lago, após a introdução do peixe carnívoro, é a 

identificada por:  

a) W    

b) X    

c) Y    

d) Z    

e) nenhuma das curvas 

 

95. (Upe 2012)  Observe o gráfico a seguir: 

 

 
Com base nele, assinale a alternativa correta.  

a) A emissão antropogênica encontrada no gráfico diz respeito à 

emissão de CO2 por decomposição de matéria orgânica em lixões.    

b) Gases estufas, como vapor d’água, CO2 e NO, são os responsáveis 

pelo aquecimento global, que é consequência da emissão 

apresentada no gráfico.    

c) O gráfico apresenta uma nítida relação entre a área geográfica dos 

continentes e a sua potencial capacidade de contribuir com a 

emissão de CO2 na atmosfera.    
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d) O gráfico apresenta uma relação direta do grau de industrialização 

dos continentes e sua dependência do uso de combustíveis fósseis.    

e) Se fosse apresentado um gráfico de localização da rarefação da 

camada de ozônio, encontraríamos uma completa semelhança com 

o gráfico figurado nesta questão.    

 

96. (Unesp 2012)  Os carros híbridos, cujos motores funcionam a 

combustão interna (geralmente combustíveis fósseis) e eletricidade, 

são tidos como alternativa viável para reduzir a emissão veicular de 

dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera. Para testar se são 

realmente ecológicos, pesquisadores italianos compararam as 

emissões de dióxido de carbono de quatro homens, em três 

situações, correndo, caminhando e andando de bicicleta, com as 

emissões de dióxido de carbono de carros movidos a gasolina, de 

carros movidos a óleo diesel e de carros híbridos, quando cada um 

desses tipos de carros transportava esses mesmos quatro homens 

em percursos urbanos. Os resultados são apresentados no gráfico a 

seguir, onde as barras representam a emissão de CO2 de cada tipo 

de carro, e as linhas vermelhas representam a emissão de CO2 pelo 

grupo de quatro homens. 

 
 

Considerando os resultados e as condições nas quais foi realizado o 

experimento, e considerando os processos de obtenção e produção 

da energia que permitem a movimentação dos músculos do homem, 

pode-se dizer corretamente que quatro homens  

a) transportados por um carro híbrido apresentam a mesma taxa 

respiratória que quatro homens pedalando, e liberam para a 

atmosfera maior quantidade de dióxido de carbono que aquela 

liberada pelo carro híbrido que os está transportando.    

b) correndo consomem mais glicose que quatro homens pedalando ou 

quatro homens caminhando, e liberaram para a atmosfera maior 

quantidade de dióxido de carbono que aquela liberada por um carro 

híbrido que os estivesse transportando.    

c) pedalando consomem mais oxigênio que quatro homens caminhando 

ou correndo, e cada um desses grupos libera para a atmosfera 

maior quantidade de dióxido de carbono que aquela liberada por um 

veículo híbrido que os estivesse transportando.    

d) pedalando têm maior consumo energético que quatro homens 

caminhando ou quatro homens correndo, e cada um desses grupos 

libera para a atmosfera menor quantidade de dióxido de carbono 

que aquela liberada por qualquer veículo que os estivesse 

transportando.    

e) transportados por um veículo a gasolina ou por um veículo a diesel 

liberam para a atmosfera maior quantidade de dióxido de carbono 

que aquela liberada por quatro homens transportados por um 

veículo híbrido, ou por aquela liberada pelo carro híbrido que os está 

transportando.    

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 orgânicos  obtém-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 base  nessas 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 individuo  a um quadro clínico de 

hiperglicemia. 
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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: 

 

a) Aminoácidos 

b) Lipídios 

c) Proteínas 

d) Açúcares 

e) Ácidos nucléicos  

 

 

MATEMÁTICA [103-120]: 

103. (Espcex (Aman) 2013)  Na figura abaixo está representado o 

gráfico de uma função real do 1º grau f(x). 

 

 
 

A expressão algébrica que define a função inversa de f(x) é  

a) 
x

y 1
2

      

b) 
1

y x
2

      

c) y 2x 2      

d) y 2x 2       

e) y 2x 2      

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Num restaurante localizado numa cidade do Nordeste brasileiro são 

servidos diversos tipos de sobremesas, dentre os quais sorvetes. O 

dono do restaurante registrou numa tabela as temperaturas médias 

mensais na cidade para o horário do jantar e a média diária de bolas 

de sorvete servidas como sobremesa no período noturno. 
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104. (Insper 2013)  Ao analisar as variáveis da tabela, um aluno de 

Administração, que fazia estágio de férias no restaurante, percebeu 

que poderia estabelecer uma relação do tipo y ax b,   sendo x a 

temperatura média mensal e y a média diária de bolas vendidas no 

mês correspondente. Ao ver o estudo, o dono do restaurante fez a 

seguinte pergunta: 

 

“É possível com base nessa equação saber o quanto aumentam as 

vendas médias diárias de sorvete caso a temperatura média do mês 

seja um grau maior do que o esperado?” 

 

Das opções abaixo, a resposta que o estagiário pode dar, baseando-

se no estudo que fez é:  

a) Não é possível, a equação só revela que quanto maior a temperatura, 

mais bolas são vendidas.    

b) Não é possível, pois esse aumento irá depender do mês em que a 

temperatura for mais alta.    

c) Serão 20 bolas, pois esse é o valor de a na equação.    

d) Serão 20 bolas, pois esse é o valor de b na equação.    

e) Serão 400 bolas, pois esse é o valor de a na equação.    

   

105. (Enem 2012)  As curvas de oferta e de demanda de um produto 

representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e 

consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço 

do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser 

representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de 

demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas 

pelas equações: 

 

QO = –20 + 4P 

QD = 46 – 2P 

 

em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é 

o preço do produto. 
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A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas 

encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e 

QD se igualam. 

Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?  

a) 5    

b) 11    

c) 13    

d) 23    

e) 33    

   

106. (Fgv 2012)  Os gráficos abaixo representam as funções receita 

mensal R(x)  e custo mensal C(x)  de um produto fabricado por 

uma empresa, em que x é a quantidade produzida e vendida. Qual o 

lucro obtido ao se produzir e vender 1350 unidades por mês? 

 

  
a) 1740    

b) 1750    

c) 1760    

d) 1770    

e) 1780    

   

107. (Fgv 2012)  Quando o preço por unidade de certo modelo de 

telefone celular é R$ 250,00, são vendidas 1400 unidades por mês. 

Quando o preço por unidade é R$ 200,00, são vendidas 1700 

unidades mensalmente. 

Admitindo que o número de celulares vendidos por mês pode ser 

expresso como função polinomial do primeiro grau do seu preço, 

podemos afirmar que, quando o preço for R$ 265,00, serão 

vendidas:  

a) 1 290 unidades    

b) 1 300 unidades    

c) 1 310 unidades    

d) 1 320 unidades    

e) 1 330 unidades    

   

108. (Unisinos 2012)  Qual dos gráficos abaixo representa a reta de 

equação y 2x 3?    

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

 

   

 

109. Em uma PG. O primeiro termo é 2 e o quarto termo é 54. O quinto 

termo dessa PG. é: 

a) 62    

b) 68    

c) 162    

d) 168   

e) 486 

 

110.A soma dos termos da sequência infinita ( a , a / 3 , a / 9 ,...) é 

a) a   

b) 2a    

c) 3a    

d) 2a / 3   

e) 3a / 2 

 

111.O número de múltiplos de 15 que existem entre 1492 a 3427 é: 

a) 126   

b) 127    

c) 128    

d) 129    

e) 130 

  

112.Quantos números naturais existem menores que 98 e divisíveis por 

5? 

a) 19   
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b) 20    

c) 21    

d) 22    

e) 23 

 

113. Qual é o vigésimo número ímpar positivo? 

a ) 35   

b) 37    

c) 39    

d) 41   

e) nda. 

 

114. Qual é o centésimo número par de quatro algarismos? 

a) 1100   

b) 1198    

c) 1298    

d) 1400    

e) nda. 

 

115. (UFES) Dados os pontos A(5, a), B(-1, 3a) e C(3, 2a), pode-se 

afirmar que: 

 

a) A, B e C são colineares para a  0  

b) Existe o triângulo ABC, para todo “a” 

c) Existe o triângulo ABC, para todo a = 0 

d) Não existe o triângulo ABC,  a 

 

116. Determine os ponto P eqüidistantes dos pontos A(0, 0) e B(4, 0). 

 

a) (5, y)  

b) (6, y)   

c) (7, y) 

d) (8, y) 

e) (2, y) 

 

117. Qual o coeficiente angular da mediana AM do triângulo de Vértices 

A(2, 0), B(0, 2) e C(0, 4)? 

 

a) –3   

b) –1    

c) –2  

d –1,5 

e) –2,5  

 

118. (UFPA)  O coeficiente angular da reta de equações paramétricas 

2 2

1

x t

y t

 


 
 é: 

 

a) – 0,5   

b) 0,5  *  

c)  1,0  

d)   2,0 

e)   3,0  

 

119.  (PUC-SP)  O triângulo de vértices A(4, 3), B(6, -2) e C(-11, -3) é: 

 

a) eqüilátero   

b) isósceles     

c) acutângulo  

d) obtusângulo 

e) retângulo *  

 

120. (FGV-SP)  A reta  y = x determina na c ircunferencia de 

equação x2  + y2  –  4x = 0, uma corda cujo  compr imento 

vale:  

 

a) 2  

b) 2 3  

c) 3 2  

d) 
3 2

2
 

e) 2 2   
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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 

  3ª 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. 

 


