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Coordenação do Ensino Médio 

3º TESTE QUINZENAL  - 1ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

1. Leia o texto e responda o que se pede: 

 

Nova Poética 

Vou lançar a teoria do poeta sórdido. 

Poeta sórdido: 

Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. 

Vai um sujeito, 

Saí um sujeito de casa com a roupa de brim branco 

                                              [muito bem engomada, e na primeira 

esquina passa um 

                                              [caminhão, salpica-lhe o paletó ou a 

calça de uma nódoa de lama: 

É a vida 

O poema deve ser como a nódoa no brim: 

Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero [...] 

Manuel Bandeira 

 

As funções de linguagem predominante no Texto III são: 

 

a) Poética e metalinguística. 

b) Conativa e referencial. 

c) Referencial e emotiva. 

d) Metalinguística e conativa. 

e) Emotiva e referencial. 

 

2. (UCSAL) TEXTO  

 

Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse:  

Não vá perder o seu tempo. Estude, que não se arrepende.  

Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas 

paixões de homem feito e uma alma mais velha do que o 

meu corpo. Aquele Sérgio, de Raul Pompéia, entrava no internato 

de cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a 

virgindade. Eu não: era sabendo de tudo, era adiantado nos anos, 

que ia atravessar as portas do meu colégio.  

Menino perdido, menino de engenho.  

 

José Lins do Rego - Menino de Engenho, Ed. Moderna Ltda., 

São Paulo, 1983.  

 

Tem-se na fala de José Paulino exemplo de função de linguagem 

denominada: 

a) fática.  

b) referencial. 

c) conativa. 

d) poético. 

e) metalinguística.  

 

3. (ANHEMBI) Texto I 

 

Tenho fases 

Fases de andar escondida, 

fases de vir para a rua... 

Perdição da minha vida! 

Perdição da vida minha! 

Tenho fases de ser tua, 

tenho outras de ser sozinha. 

Fases que vão e que vêm, 

no secreto calendário  

que um astrólogo arbitrário 

 

inventou para meu uso. 

E roda a melancolia 

seu interminável fuso! 

Não encontro com ninguém 

(tenho fases, como a lua...) 

No dia de alguém ser meu 

não é dia de eu ser sua... 

E, quando chega esse dia, 

outro desapareceu... 

 

(Lua Adversa - Cecília Meireles) 

 

Texto II  

 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,  

a vida presente. 

 

(Mãos Dadas - Carlos Drummond de Andrade)  

 

 

Além da função poética, há, nos poemas "Lua Adversa" e "Mãos 

Dadas", a ocorrência da função da linguagem que deixa 

transparente as intenções do emissor. Trata-se da:  

 

a) Função emotiva. 

b) Função fática. 

c) Função referencial. 

d) Função metalinguística. 

e) Função apelativa. 

 

SONS, LETRAS E IMAGENS 

4. Assinale a série em que apenas um dos vocábulos não possui 

dígrafo: 

a) folha - ficha - lenha - fecho 

b) lento - bomba - trinco - algum 
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c) águia - queijo - quatro - quero 

d) descer - cresço - exceto - exsudar 

e) serra - vosso - arrepio – assinar 

 

5. 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 

 

a) I, II, III e IV 

b) II, III e V 

c) III, IV e V 

d) I, III e IV 

e) IV e V 

 

6. 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. 

 

a) I, II, III, e V 

b) II, III, IV e V 

c) III, IV e V 

d) II, III e IV 

e) IV e V 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

7. (MASM) Associe as frases abaixo as figuras de linguagem 

correspondente.  

 

I. "Rios te correrão dos olhos, se chorares!" (Olavo Bilac)  

II. "Moça linda, bem tratada, / três séculos de família, / burra como uma 

porta: / um amor." (Mário de Andrade)  

III. "... os rios vão carregando as queixas do caminho." (Raul Bopp)  

IV. “Amor é um fogo que arde sem se ver” (Camões)  

 

a) I – Hipérbole; II – Ironia; III – Prosopopéia; IV – Metáfora  

b) I – Hipérbole; II – Eufemismo; III – Personificação; IV – Sinestesia  

c) I – Metáfora; II – Ironia; III – Personificação; IV – Sinestesia  

d) I – Metáfora; II – Eufemismo; III – Metáfora; IV – Metáfora  

 

8. (UF-ES) “Mas que significam as palavras? Que significam, na 

verdade, as palavras? Que significa a palavra verdade, a 

palavra mentira ou a palavra amor?” (Lyra, Bernadette. A 

panelinha de breu)  

 

A afirmativa INCORRETA em relação ao conceito de literatura é:  

a) Literatura é a linguagem carregada de significado.  

b) No texto literário, as palavras possuem predominantemente sentido 

denotativo.  

c) Em literatura, cada palavra te mil faces secretas sob a face neutra.  

d) O texto literário é plurissignificativo, passível de várias 

interpretações.  

e) A linguagem literária é predominantemente conotativa e metafórica. 

  

9. (UNIFOR) “Foi trombudo para o escritório. Era dia de seu 

aniversário, e a esposa nem sequer o abraçara, não fizera a 

mínima alusão à data. As crianças também tinham se 

esquecido. Então era assim que a família o tratava? Ele que 

vivia para os seus, que se arrebentava de trabalhar, não 

merecer um beijo, uma palavra ao menos?” (Carlos Drummond 

de Andrade, Cadeira de balanço). 

  

Sobre esse trecho de uma crônica de Drummond, é correto afirmar que 

  

I. O narrador é também o protagonista da cena narrada. 

II. A narração desenvolve-se de modo distanciado e objetivo, como 

ocorre na linguagem jornalística.  

III. O protagonista é apresentado por um narrador que tem pleno 

domínio sobre seu personagem.  

 

Está correto SOMENTE o que se afirma em  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e II.  

e) II e III. 

 

10. (UFSM – adaptada) “Os primeiros documentos em língua 

portuguesa datam do século XII, e o primeiro texto 

propriamente literário, um cantar de amigo de Sancho I, filho 

do primeiro rei de Portugal (D. Afonso Henriques), é, segundo 

se julga, de 1189. Mas a existência da língua portuguesa é, sem 

contestação, muito anterior à formação do Estado Português.”  

(Antônio José Saraiva, História da Literatura Portuguesa).  

 

Pela leitura do texto, conclui-se que:  

a) A poesia surge antes dos documentos prosaicos.  

b) A poesia é posterior à historiografia.  

c) A poesia surge ao mesmo tempo que a prosa documental.  

d) A prosa documental antecede a história.  

e) As primeiras manifestações da língua não são poéticas.  

 

Texto para as próximas questões  

 

PROFUNDAMENTE 

Quando ontem adormeci  

Na noite de São João  

Havia alegria e rumor  

Estrondos de bombas luzes de Bengala  

Vozes cantigas e risos  

Ao pé das fogueiras acesas. 

  

No meio da noite despertei  

Não ouvi mais vozes nem risos  

Apenas balões  

Passavam errantes  

Silenciosamente  

Apenas de vez em quando  

O ruído de um bonde  

Cortava o silêncio  

Como um túnel.  

Onde estavam os que há pouco  
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Dançavam  

Cantavam  

E riam  

Ao pé das fogueiras acesas?  

 

– Estavam todos dormindo  

Estavam todos deitados  

Dormindo  

Profundamente 

  

Quando eu tinha seis anos  

Não pude ver o fim da festa de São João  

Porque adormeci  

 

Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo  

Minha avó  

Meu avô  

Totônio Rodrigues  

Tomásia  

Rosa  

Onde estão todos eles? 

  

– Estão todos dormindo  

Estão todos deitados  

Dormindo  

Profundamente. 

  

BANDEIRA, Manuel. Os melhores poemas de Manuel 

Bandeira/Seleção de Francisco  

de Assis Barbosa. 12 ed. São Paulo: Global, 1998, p. 85-86. (Melhores 

poemas: 7) 

 

 

 

11. (UFPB) Considerando o poema Profundamente, é correto  

afirmar:  

 

a) O tempo presente para o eu lírico revela-se como um momento de 

alegria.  

b) O verso “Vozes cantigas e risos”, na 1ª estrofe, remete a ações que 

marcaram a infância do eu lírico.  

c) O verso “Não ouvi mais vozes nem risos”, na 2ª estrofe, revela 

satisfação do eu lírico em poder dormir tranquilamente.  

d) Os versos “Dançavam/Cantavam/E riam”, na 2ª estrofe, assinalam 

uma gradação de ações que marcam o passado e o presente.  

e) Os termos “Hoje” e “daquele tempo”, no verso “Hoje não ouço mais 

as vozes daquele tempo”, 4ª estrofe, constituem exemplos de 

linguagem figurada, estabelecendo uma relação paradoxal.  

 

12. (UFPB)Observando as sequências textuais, é correto afirmar que 

esse poema é marcado por uma estrutura predominantemente 

a) narrativa, impregnada de lembranças do eu lírico.  

b) descritiva, caracterizada pela presença de imagens visuais.  

c) dissertativa, assinalada pela reflexão sobre fatos da vida do eu lírico.  

d) argumentativa, indicada pelo tom interrogativo do poema.  

e) imperativa, assinalada pelo uso de perguntas retóricas.  

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

13. "Tão barato que não conseguimos nem contratar uma holandesa de 

olhos azuis para este anúncio." 

 

No texto, a orientação semântica introduzida pelo termo nem 

estabelece uma relação de: 

a) exclusão; 

b) negação; 

c) adição; 

d) intensidade; 

e) alternância. 

 

Texto para a questão 14. 

 

– Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 

– Esquece. 

– Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é 

"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Mo 

diga. Ensines-lo-me, vamos. 

– Depende. 

– Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o 

soubesses, mas não sabes-o. 

– Está bem. Está bem. Desculpe. Fale como quiser. 

(L. F. Veríssimo, Jornal do Brasil, 30/12/94) 

 

14. O texto tem por finalidade: 

 

a) satirizar a preocupação com o uso e a colocação das formas 

pronominais átonas; 

b) ilustrar ludicamente várias possibilidades de combinação de formas 

pronominais; 

c) esclarecer pelo exemplo certos fatos da concordância de pessoa 

gramatical; 

d) exemplificar a diversidade de tratamentos que é comum na fala 

corrente. 

e) valorizar a criatividade na aplicação das regras de uso das formas 

pronominais. 

 

15. Bem cuidado como é, o livro apresenta alguns defeitos. 

Começando com "O livro apresenta alguns defeitos", 

o sentido da frase não será alterado se continuar com: 

a) desde que bem cuidado; 

b) contanto que bem cuidado; 

c) à medida que é bem cuidado; 

d) tanto que é bem cuidado; 

e) ainda que bem cuidado. 

 

Texto para as questões 16 e 17. 

"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 
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meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e 

me faz magnífico." 

(Rubem Braga, 200 Crônicas Escolhidas) 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

Texto para a questõe 18. 

 

"Em nossa última conversa, dizia-me o grande amigo que não esperava 

viver muito tempo, por ser um "cardisplicente". 

– O quê? 

– Cardisplicente. Aquele que desdenha do próprio coração. 

Entre um copo e outro de cerveja, fui ao dicionário. 

– "Cardisplicente" não existe, você inventou – triunfei. 

– Mas seu eu inventei, como é que não existe? – espantou-se o 

meu amigo. 

Semanas depois deixou em saudades fundas companheiros, 

parentes e bem-amadas. Homens de bom coração não deveriam 

ser cardisplicentes." 

 

18. Conforme sugere o texto, "cardisplicente" é: 

 

a) um jogo fonético curioso, mas arbitrário; 

b) palavra técnica constante de dicionários especializados; 

c) um neologismo desprovido de indícios de significação; 

d) uma criação de palavra pelo processo de composição; 

e) termo erudito empregado para criar um efeito cômico. 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 19 E 20 

 

 

 
 

19. (UFCG) A menina Mafalda tem consciência dos graves problemas 

relacionados à (ao): 

a) mãe 

b) obesidade 

c) ecossistema 

d) humanidade 

e) stress 

 

20. (UFCG)  O balão do último quadrinho pode ser preenchido com a 

frase: 

a) “Por eso entiendo tu llanto” 

b) “Por lo tanto, no estás equivocada” 

c) “¡Qué bueno es estar ajetreada!” 

d) “¿Tienes hambre?” 

e) “Así que no vas más a llorar por tonterías, ¿verdad?” 

 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 21 E 22 

 

Periódico El Mercurio – Santiago – Chile 

Santiago. 

 

David Villa es uno de los fichajes más caros que ha tenido el 

Barcelona, fue una de las principales figuras que tuvo España en el 

Mundial de Sudáfrica, donde incluso le convirtió un gol a Chile, pero 

ante todo es hijo de minero.  

Su padre, José Manuel, fue uno de los grandes impulsores de su 

carrera y pasó 27 años en la mina hasta que el goleador hispano 

cumplió los doce años.  

El “Guaje” no quiso seguir la tradición familiar, pues su abuelo y su 

bisabuelo también fueron operarios, como expresó una vez en una 

entrevista. Nunca pensé en ser minero, por lo mal que lo pasan a 

veces, los accidentes, las horas de hospital que mi padre pasaba. 

“Nunca hubiera sido minero, a menos que me muriera de hambre”, 

afirmó. 
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21. Esc. Sup. Ciênc. da Saúde (adaptado) – La secuencia correcta de 

las denominaciones del nombre de David “Guaje” Villa es: 

a) Apellido, sobrenombre, nombre. 

b) Nombre, apellido, sobrenombre. 

c) Apodo, sobrenombre, apellido. 

d) Nombre, apodo, sobrenombre. 

e) Nombre, sobrenombre, apellido. 

 

22. En el fragmento… La Audiencia de Valencia ha condenado a una 

mujer a un año y nueve meses de prisión por maltratar 

habitualmente a su hija menor de edad, a quien menospreció, 

insultó y agredió desde que tenía diez años. El pronombre relativo 

señalado se refiere a 

a) la Audiencia de Valencia. 

b) su hija menor. 

c) la madre de la niña. 

d) a la condena. 

e) a la edad. 

 

23. Las letras en español son siempre del género 

a) masculino. 

b) femenino. 

c) ambiguo.  

d) algunas son de género masculino y otras femenino. 

e) no se puede saber. 

 

24. Las letras H y X hacen parte del abecedario español. El nombre de 

las letras subrayadas, en español es 

a) che, xis. 

b) agá, equis. 

c) che, equis. 

d) hache, equis. 

e) hacha, equisis. 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

Assinale a alternativa que completa corretamente as frases. 

 Os testes a seguir referem-se a Artigos Definido e Indefinido: 

 

25. _______ city guide we bought in _______ London was such 

_______ useful thing that we had no problems finding our way 

there. 

a) The / - / a 

b) the / the / an 

c) the / - / an 

d) - / - / - 

e) - / the / the 

 

26. _______ excellent contribution for _______ survival of _______ 

mankind is that man stop destroying _______ Nature. 

a) the / the / the / the 

b) An / the / - / - 

c) An / the / the / a 

d) A / - / the / the 

e) the / a / a / the    

 

Circle the right answer: 

27. __________ /6 = 3 (divided by 6)  

a) eighteen 

b) six 

c) nine 

d) forty-nine. 

e) thirty-four. 

      

 Assinale a alternativa correta. 

 Os testes a seguir referem-se a Preposições: 

28 . _____________ the president of his company, Mr. Morris is going 

to talk to all the workers about their salaries.  

a)  like    

b)  as    

c)  for    

d)  about 

 

29. ___________ a doctor, my father recommended two days of rest in 

bed. 

a) like 

b) how 

c) who 

d) as 

 

30. They went __________ that building. 

a) into 

b) at 

c) in 

d) out 

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

31. Atualmente, o mundo moderno revela-se, cada vez mais, um 

mundo inseguro e, portanto gerador de novos mitos. Os super-

heróis dos desenhos animados e quadrinhos, os personagens de 

filmes e novelas encarnam o bem, a justiça e outros valores míticos 

pré-reflexivos. Neste sentido, marque a alternativa que se refere 

ao mito, enquanto expressão atual, incorretamente. 

 

a) Atualmente os meios de comunicação trabalham com os desejos e 

anseios que existem na nossa natureza inconsciente e primitiva; 

b) O mito de hoje não se apresenta mais com o caráter existencial do 

mito primitivo. 

c) Em nossos dias, mito e razão habitam o mesmo mundo;  

d) Pelo fato do mito estar presente em nossos dias, o pensamento 

reflexivo não pode rejeitar alguns mitos, principalmente os que 

veiculam valores destrutivos ou que desumanizam a sociedade. 

e) NDA 

 

32. Qual das seguintes opções não faz parte da estrutura do Senso 

comum? 

 

a) Saber Crítico 

b) Saber Imediato 

c) Saber Subjetivo 

d) Saber Heterogêneo 

e) Saber Sistemático 

 

33. A base fundamental da filosofia é a metafísica, termo que vem do 

grego meta (o que esta além) e physis  (natureza, física). A 

alternativa que traduz corretamente em significado o referido termo 

é: 
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a) Um conhecimento das coisas sobrenaturais as quais representam 

todo e qualquer método científico verdadeiramente válido para a 

Filosofia Antiga e Contemporânea. 

b) Um conhecimento que parte de um princípio de pensamento cuja 

lógica é ultrapassar os limites da razão inteligível para compreender 

a realidade a partir dos dados físicos e concretos. 

c) Tipo de conhecimento que, significando aquilo que está além da 

natureza, se constitui como um pensamento das coisas que estão 

além do físico. 

d) Tipo de conhecimento que valoriza a ciência e seu método 

científico de observação, experimentação como princípio para todo 

e verdadeiro saber. 

e) NDA. 

 

34. Segundo Durkheim, a Sociologia teria de se preocupar com os fatos 

sociais. Nas alternativas que se seguem, indique a que apresenta 

corretamente, mesmo que de forma geral, o conceito de fato social. 

 

a) Fatos Sociais São maneiras de agir e pensar que se apresentam de 

forma exterior ao indivíduo, coercitivo a ele e de forma geral à 

sociedade. 

b) Fatos Sociais são os acontecimentos comuns que acontecem 

dentro de uma sociedade, seja qual for a sua natureza. 

c) Fatos Sociais são as expressões individuais dos seres humanos 

que estão inseridos em uma sociedade. 

d) Fatos Sociais não são mecanismos presentes na convivência em 

sociedade cujo fundamento é a libertação alienação. 

e) Fatos Sociais são acontecimentos e ações dentro da sociedade 

que partem dos indivíduos que, em conjunto, formam a sociedade. 

 

35. Auguste Comte foi o primeiro a usar o termo SOCIOLOGIA para 

denominar a ciência da Sociedade, que inicialmente, chamou de 

FÍSICA SOCIAL. 

 

 Com que intuito, então, Comte utilizou o termo Física social 

para designar a sociologia? 

a) Para designar que o objeto de estudo da Física é o mesmo da 

Sociologia; 

b) Para demonstrar que os mesmos princípios da sociologia deveriam 

ser usados pela física 

c) Para dizer que os princípios científicos utilizados pelas ciências 

naturais deveriam ser adotados pelas ciências humanas e sociais. 

d) Para dizer que os princípios da física e da sociologia deveriam ser 

aplicados opostamente. 

e) NDA. 

 

36. Comte formulou a Lei dos Três Estados para explicar o 

desenvolvimento do conhecimento na história da humanidade que, 

segundo o referido pensador, seguiu três estágios evolutivos: 

Teológico, Metafísico e Positivo. Considerando-os, enumere 

corretamente a segunda coluna conforme a primeira: 

 

I. TEOLÓGICO 

II. METAFÍSICO 

III. POSITÍVO 

 

(    ) Está situado entre duas estágios do desenvolvimento do 

conhecimento. É transitório por representar a passagem de um 

para outro, contendo características de dois outros estágios. 

(    ) O estado onde Deus está presente em tudo, as coisas 

acontecem por causa da vontade dele. As coisas sem explicação 

são explicadas pura e simplesmente por Deus. 

(    ) A humanidade busca respostas científicas para todas as 

coisas. A busca pelo conhecimento absoluto, esclarecimento sobre 

a natureza e seus fatos. É o resultado da soma dos dois estágios 

anteriores. 

 

 A sequência correta é: 

a) I,II,III 

b) II,I,III 

c) III,II,I 

d) III,I,II 

e) II,III,I 

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. A Páscoa, na cultura do povo hebreu, está relacionada com: 

a) a conquista de Canaã, a Terra Prometida, após o cativeiro dos 

hebreus na Babilônia. 

b) a unificação do reino de Israel após o conturbado período gerado 

pelo Cisma das 12 tribos hebraicas. 

c) o êxodo, inicialmente liderado por Moisés, após a permanência de 

mais de 400 anos dos hebreus no Egito. 

d) a sucessão de' Davi, como rei dos hebreus, após a conquista de 

Jerusalém aos cananeus. 

e) a resistência oposta pelos judeus, após a anexação da Judéia por 

Roma. 

 

38. "O judaísmo é o mais antigo monoteísmo do mundo, e deu origem 

ao cristianismo e ao islamismo." Seu fundador foi Abraão, que viveu 

por volta do século XIX antes de Cristo. Sua base é a crença no 

Deus vivo, que é transcendente, onipotente e justo, e que se revela 

à humanidade. Suas escrituras sagradas, leis, profecias e tradições 

refletem cerca de 3 500 anos de vida espiritual. Os textos sagrados 

mais importantes para os judeus são: 

a) a Torá, ou Pentateuco, e o Talmude. 

b) o Velho Testamento, mais o Apocalipse.  

c) toda a Bíblia, menos os livros "apócrifos".  

d) o Mishna, o Gemara e os Evangelhos. 

e) n.d.a. 

 

39. Das alternativas abaixo, a que melhor caracteriza a sociedade 

fenícia é: 

a) a existência de um Estado centralizado e o monoteísmo. 

b) o monoteísmo e a agricultura. 

c) o comércio e o politeísmo. 

d) as cidades-Estados e o monoteísmo. 

e) a agricultura e a forma de Estado centralizado. 

 

40. Na Antiguidade, podemos observar características específicas a 

cada povo. Assinale a alternativa cuja sequencia relaciona correta-

mente os povos desse período com sua principal característica 

religiosa. 

(1) Egípcios         

(2) Mesopotâmicos             
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(3) Fenícios            

(4) Cretenses            

(5) Hebreus 

 

( ) Acreditavam na imortalidade da alma, a qual se separa do corpo 

após a morte, mas vinha procurá-Io no seu túmulo, depois de 

passar pelo julgamento de Osíris. 

(  ) Os profetas desempenhavam um papel importante na preservação 

da pureza da religião, frente à influência dos deuses estrangeiros. 

(  ) Adoravam a Grande-Mãe, deusa da terra e da fertilidade, 

representada por uma pomba e uma serpente. 

(  ) Preservavam rituais sangrentos, até com sacrifícios humanos, 

durante muito tempo. 

 (  ) Acreditavam na magia, na adivinhação e na astrologia, meios que 

usavam para descobrir a vontade dos deuses. 

a) 4,5, 1, 3, 2            

b) 1,2,4,3,5              

c) 2, 5, 4, 3, 1          

d) 2, 5, 3, 4, 1              

e) 1, 5, 4, 3, 2 

 

41. Em relação ao “modo de produção asiático”, que caracterizou as 

civilizações hidráulicas na “Antiguidade Oriental”, á correto afirmar, 

exceto: 

a) Desenvolveu-se a partir da desagregação da comunidade primitiva 

devido ao desenvolvimento da agricultura com o uso de canais de 

irrigação, originando dai os primeiros excedentes de produção 

dentro da pequena comunidade autárquica. 

b) Como base material a terra era propriedade nominal do déspota 

(Estado). 

c) O trabalho e a posse da terra eram coletivos e desenvolvidos por 

camponeses livres e eventualmente por escravos em grandes 

obras públicas. 

d) A sociedade era fortemente hierarquizada e estamental. 

e) o monoteísmo (crença em único Deus), fanatismo e misticismo foram 

marcantes no modo de produção asiático. 

            

42. O monoteísmo influenciou todas as realizações culturais de um 

povo da antiguidade que se localizava no Oriente Médio. Estamos 

falando dos: 

a) Fenícios              

b) Egípcios                 

c) Sumérios                 

d) Hebreus                   

e) Persas 

 

43. A vida difícil do escravo romano provocou a organização de várias 

revoltas. Espártaco liderou um dos maiores levantes de escravos, 

no ano de 73 a.C. Sobre essa revolta, é correto afirmar: 

I.  Foi uma consequência do assassinato de Júlio César, por inspiração 

de elementos da aristocracia 

II. Espártaco era um gladiador que utilizou sua força física para incitar 

outros escravos a lutar por uma vida mais justa. 

III.  Os escravos chegaram a formar um poderoso exército, reunindo 

milhares de combatentes. 

IV.  Espártaco foi capturado, julgado e absolvido. O Senado romano 

temia condenar um líder popular. 

V. Em 71 a.C, o senador Crasso sufocou a revolta e mandou crucificar 

6 mil escravos ao longo da Via Ápia. 

a) I e II.  

b) II, III e V.  

c) III e IV.  

d) I, II e III.  

e) I, III e IV. 

     

44. Comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se 

que: 

 a) Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do 

homem, enquanto os espartanos, 

o militarismo. 

b) As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas 

mulheres se destacassem na sociedade. 

c) Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia. 

d) Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da 

cidadania. 

e) O desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a instituição da 

democracia e o fim da escravidão. 

 

45. Da coesão temporária entre aristocratas e populares, provocada 

pela luta contra um inimigo comum,  aproveitou-se Clístenes para 

fazer a reforma que implantou a democracia em Atenas. A 

democracia surgiu: 

a) Com o fim das disputas entre as facções políticas, formalizadas pela 

aliança entre a elite e o povo. 

b) A partir da ascensão de Clístenes ao poder, do partido popular, que 

aliado a ex-escravos derrotou os aristocratas. 

c) Para atender aos interesses políticos da nova elite, os mercadores, e 

preservar certos privilégios da antiga aristocracia, como o latifúndio 

e a escravidão. 

d) Como forma de promover maior desenvolvimento da cidade, 

equiparando-se agricultura e comércio, baseados nos trabalhos dos 

thetas. 

e) Devido às pretensões da elite agrária, em fazer de Atenas cidade 

hegemônica, como ocorreria no século seguinte. 

  

46. Sobre a passagem do mito à filosofia, na Grécia Antiga, considere 

as afirmativas a seguir. 

I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já 

contêm características essenciais da compreensão de mundo 

grega que, posteriormente, se revelaram importantes para o 

surgimento da filosofia. 

II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, já se 

evidencia na própria religiosidade grega, na medida em que nem 

homens nem deuses são compreendidos como perfeitos. 

III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende 

movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para 

o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o 

desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. 

IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, 

devido à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos 

povos orientais, sabedoria esta desvinculada de qualquer base 

religiosa.  

Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I e II.  

b) II e IV.  

c) III e IV.  

d) I, II e III.  

e) I, III e IV. 
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47. “Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. 

Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo o que havia 

de ruim no céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou 

para a Terra, entre os mortais. E os homens, o que acontece com 

eles? Quem são eles?” (VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os 

deuses, os homens. Trad. de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. p. 56.) 

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o 

mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa 

correta. 

a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de 

comprovação. 

b) O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico-

analítico para estabelecer suas verdades. 

c) As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e 

autocrítica. 

d) O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, 

e sua verdade independe de provas. 

e) A verdade do mito obedece a regras universais do pensamento 

racional, tais como a lei de não contradição. 

 

48. Entre os pobres muitos se dirigem a terras estranhas, vendidos e 

cobertos de correntes [...]. Quantos dos que tinham sido vendidos, 

uns injustamente, outros com justiça, fiz voltar para Atenas, sua 

pátria, fundada pelos deuses [...]. Dei liberdade a outros que, aqui 

mesmo (em Atenas), sofriam servidão indigna e tremiam diante do 

humor dos patrões. Eis o que realizei, graças à soberania da lei, 

fazendo com que a força e a justiça agissem concordemente. 

(Sólon, Elegias. Apud HOLANDA, S. Buarque de. História da 

Civilização. 6. ed. São Paulo: Nacional, 1979. p. 58.)  

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre a sociedade 

e a democracia  ateniense, assinale a(s) proposição(ões) 

correta(s).  

a) Na experiência democrática vivida pelos atenienses durante o 

período helenístico, a escravidão foi eliminada através da 

legislação elaborada por Sólon, sobrevivendo apenas a servidão 

voluntária. 

b)  As leis de Sólon, consideradas avançadas para a época da sua 

promulgação, admitiam a escravização dos endividados ou filhos 

de escravos, pois a perda de direitos individuais não feria os 

princípios da democracia ateniense. 

c) Na sociedade ateniense, as três principais classes sociais eram 

representadas por: cidadãos nobres, homens livres nascidos de pai 

e mãe ateniense; metecos, estrangeiros autorizados a viver na 

Ática; e escravos, prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. 

d) Drácon publicou as primeiras leis escritas em Atenas e com elas 

reforçou o direito dos nobres de interpretar as leis segundo as 

próprias conveniências, dando origem à tirania e ao adjetivo 

“draconiano”, que significa severo, rígido. 

e) As reformas implantadas por Sólon foram rechaçadas pelos tiranos, 

nobres empobrecidos pelas decisões democráticas, tomadas em 

praça pública e com a participação de toda a população de Atenas. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49.  (ENEM-2002) O mercado financeiro mundial funciona 24 horas por 

dia. As bolsas de valores estão articuladas, mesmo abrindo e 

fechando em diferentes horários, como ocorre com as bolsas de 

Nova Iorque, Londres, Pequim e São Paulo. Todas as pessoas que, 

por exemplo, estão envolvidas com exportações e importações de 

mercadorias precisam conhecer os fusos horários para fazer 

melhor uso dessas informações. 

 
 

Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 

09:00 horas da manhã e que um investidor mora em Porto Alegre, 

pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as 

bolsas e a sequência em que as informações são obtidas estão 

corretos na alternativa: 

a) Pequim (20:00 horas), Nova Iorque (07:00 horas) e Londres (12:00 

horas). 

b) Nova Iorque (07:00 horas), Londres (12:00 horas) e Pequim (20:00 

horas). 

c) Pequim (20:00 horas), Londres (12:00 horas) e Nova Iorque (07:00 

horas). 

d) Nova Iorque (07:00 horas), Londres (12:00 horas), Pequim (20:00 

horas). 

e) Nova Iorque (07:00 horas), Pequim (20:00 horas), Londres (12:00 

horas). 

 

50. (UFSJ) Observe o mapa abaixo. 

  

Um americano saiu dos EUA para fazer o vestibular da UFSJ em 

julho. Seu avião partiu da cidade de Nova Iorque, situada a 

aproximadamente 74° de longitude oeste de Greenwich, às 12h. 

Depois de viajar por 9 horas, chegou a São João del-Rei. 

Assinale a alternativa que apresenta o horário da chegada do avião 

a São João del-Rei. 

a) 24h   

b) 23h   

c) 18h   

d) 17h 

 

51. (URCA) A cidade de Crato está localizada no fuso de 45º de 

longitude Oeste. Sendo assim em quantas horas a cidade de Crato 

está atrasada em horas do meridiano de Greenwich? 

a) 2 horas     

b) 4 horas  

c) 5 horas     

http://1.bp.blogspot.com/-mYGg8PUkUyo/UWM8J6F_h5I/AAAAAAAAE0c/lo17vQBssfs/s1600/mapa+enem+fuso+hor%C3%A1rio+quest%C3%A3o.jpg


 1ª série do Ensino Médio 3º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 22 de março de 2014 
 

 9 IGA 

 

d) 3 horas  

e) 7 horas 

 

52. (UCS) Na Antiguidade, o acerto de horas era feito observando-se o 

Sol. Cada localidade tinha uma hora específica e as pessoas 

precisavam ficar acertando o relógio quando se deslocavam de 

uma cidade a outra. Então, os fusos horários foram criados pela 

necessidade de padronizar a hora em todo o mundo. 

 

Sobre fusos horários, é correto afirmar que 

a) a Terra realiza uma volta completa em torno de si mesma a cada 24 

horas, o que corresponde ao movimento de translação. 

b) a Terra desloca-se 15o de latitude a cada 24 horas, o que 

corresponde a 360o da circunferência terrestre. 

c) a Terra foi dividida em 24 horas de 15o, e cada hora recebe o nome 

de meridiano. 

d) o fuso 0o (zero grau) vai de 7o 30’ oeste a 7o 30’ leste do meridiano 

de Greenwich, perfazendo 15o, que é a medida de um fuso horário. 

e) a contagem das horas ocorre a partir do meridiano de Greenwich, 

atrasando-se as horas para leste e adiantando-as para oeste desse 

meridiano. 

 

53. (UDESC) Com relação aos fusos horários, assinale a alternativa 

incorreta. 

  

a) Como o movimento de rotação é de oeste para leste, os lugares 

localizados a leste estão mais adiantados do que os lugares 

localizados a oeste do globo. 

b) Fuso horário é o conjunto de 24 graus de longitude. 

c) O Brasil possui três fusos horários, o primeiro é o oceânico. 

d) O segundo fuso horário brasileiro é o que marca a hora oficial do 

Brasil. 

e) O fuso horário inicial é o de zero grau de longitude, ou seja, a linha 

correspondente ao Meridiano de Greenwich. 

  

54. (UFV) Suponha que sejam 9 horas em Viçosa (MG) e que você, 

estando aqui, precisa planejar uma ligação interurbana para uma 

pessoa em Boa Vista (RR), que poderá ser encontrada, nessa 

cidade, às 11 horas, hora local desse estado. 

  

Com base no mapa abaixo, o procedimento CORRETO para efetuar 

essa ligação é: 

  

  

 

a) aguardar duas horas para fazer sua ligação porque no Brasil, 

embora sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários 

de 15º de longitude, consideram-se apenas os limites práticos 

definidos pelas fronteiras estaduais. 

b) aguardar uma hora para fazer sua ligação porque no Brasil, embora 

sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários de 15º de 

longitude, consideram-se apenas os limites práticos definidos pelas 

fronteiras estaduais. 

c) fazer sua ligação imediatamente, porque o horário do fuso em que se 

encontra o estado de Minas Gerais é o mesmo em que se encontra 

o estado de Roraima. 

d) aguardar três horas para fazer sua ligação porque no Brasil, embora 

sejam reconhecidos os limites teóricos dos fusos horários de 15º de 

longitude, consideram-se apenas os limites práticos definidos pelas 

fronteiras estaduais. 

 

55. (Uepb 2011)  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 nomina 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 se trata 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 do 

espaço.    

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

de abrangência do clima semiárido de chuvas escassas e 

irregulares e da presença da vegetação de caatinga.    

   

56. (Uece 2014)  Sobre a Geografia Física, seus métodos, 

procedimentos e abordagens, assinale a afirmação FALSA.  

a) A Geografia Física resulta do estudo unificado de algumas ciências 

da Terra, dando uma percepção geral do meio em que vive o 

homem e onde se adaptam os demais seres vivos.    

b) Os estudos da Geografia Física visam à análise dos elementos que 

compõem a natureza, não por si mesmos, mas, principalmente, por 

conexões.    

c) Na composição do geossistema ‒ objeto formal de estudo da 

Geografia Física ‒ estuda-se a natureza por meio dos seus 

componentes isolados, sem se preocupar com os espaços 

antropizados.    
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d) O geossistema é para a Geografia Física o mesmo que o 

ecossistema é para a Ecologia.    

   

57. (Upe 2013)  Considere o texto a seguir: 

 

O espaço geográfico, ao contrário do espaço natural, é um produto 

da ação do homem. O homem, sendo um animal social, 

naturalmente atua em conjunto, em grupo, daí ser o espaço 

geográfico eminentemente social. 

(...) A ação do homem não ocorre de forma uniforme no espaço e 

no tempo. Ela se faz de forma mais intensa em determinados 

momentos e nas áreas, onde se pode empregar uma tecnologia 

mais avançada ou em que se dispõe de capitais mais do que 

naquelas em que se dispõe de menores recursos e conhecimentos. 

Daí a necessidade de uma visão do processo histórico, levando-se 

em conta tanto o processo evolutivo linear como os desafios que se 

contrapõem a este processo e que barram ou desviam da linha por 

ele seguida. Para melhor compreender o processo de produção do 

espaço geográfico, é indispensável a utilização de conceitos hoje 

largamente aceitos nas ciências sociais, como os de modo de 

produção e de formação econômico-sociais. Ao analisarmos a 

evolução da humanidade e da conquista da natureza pelo homem, 

temos que admitir que esse começou a produzir o espaço 

geográfico na ocasião em que pôde abandonar as atividades de 

caça, pesca e coleta como principais e passou a realizar trabalhos 

agrícolas e de criação de animais. Claro que a passagem foi feita 

lentamente e que o homem, transformado em agricultor e criador 

de animais, continuou a caçar e a pescar, como o faz até os dias 

atuais, mas essas atividades, antes exclusivas, tornaram-se 

complementares. 

 

ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia Econômica. São Paulo, 

Editora Atlas, 1987. (Adaptado) 

 

É CORRETO afirmar que o autor, no texto que você acabou de ler,  

a) opõe-se à posição filosófica assumida pelos geógrafos que 

defendem a Geografia Crítica.    

b) estabelece os mais importantes princípios que norteiam o 

Determinismo Geográfico, uma das correntes fundamentais da 

Geografia Clássica que explica a produção do espaço geográfico.    

c) defende que o espaço natural, por suas características particulares, 

assemelha-se ao espaço social e que deve ser estudado pela 

História e pela Geografia.    

d) advoga que a produção do espaço geográfico é uma função dos 

níveis técnico e econômico em que se encontra a sociedade.    

e) propõe que, para o equilíbrio do Sistema Terra, é necessário os 

seres humanos retornarem às atividades extrativas, especialmente 

a caça e a pesca, e também à agricultura tradicional.    

   

58. (Ufrgs 2013)  No bloco superior abaixo, estão listados quatro 

termos; no inferior, definições de conceitos referentes a três desses 

termos.  

 

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.  

 

1. Região  

2. Território  

3. Biosfera  

4. Bioma  

 

(     ) Parcela da superfície terrestre que forma uma unidade distinta em 

virtude de determinadas características temáticas. 

(     ) Apropriação de uma parcela geográfica por um indivíduo ou uma 

coletividade.  

(     ) Um conjunto de ecossistemas.  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é  

a) 1 – 2 – 4.    

b) 1 – 2 – 3.    

c) 2 – 3 – 1.    

d) 3 – 4 – 2.    

e) 3 – 4 – 1.    

   

59. (Enem 2012)  Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir 

os sentimentos de pertencimento; ela cria uma atmosfera que 

convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. 

 

CLAVAL, P. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto, 

2010 (adaptado). 

 

No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem 

geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de 

existir como forma concreta, apresenta uma dimensão  

a) política de apropriação efetiva do espaço.    

b) econômica de uso de recursos do espaço.    

c) privada de limitação sobre a utilização do espaço.    

d) natural de composição por elementos físicos do espaço.    

e) simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço.    

 

60. (Unimontes 2011)  Considerando as relações de afetividade e 

identidade que as pessoas passam a estabelecer através de 

vivências e vínculos criados, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998) entendem que essa categoria geográfica permite que ocorra 

a comunicação entre o homem e o mundo. O texto faz referência a 

qual categoria geográfica?  

a) Lugar.    

b) Região.    

c) Território.    

d) Espaço.    

 

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos. 

Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o 

número de famintos no mundo continua alto.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-q60ystLYBPA/UPmSpiFXxNI/AAAAAAAAC5Y/rjWukau9RCo/s1600/4.JPG
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Com relação a esse tema, é correto afirmar:  

a) a fome no mundo deve-se mais a fatores relacionados às condições 

naturais adversas, como secas prolongadas, excesso de chuvas, 

pobreza do solo, entre outras.  

b) a existência da fome no mundo é reflexo do preço elevado dos 

alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais 

no mercado agrícola, entre outras causas.  

c) a modernização da agricultura gerou oferta recorde e excedente de 

alimentos para alimentar toda a humanidade, debelando, assim, a 

fome nos países pobres.  

d) nos países subdesenvolvidos, nos quais a principal atividade 

econômica é a agropecuária, o problema da fome é menor devido à 

produção de alimentos básicos.  

 

62. No final de 2007 e início de 2008, a provisão de alimentos estava 

apertada e os preços dos grãos subiram drasticamente. Alguns dos 

principais produtores reduziram as exportações para manter o 

custo nacional sob controle.[...] Foi então que, em 2008, Arábia 

Saudita, China e Coreia do Sul começaram a comprar ou arrendar 

terra em outros países, particularmente na África, mas também na 

América Latina e no Sudeste da Ásia, a fim de produzir alimentos 

para si.  

Disponível em: www.ecodebate.com.br/2011/10/25/nos-limites-da-

terra--entrevista-com-lester-brown. Adaptado.  

 

Sobre o fato descrito no texto, pode-se afirmar que  

a) vários países da África, como a Etiópia e o Sudão, proibiram a 

ocupação de estrangeiros em suas terras, como medida de 

proteção às suas respectivas populações.  

b) essa é uma situação temporária, pois os países com agricultura 

avançada têm condições de aumentar a produtividade agrícola e 

suprir os mercados mundiais.  

c) o problema dos suprimentos alimentares para muitos países está a 

cargo da FAO, órgão da ONU voltado para as questões agrícolas.  

d) a busca de áreas agricultáveis, em nível internacional, representa o 

traçado de uma nova geopolítica relacionada à escassez de terras 

e alimentos.  

e) a probabilidade de se atender às necessidades alimentares de toda 

a população do globo parece cada vez mais próxima devido à 

expansão das áreas agrícolas.  

 

63. Biólogo diz que "Homo sapiens" passa por uma evolução inédita. o 

Homo sapiens não está passando por uma mutação, mas nossa 

espécie vem sofrendo uma evolução inédita em 200.000 anos de 

existência,  

I - O home está cada vez mais alto, mais gordo, sexualmente precoce, 

e cada vez menos fértil; 

II - O homem apresenta cada vez menos traços "masculinos", a julgar 

pela redução do nível de testosterona e a suavização de outras 

características biológicas associadas à masculinidade. 

III - Os avanços da medicina oferecem ao ser Humano a possibilidade 

de viver mais anos, mas "a esperança de ter uma vida saudável 

está estagnada"; 

IV - O "big bang químico" criado pelo Homem  está transformando o 

Homo sapiens em um "Homo perturbatus". 

A respeito dessa evolução, de acordo com o biólogo francês Jean-

François Bouvet, podemos afirmar que  

a) I e II são verdadeiras 

b) II, III e IV são verdadeiras 

c) I e Iv são verdadeiras 

d) I, II e IV são verdadeiras 

e) I, II, III e IV são verdadeiras 

 

64. Recentemente, a FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação) publicou um relatório que analisa o 

potencial dos insetos na oferta de alimentos para a humanidade. 

Para a organização, os insetos podem ser utilizados como reforço 

na comida de boa parte da população no futuro. A prática de comer 

insetos é chamada de 

a) lepidóptofagia 

b) entomofagia 

c) himenóptofagia 

d) coleóptofagia 

e) ortoptofagia 

 

65. “Pela primeira vez na história da humanidade, mais de um bilhão de 

pessoas, concretamente 1,02 bilhão, sofrerão de subnutrição em 

todo o mundo. O aumento da insegurança alimentar que aconteceu 

em 2009 mostra a urgência de encarar as causas profundas da 

fome com rapidez e eficácia.” 

(Relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação [FAO], primeiro semestre de 2009. ) 

Tendo em vista as questões levantadas pelo texto, é 

correto afirmar que: 

a) a principal causa da fome e da subnutrição é a falta de terra 

agricultável para a produção  de alimentos necessários 

para toda a população mundial. 

b) a proporção de subnutridos e famintos, de acordo com os 

dados do texto, é inferior a 10% da população mundial. 

c) as principais causas da fome e da subnutrição são 

disparidades econômicas, pobreza extrema, guerras e 

conflitos. 

d) as consequências da subnutrição severa em crianças são 

revertidas com alimentação adequada na vida adulta. 

e) o uso de organismos geneticamente modificados na 

agricultura tem reduzido a subnutrição nas regiões mais 

pobres do planeta. 

66. Comer insetos não faz mal à saúde dos humanos –nós já utilizamos 

remédios feitos de insetos, por exemplo. Esses animais são ricos 

em proteína, moléculas importantes na constituição do organismo. 

A proporção é vantajosa: um corpo de um inseto pode conter até 

80% de proteína (o excesso de proteína deve-se ao sangue de 

temperatura fria desses bichinhos).  

 

Assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. 

(     ) Os insetos são ricos em lipídeos de qualidade (gordura),  fibra, 

vitaminas e minerais.  

(    ) O besouro, inseto mais consumido por humanos, por exemplo, 

possui uma concentração de ferro mais alta do que um bife de 

carne bovina. 

(    ) O gafanhoto S. histrio, oferece vitamina A em níveis semelhantes 

ao do peixe arenque, ao do fígado de galinha cozido ou à gema do 

ovo. 

(    ) A formiga da espécie Atta cephalotes (tanajura ou saúva) também 

não fica atrás: possui mais proteínas (42,59 %) do que a carne de 

frango (23 %) ou bovina (20 %). 
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a) V,F,V,F 

b) V,V,F,V 

c) F,F,V,V 

d) V,F,F,F 

e) V,V,V,V 

 

 

FÍSICA [67-78]: 

67. Um bloco de massa 80 kg encontra-se dentro de um elevador 

acelerado verticalmente para cima, com uma aceleração de 2 m/s2. 

Considerando g = 10 m/s2, podemos afirmar que a força exercida 

pelo piso do elevador contra o bloco é igual a? 

a) 160N 

b) 640N 

c) 800N 

d) 960N 

e) 120N 

 

68. Um veículo de 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à 

seguinte equação horária S = 3t2+ 2t + 1, onde S é medido em metros e t, 

em segundos. O módulo da força resultante sobre o veículo vale: 

a) 30 N 

b) 5 N 

c) 10 N 

d) 15 N 

e) 20 N 

 

69. Três corpos A, B e C, de massas mA = 2kg, mB = 6kg e mC = 12kg, 

estão apoiados em uma superfície plana, horizontal e idealmente 

lisa. Ao bloco A é aplicada a força horizontal F = 10N. A força que B 

exerce sobre C vale, em newtons: 

                                
a) 2 

b) 4 

c) 6 

d) 10 

e) 12 

 

70. Um homem está num elevador que sobe acelerado, a força normal 

aplicada pelo elevador, no homem é: 

a) maior que o peso do homem 

b) menor que a metade do peso do homem 

c) igual ao peso do homem 

d) igual à metade do peso do homem 

e) nenhuma das respostas 

 

71. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é 10 N, 

sua aceleração é 4 m/s2. Se a resultante das forças fosse 12,5 N, a 

aceleração seria de: 

a) 2 m/s2 

b) 2,5 m/s2 

c) 5,0 m/s2 

d) 7,5 m/s2 

e) 12,5 m/s2 

 

72. Um homem tenta levantar uma caixa de 5 kg, que está sobre uma 

mesa, aplicando uma força vertical de 10 N conforme a figura 

abaixo. Nesta situação, 

o valor da força que a mesa aplica na caixa é de: 

                            
a) 40 N 

b) 50 N 

c) 60 N 

d) 70 N 

e) 80 N 

 

73. (G1 - cps 2010)  Considere que Roberto, em suas caminhadas de 2 

000 m para manter o seu condicionamento físico, desenvolva uma 

velocidade média de 5 km/h. 

O tempo gasto para percorrer esta distância é de  

a) 12 min.    

b) 20 min.    

c) 24 min.    

d) 36 min.    

e) 40 min.    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

O lugar mais frio do mundo 

 

 Ainda existe um lugar na Terra, onde o homem jamais pisou. Ele se 

chama Ridge A (“cordilheira A”, em inglês), fica 4 mil metros de 

altitude – 30 % mais alto que a cidade de La Paz, na Bolívia – e 

está a 600 quilômetros do Polo Sul. Mas a principal característica 

desse lugar, que acaba de ser revelado por imagens de satélite, é 

outra: Ridge A é o ponto mais frio da face da Terra, com 

temperatura média de 70 graus Celsius negativos. Até então, 

acreditava-se que o lugar mais frio do mundo fosse o lago Vostok, 

na Antártida, que chegou a registrar 90 graus Celsius negativos. 

Mas isso foi uma exceção. “ Na média, Ridge A é muito mais frio do 

que o lago Vostok ou qualquer outro lugar conhecido”, afirma Will 

Saunders, astrônomo da Universidade de New South Wales e 

descobridor do lugar. 

Adaptado de: Revista Super Interessante. Edição 271, p. 32, 

Novembro 2009.  

 

74. (G1 - cftsc 2010)  Ao descer, cuidadosamente, um penhasco em 

Ridger A, um alpinista observa que percorre um trecho de 100 

metros em 200 segundos. Qual sua velocidade média nesse 

trecho?  

a) 1,8 m/s    

b) 2,0 m/s    

c) 2000 m/s    

d) 0,5 m/s    

e) 50 m/s    

   

75. (G1 - cps 2008)  Uma equipe de reportagem parte em um carro em 

direção a Santos, para cobrir o evento "Música Boa Só na Praia". 

Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com uma 

velocidade constante de 54 km/h, durante 1 hora. Parou em um 

mirante, por 30 minutos, para gravar imagens da serra e do 
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movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem para o 

local do evento, com o veículo deslocando-se a uma velocidade 

constante de 36 km/h durante mais 30 minutos. A velocidade 

escalar média durante todo o percurso foi, em m/s, de  

a) 10 m/s.     

b) 12 m/s.     

c) 25 m/s.     

d) 36 m/s.     

e) 42 m/s.    

   

76. (G1 - cftsc 2008)  Um automóvel realiza uma viagem de 400 km 

com uma velocidade média de 80 km/h. Um segundo automóvel, 

partindo do mesmo ponto uma hora mais tarde, chega ao mesmo 

destino e no mesmo instante que o primeiro automóvel. Qual a 

velocidade média do segundo automóvel?  

a) 66,67 km/h.    

b) 160 km/h.    

c) 90 km/h.    

d) 100 km/h.    

e) 120 km/h.    

   

77. (G1 - cftsc 2008)  Dois corredores partem simultaneamente de um 

mesmo ponto e percorrem a mesma rua, no mesmo sentido, com 

velocidades constantes de 4,2 m/s e 5,4 m/s, respectivamente. A 

distância entre os dois corredores será de 60 metros após:  

a) 30 s.    

b) 10 min.    

c) 50 s.    

d) 40 min.    

e) 1 h.    

   

78. (G1 - cftsc 2008)  Às 13:30h, partiu um ônibus de Florianópolis em 

direção a Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km, e o 

motorista manteve uma velocidade média de 60 km/h ao fazer esse 

percurso. A que horas o ônibus chegou a Laguna?  

a) Às 15:10h.    

b) Às 14:50h.    

c) Às 14:30h.    

d) Às 15:50h.    

e) Às 16:10h.    

 

QUÍMICA [79-90]: 

79. (UDESC SC/2012) Os íons Mg+2 e F–1, originados dos átomos no 

estado fundamental dos elementos químicos magnésio e flúor, 

respectivamente, têm em comum o fato de que ambos: 

a) possuem o mesmo número de elétrons. 

b) foram produzidos pelo ganho de elétrons, a partir do átomo de cada 

elemento químico, no estado fundamental. 

c) foram produzidos pela perda de elétrons, a partir do átomo de cada 

elemento químico, no estado fundamental. 

d) possuem o mesmo número de prótons. 

e) possuem o mesmo número de nêutrons. 

 

80.  (UDESC SC/2009)   Um íon de carga +2 possui 33 elétrons. O seu 

número de nêutrons é duas unidades maior que o número de 

prótons. O número de massa do elemento correspondente será: 

a) 37    

b) 33    

c) 35  

d) 72    

e) 31 

 

81 - (UESPI/2011) Considerando os dados a seguir, e que A e M são 

isóbaros, e M e Z são isótopos, determine os números atômicos e 

de massa de cada um dos átomos. 

 

X+1A3y+5     xM2x+2     y+3Z4y 

 

a) 7A14; 6M14; 6Z12.   

b) 6A12; 5M12; 5Z10. 

c) 7A14; 7M15; 6Z15.   

d) 6A13; 6M12; 7Z12. 

e) 5A11; 6M11; 6Z12. 

 

82.  (UFPB) Dois átomos A e B são isóbaros. A tem número de massa 

4x + 5 e número atômico 2x + 2, e B tem número de massa 5x - 1. 

O número atômico, número de massa, número de nêutrons e 

número de elétrons do átomo A correspondem, respectivamente, a 

a) 14, 29, 14 e 15.    

b) 29, 15, 14 e 14.  

c) 29, 14, 15 e 14.    

d) 14, 29, 15 e 14. 

e) 29, 14, 15 e 15. 

 

83.  (UFG GO/2012) Leia o poema apresentado a seguir. 

Pudim de passas 

Campo de futebol 

Bolinhas se chocando 

Os planetas do sistema solar 

Átomos 

Às vezes 

São essas coisas 

Em química escolar 

LEAL, Murilo Cruz. Soneto de hidrogênio. São João del Rei: Editora 

UFSJ, 2011. 

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano 

Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse 

poema remete 

a) aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford. 

b) às teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e 

Lavoisier. 

c) aos aspectos dos conteúdos de cinética química no contexto escolar. 

d) às relações de comparação entre núcleo/eletrosfera e bolinha/campo 

de futebol. 

e) às diferentes dimensões representacionais do sistema solar. 

  

84.  (UFAL/2011) De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons 

giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os 

planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. 

Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita 

específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das 

afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto 

por Bohr? 

 

a) Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo, para outra mais 

afastada, o elétron absorve energia. 

b) Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais 

próxima, o elétron emite energia. 



 1ª série do Ensino Médio 3º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 22 de março de 2014 
 

 14 IGA 

 

c) Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou 

perda de energia. 

d) O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para 

escapar completamente do átomo é chamado ionização. 

e) O modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de 

hidrogênio. 

 

85.  (UDESC SC/2012) Os íons Mg+2 e F–1, originados dos átomos no 

estado fundamental dos elementos químicos magnésio e flúor, 

respectivamente, têm em comum o fato de que ambos: 

a) possuem o mesmo número de elétrons. 

b) foram produzidos pelo ganho de elétrons, a partir do átomo de cada 

elemento químico, no estado fundamental. 

c) foram produzidos pela perda de elétrons, a partir do átomo de cada 

elemento químico, no estado fundamental. 

d) possuem o mesmo número de prótons. 

e) possuem o mesmo número de nêutrons. 

 

86.  (UDESC SC/2009)   Um íon de carga +2 possui 33 elétrons. O seu 

número de nêutrons é duas unidades maior que o número de 

prótons. O número de massa do elemento correspondente será: 

a) 37    

b) 33    

c) 35  

d) 72    

e) 31 

 

87.  (UESPI/2011) Considerando os dados a seguir, e que A e M são 

isóbaros, e M e Z são isótopos, determine os números atômicos e 

de massa de cada um dos átomos. 

 

X+1A3y+5     xM2x+2     y+3Z4y 

 

a) 7A14; 6M14; 6Z12.   

b) 6A12; 5M12; 5Z10. 

c) 7A14; 7M15; 6Z15.   

d) 6A13; 6M12; 7Z12. 

e) 5A11; 6M11; 6Z12. 

 

88.  (UFPB) Dois átomos A e B são isóbaros. A tem número de massa 

4x + 5 e número atômico 2x + 2, e B tem número de massa 5x - 1. 

O número atômico, número de massa, número de nêutrons e 

número de elétrons do átomo A correspondem, respectivamente, a 

a) 14, 29, 14 e 15.    

b) 29, 15, 14 e 14.  

c) 29, 14, 15 e 14.    

d) 14, 29, 15 e 14. 

e) 29, 14, 15 e 15. 

 

89.  (UFAL/2011) De acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons 

giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os 

planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol. 

Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita 

específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das 

afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto 

por Bohr? 

a) Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo, para outra mais 

afastada, o elétron absorve energia. 

b) Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais 

próxima, o elétron emite energia. 

c) Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou 

perda de energia. 

d) O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para 

escapar completamente do átomo é chamado ionização. 

e) O modelo proposto é aplicado com êxito somente ao átomo de 

hidrogênio. 

 

 

BIOLOGIA [91-108]: 

91. São substâncias utilizadas preferencialmente como fontes de 

energia: 

a) fosfolipídios e esteroides  

b) glicerídeos  e polissacarídeos, como o amido. 

c) proteínas e glicerídeos. 

d)cerídeos e esteróides 

e) NDA. 

 

92. Complete a frase: 

Os esteroides são considerados uma categoria especial de 

___________, sendo o __________ o esteroide mais conhecido. 

As células utilizam o _________ como matéria-prima para a 

fabricação das ___________ e dos ________________. 

a)      Proteínas, colesterol, aminoácido, plantas, hormônios vegetais. 

b)      Carboidratos, os hormônios vegetais, amido, enzimas, 

carboidratos. 

c)       Polissacarídeos, glicogênio, amido, proteínas, hormônios 

vegetais. 

d)      Lipídios, colesterol, colesterol, membranas celulares, hormônios 

esteroides. 

 

93. Em certas células encontramos o retículo endoplasmático liso muito 

bem desenvolvido. Levando isso em consideração, podemos 

concluir que essas células produzem: 

a)  Lipídios; 

b)   Proteínas; 

c)   Aminoácidos; 

d)   Polissacarídeos. 

 

94. (UFU-MG) O colesterol é um esteroide que constitui um dos 

principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de 

lipídio, é correto afirmar que: 

a)  Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência 

da passagem do sangue no interior dos vasos sanguíneos, 

acarretando a arteriosclerose. 

b)     Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência 

dos processos de transpiração celular e da fotossíntese. 

c)  O colesterol é encontrado em alimentos de origem tanto animal 

como vegetal (como por exemplo, manteigas, margarinas, óleos de 

soja, milho, etc.), uma vez que é derivado do metabolismo dos 

glicerídeos. 

d) nas células os  o colesterol  desempenham apenas função proteica. 

e)    O colesterol participa da composição química da membranas das 

células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino 

(testosterona) e feminino ( estrógeno).  

 

95.( Unicamp-SP-adaptada). Os lipídios são: 
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a)  Os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo 

organismo; 

b)  Mais abundantes na composição química dos vegetais do que na 

dos animais; 

c)   Substâncias insolúveis na água, mas solúveis nos chamados 

solventes orgânicos (álcool, éter, benzeno); 

d)  Presentes como fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na 

estrutura da membrana plasmática; 

 

96. . (UFR-RJ) As plantas e animais utilizam diversos componentes 

químicos na formação de partes importantes de seus organismos 

ou na construção de estruturas importantes em sua sobrevivência. 

A seguir estão citados alguns: 

I – O esqueleto externo dos insetos é composto de um polissacarídeo. 

II – As células vegetais possuem uma parede formada por 

polipeptídeos. 

III – Os favos das colmeias são constituídos por lipídios. 

IV – As unhas são impregnadas de polissacarídeos que as deixam 

rígidas e impermeabilizadas. 

Estão corretas as afirmativas 

a)  I e III. 

b)  I e II. 

c)   I e IV. 

d)  II e III. 

e)  II e IV. 

 

97. (Uesc)  A origem das células a partir de compostos químicos 

espumosos pode ter ocorrido uma vez ou diversas vezes. Em 

qualquer caso, as primeiras células em nossa linhagem foram 

sistemas proteicos autossustentáveis fechados por membranas, 

baseados em RNA e DNA. Em termos de detalhes da estrutura 

celular do comportamento metabólico, elas eram muito 

semelhantes a nós. Seus componentes materiais estavam em 

constante intercâmbio com o ambiente externo. Elas se desfaziam 

dos resíduos enquanto obtinham alimentos e energia. Seus 

padrões perduravam enquanto elas reabasteciam as entranhas 

com compostos químicos trazidos do ambiente.  

 

 MARGULIS, Lynn. O planeta simbiótico: uma nova perspectiva da 

evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 

 

 A respeito dos pré-requisitos necessários na geração dos primeiros 

seres vivos no planeta e as suas repercussões na determinação do 

padrão básico celular atual, pode-se afirmar que  

a) uma evolução química na atmosfera primitiva do planeta Terra 

permitiu forjar os elementos químicos essenciais na constituição 

dos primeiros seres vivos.    

b) a membrana lipoproteica favoreceu o isolamento do protobionte em 

relação ao ambiente circundante presente nos oceanos primitivos.    

c) a presença de uma molécula para a informação genética capacitou 

os seres vivos primordiais na realização de uma reprodução 

associada à hereditariedade.    

d) a obtenção de energia e matéria a partir da utilização do seu próprio 

resíduo foi essencial no estabelecimento desses seres autotróficos 

originais.    

e) os seres atuais se diferenciam dos protobiontes devido à ausência, 

nos sistemas vivos primordiais, de um metabolismo celular que 

controlasse as atividades biológicas.    

 

98. (Enem)  O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de 

oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 

100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os 

demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. 

 
LEGENDA: 

1 - Pneumatosfera primitiva; 

2 - Aparecimento da vida; 

3 - Começo da fotossíntese; 

4 - Primeira célula eucarionte; 

5 - Pré-Cambriano; 

6 - Primário; 

7 - Secundário; 

8 - Terciário e Quaternário; 

9 - Primeiros vertebrados; 

10 - Conquista da Terra. 

 

 De acordo com o gráfico é correto afirmar que:  

a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2.    

b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio.    

c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera 

mantém-se estável.    

d) desde o Pré-Cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de 

teor de oxigênio.    

e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de 

oxigênio atmosférico já se havia estabilizado.    

   

99. (Cesgranrio)  Segundo a hipótese atualmente aceita sobre a origem 

e evolução da vida na Terra, os primeiros seres surgidos seriam 

heterotróficos por absorção (saprobiontes), com respiração 

anaeróbica. Com as alterações climáticas do planeta e as 

atividades desses primeiros seres, o alimento disponível para os 

saprobiontes começou a rarear. "Em virtude da escassez de 

alimento, os seres iniciais desenvolveram a capacidade de produzir 

o seu próprio alimento." 

  

 A frase entre aspas foi empregada:  

a) corretamente, pois os seres sofreram mutações orientadas pela 

ausência de alimento disponível.    

b) corretamente, pois os seres se modificaram para tornarem-se 

capazes de produzir seu próprio alimento.    

c) corretamente, pois a escassez de alimento induziu a formação de 

características favoráveis nesses seres.    

d) erradamente, pois a capacidade de produzir seu próprio alimento é 

determinada pelo material genético do ser.    

e) erradamente, pois foram as alterações climáticas que permitiram o 

desenvolvimento da capacidade de produzir seu próprio alimento.   

 

100. Considere os seguintes componentes celulares 

I. parede celular      
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II. ribossomos         

III. núcleo               

IV. membrana plasmática 

V. mesossomo 

VI. DNA 

 

 Uma célula bacteriana é desprovida, apenas, de  

a) I    

b) III    

c) I e III    

d) II e V    

e) III, IV e VI    

 

101. (UFV) Com relação às características que diferenciam células 

bacteriana, vegetal e animal, analise as afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa INCORRETA:  

a) A célula vegetal se diferencia da animal por apresentar parede 

celulósica.  

b) A célula animal se diferencia da bacteriana por apresentar complexo 

de Golgi.  

c) A célula bacteriana se diferencia da vegetal por não apresentar 

cloroplastos.  

d) A célula vegetal se diferencia da animal por apresentar plastídeos.  

e) A célula bacteriana se diferencia da animal por ter material genético 

envolto por membrana. 

 

102.  (Udesc)  Assinale a alternativa correta em relação aos vírus.  

a) Os vírus não têm estrutura celular, são menores que as bactérias, 

possuem uma cápsula de proteína chamada capsídeo e ácido 

nucleico em seu interior.    

b) Os vírus possuem organelas celulares, por isso são classificados 

dentro dos cinco reinos.    

c) O bacteriófago é uma estrutura bacteriana e não faz parte da 

organização viral.    

d) Algumas doenças são causadas por vírus, como Aids, cólera e sífilis.    

e) Para combater todos os vírus, o ser humano deve tomar doses de 

antibióticos e anti-helmínticos.    

 

103.  Sobre os experimentos do Mendel, podemos afirmar que:  

  

a) a geração parental, que iniciava o experimento, era formada por 

indivíduos idênticos entre si.  

b) os híbridos da primeira geração filial eram formados na proporção de 

três indivíduos dominantes para um recessivo.  

c) a geração F2 era obtida do cruzamento dos híbridos, apresentando 

somente indivíduos recessivos.  

d) a geração parental apresentava somente indivíduos dominantes 

híbridos puros.  

e) a autofecundação de F1 produzia a geração F2, que apresentava a 

proporção característica de 3 dominantes para 1 recessivo.  

  

104. (FCC-SP) Considere as conclusões abaixo:  

I. Os caracteres hereditários são determinados por fatores.  

II. Nos zigotos há um par de fatores para cada caráter, e fatores de 

mesmo par  

podem ser iguais ou diferentes.  

III. Nos gametas há apenas um fator de cada par.  

IV. Quando os fatores de um par são diferentes, só um manifesta seu 

efeito.  

  

As que resultam das experiências de Mendel são:  

  

a) apenas I, II e III.  

b) apenas I, II e IV.  

c) apenas I, III e IV.  

 d) apenas II, III e IV. 

e) I, II, III e IV. 

  

105. “Todo caráter é determinado por um par de genes, que se 

separam na formação dos gametas.” A partir dessa definição da 

Primeira Lei de Mendel, não é correto afirmar que:  

a) cada gameta transporta apenas um gene de cada caráter.  

b) metade dos genes de cada indivíduo vieram de seu pai.  

c) em cada caráter, um gene vem do pai e o outro vem da mãe.  

d) todos os genes dominantes são sempre recebidos do pai.  

e) um indivíduo Aa forma gametas A e gametas a.  

   

106. (UESB-BA) “Entre os dois há uma disparidade que não é 

explicada por doença ou anomalia genética. ‘O motivo da diferença 

entre a altura de Amaro e a de seu filho é que um teve comida na 

época certa e o outro, não’.”  

A situação descrita evidencia:  

a) a composição genética como condição única para a determinação de 

um caráter.  

b) a interação entre o potencial genético e a variação ambiental na 

produção do fenótipo.  

c) a ausência de limites temporais na expressão de um genótipo ao 

longo do desenvolvimento.  

d) a importância de uma alimentação balanceada na uniformidade da 

altura na população.  

e) o papel do alimento na mudança da constituição genética dos 

indivíduos.  

  

107. Do casamento de dois indivíduos fenotipicamente normais para a 

pigmentação da pele nasceu uma criança albina. Podemos afirmar, 

corretamente, que:  

a) os pais são homozigotos recessivos e a criança é heterozigota 

dominante.  

b) a criança é obrigatoriamente heterozigota recessiva.  

c) um genitor é homozigoto recessivo e o outro é heterozigoto 

dominante.  

d) os pais são homozigotos dominantes e a criança é heterozigota 

recessiva.  

e) a criança é recessiva e os pais são heterozigotos.  

  

108. Em um cruzamento de mono-hibridismo com dominância, vamos 

encontrar em F2:  

a) 2 fenótipos e 3 genótipos.  

b) 1 fenótipo e 3 genótipos.  

c) 3 fenótipos e 3 genótipos.  

d) 3 fenótipos e 2 genótipos.  

e) 2 fenótipos e 2 genótipos.  

 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 

109. (Cesgranrio 1994)  O valor de um carro novo é de R$ 9.000,00 e, 

com 4 anos de uso, é de R$ 4.000,00. Supondo que o preço caia 
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com o tempo, segundo uma linha reta, o valor de um carro com 1 

ano de uso é:  

a) R$ 8.250,00     

b) R$ 8.000,00    

c) R$ 7.750,00    

d) R$ 7.500,00    

e) R$ 7.000,00    

   

 

110. (Fuvest 1992)  A função que representa o valor a ser pago após 

um desconto de 3% sobre o valor x de uma mercadoria é:  

a) f(x) = x - 3     

b) f(x) = 0,97x     

c) f(x) = 1,3x     

d) f(x) = -3x     

e) f(x) = 1,03x    

 

111. (Unicamp 2014)  Considere as funções f e g, cujos gráficos estão 

representados na figura abaixo. 

 

 
 

 O valor de f(g(1)) g(f(1))  é igual a  

a) 0.      

b) – 1.     

c) 2.      

d) 1.     

e) nda  

   

112. (Espcex (Aman) 2013)  Sejam as funções reais 

  2f x x  4x   e  g x x 1.   O domínio da função f(g(x)) 

é  

a)  D x | x 3 ou x 1         

b)  D x | 3 x 1         

c)  D x | x 1       

d)  D x | 0 x 4        

e)  D x | x 0 ou x 4        

   

113. (Uepb 2013)  Dada 2f(x) x 2x 5,    o valor de f(f( 1))  é:  

a) – 56     

b)    85      

c) – 29     

d)    29      

e) – 85    

   

114. (Ufsj 2012)  Sendo a função  f x ax b,   tal que 

  f f x 9x 8,   é CORRETO afirmar que : 

a)  1 x
f x 2

3

        

b)  f 0 8      

c)  f x 3x 4       

d)  
 1 x 2

f x
3

 
      

e)nda. 

 

115. Em uma certa comunidade existe 200.000 professores dos 

ensinos fundamental e médio que trabalham na rede oficial do 

estado, 25.000 trabalham professores dos ensinos fundamental e 

médio que trabalham na rede particular de ensino e 12.000 

professores que trabalham no ensino superior. Se 2,5% dos 

professores da rede oficial trabalham na rede particular, se 0,25% 

dos professores da rede oficial trabalham no ensino superior e 2% 

dos professores  da rede particular trabalham no ensino superior, o 

numero de professores que essa comunidade possui se apenas 

200 professores trabalham, simultaneamente , na rede publica, 

particular e ensino superior: 

a) 231.200 

b) 246.400 

c) 258.100 

d) 267.800 

e) 289.500 

 

116. Analise as afirmações: 

I. um numero irracional não é um numero racional 

II. a soma de um numero irracional com um numero racional é um 

numero irracional 

III. o produto de um numero racional por um numero racional (diferente 

de zero) é um numero racional 

IV. o produto de dois números reais é um numero real 

V. o produto de dois números racionais é um numero inteiro 

 

 O numero de afirmações corretas são: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

117. Considerando-se os conjuntos Z , dos números inteiros, e Q dos 

números racionais, qual dos números seguintes não pertence ao 

conjunto    QZQZ   ? 

a) 
3

2
             

b) ...777,0          

c) 0            

d) 
5

3
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e) 0123,2  

 

118. Das alternativas abaixo , assinale a correta: 

 

a) se Qp  então p não é um quociente entre dois números inteiros 

b) qualquer que seja Rx  temos que Rx   

c) qualquer que seja Nba ,  então   Nba   

d) qualquer que seja Zqp , , com 0q , então Z
q

p
  

e) como RQ  , segue que todo numero racional é real 

 

119. Considere os conjuntos : N conjunto dos números naturais, 

Q conjunto dos números racionais, Q conjunto dos números 

racionais não negativos e  conjunto dos números reais. Indique a 

afirmativa correta: 

 O numero que expressa: 

a) a quantidade de habitantes de uma cidade é um elemento de Q  

mas não é de N  

b) a medida da altura de uma pessoa é um elemento de N 

c) a velocidade media de um veiculo é um elemento de Q  mas não de 

Q  

d) o valor pago, em reais, por um sorvete é um elemento de Q  

e) a medida de uma lado de um triangulo é um elemento de Q  

 

120. Analise as três afirmativas sobre números reais: 

I. o numero ...3256666,2  é racional 

II. o numero 7  pode ser escrito na forma 
q

p
, na qual p e q são 

inteiros, com 0q  

III. O valor de 
3

9
m  é -1 ou 1 

 

 Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões): 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 
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3º TESTE QUINZENAL 
1º TRIMESTRE  -  2014 

 

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 

  1ª 21-março-2014 
 

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. 

 


