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1. (Fuvest-SP) A 1º Lei de Mendel faz referência à disjunção dos 
fatores hereditários que, hoje, sabemos tratar-se dos genes, 
os quais se segregam :  

a) Durante a meiose da gametogênese 
b)   Justificando as heterozigoses 
c) Nas células diplóides 
d) Em função dos fenótipos 
e) No ato da fecundação 
 
2. Um homem doador universal casa-se com uma mulher do 

grupo sangüíneo B, cuja mãe é do grupo sangüíneo O. 
Marque a alternativa correspondente aos prováveis grupos 
sangüíneos dos filhos do casal. 

a) Grupo B ou AB 
b) Grupo B ou O 
c) Grupo AB ou O 
d) Apenas grupo B 
e) Apenas grupo O 
 
3. Crossing-over é o nome dado: 

a) A troca de partes entre os cromossomos homólogos. 

b) A troca de partes entre as cromátides irmãs 

c) A reversão de uma mutação 

d) A duplicação do cromossomo 
 
4. A Segunda Lei de Mendel postula. 

a) Distribuição conjugada dos genes. 

b) Segregação independente. 

c)  Troca de partes entre cromossomos. 

d) Importância da recessividade. 
 
5. Supondo um organismo 2n=36, quantos cromossomos serão 

encontrados no gameta? 
a) 12 
b) 18 
c) 22 
d) 24 
e) 72 
 
6. (UFRS) Assinale a alternativa que contém uma característica 

que surgiu entre os anelídeos e foi mantida pelos animais 
que apareceram mais tarde no processo evolutivo.  

a) Notocorda  
b) Fendas branquiais  
c) Mesoderma  
d) Simetria bilateral  
e) Celoma verdadeiro 
 
7. (CESGRANRIO) Critérios anatômicos, fisiológicos e 

embrionários servem também de base para estabelecer o 
grau de parentesco entre os seres e Conseqüentemente, 
sua origem evolutiva. Sendo assim, permitem seu 
enquadramento nas categorias taxonômicas.  
Assinale a opção que NÃO apresenta uma justificativa 
correta no enquadramento dos Anelídeos como seres mais 
evoluídos que os Cnidários:  

a) O sistema circulatório nos Anelídeos é fechado, enquanto que 
os Cnidários são desprovidos desse sistema.  

b) Os Anelídeos apresentam respiração cutânea indireta (com 
auxílio de sangue), já nos Cnidários, as trocas gasosas se 
realizam por difusão.  

c) Anelídeos são animais triblásticos, enquanto que Cnidários 
são diblásticos.  

d) Presença de tubo digestivo completo em Anelídeos, e 
incompleto em Cnidários.  

e) Presença de sistema nervoso difuso nos Anelídeos, e 
ganglionar nos Cnidários. 

 
8. (UEPB) As estruturas sensoriais microscópicas que realizam 

função tátil e olfativa nos insetos estão localizadas: 
a) nas antenas; 
b) nas quelíceras; 
c) nos ocelos; 
d) nos pedipalpos; 
e) no aparelho bucal. 
 
9. (Cesgranrio) A partir de registros fósseis, sabe-se que no 

Período Jurássico a 200 milhões de anos atrás, haviam 
cerca de 300 Famílias de insetos; enquanto entre os 
quadrúpedes haviam cerca de 100 Famílias. A partir do 
Período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos até o 
Período Terciário, mais recente, o número de Famílias de 
Insetos quadruplicou enquanto o número de Famílias de 
quadrúpedes apenas dobrou. Percebe-se que os insetos 
constituem um grupo bastante bem sucedido na conquista 
do ambiente terrestre. Uma das características que 
possibilitou essa adaptação foi a presença de:  

a) respiração traqueal.  
b) circulação fechada.  
c) fecundação externa.  
d) tubo digestivo incompleto.  
e) carapaça permeável. 
 
10. Analise os esquemas a seguir que reproduzem alguns dos 

tipos de estruturas respiratórias presentes nos animais.  

 
 
A estrutura onde ocorrem as trocas gasosas nos insetos está 

representada no esquema de número:  
a) 1  
b) 2  
c) 3  
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d) 4 
e) pode ser 1 ou 3 

11. (Fuvest-SP) Os antibióticos atuam contra os agentes 
causadores das seguintes doenças: 

a) tuberculose, coqueluche e hepatite. 
b) tuberculose, sífilis e gripe. 
c) tétano, sífilis e gripe. 
d) tuberculose, coqueluche e sífilis. 
e) coqueluche, sífilis e sarampo. 

12. (Fuvest-SP) A tabela seguinte apresenta algumas doenças, 
seus sintomas, formas de transmissão e agentes 
transmissores: 

 

Doenças Sintoma 
Transmissão 

por 

Agente 
transmisso
r 

Tétano 
Febre e 

rigidez 
muscular 

I II 

III 

Febre alta, 
tosse e 
manchas 
vermelhas 
na pele 

Contato com 
indivíduos 
portadores da 
enfermidade 

IV 

Cólera V 
Ingestão de água 

ou alimentos 
contaminados 

Bactéria 

A tabela estará corretamente preenchida quando os espaços I, 
II, III, IV e V forem substituídos por: 

 I II III IV V 

 a) Feridas 
produzidas 
por objetos 
sujos de 
terra ou de 
esterco 

Bactéria Sarampo Vírus 
Diarréia e 

vômitos 

b) Feridas 
produzidas 
por objetos 
sujos de 
terra ou de 
esterco 

Vírus Sarampo Vírus 

Febre alta 
e dores 
de 
cabeça 

c) Penetração 
ativa 
através da 
pele e 
mucosas 

Protozoário Meningite Vírus 
Diarréia  

e 
vômitos 

d)  Ingestão de 
água ou 
alimentos 
contamina
dos  

Bactéria Meningite Bactéria 

Febre alta 
e dores 
de 
cabeça 

e) Ingestão de 
água ou 
alimentos 
contamina
dos 

Bactéria  Malária Bactéria 

Alterações 
do 
sistema 
nervos
o 

13. (UFMS) Associe a coluna da esquerda de acordo com a 
coluna da direita e indique a(s) afirmativa(s) correta(s). 

1 – Doenças causadas por bactérias  
2 – Doenças causadas por vírus  

(A) Tétano 
(B) Caxumba 

(C) Sífilis 
(D) Sarampo 
(E) Tuberculose 
(F) Raiva 
(G) Hepatite 
(H) Hanseníase (Lepra) 
(I) Cólera 

01) 1-A 1-B 1-C 1-E 
 02) 1-A 1-C 2-B 2-D 2-F 
 04) 1-H 1-I 2-F 2-G 
08) 1-B 1-E 2-H 2-G 
16) 1-B 1-C 2-D 2-F 
32) 1-B 2-D 2-F 2-H 

SOMA: 
a) 6 
b) 10 
c) 16 
d) 36 

14. (UFMA) Em protozoários de vida livre, como na Amoeba 
proteus, existe o vacúolo contrátil, cuja função é a: 

a) eliminação do excesso de água. 
b) locomoção. 
c) digestão de microcrustáceos. 
d) absorção de água. 
e) emissão de pseudópodos. 

15. Protozoários podem causar diversas doenças ao homem. 
Nas alternativas abaixo, identifique aquela em que o 
protozoário, seu agente transmissor e a doença causada 
estão corretamente relacionados 

 a) Trypanosoma cruzi, triatomídeo, doença de Chagas. 
b) Leishmania brasiliensis, contato com água, leishmaniose. 
c) Entamoeba histolytica, contato com água, amarelão. 
d) Plasmodium vivax, barbeiro, malária. 
e) Plasmodium falciparum, barbeiro, doença de Chagas. 

16. UFU-MG –Adaptado – De acordo com o texto sobre Tomás 
de Aquino, assinale a alternativa correta. 

 
 
a) Para Tomás de Aquino, Deus pode ser objeto de estudo na 

Filosofia 
b) Segundo o texto, não houve Filosofia na Idade Média, 

apenas Teologia 
c) Não é possível estabelecer um equilíbrio entre fé e razão, 

este é o pensamento de Tomás de Aquino sobre o uso da 
razão na Teologia 



3ª série do Ensino Médio TQ 04 – 2º Trimestre Colégio da Luz 
 

 3 IGA 

 

d) A Teologia, na escolástica medieval, era uma disciplina que 
procurava conhecer Deus, utilizando apenas as luzes da 
razão natural. 

e) Para Tomás de Aquino não era possível conhecer Deus. 
 
17. PUC-PR (adaptado) – Em relação ao sentido que São 

Tomás de Aquino aplica à virtude da prudência, no livro 
Suma Teológica, considere as seguintes afirmações. 

 
I. A grande contribuição desse texto de São Tomás é 

apresentar a ideia de prudência como aquela que passou a 
ser entendida desde então como cautela, que tem como 
base o sentimento de cada indivíduo. 

II. Para esse pensador medieval, a prudência é a reta razão 
aplicada ao agir, ou seja, uma virtude que possibilita ao ser 
humano encontrar, em cada decisão a ser tomada, aquela 
que indica o “caminho certo”. 

III. Prudência, para São Tomás, é uma virtude especial que 
nem todos os homens possuem, pois depende de uma 
capacidade intuitiva. 

 
Assinale a alternativa verdadeira. 
 
a) Apenas afirmação II está correta. 
b) As afirmações I e II estão corretas. 
c) As afirmações I e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmação III está correta. 
e) Nenhuma afirmação está correta. 
 
18. UFU-MG (adaptado) 

 
Considerando o trecho citado, assinale a alternativa 

verdadeira. 
 
a) O texto faz referência à influência de Aristóteles no 

pensamento de Tomás de Aquino, que se opõe, em muitos 
pontos, à tradição agostiniana, que tinha influência de 
Platão. 

b) O texto expõe a doutrina da iluminação, formulada por 
Tomás de Aquino para explicar a origem do nosso 
conhecimento. 

c) Para Tomás de Aquino, a realidade sensível é apenas uma 
cópia enganosa da verdadeira realidade que se encontra na 
mente divina. 

d) Tomás de Aquino substitui a doutrina da iluminação pela 
teoria da abstração aristotélica, a fim de mostrar que a fé em 
Deus é incompatível com as verdades científicas. 

e) O pensamento de Tomás de Aquino é um fiel complemento 
do Pensamento agostiniano. 

 
19. UFU-MG (adaptado) – Com relação à chamada cultura de 

massas ou à mercantilização da cultura, marque a 
alternativa correta. 

a) Para os autores da teoria crítica, as modernas sociedades 
industrializadas desenvolvem uma produção cultural 
diversificada, produzida pelas massas. Essa produção tem 
por objetivo a satisfação das necessidades humanas, 
independentemente da lógica do mercado. 

b) De acordo com a teoria crítica, as sociedades modernas 
capitalista têm como características fundamental a produção 
do valor de troca, o que possibilita a existência de uma 
produção artística e cultural totalmente independente da 
lógica do mercado. 

c) Segundo os autores da chamada teoria crítica, há uma 
tendência, na moderna sociedade capitalista, de transforma 
tudo em mercadorias, fazendo com que o critério estético 
das pessoas passe a ser diferente daquele pelo qual as 
mercadorias são analisadas. Esse outro critério é fundado 
na exterioridade e na lógica de mercado 

d) De acordo com a teoria crítica, há uma tendência na 
sociedade moderna capitalista de transforma tudo em 
mercadoria, fazendo com que o critério estético das pessoas 
passe a ser o mesmo das cosias. Esse critério funda-se na 
exterioridade e na lógica de mercado. 

e) NDA 
 
20. UEM-PR (adaptado) – A expressão industrial cultural foi 

empregada pela primeira vez no livro Dialética do 
esclarecimento, escrito por Horkheim e Adorno, filósofos de 
tendência marxista pertencentes à Escola de Frankfurt. 
Designa-se com essa expressão uma cultura produzida em 
série, para o mercado de consumo em massa, na qual a 
realização cultural deixa de ser um instrumento de crítica do 
conhecimento para transformar-se numa mercadoria 
qualquer cujo valor é, antes de tudo, monetário. Assinale V 
para o que for correto e, F para o que for Falso. 

(    ) A origem da indústria cultural pode ser encontrada na 
prática dos mecenas, particularmente italianos, que 
financiavam, durante o Renascimento, a produção das 
grandes obras de arte. 

(    ) Na indústria cultural, o consumidor não é rei, como ele 
gostaria de o fazer crer, o consumidor não é o sujeito da 
produção cultural, mas objeto. 

(    ) A indústria cultural eleva o nível cultural da maioria da 
população e aprimora a apreciação da qualidade estética do 
universo das artes. 

(    ) A indústria cultural é expressão da ideologia 
capitalista; sob o poderio, as obras de arte foram esvaziadas 
de seu caráter criador e crítico, alienaram-se para tornarem-
se puro entretenimento, isto é, objetos de consumo para um 
espectador cuja ausência de reflexão o torna passivo. 

(    ) A partir da segunda revolução industrial no século XIX, 
as artes usufruíram uma fase de produção autônoma; com o 
advento da indústria cultural, tornaram-se dependentes das 
necessidades mercadológicas do capital. 

 
A opção correta é 
a) VVVVV 
b) VFVFV 
c) FVFVV 
d) VVFFF 
e) FFFFF 
 
21. Um condutor de cobre apresenta 1,0km de comprimento por 

10mm2 de secção e uma resistividade de 0,019ohm/mm2. 
Aplicando-se uma diferença de potencial de 38V, que 
intensidade de corrente elétrica irá percorrer o fio?  

a) 10A 

b) 20A 

c) 30A 

d) 40A 

e) 50A      

 

22. (PUC) Dois fios condutores F1 e F2 têm comprimentos iguais 

e oferecem à passagem da corrente elétrica a mesma 
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resistência. Tendo a secção transversal de F1 o dobro da 

área da de F2 e chamando p1 e p2, respectivamente, os 

coeficientes de resistividade de F1 e F2, a razão p1/p2 tem 

valor:   

a) 4 

b) 2 

c) 1 

d) ½ 

e) ¼         

 

23. (UFBA) O valor da resistência elétrica de um condutor 

ôhmico não varia, se mudarmos somente:   

a) o material de que ele é feito; 

b) seu comprimento; 

c) a diferença de potencial a que ele é submetido; 

d) a área de sua secção reta; 

e) a sua resistividade.   
 

24. (MED. VIÇOSA) Se um resistor de cobre tiver o seu 

comprimento e o seu diâmetro duplicado, a resistência:   

a) é multiplicada por quatro; 

b) permanece a mesma; 

c) é dividida por dois; 

d) é multiplicada por dois; 

e) é dividida por quatro.   
 
25. (UEPA) Os choques elétricos produzidos no corpo humano 

podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou 
contração muscular, até paralisia respiratória ou fibrilação 
ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a 
intensidade de corrente elétrica, duração, resistência da 
porção do corpo envolvida. Suponha, por exemplo, um 
choque produzido por uma corrente de apenas 4mA e que a 
resistência da porção do corpo envolvida seja de 3000W. 
Então, podemos afirmar que o choque elétrico pode ter sido 
devido ao contato com:   

a) Uma pilha grande 1,5V. 

b) Os contatos de uma lanterna contendo uma pilha grande 

6,0V. 

c) Os contatos de uma bateria de automóvel de 12V. 

d) Uma descarga elétrica produzida por um raio num dia de 

chuva. 

e) Os contatos de uma tomada de rede elétrica de 120V.   
 
26. (Uftm 2011) Dona Joana é cozinheira e precisa de água a 80 

ºC para sua receita. Como não tem um termômetro, decide 
misturar água fria, que obtém de seu filtro, a 25 ºC, com 
água fervente. Só não sabe em que proporção deve fazer a 
mistura. Resolve, então, pedir ajuda a seu filho, um 
excelente aluno em física. Após alguns cálculos, em que 
levou em conta o fato de morarem no litoral, e em que 
desprezou todas as possíveis perdas de calor, ele orienta 
sua mãe a misturar um copo de 200 mL de água do filtro 
com uma quantidade de água fervente, em mL, igual a  

a) 800.    
b) 750.    
c) 625.    
d) 600.    
e) 550.    
   
27. (Eewb 2011) Um forno de micro-ondas produz ondas 

eletromagnéticas que aquecem os alimentos colocados no 
seu interior ao provocar a agitação e o atrito entre suas 
moléculas. Se colocarmos no interior do forno um copo com 
250g de água a 15ºC, quanto tempo será necessário para 
aquecê-lo a 80ºC? Suponha que as micro-ondas produzam 

13000cal/min na água e despreze a capacidade térmica do 
copo.  

Dado: calor específico sensível da água: 1,0 cal/gºC.  
a) 1,25 s    
b) 25,0 s    
c) 50,0 s    
d) 75,0 s    
   
28. (Ufu 2011) Para tentar descobrir com qual material sólido 

estava lidando, um cientista realizou a seguinte experiência: 
em um calorímetro de madeira de 5 kg e com paredes 
adiabáticas foram colocados 3 kg de água. Após certo 
tempo, a temperatura medida foi de 10° C, a qual se 
manteve estabilizada. Então, o cientista retirou de um forno 
a 540° C uma amostra desconhecida de 1,25 kg e a colocou 
dentro do calorímetro. Após um tempo suficientemente 
longo, o cientista percebeu que a temperatura do calorímetro 
marcava 30° C e não se alterava (ver figura abaixo). 

 
 

Material Calor específico 
(cal/g.ºC) 

Água 1,00 

Alumínio 0,22 

Chumbo 0,12 

Ferro 0,11 

Madeira 0,42 

Vidro 0,16 

 
Sem considerar as imperfeições dos aparatos experimentais e 

do procedimento utilizado pelo cientista, assinale a 
alternativa que indica qual elemento da tabela acima o 
cientista introduziu no calorímetro.  

a) Chumbo    
b) Alumínio    
c) Ferro    
d) Vidro    
   
29. (Upe 2011) O equivalente mecânico do calor pode ser 

avaliado pela experiência realizada por James Prescott 
Joule (1818-1889), na qual se utiliza de um aparelho em que 
um peso, ao descer, gira um conjunto de pás em um 
recipiente com água, como ilustrado na figura abaixo. 

 
Um bloco de massa m cai de uma altura h, girando as pás que 

aquecem uma amostra de água de massa M. Admitindo-se 
que toda energia da queda produza o aquecimento da água, 

a expressão que representa a variação de temperatura TΔ  
da amostra de água é 

Dado: considere a aceleração da gravidade g e o calor 
específico da água c.   
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a) 
gh

c
    

b) 
mgh

Mc
    

c) 
M c

m gh
    

d) 
m h

M c
    

e) 
m gh

M c
    

   
30. (Unesp 2011)  Uma bolsa térmica com 500 g de água à 

temperatura inicial de 60 ºC é empregada para tratamento 
da dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo 
tempo desde o início do tratamento, a temperatura da água 
contida na bolsa é de 40 ºC. 

Considerando que o calor específico da água é 1 cal/(g.ºC), e 
supondo que 60% do calor cedido pela água foi absorvido 
pelo corpo do paciente, a quantidade de calorias recebidas 
pelo paciente no tratamento foi igual a  

a) 2 000.    
b) 4 000.    
c) 6 000.    
d) 8 000.    
e) 10 000. 
 
31. Leia atentamente o texto a seguir: 
As Nações Unidas estimam que, até 2025, dois terços da 

população mundial sofrerão escassez, moderada ou severa, 
de água. Essa situação tem sido interpretada como 
resultante da falta física de água doce para o atendimento 
da demanda das populações da Terra. Entretanto, no plano 
geral, há água suficiente no mundo (...) para satisfazer as 
necessidades de todos. De fato, este cenário de escassez 
significa que, no ano 2025, apenas um terço da humanidade 
deverá dispor de dinheiro suficiente para pagar o serviço de 
abastecimento d’água decente, isto é, com regularidade de 
fornecimento e qualidade garantida da água. 

REBOUÇAS, Aldo. O ambiente brasileiro: 500 anos de 
exploração. In: RIBEIRO, Wagner Costa. (Org.) Patrimônio 

Ambiental Brasileiro. São Paulo: Edusp, 2003. pg. 206. 
 
Considerando os argumentos do texto, é correto afirmar que: 
a) A “crise da água” resulta do elevado crescimento da 

população dos países mais pobres. 
b) A “crise da água” não pode ser enfrentada com as 

tecnologias disponíveis, por isso tende a se 
aprofundar.  

c) No cenário projetado pela ONU, a escassez de água tenderá 
a se agravar devido à continuidade 
do processo de urbanização. 

d) Fatores sociais e econômicos desempenham um papel 
importante no problema da escassez de 
água.  

e) A água é um recurso natural renovável, portanto, a escassez 
resulta apenas da distribuição 
desigual desse recurso pela superfície da Terra. 

 
32. (UNESP) 
O Ártico está na mídia 
Notícias da região do Ártico levantam dados sobre a cor- rida ao 

petróleo em suas águas. Nações reclamam parte das 
riquezas sob o fundo do Oceano Glacial Ártico, enquanto o 
aquecimento global expõe áreas antes cobertas por gelo, 
pois a extensão do gelo marítimo no Ártico diminuiu por volta 

de 14% desde os anos 1970. A mídia destacou que os 
russos ins- talaram sua bandeira em turfa submarina e que a 
guarda costeira americana mapeou o mar de Bering. 

(Jessa Gamble. Scientific American Brasil. ed. N.° 4, 2009. 
Kirstin Dow e Thomas E. Downing. O Atlas da Mudança 
Climática, 2007. Adaptados.) 

 
Sobre o assunto tratado no texto, pode-se afirmar que: 
a) os direitos aos recursos localizados no assoalho submarino 

são definidos com a colocação de bandeiras, como no 
período de colonização das fronteiras. 
b) as regras que possibilitam reivindicar os recursos dos lei- 
tos submarinos vêm da Convenção da ONU sobre o Direito 
do Mar. 
c) há um acordo entre os países que circulam o Ártico – 
Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Inglaterra – para 
explorar os recursos marinhos. 
d) com o degelo do Ártico, a navegação e a exploração de 
minérios não serão beneficiadas e o meio ambiente não 
sofrerá impacto. 
e) a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar possibilita a 
todas as nações costeiras terem direitos econômicos iguais 
sobre o Ártico. 

 
33. (UFRGS) Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas do enunciado a seguir, na ordem em que 
aparecem. 

  
A urbanização promove alterações no ciclo hidrológico, por 

reduzir a infiltração no solo. O volume de água que deixa de 
infiltrar permanece na superfície, ............... o escoamento 
superficial. As vazões máximas............... . Com a redução 
da infiltração, ............... o nível do lençol freático.  

a) aumentando – aumentam – diminui   
b) aumentando – aumentam – aumenta   
c) diminuindo – diminuem – diminui   
d) diminuindo – aumentam – diminui   
e) aumentando – diminuem – aumenta   
 
34. (UFC) A água constitui um elemento fundamental para o 

desenvolvimento da vida no nosso planeta. Com relação a 
esse elemento, assinale a alternativa correta. 

a) A água do planeta está sendo comprometida pela poluição 
doméstica, industrial e agrícola, e pelos desequilíbrios 
ambientais resultantes dos desmatamentos e do uso 
indevido do solo. 

b) Desvios de água para projetos de irrigação, construção de 
hidrelétricas, consumo excessivo, desmatamento e poluição, 
têm contribuído para a redução de conflitos entre usuários. 

c) A água tem sido utilizada para a geração de energia elétrica 
assegurando a sustentabilidade do meio ambiente local. 

d) O Brasil possui pouca quantidade de água superficial e 
subterrânea devido às suas características geológicas 
dominantes. 

e) A diminuição da chuva no Brasil tem sido o maior problema 
ligado à falta de água para abastecer as cidades. 

  
35. (UNIFOR) TERRA, NOSSO LAR. A humanidade é parte de 

um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, é viva 
como uma comunidade de vida incomparável. As forças da 
natureza fazem da existência uma aventura exigente e 
incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais 
para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da 
comunidade de vida e o bem- estar da humanidade 
dependem da preservação de uma biosfera saudável com 
todos seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de 
plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O 
meio ambiente global com seus recursos finitos é uma 
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preocupação comum de todos os povos. A proteção da 
vitalidade, diversidade e beleza da Terra são um dever 
sagrado. 

(Trecho do preâmbulo da Carta da Terra, disponível 
em:http://www.sema.pr.gov.br/modules/conteudo/ 

conteudo.php?conteudo=183). 
Em 22 de abril de 1970, o Senador norte- americano, Gaylord 

Nelson, convocou o primeiro protesto nacional contra a 
poluição. Mais de 20 milhões de pessoas nos Estados 
Unidos preocupados com a visível degradação planetária 
engajaram-se ao movimento. A partir de 1990, o Dia da 
Terra passou a ser adotado em vários países, tornando-se 
evento internacional. A comemoração do Dia da Terra é uma 
forma de chamar a atenção da população mundial para: 

I) a necessidade urgente da preservação e recuperação dos 
recursos naturais 

II) a motivação da sociedade global para a urgência do desafio 
da sustentabilidade planetária. 

III) a falta de necessidade de se considerar os efeitos da 
poluição industrial, mas sim as suas causas. 

 
Está correto, apenas, o que se afirma em: 
a) I  

b) II  
c) III  
d) I e II  
e) I e III 

 
36. (FATEC) Analise a tira. 

 
(QUINO. Toda a Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1993.) 

 
A justificativa apresentada por Mafalda, no terceiro quadro, deve 

ser atualmente considerada 
a) incorreta porque, apesar das diferenças étnico-culturais 

existentes, a Ásia mantém-se sem conflitos desde o início do 
século XXI.  
b) superada porque a Ásia entrou em um período de 
estabilidade devido ao processo de democratização em 
alguns de seus países.  
c) ultrapassada porque o Extremo Oriente, que era uma 
região conflituosa, tem se mantido calmo devido à ascensão 
da China à 
condição de emergente.  
d) inexata, pois a Ásia deixou de apresentar turbulências 
políticas desde a década de 1970, quando a maioria dos 
seus países 
tornou-se independente.  

e) incompleta porque faltou acrescentar a África, onde 

algumas regiões passam por conflitos étnicos e sérias crises 
de fome. 

 
37. FATEC) “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos 

públicos, vandalismo e violência são, atualmente, 
manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros 
na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido 
conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.” 

(MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o 
espaço mundial. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 37. 

Adaptado.) 
  

Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar 
que se trata de conflitos 

a) civis e militares, relacionados às formas históricas de 
exploração dos países do chamado Terceiro Mundo. 

b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no 
contexto globalizado das grandes migrações internacionais. 

c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a 
Europa, atualmente, na disputa por empregos e por 
melhores condições de vida. 

d) culturais, principalmente causados pelo conflito armado entre 
países católicos e protestantes, mas também, sobretudo, 
conflitos contra países islâmicos. 

e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de 
desenvolvimento de países europeus em continuar a sua 
industrialização nos setores tecnológicos de ponta. 

  
38. (FUVEST) 
 "... a atual renovação do mercado mundial autoregulador já 

enunciou veredictos insuportáveis. Comunidades, países e 
até continentes inteiros... foram declarados 'supérfluos', 
desnecessários à economia cambiante da acumulação de 
capital em escala mundial (...) o desligamento dessas 
comunidades e locais 'supérfluos' do sistema de 
abastecimento mundial desencadeou inúmeras 
divergências... sobre 'quem é mais supérfluo do que quem'". 

                  Giovanni Arrighi, "O Longo Século XX", 1994 
  
Para tal situação, contribuíram decisivamente, na década de 

1980, 
  
a) a hegemonia do neoliberalismo e o colapso da União 

Soviética. 
b) a crise da social-democracia e o sucesso dos tigres asiáticos. 
c) o fracasso do consenso de Washington e o êxito da China. 
d) a dominação do keynesianismo e a estagnação da África e da 

América Latina. 
e) a expansão do fundamentalismo islâmico e a desintegração 

do leste europeu. 

39. (MACK) 

 
 
 A charge acima faz referência 

a) à manutenção do embargo econômico imposto pelos EUA 

à Cuba desde 1961. 
b) ao controle militar que os EUA exercem sobre todo o território 

cubano desde a crise dos mísseis de 1962. 
c) ao fracasso das mudanças em Cuba, que resultaram na 

ampla abertura econômica e na volta da democracia, com a 
eleição direta de Raul Castro. 

d) à aliança entre os EUA e Cuba, agora sob o comando de Raul 
Castro, para o combate à pobreza na ilha. 

e) ao isolamento que a Organização dos Estados Americanos, 
OEA, impôs à Cuba, recentemente, para pressionar a volta 
da democracia. 
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40. (UEPB) Observe as fotos abaixo, elas são respectivamente: 
  

 
  
(      ) A queda do Muro da Vergonha, como era designado o 

muro de Berlim, significou o fim das intolerâncias 
ideológicas, o que estimulou o grande fluxo migratório em 
todo o mundo agora globalizado, interdependente e sem 
fronteiras. 

(      ) O fim da Guerra Fria teve como maior símbolo a derrubada 
do muro de Berlim, porém outros “muros da Vergonha” 
passaram a ser erguidos, agora não mais ideológicos, mas 
étnicos, políticos, econômicos e sociais. 

(      ) A globalização eliminou as fronteiras para o capital e criou 
uma integração econômica entre as nações do mundo, mas 
aprofundou as desigualdades entre ricos e pobres com a 
criação de barreiras que não são apenas simbólicas, são 
cada vez mais, também físicas, entre territórios nacionais e 
dentro dos territórios de uma mesma nação. 

(      ) Os muros que se erguem em quase todas as partes do 
mundo mostram o crescimento dos radicalismos, das 
intolerâncias e da xenofobia que alimenta as políticas 
demográficas de extrema direita nos países do primeiro 
mundo e provoca a morte de muitos que tentam escalar tais 
muros. 

  
Assinale a sequência correta das assertivas. 

a) F V V V 

b) V V V F 
c) V V V V 
d) F F V V 
e) V V F F 
 
41. _____ Igreja cabe propugnar pelos princípios éticos e morais 

que devem reger _____ vida das comunidades, enquanto 
_____ política deve visar ao bem comum. 

a) A - à - à  
b) À - a - a  
c) À - à - a  
d) À - à - à  
e) A - a - a 

 
42. Assinale a opção em que há erro de conjugação verbal em 

relação à norma culta da língua: 
a) Se ele vir o nosso trabalho, ficará muito doente. 

b) Não desanimes; continua batalhando. 
c) Meu pai interveio na discussão. 
d) Se ele reouvesse o que havia perdido. 
e) Quando eu requiser a segunda via do documento... 

 
43. (MACK) Indique a alternativa em que há erro: 

a) Os fatos falam por si sós. 
b) A casa estava meio desleixada. 

c) Os livros estão custando cada vez mais caro. 
d) Seus apartes eram sempre o mais pertinentes possíveis. 
e) Era a mim mesma que ele se referia, disse a moça. 

44. (UF-FLUMINENSE) Assinale a frase que encerra um erro de 
concordância nominal: 
a) Estavam abandonadas a casa, o templo e a vila. 
b) Ela chegou com o rosto e as mãos feridas. 
c) Decorrido um ano e alguns meses, lá voltamos. 
d) Decorridos um ano e alguns meses, lá voltamos. 
e) Ela comprou dois vestidos cinza. 

 
45. “Envio-lhe ________ os planos ainda em estudo e ________ 

explicações dadas pelo candidato e secretária ________." 
a) anexo - bastantes - atenciosos 
b) anexos - bastante - atenciosos 
c) anexos - bastantes - atenciosas 
d) anexos - bastantes - atenciosos 
 

46. "Movimento intelectual portador de uma visão unitária do 
mundo e do homem, o Iluminismo, apesar das diversidades 
de leituras que lhe são contemporâneas, conservou uma 
grande certeza quanto à racionalidade do mundo e do 
homem." 

(Francisco Falcon - Iluminismo) 
O movimento Iluminista, no século XVIII, representou a: 
a) Crítica ao mecanismo, fundamentada nos dogmas do 

pensamento religioso católico. 
b) Justificativa da dominação do homem pelo homem, 

representada nas práticas escravistas. 
c) Defesa da teocracia pontifícia, frente aos abusos cometidos 

pela monarquia absoluta. 
d) Afirmação das ideias do progresso e natureza, o que permitiu 

o avanço do conhecimento racional. 
e) Subordinação ideológica do poder político civil às práticas e 

doutrinas da Igreja contra-reformista. 
 
47. “O homem nasce livre e em toda parte encontra-se a 

ferros.”  (ROSSEAU, J. J. O Contrato Social- Iluminismo). 
A afirmação acima, de autoria do filósofo Rosseau, é uma 

demonstração das ideias que surgiram na Europa do século 
XVIII, por ocasião do Iluminismo. Sobre esse movimento 
intelectual, assinale o que for correto. 

01. As ideias defendidas pelos iluministas caracterizavam-se 
pela importância que a razão passa a ter, ou seja, eles 
procuravam uma explicação racional para todas as coisas. 

02. Temos na sociedade brasileira atual algumas heranças 
oriundas das ideias do Iluminismo. Um exemplo bastante 
conhecido pode ser percebido na organização política do 
País, através da divisão dos poderes de governo em 
executivo, legislativo e judiciário. 

04. O “despotismo esclarecido” foi um regime de governo típico 
do século XVIII, que consistiu numa aliança entre os 
princípios filosóficos dos iluministas e o oportunismo do 
poder monárquico dos príncipes que procuravam pôr em 
prática as novas ideias, sem ter que abandonar o poder 
absoluto. 

08. Apesar de os iluministas sonharem com um mundo regido 
pelos princípios da razão, as ideias liberais surgidas nesse 
período defendiam o absolutismo dos reis, os privilégios da 
nobreza e do clero e as práticas mercantilistas. 

16. Os fisiocratas foram os primeiros contestadores da doutrina 
mercantilista, porque viam nela uma atividade econômica 
estéril que não produzia riquezas, mas, simplesmente, 
trocas. 

 
Está correta a alternativa: 
a) 23           
b) 22           
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c) 20           
d) 25        
e) 27 
 
48. Os processos de ocupação do território americano do Norte 

simbolizam, para muitos historiadores, a presença do ideário 
europeu no Novo Mundo. Os pioneiros ingleses do 
Mayflower construíram uma sociedade baseada na justiça e 
no cumprimento dos valores religiosos e morais 
protestantes. Essa base fundadora teve papel essencial na 
formação dos Estados Unidos da América. 

Assinale a opção que contém a relação correta entre a fundação 
e a formação dos Estados Unidos. 

a) A Revolução Americana de 1776 representou, nos Estados 
Unidos, a presença dos valores da Revolução Francesa, 
mostrando como os americanos estavam sintonizados com a 
Europa e não queriam se separar da Inglaterra. 

b) A Revolução Americana de 1776 foi o episódio que 
representou, de forma mais cabal, a presença da tradição 
dos primeiros colonos, através do sentido de liberdade e da 
ideia de "destino manifesto". 

c) A Revolução Americana de 1776 apresentou valores que 
eram oriundos das culturas indígenas da região americana e 
por isso garantiu a expressão radical de liberdade, na 
revolução. 

d) A revolução de 1776 foi um episódio isolado na história dos 
Estados Unidos, pois fundamentou-se em valores de 
unidade que não foram capazes de fazer dos Estados 
Unidos um país americano. 

e) A Revolução Americana de 1776 foi apenas um ensaio do que 
ocorreria no século XIX nos Estados Unidos, por isso, 
podemos pensá-la como um apêndice da Guerra de 
Secessão, esta sim, vinculada à Revolução Francesa. 

 
49. Em 1776, após uma série de conflitos, parcela expressiva 

das sociedades das Treze Colônias se articulou no sentido 
de romper com o domínio inglês. 

Considerando-se esse processo, bem como seus 
desdobramentos, é CORRETO afirmar que ele se 

a) notabilizou pela consolidação do latifúndio, o que atendia aos 
interesses das elites religiosas, que se apropriaram de 
grandes glebas de terras. 

b) caracterizou, desde o início, pela intransigente defesa da 
escravidão por parte dos americanos, no que eram 
contraditados pelos interesses ingleses. 

c) configurou como uma primeira tentativa de instalação de um 
regime socialista anticolonial, o que contrariava seriamente 
os interesses dos comerciantes. 

d) destacou pela repercussão internacional alcançada, tornando-
se uma referência, na prática, para outras colônias 
americanas. 

e) não alcançou o resultado esperado durante as guerras de 
independência, mas após 1823, com a Doutrina Monroe 
consolidaram seus ideais republicanos na América Latina. 

 
50. "Em dois momentos pelo menos, em Minas em 1789 e na 

Bahia em 1798, transcendeu-se a tomada de consciência da 
situação colonial, e se projetou a mudança, intentando-se a 
tomada do poder. [...] a Inconfidência Mineira e a Conjuração 
Baiana podem legitimamente considerar-se movimentos 
precursores da emancipação política." Sobre os dois 
movimentos citados por Fernando Novais, assinale o que for 
correto. 

01. Ambos os movimentos tiveram amplo apoio das elites 
coloniais e um significativo apelo popular. 

02. Ambos tiveram um caráter predominantemente liberal, pois 
deles participaram apenas figuras destacadas da maçonaria 
e da igreja católica. 

04. São movimentos emancipacionistas que refletem, no plano 
político, o agravamento das tensões derivadas do próprio 
funcionamento do sistema colonial. 

08. O exemplo seccecionista da América Inglesa acompanhou o 
processo da rebelião mineira, enquanto que o traço libertário 
da França revolucionária acompanhou os insurretos baianos 
de 1798. 

16. No plano político, os conspiradores divergiam com relação à 
conjuração mineira. Uma parte defendia a idéia de uma 
república federativa e outra almejava a formação de uma 
monarquia constitucional. Os baianos, por sua vez, 
planejavam acabar com a escravidão e fundar uma república 
democrática. 

Está correta a alternativa: 
a)27       
b) 20          
c)24             
d) 29            
e) 28 
 
51. Na opinião do historiador Caio Prado Jr., todo povo tem na 

sua evolução, vista a distância, um certo sentido. Este se 
percebe, não nos pormenores de sua história, mas no 
conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais... Assinale a 
alternativa que corresponde ao "sentido" da colonização 
portuguesa no Brasil. 

a) A colonização se estabeleceu dentro dos padrões de 
povoamento e expansão religiosa.  

b) A colonização foi um fato isolado, portanto, uma aventura que 
não teve continuidade. 

c) A colonização foi o resultado da expansão marítima dos 
países da Europa e, desde o início, constituiu-se numa 
sociedade deeuropeus sem nenhuma miscigenação. 

d) A colonização se realizou no "sentido" de uma vasta empresa 
comercial para fornecer ao mercado internacional açúcar, 
tabaco,ouro, diamantes, algodão e outros produtos. 

e) A colonização portuguesa teve, desde cedo, o objetivo de 
criar um mercado nacional no Brasil 

 
52. O tráfico negreiro paralisou o crescimento da população na 

África. No século XVII, a população africana equivalia à da 
Europa e representava um quinto da população do globo. No 
século XX, representava menos da décima terceira parte da 
população mundial, segundo Maurice Halbwachs. Através do 
tráfico, o Brasil recebeu grandes contingentes de escravos 
africanos, que se distribuíram, no território, da seguinte 
forma: 
a) na produção do café, em São Paulo, desde o século XVII; 
a partir de século XVIII, na Bahia e em Pernambuco; 
b) os maiores contingentes de escravos africanos vieram 
para as áreas produtoras de açúcar, posteriormente para a 
região das minas e, só mais tarde para São Paulo, na 
produção de café; 
c) para Minas, logo no início do século XVI; em seguida para 
o Espírito Santo, Pará e Alagoas, com a produção de açúcar 
e, por último, para Pernambuco e Bahia; 
d) na região algodoeira, onde o modo escravista de 
produção foi dominante e, em seguida, para a região da 
borracha; 
e) no Rio de Janeiro, com a vinda da família real e no Rio 
Grande do Sul, como a mão-de-obra de uma agricultura do 
tipo familiar. 

 
53. As corporações de ofício medievais possuíam um conjunto 

de regras que formavam um verdadeiro código de ética. 
Uma dessas regras era a do "justo preço", que se pode 
formular do seguinte modo: 
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a) A corporação deveria promover a ascensão do produtor à 
categoria de empresário. 

b) Cada qual deveria vender a seus clientes sem procurar 
seduzir a freguesia dos confrades. 

c) O artífice não deveria trabalhar tendo em vista unicamente o 
ganho, mas de modo a produzir artigos "de lei". 

d) O valor de um produto era representado pela adição do custo 
da matéria-prima ao custo do trabalho. 

e) O mestre não tinha o direito de utilizar-se do aprendiz 
exclusivamente em benefício próprio, mas deveria 
ensinar-lhe lealmente todos os segredos do ofício. 

 

54. "Durante o século XII, toda a extensão da Flandres 
converteu-se em um país de tecelões e batedores. 
O trabalho de lã, que até então se havia praticado somente 
nos campos, concentrou-se nas aglomerações mercantis 
que se fundavam por toda parte e animou um comércio cujo 
progresso era incessante. Formaram-se assim as incipientes 
manufaturas de Bruges, Ypres, Lille, Douai e 
Arras."                    

(Henri Pirenne) 
Podemos relacionar o conteúdo deste texto com: 

a) as invasões bárbaras, que aceleraram a formação de 
"vilas" durante o Baixo Império Romano; 

b) o Renascimento Comercial, que atingiu o interior o da Europa 
a partir do século XI; 

c) as feiras de comércio local e internacional que se 
desenvolveram no interior da Europa; 

d) as mudanças econômicas européias, que exigiram 
adaptações e mudanças no regime feudal; 

e) as ligas de mercadores que impulsionaram o desenvolvimento 
mercantil no Mar do Norte, a exemplo da  
Liga Hanseática. 

 
55. No século XIII, os barões ingleses, contando com o apoio de 

alguns mercadores e religiosos, sublevaram-se contra as 
pesadas taxas e outros abusos. O rei João Sem Terra 
acabou aceitando as exigências dos vassalos rebelados e 
assinou a Magna Carta. Pode-se afirmar que esse 
documento representa um importante legado do mundo 
medieval porque: 

a) reafirmava o princípio do poder ilimitado dos monarcas para 
fixar novos tributos; 

b) freou as lutas entre os cavaleiros e instituiu o Parlamento, 
subdividido em duas Câmaras; 

c) assegurava antigas garantias a uma minoria privilegiada, mas 
veiculava princípios de liberdade política; 

d) limitou as ambições políticas dos papas, mesmo em se 
tratando de um contrato feudal; 

e) proclamava os direitos e as liberdades do homem do povo 
através de 63 artigos. 

 
TEXT  

Brazilian cinema had to wait until the late ‘60s for women to 
begin to gain their own space. The first short film by Ana 
Carolina dates from 1968. Tizuka Yamasaki would make her 
name with “Gaijin”(1979), by exploring the problems of 
Japanese immigrants in Brazil, but her fame would be 
consolidated with a movie on feminism, “Parahyba Mulher 
Macho”, exhibited in 1982. 

After a period of stagnation in the early ‘90s, Brazilian cinema 
has been reinvigorated by the portrait of a woman: “Carlota 
Joaquina” (1994), the feature – length debut of director –
actress Carla Camurati, who composed a penetrating satire 
of the legendary wife of D. João VI. Thanks to these 

directors, our movie-making women came out of the beauty 
salon and into the world. 

(Adapted from ÍCARO, nº 144, 1996) 
 
56. The words until, but and and suggest respectively: 
a) time, contrast, addition  
b) result, consequence, conclusion  
c) reason, purpose, alternative 
d) result, concession, conclusion  
e) time, condition, addition 
 
57. Read these words underlined in the text: 
I - exploring, consolidated, exhibited 
II - Brazilian, penetrating, legendary 
III - stagnation, directors, beauty 
The sequence that contains only NOUNS is: 
a) I  
b) II  
c) III  
d) All of them  
e) None of them 
 
58. Shopaholics could be sexually frustrated, might suffer from 

lack of self-esteem, or they may just have a neurotic reaction 
to television commercials and glossy advertisements. – The 
modals COULD, MIGHT and MAY appear in the text to 
express the idea of: 

a) permission. 
b) possibility. 
c) intention. 
d) prohibition. 
e) ability. 
 
59. Research shows that sunscreens may not be as effective as 

hoped at preventing sunburn. Users may be spending long 
hours in the sun with a false sense of security. – The word 
MAY expresses the idea of: 

a) permission. 
b) possibility. 
c) prohibition. 
d) obligation. 
e) expectation. 
 
60. I should get my hair cut. – 'Should' means: 
a) would. 
b) had to. 
c) ought to. 
d) might. 
e) may 
 

Tómese un respiro 
 
La respiración es un acto vital que se realiza de forma 

automática y al que, a menudo, se le presta poca atención. 
Sin embargo, reaprender a respirar a pleno pulmón se 
impone como una saludable práctica cotidiana que 
contribuye como pocas a incrementar el bienestar físico y 
emocional. Su cuerpo y su mente le quedarán eternamente 
agradecidos. 

 
61- La construcción verbal “se impone” encontrada en el texto 

se clasifica como: 
a) verbo defectivo    
b) perífrasis de futuro    
c) voz pasiva refleja    
d) verbo en futuro    
e) n.d.a 
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Lunes, 28 de abril de 2008. 

Relator ONU culpa a los biocombustibles de la crisis 
alimentaria 

La transformación de alimentos en biocombustibles y la 
especulación financiera son las principales causas de la 
subida de los precios de los alimentos, denunció este lunes 
el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la 
Alimentación, Jean Ziegler, que calificó la crisis de 
“auténtica tragedia”, reseñó Efe. 

El relator, que ofreció una rueda de prensa en Ginebra para 
hacer balance de su mandato a punto de finalizar, aseguró 
que los biocombustibles son “un crimen contra gran parte 
de la humanidad, algo intolerable” pues la transformación 
masiva de alimentos en agrocarburantes ha provocado la 
escalada de los precios de productos básicos para la 
supervivencia de millones de personas. 

Según datos de la FAO (Fondo de la ONU para la agricultura y 
la alimentación) citados por Ziegler, en el último año el 
precio de los cereales, especialmente el trigo, ha 
aumentado 130 por ciento; el arroz 74 por ciento, el de la 
soya 87 por ciento y el del maíz un 53 por ciento. Por ello, 
abogó por una moratoria inmediata durante al menos 5 
años en la producción de biocarburantes. 

Disponível em: <www.elpais.com>. Acesso em: 30 abr. 2008. 

 

62- (UFPB) Según el texto, es correcto afirmar: 
a) El aumento de los precios de los biocombustibles se debe a 

una especulación financiera. 
b) La crisis financiera es el resultado del cambio de alimentos 

en biocombustibles. 
c) La producción de agrocarburantes encarece los precios de 

los alimentos. 
d) La crisis del sector alimentario conducirá a una moratoria 

de al menos cinco años. 
e) La población más pobre tiene dificultades en supervivir a la 

dicha crisis. 
 
63- (UFPB) En la frase “Por ello, abogó por una moratoria 

inmediata durante al menos 5 años en producción de 
biocarburantes” (ultimo párrafo), la expresión por ello 
destacada introduce: 

a) consecuencia             
b) finalidad              
c) comparación          
d) causa                         
e) conclusión 
 
64- (PUC-PR) Completa con los posesivos: mi, mis, mío, míos, 

mía, mías. 
I- Las montañas gallegas son ________ preferidas. 
II- España es ________ tierra. 
III- Chile es ________ país. 
IV- Argentina es la tierra de _________ abuelos. 
 
La secuencia correcta es: 
a) mías, mía, mío, míos.        
b) mis, mía, mi, míos.        
c) mías, mi, mío, mis. 
d) mis, mi, mi, mis.               
e) mías, mía, mi, míos. 
 
65- (UEPB) Observe el diálogo abajo: 

 
La clasificación morfológica de ¿Qué - mi - sin – anteojos, 

respectivamente, es: 
a) sustantivo - adjetivo - preposición - sustantivo. 
b) pronombre - pronombre - preposición - sustantivo. 
c) adverbio - adjetivo - preposición - sustantivo. 
d) conjunción - adjetivo - preposición - adjetivo. 
e) pronombre - adjetivo - preposición - sustantivo. 
 
Nos exercícios de números 66 a 70 assinale em cada série 

a afirmação que não corresponda ao Simbolismo: 
 
66.  
a) Uso freqüente de aliterações e assonâncias. 
b) Musicalidade dos versos. 
c) Uso de rimas pobres. 
d) Presença de assonâncias. 
e) Apreensão dos modelos greco-romanos. 
 
67.  
a) Procurou instalar um credo estético com base no 
subjetivismo. 
b) Não precisar as coisas, antes sugeri-las. 
c) Racionalismo absoluto. 
d) Expressão indireta e simbólica. 
e) Transcendentalismo 
 
68.  
a) Evocar os objetos pouco a pouco, através de um 
processo encantatório que caracteriza o Simbolismo. 
b) Correspondência e inter-relações de sentidos, 
sinestesias. 
c) Vida literária marcada pela excentricidade, artifício, 
insânia. 
d) Vida introspectiva, o homem voltado para dentro de si 
mesmo, levando-o à duvida, as perguntas angustiantes. 
e) Arte poética como fruto do consciente. 
 
69.  
a) Descoberta da metáfora como célula germinal da poesia, 
daí a riqueza imagística. 
b) Poesia surgida do espírito irracional, não conceitual da 
linguagem. 
c) objetividade no encarar a vida. 
d) os estado d’alma são importantes, a religião do “eu”, daí 
a forte nota individualista. 
e) explora a realidade situada além do real e da razão. 
 
70. 
a) Conflito eu X mundo. 
b) Correspondência entre o mundo material e o mundo 
espiritual. 
c) Ânsia do absoluto, do eterno e do mundo ideal. 
d) Distanciamento entre literatura e música. 
e) Impressões sensoriais apuradas. 

71. (Ita 2012)  Um triângulo ABC tem lados com medidas 

3
a cm

2
 , b 1 cm  e 

1
c cm

2
 . Uma circunferência 
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é tangente ao lado a e também aos prolongamentos dos 
outros dois lados do triângulo, ou seja, a circunferência é 
ex-inscrita ao triângulo. Então, o raio da circunferência, em 
cm, é igual a  

a) 
3 1

4


    

b) 
3

4
    

c) 
3 1

3


    

d) 
3

2
    

e) 
3 2

4


    

 
72. (Uerj 2011)  A embalagem de papelão de um determinado 

chocolate, representada na figura abaixo, tem a forma de 
um prisma pentagonal reto de altura igual a 5 cm. 

 

 
Em relação ao prisma, considere: 

- cada um dos ângulos Â, ,  e  da base superior mede 120º; 

- as arestas AB, BC e CD medem 10 cm cada. 

 
Considere, ainda, que o papelão do qual é feita a embalagem custa 

R$10,00 por m2 e que 

3 = 1,73. 

Na confecção de uma dessas embalagens, o valor, em reais, gasto 
somente com o papelão é aproximadamente igual a:  

a) 0,50    
b) 0,95    
c) 1,50    
d) 1,85    
e) 2,34 
 
73. (Uel 2011)  Sabendo-se que o terreno de um sítio é 

composto de um setor circular, de uma região retangular e 
de outra triangular, com as medidas indicadas na figura ao 
lado, qual a área aproximada do terreno? 

  

a) 
238,28 km     

b) 
245,33 km     

c) 
256,37 km     

d) 
258,78 km     

e) 
260,35 km     

 

74. (Ufg 2010)  Leia o texto a seguir. 

Era uma laje retangular enorme, uma brutidão de mármore 

rugoso […]. 

É a mãe da pedra, não disse que era o pai da pedra, sim a 

mãe, talvez porque viesse das profundas, ainda maculada 

pelo barro da matriz, mãe gigantesca sobre a qual poderiam 

deitar-se quantos homens, ou ela esmagá-los a eles, 

quantos, faça as contas quem quiser, que a laje tem de 

comprimento trinta e cinco palmos, de largura quinze, e a 

espessura é de quatro palmos, e, para ser completa a 

notícia, depois de lavrada e polida, lá em Mafra, ficará só 

um pouco mais pequena, trinta e dois palmos, catorze, três, 

pela mesma ordem e partes, e quando um dia se acabarem 

palmos e pés por se terem achado metros na terra, irão 

outros homens a tirar outras medidas [...]. 

SARAMAGO, José. Memorial do convento. 17. ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. p. 244-245. 

 

No romance citado, Saramago descreve a construção do 

Palácio e Convento de Mafra (séc. XVIII), em Portugal, no 

qual a laje (em forma de paralelepípedo retângulo) foi 

colocada na varanda da casa de Benedictione. Supondo 

que a medida de um palmo seja 20 cm, então o volume 

retirado do mármore, após ser polido e lavrado, em m3, foi 

de:  

a) 0,024    
b) 6,048    
c) 10,752    
d) 16,800    
e) 60,480    
 
75. (Enem 2010)  Uma fábrica produz barras de chocolates no 

formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo 
volume. As arestas da barra de chocolate no formato de 
paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de 
comprimento e 4 cm de espessura.  

Analisando as características das figuras geométricas descritas, 
a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de 
cubo é igual a  

a) 5 cm.     
b) 6 cm.     
c) 12 cm.    
d) 24 cm.    
e) 25 cm.    
 
76. Relacione as colunas abaixo, segundo os conceitos ácido-

base 
 
(1) Ácido de Arrhenius  
(2) Base de Arrhenius  
(3) Ácido de Lewis  
(4) Base de Lewis 
(5) Ácido de Brönsted-Lowry 
(6) Base de Brönsted-Lowry  
 
( 4 ) Espécie química que doa pares de elétrons 
( 1 ) Espécie química que dissolvida em água, origina H+ como 

único cátion 
(6  ) Espécie química que recebe próton H+ 
( 5 ) Espécie química que doa prótons 
( 2 ) Espécie química que dissolvida em água, origina OH- 

como único ânion 
(  3) Espécie química que recebe pares de elétrons 
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a) 4, 1, 6, 5, 2 e 3 
b) 1, 4, 2, 5, 6 e 3  
c) 5, 2, 6, 4, 3 e 1 
d) 6, 5, 2, 4, 3 e 1 
 
77. (UEPB) O ácido clorídrico (HCl) produzido por células 

especializadas do estômago, algumas vezes é produzido 
em grandes quantidades (por exemplo, em situações como 
de nervosismo ou alimentação inadequada), causando 
acidez estomacal. Geralmente, para se normalizar esta 
situação, usa-se um antiácido composto de hidróxido de 
magnésio (Mg(OH)2) e hidróxido de alumínio (Al(OH)3). Na 
reação do ácido estomacal com as bases indicadas, 
formam-se respectivamente: 

 
a) 1MgCl2 + 2H2O e 1AlCl3 + 3H2O.    
b) 1MgCl2 + 1/2H2O e 1AlCl3 + 3H2O. 
c) 2MgCl2 + 1H2O e 3AlCl3 + 1H2O.    
d) 1Mg2Cl + 1H2O e AlCl2 + 2H2O. 
e) 1MgCl + 2H2O e 1Al2Cl3 + 3H2O 
 
78. (ITA-SP) Dois balões esféricos de mesmo volume são 

unidos por um tubo de volume desprezível, provido de 
torneira. Inicialmente, o balão A contém 1,00 mol de um 
gás ideal e em B há vácuo. 

 
 
 
 

Os dois balões são mantidos às temperaturas indicadas no 
desenho acima. A torneira é aberta durante certo tempo. 
Voltando a fechá-la verifica-se que a pressão em B é 0,81 
do valor da pressão em A. Quanto do gás deve ter sobrado 
no balão A? 

a) 0,20 mol 
b) 0,40 mol 
c) 0,50 mol 
d) 0,60 mol 
e) 0,80 mol 
 
79 (PUCCAMP-SP) Considerando 1,6 × 108 cabeças de gado, 

cada cabeça gerando anualmente cerca de 50 kg de gás 
metano, pode-se afirmar que o volume produzido desse 
gás, nas condições ambiente de temperatura e pressão, 
nesse tempo, é da ordem de:  

Dados: Massa molar do metano = 16 g/mol; Volume molar de 
gás nas condições ambiente = 25 L/mol  

a) 1 × 106 L  
b) 5 × 109 L  
c) 1 × 1010 L  
d) 5 × 1011 L  
e) 1 × 10¹³L 
 
80. (FUVEST-SP) Certo refrigerante é engarrafado, saturado 

com dióxido de carbono (CO2) a 5°C e 1atm de CO2 e então 
fechado. Um litro desse refrigerante foi mantido algum 
tempo em ambiente à temperatura de 30°C. Em seguida, a 
garrafa foi aberta ao ar (pressão atmosférica=1atm) e 
agitada até praticamente todo CO2 sair. Nessas condições 
(30°C e 1atm), qual o volume aproximado de CO2 liberado?  

Dados:  
massa molar de CO2 = 44g/mol  
volume molar dos gases a 1atm e 30°C = 25L/mol  
solubilidade do CO2 no refrigerante a 5°C e sob 1atm de 

CO2=3,0g/L  
 
a) 0,40 L  

b) 0,85 L  
c) 1,7 L  
d) 3,0 L  
e) 4,0 L 
 
81. (UFRN) A adição de brometo de hidrogênio a 3,4-dimetil-

penteno-2 produz o seguinte composto: 
a) 2-bromo-3,4-dimetil-pentano 
b) 2-bromo-3,4-dimetil-penteno-2 
c) 2,3-dibromo-3,4-dimetil-pentano 
d) 3-bromo-2,3-dimetil-pentano 
e) 4-bromo-3,4-dimetil-penteno-2 
 
82.  O gás de cozinha (GLP) é uma mistura de propano e 

butano.Indique a opção que representa as fórmulas 
moleculares dos dois compostos orgânicos, 
respectivamente. 

a) C3H6 e C4H6       
b) C3H6 e C4H8      
c) C3H8 e C4H10 
d) C3H8 e C4H8 
e) C3H8 e C4H12 
 
83. Quase nada se sabe sobre o destino do lixo industrial  
perigoso produzido no Brasil até meados de 1976. Como muitas 

substâncias do lixo perigoso são resistentes ao tempo, esse 
passado de poluição está começando a vir à tona. No solo 
de um conjunto habitacional da Grande São Paulo, 
constatou-se a presença de 44 contaminantes. Dentre eles, 
destacam-se o trimetil-benzeno, o clo-robenzeno, o decano, 
além de um de fórmula molecular C6H6, que é considerado 
o mais tóxico.  

 
 
84. Considere as afirmações seguintes sobre hidrocar-bonetos. 
 
I. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos 

somente de carbono e hidrogênio. 
II. São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos 

insaturados de cadeia linear. 
III. Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de 

fórmula geral CnH2n. 
IV. São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, p-

nitrotolueno e naftaleno. 
São corretas as afirmações: 
a)  I e III, apenas. 
b)  I, III e IV, apenas. 
c)  II e III, apenas. 
d)  III e IV, apenas. 
e)  I, II e IV, apenas. 
 
85. A borracha natural é um líquido branco e leitoso, extraído da 

seringueira, conhecido como látex. O monômero que 
origina a borracha natural é o metil-1, 3-butadieno do qual é 
correto afirmar que: 

 
a)  é um hidrocarboneto de cadeia saturada e ramificada. 
b)  é um hidrocarboneto aromático. 
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c)  tem fórmula molecular C4H5. 
d)  apresenta dois carbonos terciários, um carbono secundário 

e dois carbonos primários. 
e)  é um hidrocarboneto insaturado de fórmula molecular C5H8. 
 
86) Desassoreamento é: 
a) Aprofundamento do leito dos rios; 
b) Aprofundamento do leito dos mares; 
c) Abrandamento do leito dos rios; 
d) Alargamento do leito dos mares; 
e) Alargamento do leito dos rios. 
 
87- Sobre o Resumo, assinale as alternativas CORRETAS:  
I-   Um texto que conta estórias apenas baseadas em criação; 
II-  Expressa e identifica a idéia original da referida obra, sem 

adornos e figurações;  
III- Altera a seqüência da obra; 
IV- Redução de uma obra de outrem, para proporcionar uma 

compreensão imediata; 
V-  Deve ter como narrador um personagem; 
a)  III e V   
b) II e IV   
c) I e II   
d) V e IV    
e) III e IV 
 
88 - Sobre a T.E.A., assinale as alternativas INCORRETAS:  
I-  O tempo verbal é, obrigatoriamente, o Pretérito;  
II- Baseia-se no Lide da narração descritiva; 
III-Pode dispensar tempo e espaço; 
IV-Um texto que conta estórias apenas baseadas em criação; 
V- Pode-se iniciar o texto com o tempo;    
a)  III e V   
b) II e IV   
c) III e IV   
d) V e IV    
e) I e II 
 
89. Leia a tira abaixo para responder à questão. 

 

 
 
No último quadrinho, Mafalda diz: “Porque é um modelo 

reduzido. O original é um desastre!”. Dessa fala, 
compreende-se a seguinte interpretação: 

a) Seria possível substituir o artigo “o” em “O original” por “um” 
sem causar prejuízo para a idéia. 

b) Tanto “um modelo” como “um desastre”, o artigo “um” tem 
como significado uma indefinição. 

c) O termo “O original” traz a idéia de não ser nada criativo. 
d) Mafalda usa a palavra “um” para quantificar o modelo em 

questão. 

e) As palavras “modelo” e “original” não se relacionam como 
antônimos. 

 
90. (ENEM) José Dias precisa sair de sua casa e chegar até o 

trabalho, conforme mostra o Quadro 1. Ele vai de ônibus e 
pega três linhas: 1) de sua casa até o terminal de 
integração entre a zona norte e a zona central; 2) deste 
terminal até outro entre as zonas central e sul; 3) deste 
último terminal até onde trabalha. Sabe-se que há uma 
correspondência numérica, nominal e cromática das linhas 
que José toma, conforme o Quadro 2. 

 
              Quadro 1                                                
                       zona norte (casa)         
        zona central        
        zona sul (trabalho)       
 
 
 
 
 
 
 
José Dias deverá, então, tomar a seguinte sequência de linhas 

de ônibus, para ir de casa ao trabalho: 
a) L. 102 – Circular zona central – L. Vermelha. 
b) L. Azul – L. 101 – Circular zona norte. 
c) Circular zona norte – L. Vermelha – L. 100. 
d) L. 100 – Circular zona central – L. Azul. 

 
91.  (ENEM) José Dias precisa sair de sua casa e chegar até o 

trabalho, conforme mostra o Quadro 1. Ele vai de ônibus e 
pega três linhas: 1) de sua casa até o terminal de integração 
entre a zona norte e a zona central; 2) deste terminal até 
outro entre as zonas central e sul; 3) deste último terminal 
até onde trabalha. Sabe-se que há uma correspondência 
numérica, nominal e cromática das linhas que José toma, 
conforme o Quadro 2. 

 
              Quadro 1                                                

zona norte (casa) 
zona central 

zona sul (trabalho) 
 
 
 
 
 
 
 
José Dias deverá, então, tomar a seguinte sequência de linhas 

de ônibus, para ir de casa ao trabalho: 
a) L. 102 – Circular zona central – L. Vermelha. 
b) L. Azul – L. 101 – Circular zona norte. 
c) Circular zona norte – L. Vermelha – L. 100. 
d) L. 100 – Circular zona central – L. Azul. 
e) L. Amarela – L. 102 – Circular zona sul. 
 
92. (Ufpb 2010)  Foi feito um estudo envolvendo três cidades, 

C1, C2 e C3, a fim de verificar o fluxo entre seus habitantes, 

com vistas a possíveis melhorias nas rodovias que ligam 

essas cidades. Para isso, foi observada, durante um ano, a 

quantidade de deslocamentos entre essas cidades. O 

resultado dessa observação, em certo mês, está mostrado 

na matriz abaixo, onde o elemento presente na linha i e na 

coluna j representa a quantidade de deslocamentos da 

cidade Ci para a cidade Cj, nesse mês. 

Quadro 2 
Linha 100 circular zona sul Linha amarela 
Linha 101 circular zona central Linha vermelha 

Linha 102 circular zona norte linha azul 

Quadro 2 
Linha 100 circular zona sul Linha amarela 
Linha 101 circular zona central Linha vermelha 

Linha 102 circular zona norte linha azul 
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0 300 800

430 0 970

350 370 0

 
 
 
  

 

 

Nesse contexto, identifique as afirmativas corretas relativas aos 

deslocamentos no mês da observação:  

a) (     )  Os deslocamentos partindo da cidade C3 tiveram como 
destino, em sua maioria, a cidade C2.   

b) (     )  Os deslocamentos partindo da cidade C1 totalizaram 
1100.   

c) (     )  Os deslocamentos com destino à cidade C3 totalizaram 
1770.   

d) (     )  Os deslocamentos com destino à cidade C1 totalizaram 
um número menor do que o total de deslocamentos com 
destino a qualquer uma das outras duas cidades.   

e) (     )  Os deslocamentos partindo da cidade C2 totalizaram 
um número maior do que o total de deslocamentos partindo 
de qualquer uma das outras duas cidades.   

   
93. (Uesc 2011)  O fluxo de veículos que circulam pelas ruas de 

mão dupla 1, 2 e 3 é controlado por um semáforo, de tal 
modo que, cada vez que sinaliza a passagem de veículos, é 
possível que passem até 12 carros, por minuto, de uma rua 

para outra. Na matriz 

0    90  36 

S 90   0   75 

36  75   0

 
 

  
 
 

 cada termo 

ijS indica o tempo, em segundos, que o semáforo fica 

aberto, num período de 2 minutos, para que haja o fluxo da 
rua i para a rua j. Então, o número máximo de automóveis 
que podem passar da rua 2 para a rua 3, das 8h às 10h de 
um mesmo dia, é : 

a) 432    
b) 576    
c) 900    
d) 1080    
e) 1100    
   
94. . (Ufal 2007)  Suponha que as concentrações de dióxido de 

carbono no ar, as de metano e as de óxido nitroso, variam 

desde o século XIX (t = 0), segundo as expressões f(t) = q0 . 

(1, 3)t, g(t) = q1 . 2t e h(t) = q2 . (1, 15)t, respectivamente. 

O valor do determinante 

)2()2()2(

)1()1()1(

210

hgf

hgf

qqq

 

é igual a   

a) 8,925 . 10-3 q0q1q2    
b) 89,25 . 10-2 q0q1q2    
c) 89,25 . 10-3 q0q1q2    
d) 892,5 . 10-3 q0q1q2    
e) 8925 q0q1q2    
   
95. . (Ufpb 2007)  Três cidades distintas foram representadas em 

um mapa (plano) pelos pontos C1, C2 e C3. Considere a 

matriz D = (dij)3x3 , onde dij é a distância entre Ci e Cj , 1 ≤ i ≤ 

3, 1 ≤ j ≤ 3. Nesse contexto, considere as seguintes 

afirmações: 

 

I. Se C1 , C2 e C3 são vértices de um triângulo equilátero, D é 

uma matriz cujos elementos são todos iguais. 

II. A matriz D é simétrica. 

III. O determinante da matriz D é nulo. 

 

Está(ão) correta(s) apenas:  

a) I    
b) II    
c) III    
d) I e II    
e) II e III    
   

96. (Uece 1996)  Sejam as matrizes 









01

01
1M   e 











11
2

qp
M  e considere a operação entre estas 

matrizes definida como. 















23

22
2112 MMMM  

Nessas condições p + q é igual a:  

a) 5    
b) 6    
c) 7    
d) 8    
   
97.  (Ufpi 2000)  Considere as seguintes matrizes 











20

11
A  e 










40

31
B  

Podemos afirmar corretamente que:  

a)  A = B-1    
b)  det A = det B    
c)  AB = BA    
d)  det (AB) = 0    
e)  A = B2    
   
98.  . (Ufal 2000)  O elemento localizado na segunda linha e 

terceira coluna da matriz A = (ain)3x3 definida por 

 

ain = i ,  se i < n  

ain = log n, se i = n 

ain = in, se i >n  

 

é  

a) 8    
b) log 3    
c) log 2    

d) 3     

e) 2     

   
99.  (Ufc 2001)  O determinante da matriz mostrada na figura 

adiante 
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é igual a:  

a) 0    
b) 0,5    
c) 1    
d) 1,5    
e) 2    
   
100.  (Ufc 2002)  Sejam A e B matrizes 3 × 3 tais que detA = 3 e 

detB = 4. Então det(A × 2B) é igual a:  

a)  32    
b)  48    
c)  64    
d)  80    
e)  96    
   
101. (Ufpe 2005)  Um grupo de alunos dos cursos 1, 2 e 3 

solicita transferência para outro curso, escolhido entre os 

mesmos 1, 2 e 3. A matriz abaixo representa o resultado 

obtido após as transferências: 

132 7 8

12 115 13

14 15 119

 
 
 
  

 

- para i ≠ j, na interseção da linha i com a coluna j, encontra-se o 

número de estudantes do curso i que se transferiram para o 

curso j; 

- para i = j, na interseção da linha i com a coluna j, encontra-se o 

número de estudantes do curso i que permaneceram no 

curso i. 

Admitindo que cada aluno pode se matricular em apenas um 

curso, analise as afirmações seguintes, de acordo com as 

informações acima.  

a) (     )  Antes das transferências, existiam 147 alunos no curso 

1. 

 
b) (     )  Após as transferências, existem 137 alunos no curso 

2. 

 
c) (     )  Foram transferidos 26 alunos para o curso 3. 

 
d) (     )  O total de alunos transferidos é 69. 

 
e) (     )  O total de alunos nos cursos 1, 2 e 3 é de 363 alunos. 

   
102. Se o valor de um determinante é 42. Se dividirmos a 

primeira linha por 7, multiplicarmos a primeira coluna por 3 e 
invertemos 32 vezes 2 filas quaisquer deste matriz, o  

       valor do novo determinante será igual a:  
a) 42 
b) -42 
c) 18 
d) -18 
e) 126                                                                                                           
 
103. Um artista plástico deseja confeccionar uma peça cujo 

formato é mostrado abaixo, com resina, quantos mililitros 
desta resina deve ser comprada de modo que não sobre e 
não haja desperdício.  

a) 184 ml 
b) 220 ml 
c) 284 ml 
d) 300 ml 
e) 450 ml 
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4º TESTE QUIZENAL 
2º TRIMESTRE  -  2012 

 

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 01-AGO-2012 
 

      

01
 

A B C D E 21
 

A B C D E 41
 

A B C D E 51
 

A B C D E 71
 

A B C D E 91
 

A B C D E 

02
 

A B C D E 22
 

A B C D E 42
 

A B C D E 52
 

A B C D E 72
 

A B C D E 92
 

A B C D E 

03
 

A B C D E 23
 

A B C D E 43
 

A B C D E 53
 

A B C D E 73
 

A B C D E 93
 

A B C D E 

04
 

A B C D E 24
 

A B C D E 44
 

A B C D E 54
 

A B C D E 74
 

A B C D E 94
 

A B C D E 

05
 

A B C D E 25
 

A B C D E 45
 

A B C D E 55
 

A B C D E 75
 

A B C D E 95
 

A B C D E 

06
 

A B C D E 26
 

A B C D E 46
 

A B C D E 56
 

A B C D E 76
 

A B C D E 96
 

A B C D E 

07
 

A B C D E 27
 

A B C D E 47
 

A B C D E 57
 

A B C D E 77
 

A B C D E 97
 

A B C D E 

08
 

A B C D E 28
 

A B C D E 48
 

A B C D E 58
 

A B C D E 78
 

A B C D E 98
 

A B C D E 

09
 

A B C D E 29
 

A B C D E 49
 

A B C D E 59
 

A B C D E 79
 

A B C D E 99
 

A B C D E 

10
 

A B C D E 30
 

A B C D E 50
 

A B C D E 60
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 

11
 

A B C D E 31
 

A B C D E  A B C D E 61
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 

12
 

A B C D E 32
 

A B C D E  A B C D E 62
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 

13
 

A B C D E 33
 

A B C D E  A B C D E 63
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 

14
 

A B C D E 34
 

A B C D E  A B C D E 64
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
4 

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. 
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15
 

A B C D E 35
 

A B C D E  A B C D E 65
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 

16
 

A B C D E 36
 

A B C D E  A B C D E 66
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

17
 

A B C D E 37
 

A B C D E  A B C D E 67
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

18
 

A B C D E 38
 

A B C D E  A B C D E 68
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

19
 

A B C D E 39
 

A B C D E  A B C D E 69
 

A B C D E 89
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

20
 

A B C D E 40
 

A B C D E  A B C D E 70
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

 


