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Coordenação do Ensino Médio 

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

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

1.  Na frase “Meu livro e o de João...” o o é:  

a) artigo definido 

b) pronome pessoal do caso oblíquo 

c) pronome demonstrativo 

d) pronome relativo 

e) pronome possessivo 

 

2. Indique as frases que apresentam acerto em relação ao uso dos 

numerais: 

I)  O artigo vinte e cinco deste código foi revogado. 

II) Seu depoimento foi transcrito na página duzentos e vinte e dois. 

III)Ainda o capítulo sétimo desta obra. 

IV) Este terremoto ocorreu no século dez antes de Cristo. 

V)  Ele reside na décima casa. 

 

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 

 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

3. Assinale a frase com erro de colocação pronominal:  

a)  Tudo se acaba com a morte, menos a saudade  

b)  Com muito prazer, se soubesse, explicaria-lhe tudo  

c)  João tem-se interessado por suas novas atividades  

d)  Ele estava preparando-se para o vestibular de Direito  

e)  Tudo me era completamente indiferente  

 

4. "Se isso te disse ele, estás a par de tudo. Assiste-me, portanto, o 

direito de interrogar-te acerca daquilo mesmo sobre 

que me interrogas." (EDIPO REI, DE Sófocles). 

Julgue as afirmativas com relação ao uso dos pronomes oblíquos 

átonos nesse trecho e marque a alternativa correta.  

I. No primeiro caso (te disse) acontece a próclise devido o uso do 

pronome demonstrativo isso que aparece antes do verbo. 

II. No segundo caso (Assista-me) ocorreu a ênclise porque a conjunção 

portanto atraiu o pronome para essa posição. 

III. No terceiro caso (interrogar-te) houve a ênclise, mas também 

poderia acontecer a próclise ( te interrogar). 

IV. No quarto caso (me interrogas) houve a próclise porque o pronome 

relativo que atrai o pronome oblíquo para essa posição.  

a) Todas as afirmativas estão corretas.  

b) Todas as afirmativas estão erradas. 

c) Somente a I e a III estão corretas. 

d) Somente a IV está correta. 

e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 

5. (MED. SANTO ANDRÉ) Assinale a alternativa em que todos os 

pronomes pessoais estão colocados corretamente, segundo o uso 

clássico da língua portuguesa: 

a) Eu o vi, não lhe falei, darei-te o livro. 

b) Eu o vi, falei-lhe, nada lhe direi. 

c) Nada dir-lhe-ei, não o estimo, Deus ajude-nos. 

d) Deus nos ajude! Não quero te ofender, mas vai-te embora. 

e) Me dá o livro, que eu te devolvo assim que o ler. 

 

6. Em que alternativa NÃO há erro na colocação do pronome? 

a) Preciso vê-lo, me disse o rapaz. 

b) Este é um trabalho que absorve-se muito. 

c) Far-se-á tudo para que se salvem. 

d) Não arrepender-se-ia de haver dito a verdade. 

e) Em pondo-se o sol os pássaros debandam. 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

7.  (UFSC) Marque a alternativa incorreta a respeito do Humanismo:  

a) Época de transição entre a Idade Média e o Renascimento.  

b) O teocentrismo cede lugar ao antropocentrismo.  

c) Fernão Lopes é o grande cronista da época.  

d) Garcia de Resende coletou as poesias da época, publicadas em 

1516 com o nome de Cancioneiro Geral.  

e) A Farsa de Inês Pereira é a oba de Gil Vicente cujo assunto é 

religioso, desprovido de crítica social.  

 

Texto para as próximas questões.  

 

Amor é fogo que arde sem se ver;  

É ferida que dói e não se sente;  

É um contentamento descontente;  

É dor que desatina sem doer;  

 

É um não querer mais que bem querer;  

É solitário andar por entre a gente;  

É nunca contentar-se de contente;  

É cuidar que se ganha em se perder; 

  

É querer estar preso por vontade;  

É servir a quem vence, o vencedor;  

É ter com quem nos mata lealdade. 

  

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade,  

se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

 

8. (MACK-SP) Este soneto, um dos mais perfeitos que foram 

produzidos em Língua Portuguesa, pertence ao estilo de época do 

Renascimento, portanto criado no século:  

a) XV.  

b) XVI.  

c) XVII.  

d) XVIII.  

e) XIX. 

 

9 . (MACK-SP) Indique o nome do autor desse soneto:  

a) Bocage.  
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b) Camilo Pessanha.  

c) Camões.  

d) Gil Vicente.  

e) Manuel Bandeira 

 

10.  (UF-PA)  

Soneto de Contrição  

 

“Eu te amo, Maria, te amo tanto  

Que o meu peito me dói como em doença  

E quanto mais me seja a dor intensa  

Mais cresce na minha alma teu encanto 

  

Como a criança que vagueia o canto  

Ante o mistério da amplidão suspensa  

Meu coração é um vago de acalanto  

Berçando versos de saudade imensa. 

  

Não é maior o coração que a alma  

Nem melhor a presença que a saudade  

Só te amar é divino, e sentir calma... 

  

E é uma calma tão feita de humildade  

Que tão mais te soubesse pertencida  

Menos seria eterno em tua vida” 

  

Este poema de Vinícius de Moraes situa a mulher num plano 

superior, deificado (divinizado), e reserva ao sujeito poético 

masculino um papel submisso. Exatamente assim, no contexto 

poético medieval, surgia a mulher nas cantigas de:  

a) escárnio  

b) maldizer  

c) amigo e amor  

d) amigo  

e) amor  

 

11.  (Mackenzie-SP)  

 

“Ai dona fea! foste-vos queixar  

porque vos nunca louv’em meu trobar  

mais ora quero fazer um cantar  

em que vos loarei toda via  

e vedes como vos quero loar:  

dona fea, velha e sandia!”  

 

Assinale a informação correta a respeito do trecho de João Garcia 

de Guilhade:  

a) é cantiga satírica  

b) foi o primeiro documento escrito em língua portuguesa (1189)  

c) trata-se de cantiga de amigo  

d) foi escrita durante o Humanismo (1418-1527)  

e) faz parte do Auto da Feira  

 

12.  (MASM) – Sobre a Literatura do Humanismo, pode-se afirmar, 

exceto:  

a) A poesia se separa do canto e da dança, adquirindo autonomia 

literária.  

b) Cancioneiro Geral, de Garcia de Resende, é uma coletânea de 

poemas dessa época.  

c) Nesse momento, surge o teatro popular de Gil Vicente, destacando-

se o Auto da Barca do Inferno e a Farsa de Inês Pereira.  

d) Possui nas cantigas de escárnio uma literatura voltada para sátiras 

diretas. 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

13. ENEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de 

uso, sua função social específica, seu objetivo e seu formato mais 

comum relacionam-se aos conhecimentos construídos 

socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse 

texto demonstra que sua função é 

a) vender um produto anunciado. 

b) informar sobre astronomia. 

c) ensinar os cuidados com a saúde. 

d) expor a opinião de leitores em um jornal. 

e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 

 

14. Leia o texto literário a seguir, de Adélia Prado. 

 

Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,  

de vez em quando os cotovelos se esbarram,  

ele fala coisas como "este foi difícil" 

"prateou no ar dando rabanadas" 

e faz o gesto com a mão.  

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 

atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa,  

vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva.  

 

Com base no texto, não se pode depreender que: 

a) a ficcionalidade dos textos literários consiste em representar a 

realidade naquilo que se escreve. Neles se percebe, 

implicitamente, a reprodução de determinados fatos cotidianos. No 

entanto, não é preciso se manter fiel à realidade, porque é possível 

recriá-la. 

Câncer 21/06 a 21/07 
O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua 
autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você 
falha — se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O 
que ficou guardado virá à tona para ser transformado, pois este 
novo ciclo exige uma “desintoxicação”. Seja comedida em suas 
ações, já que precisará de energia para se recompor. Há 
preocupação com a família, e a comunicação entre os irmãos trava. 
Lembre-se: palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda 
também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as 
expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo 
maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais — 
sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. 
 

Revista Cláudia. N. 7. Ano 48. Jul. 2009.  
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b) a diferença entre textos literários e não literários é a forma de 

abordagem de cada um. No texto literário, há um trabalho com a 

linguagem, inclusive com a criação de palavras e a atribuição de 

novos sentidos a elas. No texto não literário isso não ocorre, uma 

vez que, em geral, se usa a linguagem denotativa. 

c) a finalidade do texto literário é informar o leitor, permitindo a ele 

conhecer as diversas nuances dos gêneros épico, lírico e 

dramático. Já o texto não literário tem por característica usar 

recursos metalinguísticos para entreter, divertir o leitor. 

d) o texto literário busca ainda a representação de determinadas ideias 

com imagens inusitadas, surpreendentes. O não literário, por sua 

vez, tem como objetivo apresentar informações sobre determinado 

assunto e analisá-las utilizando linguagem clara, precisa, objetiva, 

denotativa.  

 

15. Antigamente, os poemas eram compostos para serem cantados ou 

declamados ao som de música. O soneto é uma das principais 

formas de composição poética, apresentando como principal 

característica o ritmo e a musicalidade. Essa forma de composição 

pode ser classificada no seguinte gênero literário: 

 

a) Dramático, que se caracteriza ainda pela tragédia. 

b) Épico, cujo maior exemplo é a obra Troia, de Homero. 

c) Lírico, que também está presente em letras de música.  

d) Dramático, que é uma subdivisão do gênero lírico. 

e) Lírico, que se restringe a poemas do tipo soneto. 

 

16. UERJ (Adaptada) — Com base na propaganda abaixo, responda à 

questão. 

 
22º anuário. São Paulo: Clube de Criação de São Paulo, 1997. p. 203. 

 

O anúncio, concebido para uma campanha contra drogas, utiliza 

pouco a linguagem verbal. Entretanto, o elemento verbal utilizado 

nesse anúncio ganha força pela seguinte razão: 

a) explora o campo sonoro da língua, desvinculando a imagem do som. 

b) é ambivalente, evocando a designação de uma droga e as 

consequências de seu uso. 

c) constitui um neologismo, levando ao estranhamento do receptor e à 

aversão às drogas. 

d) apresenta clareza, evidenciando as marcas do desolamento e da 

solidão no rosto da pessoa retratada. 

 

17. ENEM — Nesta tirinha, a personagem faz referência a uma das 

mais conhecidas figuras de linguagem para 

 
                                                                                                                                        

Thaves, Bob. Frank & Ernest. 

a) condenar a prática de exercícios físicos. 

b) valorizar aspectos da vida moderna. 

c) desestimular o uso das bicicletas. 

d) caracterizar o diálogo entre gerações. 

e) criticar a falta de perspectiva do pai. 

 

 

18. ESPM-SP — Leia o poema: 

 

 
 

A invocação da amada (v. 1), a associação dos olhos com o cais (v. 

2 e 3), a qualidade atribuída às docas (v. 5) e a repetição do 

vocábulo quantos (v. 13, 14 e 15) compõem respectivamente as 

seguintes figuras de linguagem: 

a) apóstrofe; metáfora; prosopopeia; anáfora. 

b) paradoxo; catacrese; metonímia; polissíndeto. 

c) eufemismo; metáfora, personificação; aliteração. 

d) apóstrofe; comparação; personificação; pleonasmo. 

e) aliteração; hipérbole; prosopopeia; anáfora. 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES. 

 

Trabajadores hechos humo 

 

Tenemos grandes maestros en llorar las muertes de los trabajadores 

en el tajo... manteniendo inamovibles, por corrupción o pura 

Poema dos olhos da amada 
1 Ó minha amada 
2 Que os olhos teus 
3 São cais noturnos 
4 Cheios de adeus 
5 São docas mansas 
6 Trilhando luzes 
7 Que brilham longe 
8 Longe nos breus… 
9 Ó minha amada 
10 Que olhos os teus 
11 Quanto mistério 
12 Nos olhos teus 
13 Quantos saveiros 
14 Quantos navios 
15 Quantos naufrágios 
16 Nos olhos teus… 

Vinicius de Morais 
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irresponsabilidad, las causas que las provocan. Así ahora vemos a 

políticos que vierten lágrimas de cocodrilo ante la “ruina” que 

supone a los dueños de los mayores restaurantes y bares el poner 

un tabique, pero no les hemos oído una palabra en defensa de los 

empleados que, por trabajar ahí, son las primeras víctimas, como 

fumadores pasivos. Y no se piense que estamos hablando sólo de 

los políticos opositores oficiales al Gobierno, que quieren sacar 

tajada hasta de esos muertos, a pesar de haber votado todos 

unánimemente en el Parlamento la ley antitabaco. ¿Cómo 

defenderá la salud de esos trabajadores un sindicato cuyo 

presidente, como Fidalgo de CC.OO, médico por añadidura, no ha 

tenido el más mínimo empacho este mismo primero de mayo en 

desfilar ante las cámaras de televisión fumando cigarrillos? 

                                                                                                                                                                            

www.profesionalespcm.org 

 

19. (PUC - RIO) En el fragmento “… que las provocan” (líneas 3-4), el 

elemento subrayado se refiere a: 

 

a) las causas 

b) las lágrimas 

c) las fumadoras 

d) las víctimas 

e) las muertes 

 

20. (PUC - RIO) La expresión que puede sustituir a inamovibles (línea 

2) sin cambio de sentido es la siguiente: 

 

a) sin ninguna conmoción 

b) inadmisibles 

c) sin posibilidad de cambio 

d) sin solución ni remedio 

e) intolerables 

 

21. (PUC - RS) La alternativa que presenta las tres palabras 

heterosemánticas es 

 

a) ancho - largo - exquisito 

b) cena -  sitio - beca 

c) nivel- límite - alguien 

d) origen - imagen - viaje 

e) periodismo- jornal – peaje 

 

22. La Asociación Médica Estadounidense dijo:  

 

"___ alarma ahora a la población, sobre la obesidad sería gran error 

por parte ___ Gobierno Estadounidense". 

 

a) una - del 

b) un - del 

c) una - de lo 

d) un - de lo 

e) uno – del  

 

TEXTO PARA  AS PRÓXIMAS QUESTÕES  

 

                       ¿Te matan los celos? 

 

Los celos son tan antiguos como el ser humano y han sembrado 

nuestra historia de hechos muchas veces dolorosos. La inseguridad 

en ti mismo, tu afán de posesión y tu desconfianza pueden jugarte 

una mala pasada. Haz el test para averiguar qué tan celoso eres y 

sigue los consejos para sorprender a tu pareja. 

 

Fuente: http://www.univision.com Disponible en: 18.09.2007 

 

23. (UNIOESTE) El texto propone realizar un test para detectar 

 

a) síntomas de una enfermedad incurable. 

b) problemas de posesión relacionados a bienes materiales. 

c) problemas decurrentes de la preocupación excesiva con todo. 

d) dificultades en compartir un afecto. 

e) falta de meticulosidad.  

 

24. (UNIOESTE) La expresión “jugarte una mala pasada” podría ser 

sustituida, sin alterar el sentido del texto, por 

a) ocasionarte dolor físico. 

b) provocarte daño. 

c) privarte de paz. 

d) alterar tus hábitos. 

e) confundir tus sentimientos 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

 

Assinale a alternativa correta. 

 Os testes a seguir referem-se a Phrasal Verbs e False Cognates: 

 

25. That is a lovely gold ___________ Helen is wearing. 

a) color 

b) collar 

c) bar 

d) necklace 

 

26. The Johnsons are going to __________ to another city. 

a) retire 

b) movement 

c) stand 

d) move 

 

27. She will never ___________ that you helped her. Nobody told her 

that you did. 

a) accomplish 

b) pretend 

c) realize 

d) intend    

   

Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se a 

Vocabulário 

 

28. Lucy is sad ad Edward's ___________  

a)  evident    

b)  consequence    

c)  impatient    

d)  indifference 

 

29. We have to __________ the mail before sending the letters to the 
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director. 

a) mistake 

b) sort 

c) destroy 

d) burn 

 

30. This department is very confusing. There is nobody to __________. 

a) attend 

b) inform 

c) information 

d) intend 

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia 

 

31.  Entre os séculos XIX E XX acreditava-se que a Filosofia nasceu 

por uma ruptura radical com os mitos, sendo a primeira explicação 

científica da realidade produzida pelo Ocidente. Por outro lado, em 

meados dos séculos XX dizia-se que os gregos, como qualquer 

outro povo, acreditavam em seus mitos e que a Filosofia nasceu, 

vagarosa e gradualmente, do interior dos próprios mitos, como uma 

racionalização deles. No entanto, Atualmente consideram-se as 

duas respostas exageradas e afirma-se que a Filosofia, percebendo 

as contradições e limitações dos mitos, foi reformulando e 

racionalizando as narrativas míticas, transformando-as numa outra 

coisa, numa explicação inteiramente nova e diferente.  

(enunciado adaptado de Convite à Filosofia de Marilena Chauí, do 

tópico Mito e Filosofia). 

 

 Com base no exposto, indique a alternativa pertinente à relação 

entre Mito e Filosofia. 

 

a) Numa narração o mito não se importava com contradições, com o 

fabuloso e o incompreensível, não só porque esses eram traços 

próprios da narrativa mítica, como também porque a confiança e a 

crença no mito vinham da autoridade religiosa do narrador. 

Enquanto a filosofia, por sua vez, não admite contradições, 

fabulação e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação 

seja coerente, lógica e racional; além disso, a autoridade da 

explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, que é a 

mesma em todos os seres humanos. 

b) Numa narração o mito se importava com contradições, com o 

fabuloso e o incompreensível, pois esses eram traços próprios da 

narrativa mítica. Enquanto a filosofia, por sua vez, admite 

contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, porque a 

autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da 

razão, que é a mesma em todos os seres humanos. 

c) A filosofia pretende narrar como as coisas eram ou tinham sido no 

passado imemorial, longínquo e fabuloso, voltando-se para o que 

era antes que tudo existisse tal como existe no presente. Enquanto 

o Mito, ao contrário, se preocupa em explicar como e por que, no 

passado, no presente e no futuro (isto é, na totalidade do tempo), 

as coisas são como são. 

d) A Filosofia é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa (origem 

dos astros, da Terra, dos homens, das plantas, dos animais, do 

fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da 

doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, das raças, das 

guerras, do poder, etc.). Enquanto o mito se preocupa com essas 

mesmas questões com o diferencial de ser uma abordagem 

sistemática. 

e) NDA. 

 

 

32. O que é um mito cosmogônico? 

 

a) É o tipo de mito que narra o surgimento da realidade e que existiu 

apenas na Grécia Antiga. 

b) É um tipo de mito especial que narra a criação do próprio cosmos, 

da própria realidade. 

c) É um tipo de mito que narra o cosmos a partir de elementos coesos 

e racionais 

d) É um tipo de mito que narra a origem das religiões. 

e) É o mito típico da contemporaneidade. 

 

33. Analise as proposições sobre Política. 

 

A. O termo política pode ser encontrado – independentemente de 

estar certo ou errado – em vários contextos e associado: Ora à 

disputa interna de poder dentro de uma instituição; ora ao trato de 

um indivíduo com as pessoas; ora ainda associado à concepção 

pejorativa: Politicagem. 

B. Sobre a natureza dos problemas da Política – os problemas 

gerados pela política permitem entender essa questão como a luta 

pelo poder, ou seja, a disputa pela conquista, manutenção e 

ampliação do poder. 

C. Sobre a natureza dos problemas da Política – dá lugar também a 

reflexões sobre as instituições políticas, por intermédio das quais o 

poder é exercido, ou sobre a natureza do poder e as fontes de sua 

legitimidade. 

 

 É correto considerar que: 

a) Apenas a alternativa B está correta 

b) As opções B e C não correspondem com a política visto que a 

questão do poder nelas apresentadas, diz respeito a um campo 

próprio do conhecimento chamado Microfísica do Poder. 

c) A opção A está incorreta, pois a concepção pejorativa nela 

apresentada não condiz com uma conceituação correta de filosofia 

política. 

d) Todas as opções estão corretas. 

e) NDA. 

 

34. Segundo os autores da epistemologia, a produção de qualquer 

conhecimento exige dois termos que se relacionam. Quais são 

eles? 

a) Os instrumentos de pesquisa e o objeto de estudo; 

b) O método e o objeto de estudo 

c) O Sujeito do Conhecimento e os instrumentos de pesquisa. 

d) O sujeito do Conhecimento e a utilidade prática da produção 

científica. 

e) O sujeito do conhecimento (o homem) e o objeto do conhecimento. 

 

35. Alguns elementos históricos contribuíram para que a sociologia 

surgisse no cenário do conhecimento como uma ciência. Assinale o 

que for impertinente com o enunciado. 
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a) Num cenário de conturbação social a sociologia despertou e se 

desenvolveu pelo fato de existir na sociedade de um número 

relevante de problemáticas a estudar, 

b) Resultou do processo de especialização que a sociedade dos 

séculos XVII e XVIII implantou nos setores industriais, bem como 

sua dinâmica social. 

c) A sociologia, ao contrário dos pressupostos das outras alternativas, 

sempre existiu: desde que se pensa se faz sociologia uma vez que 

é impossível pensar a realidade sem se dirigir ao espaço social. 

d) Houve transformações na sociedade europeia nos campos da 

economia, tecnologia e intelectual. 

e) O surgimento das máquinas e indústrias por um lado e, por outro, 

as reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de 

vida e trabalho, despertou nos pensadores o interesse pelas 

transformações sociais decorrentes desse processo histórico, 

culminando na formulação da ciência do social. 

 

36. Para Durkheim o que é consciência coletiva? 

 

a) O Modo como os indivíduos interagem e convivem com o social. 

b) A força que o indivíduo tem sobre si mesmo para não aceitar a 

imposição dos elementos culturais 

c) A fuga realizada pelos indivíduos que não conseguem convier 

socialmente. 

d) A soma de crenças e sentimentos comuns à média dos membros 

da comunidade [...] que envolve quase que completamente a 

mentalidade e moralidade do indivíduo. 

e) A força que a sociedade deveria ter sobre os indivíduos, impondo 

comportamentos, o que ela não faz, porque a consciência que os 

indivíduos possuem é aguçada. 

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. Leia o texto abaixo.  

  “[...] não é sem razão que o [ser humano] procura de boa vontade 

juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos, ou 

pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade 

e dos bens a que chamo de “propriedade”. O objetivo grande e 

principal, portanto, da união dos homens em comunidades, 

colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade.” 

LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo, ensaio relativo à 

verdadeira origem, extensão e objetivo do governo civil. 2.ed. São 

Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 82.  

Locke foi um pensador cujas idéias influenciaram as revoluções 

liberais do século XVIII e continuaram sendo referências para o 

liberalismo do século XIX.  

Com base no texto e em conhecimentos sobre o liberalismo, 

identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) 

falsa(s):  

(  ) O trecho exemplifica a base filosófica do individualismo e do 

liberalismo: o contratualismo, ou seja, a ideia de que os homens 

são indivíduos livres que decidem viver em sociedade.  

(  ) Os liberais não concordavam com a acumulação do capital, à 

medida que consideravam que os homens só deveriam possuir 

aquilo que fosse absolutamente necessário para a sua 

sobrevivência digna.  

(  ) Os liberais, com base na concepção de Locke, consideravam os 

homens portadores de um direito natural, e anterior à sociedade, 

que é o de possuírem propriedades, que só existem enquanto fruto 

do trabalho de cada um.  

(  ) O liberalismo defendia a existência de um Estado representado pelo 

rei, que controlasse a natural tendência dos indivíduos para a 

apropriação dos bens coletivos, o que era a causa das guerras e da 

miséria.  

 

A sequência correta é:  

a) FFVV             

b) FVFV                

c) VFFV             

d) VFVF              

e) VVFF 

 

38. Na Grécia Antiga, aos homens cabiam as responsabilidades 

públicas, isso fazia com que ficassem muito tempo longe de casa. 

Entre suas principais atribuições estavam a política, a produção 

agrícola, o comércio marítimo, a caça e o artesanato. Na maior 

parte das cidades-estado gregas, os meninos ficavam em casa 

ajudando nos campos, velejando ou ainda pescando. Quando 

completavam seis ou sete anos iam as escolas. 

As crianças na Grécia Antiga tinham relações sociais bem 

diferenciadas das crianças na atualidade.  

I. Quando nasciam as crianças gregas, os pais realizavam um ritual 

doméstico em que carregavam seus filhos, dançando pela casa, 

totalmente nus. 

II. Em Esparta a educação era organizada em modos militares e dava-

se ênfase à educação física. Os meninos viviam em casernas dos 7 

anos 30 anos e sua educação incluía intermináveis exercícios de 

ginástica e atletismo. 

III. Investia-se na aprendizagem da leitura, escrita, oratória, poesia e 

matemática para que os meninos pudessem se tornar os líderes 

que iriam manter as cidades no amanhã. 

IV. As meninas eram educadas em casa, pelas mães, sempre tendo 

como objetivo de aprendizagem os afazeres domésticos e 

femininos consagrados pelo hábito na sociedade grega, ou sejam: 

fiar, tecer, ler, escrever, contar, o cancioneiro e as histórias 

populares e também os trabalhos domésticos. 

V. As meninas só deixavam de morar nas casas de seus pais depois de 

se casarem, inclusive em Esparta. Como suas mães, era-lhes 

proibido participar de alguns rituais, enterros e visitar parentes e 

amigos por períodos de tempo muito longos. 

A alternativa correta é: 

a) VVFFV      

b) VVFFF      

c) VVVVF       

d) FFVVF       

e) VFFFV 

  

39. A tradição cristã abriu, portanto, uma nova perspectiva à criança, 

uma mudança revolucionária. No entanto, foi um processo bastante 

lento, um processo civilizacional levado a cabo pela Igreja, surgindo 

uma nova perspectiva à educação infantil: o monacato. Os monges 

criaram verdadeiros “jardins de infância” nos mosteiros recebendo 

indistintamente todas as crianças entregues, vestindo-as, 

alimentando-as e educando-as, num sistema integral de formação 

educacional. Na Idade Média, a infância terminava para a criança 

ao ser esta desmamada, o que acontecia por volta dos seis a sete 



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

 7 IGA 

 

anos de idade. A partir dessa idade, ela passava a conviver 

definitivamente com os adultos. 

Durante a Idade Média e o Brasil Colonial, muito da educação 

investida nas crianças tiveram um mesmo ponto em comum: a ação 

catequista e religiosa da Igreja Católica. Sobre a infância nesses 

dois períodos, marque a alternativa falsa: 

a) Na Idade Média, as meninas não iam para as salas de aula; elas 

eram educadas nas casas em que moravam e recebiam a 

educação que seus pais ou responsáveis lhe proporcionavam. 

b) As crianças mais ricas que viveram do período colonial até o século 

20 no Brasil podiam adquirir brinquedos nas lojas, que importavam 

bonecas, carrinhos e outros mimos da França.  

c) Na Idade Média, as escolas já possuíam o formato estrutural das 

escolas do século XX: salas de estudo livres, frequentadas por 

qualquer pessoa que necessitasse aprender a ler e escrever: 

crianças, adolescentes e adultas. 

d) No Brasil Colonial, as crianças que nasciam em famílias com menos 

recursos aproveitavam festas populares, ligadas geralmente à 

Igreja Católica, como as comemorações juninas, as procissões e 

quermesses, para se divertir. 

e) No Brasil Colonial, era grande o número de filhos ilegítimos, muitos 

eram filhos de senhores e escravas. Os filhos nascidos fora do 

casamento, com raras exceções, eram fadados ao abandono. 

    

40. “(...) Uns penetram nos jardins, outros nos alojamentos dos 

homens, e devem usar muita destreza e precaução: quem for 

apanhado é chicoteado sob pretexto de que não passa de um 

ladrão preguiçoso e inábil. Eles roubam toda a comida possível e 

adquirem prática de ludibriar quem dorme ou os guardas 

preguiçosos. Aquele que for apanhado, está sujeito a chicotadas e 

jejuns. (...)  

As crianças tomam todo o cuidado em não ser apanhadas quando 

roubam, que uma delas, conforme se conta, depois de roubar uma 

raposa que tinha enrolado em seu agasalho, se deixou arrancar o 

ventre pela fera que lhe cravou os dentes e as garras. Para não ser 

descoberta, resistiu até a morte”. PLUTARCO. ) 

Com base no texto, desenvolva as informações abaixo. 

I. Os espartanos tinham uma preocupação obsessiva com o que se 

entendia ser a “qualidade” de sua raça: mantinham um 

acompanhamento cuidadoso na gravidez de suas mulheres que 

eram levadas para fazer exercícios que possibilitassem uma melhor 

gestação.  

II. A preparação militar era prioridade ensinada aos jovens espartanos: 

era hábito comum aos soldados abandonar suas mulheres em casa 

para almoçarem todos juntos no quartel, reforçando deste modo a 

união da tropa. 

III. Ao nascer a criança era avaliada por uma comissão de anciãos que 

buscava observar se o recém-nascido apresentava saúde perfeita, 

caso contrário ocorreria a sua execução (infanticídio).  

IV. Muitos estrangeiros circulavam pela cidade de Esparta, bem 

recebidos, pois eram eles que mantinham o comércio da cidade 

ativo, enquanto os espartanos dedicavam-se às guerras e as 

conquistas militares. 

V. Quando chegavam aos dezessete anos de idade, o soldado 

espartano era submetido a um importante “teste final”: a kriptia 

(uma espécie de jogo, no qual os soldados participantes se 

escondiam de dia em um campo para, ao anoitecer, saírem à caça 

do maior número de hilotas (escravos) possíveis). 

  Está correta: 

a) VVVFV        

b) VVFVF          

c) FVFVF            

d) FFFVF         

e) VVFFV 

 

41. Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da 

América, grupos asiáticos teriam chegado a esse continente pelo 

Estreito de Bering, há 18 mil anos. A partir dessa região, localizada 

no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus 

descendentes teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, 

chegando até a porção sul do continente. Entretanto, por meio de 

estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da Serra da 

Capivara (Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana 

que teriam até 50 mil anos de idade. 

Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos 

no Piauí  

a) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano 

Atlântico até o Piauí há 18 mil anos.  

b) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte 

e, depois, povoou os outros continentes.  

c) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na 

América do Sul e, depois, cruzou o Estreito de Bering.  

d) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de 

Bering há 18 mil anos.  

e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado 

há 18 mil anos. 

 

42. Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as 

partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse 

quadro sinistro, não puderam ver, sem estremecer de dor, o 

acampamento onde Gauthier havia deixado as mulheres e 

crianças. Lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos 

muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes 

celebravam o sacrifício da Missa. As mulheres, as crianças, os 

velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservava sob as 

tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a 

escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos 

cristãos, massacrada naquele lugar, tinha ficado sem sepultura.  

            J. F. Michaud. História das cruzadas. São Paulo: Editora das 

Américas, 1956 (com adaptações).  

 

Foi, de fato, na sexta-feira 22 do tempo de Chaaban, do ano de 492 

da Hégira, que os franj* se apossaram da Cidade Santa, após um 

sítio de 40 dias. Os exilados ainda tremem cada vez que falam 

nisso, seu olhar se esfria como se eles ainda tivessem diante dos 

olhos aqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras, que 

espelham pelas ruas o sabre cortante, desembainhado, degolando 

homens, mulheres e crianças, pilhando as casas, saqueando as 

mesquitas.  

*franj = cruzados.  

Amin Maalouf. As Cruzadas vistas pelos árabes. 2.ª ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1989 (com adaptações). 

Avalie as seguintes afirmações a respeito dos textos acima, que 

tratam das Cruzadas.  

I. Os textos referem-se ao mesmo assunto — as Cruzadas, ocorridas 

no período medieval —, mas apresentam visões distintas sobre a 

realidade dos conflitos religiosos desse período histórico.  
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II. Ambos os textos narram partes de conflitos ocorridos entre cristãos e 

muçulmanos durante a Idade Média e revelam como a violência 

contra mulheres e crianças era prática comum entre adversários.  

III. Ambos narram conflitos ocorridos durante as Cruzadas medievais e 

revelam como as disputas dessa época, apesar de ter havido 

alguns confrontos militares, foram resolvidas com base na ideia do 

respeito e da tolerância cultural e religiosa.  

É correto apenas o que se afirma em  

a) I.                 

b) II.                  

c) III.                  

d) I e II.                 

e) II e III 

 

43. Leia o texto. Ele refere-se à capitania de Minas Gerais no século 

XVIII. 

"... ponderando-se o acharem-se hoje as Vilas dessa Capitania tão 

numerosas como se acham, e que sendo uma grande parte das 

famílias dos seus moradores de limpo nascimento, era justo que 

somente as pessoas que tiverem esta qualidade andassem na 

governança delas, porque se a falta de pessoas capazes fez a 

princípio necessária a tolerância de admitir os mulatos aos 

exercícios daqueles oficias, hoje, que tem cessado esta razão, se 

faz indecoroso que eles sejam ocupados por pessoas em que haja 

semelhante defeito..." 

 (D. João, Lisboa, 27 de janeiro de 1726.) 

 

 No trecho dessa carta, o rei de Portugal refere-se à impropriedade 

de os mulatos continuarem a exercer o cargo de 

a) governador, magistrado escolhido entre os "homens bons" da 

colônia para administrarem a capitania. 

b) intendente das minas, ministro incumbido de controlar o fluxo de 

alimentos e do comércio. 

c) ouvidor, funcionário responsável pela administração das finanças e 

dos bens eclesiásticos. 

d) vereador, membro do Senado da Câmara, encarregado de cuidar da 

administração local. 

 

 

44. A história da cultura renascentista nos ilustra com clareza todo o 

processo de construção cultural do homem moderno e da 

sociedade contemporânea. Nele se manifestam, já muito dinâmicos 

e predominantes, os germes do individualismo, do racionalismo e 

da ambição ilimitada, típicos de comportamentos mais imperativos 

e representativos do nosso tempo. (SEVCENKO, Nicolau. O 

Renascimento. São Paulo: Atual, 1987.) 

 

 Sobre a cultura renascentista, a que se refere Nicolau Sevcenko, 

assinale V (Verdadeiro) para as afirmações verdadeiras e F (Falso) 

paras as afirmações falsas. 

 

(   ) O Renascimento marcou a transição da mentalidade medieval para 

a mentalidade moderna, ao traduzir novas concepções que tinham 

como referência o humanismo, enquanto base intelectual que 

procurava definir e afirmar o novo papel do homem no universo. 

(   ) Em meio à desorganização administrativa, econômica e social, 

principais características da cultura renascentista, praticamente 

apenas a Igreja Católica conseguiu manter-se como instituição, 

conquistando assim grandes poderes e ampliando sua influência 

sobre a sociedade. 

(   ) Ao formular princípios como o humanismo, o racionalismo e o 

individualismo, o movimento renascentista estabeleceu as bases 

intelectuais do mundo moderno. 

(    ) A cultura renascentista consagrou a vitória da razão abstrata, 

instância suprema de toda a cultura moderna, pautada no rigor das 

matemáticas que passaram a reger os sistemas de controle do 

tempo, do espaço, do trabalho e do domínio da natureza. 

(    ) Em meio a esse processo, transformações socioeconômicas 

culminaram na substituição de pequenas oficinas de artesãos por 

fábricas, assim como as ferramentas simples foram trocadas pelas 

novas máquinas que então haviam surgido. 

 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de cima para 

baixo. 

a) V F V V F 

b) V V F V V 

c) F F V V F 

d) F V F V V 

e) V V F F V 

 

45. O mundo moderno está associado, na sua origem, à cultura 

renascentista. Invenções e descobertas só puderam ser realizadas 

porque os intelectuais renascentistas reuniram tradições clássicas 

ocidentais e orientais, a fim de dar novo sentido à ideia de HOMEM 

e NATUREZA. Assinale a afirmativa que pode ser corretamente 

associada ao Renascimento. 

a) O livro da natureza foi escrito em caracteres matemáticos. (Galileu) 

b) O homem é imagem e semelhança de Deus. (Jean Bodin) 

c) O mundo é perfeito porque é uma obra divina e, assim, só pode ser 

esférico. (Marsílio Ficino) 

d) A perspectiva é o fundamento da relação entre espaço humano e 

natureza divina. (Alberti) 

e) A proporção é a qualidade matemática inadequada à representação 

do mundo natural. (Leonardo da Vinci) 

 

46. A Renascença ou Renascimento foi um movimento artístico e 

científico ocorrido na Europa entre os séculos XV e XVI. Sobre 

esse movimento, identifique a(s) afirmativa(s) verdadeira(s): 

 

I.  A utilização de métodos experimentais e de observação da 

natureza e do universo orientou a ação dos cientistas durante o 

Renascimento. O período demarca, ainda, o início de um processo 

de maior valorização da razão humana e do indivíduo. 

II.  O Renascimento, baseado na ideologia absolutista, foi um 

movimento de valorização do mundo rural. Essa característica pode 

ser entendida pela forte influência dos mecenas, uma vez que 

todos eles eram vinculados à agricultura. 

III.  O Renascimento surge no período de transição da sociedade 

medieval para a sociedade moderna e representa uma nova visão 

de mundo. Suas principais características eram o racionalismo e o 

antropocentrismo. 

IV.  Uma das mudanças propiciadas pela cultura renascentista foi a 

valorização da natureza, em contraste com as explicações 

sobrenaturais sobre o mundo. 

 

47. Não corresponde uma das medidas adotadas pela monarquia 

inglesa do século XVII que demonstravam interesses comuns: 
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a) A centralização do poder político como garantia de ordem social. 

b) A uniformização de pesos e medidas e das tarifas para facilitar o 

comércio. 

c) A permissão concedida aos corsários para atacar navios inimigos. 

d) O incentivo dado à expansão marítima e comercial. 

e) O apoio oferecido ao catolicismo para catequizar os escravos. 

 

48. Assinale a alternativa correta em relação à Revolução Inglesa, 

conhecida também por Revolução Gloriosa. 

 

a) O Liberalismo inglês foi derrotado, e os burgueses, contrários a ele, 

foram chamados a participar do governo. 

b) Os ingleses, depois de muitas lutas, conseguiram fazer um 

Monarca se submeter a uma Carta de Princípios elaborada pelo 

Parlamento. 

c) O Absolutismo inglês, muito mais antigo e vigoroso que o francês, 

fortaleceu-se ainda mais após a Revolução. 

d) A glória da Revolução consistia em produzir um novo regime de 

forma pacífica, sem mortes, quando os problemas sociais há muito 

já tinham sido resolvidos. 

e) A industrialização depois da Revolução foi lenta e tardia. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (PUCRS) Responder à questão com base nas informações e 

afirmativas que tratam da representação do espaço através da 

cartografia. 

  

Os mapas não são representações completas da realidade; são 

simplificações do espaço geográfico. Sobre a elaboração de 

mapas, afirma-se: 

  

I. O cartógrafo necessita realizar uma seleção prévia daquilo que irá 

mapear. 

II. O mapa representa política e ideologicamente o seu idealizador. 

III.Não existe uma projeção mais correta para um mapa,e sim a que 

melhor atende aos interesses de quem o está construindo. 

IV. A produção de símbolos cartográficos pode ser comparada à 

elaboração de um texto. 

  

Estão corretas as afirmativas 

a) I e III, apenas. 

b) II e IV, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

50. (UNICAMP)  Escala, em cartografia, é a relação matemática entre 

as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. 

Assim, em um mapa de escala 1:50.000, uma cidade que tem 4,5 

km de extensão entre seus extremos será representada com 

a) 9 cm.    

b) 90 cm.    

c) 225 mm.    

d) 11 mm.    

  

51. (ESPCEX - AMAN) Sobre escala cartográfica, leia as afirmativas 

abaixo: 

  

Sobre escala cartográfica, leia as afirmativas abaixo: 

I. existem dois tipos de escala cartográfica: a numérica e a geográfica; 

II. na escala 1:5.000, adequada para representar grandes superfícies 

terrestres, como, por exemplo, uma região ou país; 

III. em um mapa de escala 1:2.000.000, a distância gráfica de 3 cm 

entre dois pontos, em linha reta, corresponde a uma distância real 

de 60 km; 

IV. a escala 1:500, muito utilizada na construção de plantas urbanas, é 

maior do que a escala 1:1.000.000, que é utilizada, por exemplo, 

para representar um continente ou mesmo o Mundo. Assinale a 

alternativa que representa todas as afirmativas corretas. 

  

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas. 

a) I e II    

b) I, II e III    

c) I, II e IV    

d) II e III    

e) III e IV   

 

52. (UECE) Considere as afirmações a seguir no que concernem a 

mapeamento e a questões cartográficas: 

I. Nas análises geográficas, a escala de mapeamento está relacionada 

com a dimensão da área estudada e com o nível de detalhamento 

que será utilizado. 

II. Na geografia, a atual produção de cartografia temática depende da 

utilização de imagens de sensoriamento remoto e das técnicas de 

geoprocessamento. 

III. Mapas planialtimétricos representam o relevo através das curvas de 

nível e expõem dados sobre a rede hidrográfica, a malha urbana e 

demais informações complementares. 

IV. A longitude e a latitude correspondem às coordenadas geográficas, 

representando, respectivamente, o afastamento em graus dos 

paralelos e dos meridianos. 

 

Está correto o que se afirma em 

a) I, II, III e IV. 

b) II e III apenas. 

c) I e IV apenas. 

d) I, II e III apenas. 

 

53. (UNICAMP)  Abaixo é reproduzido um mapa-múndi na projeção 

de Mercator. 

  

 
  

É possível afirmar que, nesta projeção, 

a) os meridianos e paralelos não se cruzam formando ângulos de 90°, 

o que promove um aumento das massas continentais em latitudes 

elevadas.    
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b) os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos de 90°, o 

que distorce mais as porções terrestres próximas aos polos e 

menos as porções próximas ao equador.    

c) não há distorções nas massas continentais e oceanos em nenhuma 

latitude, possibilitando o uso deste mapa para a navegação 

marítima até os dias atuais.    

d) os meridianos e paralelos se cruzam formando ângulos perfeitos de 

90°, o que possibilita a representação da Terra sem deformações. 

 

54. (UNICAMP simulado 2011)  A representação abaixo corresponde a 

uma porção de uma carta topográfica com desnível entre as curvas 

de nível de 20 metros. Indique o sentido em que o rio corre e a 

margem de menor declividade: 

  

 
  

a) nordeste e margem esquerda.  

b) sudoeste e margem direita.  

c) sudoeste e margem esquerda.  

d) nordeste e margem direita.  

 

55. (Uerj 2014)  O que unia toda a oposição ao programa de Margaret 

Thatcher era uma suspeita de que a filha do merceeiro estava 

determinada a monetarizar o valor humano, de que ela não tinha 

coração. Mas, se os leitores de hoje voltassem no tempo até o fim 

dos anos 70, poderiam ficar irritados ao descobrir que a 

programação da TV do dia seguinte era um segredo de Estado que 

não se compartilhava com os jornais. Thatcher transformou de tal 

maneira a vida cotidiana que hoje mal nos damos conta. A morte de 

Margaret Thatcher, em abril de 2013, ocasionou muitos debates na 

imprensa acerca de suas ações como primeira-ministra do Reino 

Unido entre 1979 e 1990, como exemplifica o texto. 

 

Ian McEwan 

Adaptado de Folha de São Paulo, 14/04/2013 

 

 

No contexto internacional da época, a política econômica da 

governante britânica foi associada a estratégias vinculadas à 

prática do:  

a) fordismo    

b) trabalhismo    

c) corporativismo    

d) neoliberalismo    

   

56. (Unesp 2014)  O processo de mundialização do sistema capitalista 

sempre esteve apoiado na difusão de políticas econômicas e na 

constituição de determinadas lógicas geopolíticas e geoeconômicas 

de organização do espaço mundial. Constituem-se em política 

econômica e em lógica capitalista de ordenamento do espaço 

mundial no período atual:  

a) o keynesianismo e o colonialismo.    

b) o desenvolvimentismo e o neocolonialismo.    

c) o neoliberalismo e a globalização.    

d) o mercantilismo e a descolonização.    

e) o liberalismo e o imperialismo.    

   

57.  (Fgv 2013)  Observe a charge a seguir. 

 

 
 

Com base na leitura da charge e nos conhecimentos sobre a 

conjuntura econômica mundial, pode-se concluir que  

a) a revolução técnico-científica tem redefinido o mercado de trabalho, 

esvaziando os setores primário e terciário dos países mais 

desenvolvidos.    

b) o crescimento da interdependência econômica entre os países tem 

transformado o mundo do trabalho em uma aldeia global.    

c) a mundialização do consumo de bens industriais tem exigido cada 

vez mais mão de obra qualificada para atender à demanda mundial.    

d) as migrações internacionais têm representado a introdução de mão 

de obra jovem em áreas cuja população se caracteriza pelo 

envelhecimento.     

e) a reorganização do espaço industrial no mundo avança com o 

surgimento de novos países emergentes e as crises de 

desemprego nos velhos países industriais.    

   

58. (Uern 2013)  Observe a charge a seguir. 

 
 

Relacionando a charge ao comércio mundial, marque V para as 

afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 

(  ) Nenhum país é autossuficiente do ponto de vista econômico. 
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(  ) Atualmente, no comércio internacional, as operações de importação 

e exportação independem do Estado. 

(   ) As grandes potências mundiais não interferem no comércio mundial 

que é exclusivamente organizado pela OMC (Organização Mundial 

do Comércio). 

( ) Os exportadores e importadores pagam taxas (impostos) no 

momento em que a mercadoria entra em um país. São as taxas 

alfandegárias ou aduaneiras. 

 

A sequência está correta em  

a) V – F – V – F    

b) F – V – F – V    

c) F – V – V – V    

d) V – F – F – F    

   

59. (Mackenzie 2012)  “Para funcionar, o mercado precisa realmente de 

um agente catalizador, que é invisível, que é a confiança. Sem esse 

agente, o mercado não funciona. Durante esses anos todos, os 

governos foram permitindo que a imaginação ampliasse os 

negócios, que se criassem derivativos, se criassem novas 

instituições. Em algum momento, ocorreu um problema, que foi a 

crise do subprime. Na verdade, essa crise era uma coisa restrita, 

inicialmente.” 

(...) 

“Sobre isso não há dúvida. O mais grave, no entanto, é que ele (o 

Fed) continuou com a ideia de que não precisava regular, de que 

os agentes do mercado teriam aquilo que Adam Smith (economista 

inglês do século 18) chamou de o observador imparcial. Ou seja, 

acreditaram na hipótese de que os agentes não fariam sacanagem 

nenhuma. Mas ficou visível que esse mercado, com essa 

imaginação e com os incentivos perversos que ele estabeleceu, 

como aquele sistema de bônus absurdo, construiu isso que está aí. 

Em minha opinião, o Fed errou duas vezes. Errou porque manteve 

a taxa de juros muito baixa durante muito tempo. Ela foi permissiva, 

foi laxista e permitiu que tudo isso acontecesse. O mais grave, no 

entanto, é que não houve o menor controle da qualidade das 

operações.” 

Delfim Neto 

 

No trecho da entrevista acima, a respeito da crise financeira de 

2008, é correto afirmar que o economista Delfim Neto  

a) indica a liberdade irrestrita dos agentes financeiros como a solução 

para os problemas que dela resultaram.    

b) aponta que o problema central da crise foi o excesso de regulação 

das atividades financeiras e o desvio dos governos em relação às 

práticas neoliberais.    

c) entende que o problema se restringia ao subprime, pois os agentes 

econômicos se autorregulariam.    

d) acredita que a falta de confiança, ou seja, uma crise de crédito foi o 

fator preponderante da crise deflagrada com o problema do 

subprime.    

e) critica as práticas socialistas de controle e defende explicitamente a 

ampla liberdade dos agentes financeiros.    

 

60. (Uerj 2014)   

 
 

As consequências do processo de globalização e da atual crise 

econômica nos Estados Unidos têm levado norte-americanos a 

procurar oportunidade de trabalho em outros países, como o 

Canadá. 

Na charge, a pergunta irônica do empresário expõe a seguinte 

contradição da atuação das empresas globais nos E.U.A.:  

a) criação de rede planetária de transportes − limite à exportação de 

capitais    

b) expansão de produção terceirizada − consumo dependente de 

empregabilidade    

c) prioridade de investimento no setor industrial de base − 

concentração financeira na Ásia    

d) política de ampliação dos benefícios trabalhistas − restrição à 

mobilidade espacial de imigrantes    

 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

61. 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  
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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.  

 

62. 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 

 

63. 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 %). 

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 

 

64. 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.  

 

 
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.  

 

65. 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 

 

66. “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.” 

http://4.bp.blogspot.com/-q60ystLYBPA/UPmSpiFXxNI/AAAAAAAAC5Y/rjWukau9RCo/s1600/4.JPG
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(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. 

 

 

FÍSICA [67-78]: 

67. A distância entre um objeto e sua imagem em um espelho esférico 

mede 30 cm; sendo ambos reais, com o objeto apresentado altura 

quatro vezes superior à da imagem, qual o raio de curvatura do 

espelho? 

a) 2 cm 

b) 8 cm 

c) 16 cm 

d) 20 cm 

e) 25 cm 

 

68. Um objeto real se encontra diante de um espelho esférico côncavo, 

a 10 cm de seu vértice, sobre o eixo principal. O raio de curvatura 

desse espelho é de 40 cm. Se esse objeto se deslocar até o centro 

de curvatura do espelho, qual será a distância entre a imagem 

inicial e a imagem final? 

a) 60cm 

b) 40 cm 

c) 25 cm 

d) 20 cm 

e) 10 cm 

 

69. A velocidade da luz em um certo óleo mede 2/3 da velocidade no 

vácuo. O índice de refração abaixo é: 

a) 1,50 

b) 0,67 

c) 1,67 

d) 2,50 

e) 1,75 

 

70. Admitindo-se que a luz se propaga no vácuo com uma velocidade 

de 3,0 · 105 km/s, qual é o índice de refração absoluto de um 

líquido em que sua velocidade de propagação é igual a 2,0 · 105 

km/s? 

a) 1,5 

b) 2,5 

c) 5,0 

d) 6,0 

e) 7,0 

71- Sentado na cadeira da barbearia, um rapaz olha no espelho a 

imagem do barbeiro, em pé atrás dele. As dimensões relevantes 

são dadas na figura. A que distância (horizontal) dos olhos do rapaz 

fica a imagem do barbeiro?   

                                          
a) 0,50 m 

b) 0,80 m 

c) 1,3 m 

d) 1,6 m 

e) 2,1 m 

 

72. A figura a seguir representa um espelho plano, um objeto, O, sua 

imagem, I, e cinco observadores em posições distintas, A, B, C, D e 

E. 

Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a 

imagem I é a posição 

                       

 
a) E 

b) D 

c) C 

d) B 

e) A 

 

73. (G1 - cftmg 2006)  Um carro move-se ao longo de um trecho 

retilíneo da avenida Amazonas, variando sua posição com o tempo, 

de acordo com a tabela a seguir. 

 
Nessa situação, é correto afirmar que o carro  

a) está parando.    

b) tem velocidade constante.    

c) apresenta aceleração negativa.    

d) possui movimento uniformemente retardado.    

   

74. (Pucmg 2006)  Um automóvel faz metade do seu percurso com 

velocidade média de 40 km/h e a outra metade, com a velocidade 

média de 60 km/h. Assinale a velocidade média do veículo em todo 

o percurso.   

a) 48 km/h      
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b) 100 km/h      

c) 36 km/h      

d) 70 km/h    

   

75. (G1 - cftce 2006)  Um professor de Física do CEFET, ao aplicar 

uma prova a seus 40 alunos, passou uma lista de frequência. A 

distancia média entre cada dois alunos é de 1,2 m e a lista gastou 

cerca de 13 minutos para que todos assinassem. A velocidade 

escalar média desta lista de frequência, em cm/s, foi 

aproximadamente igual a:  

a) Zero    

b) 3,0    

c) 6,0    

d) 13,0    

e) 92,0    

   

76. (Unesp 2006)  Duas carretas, A e B, cada uma com 25 m de 

comprimento, transitam em uma rodovia, no mesmo sentido e com 

velocidades constantes. Estando a carreta A atrás de B, porém 

movendo-se com velocidade maior que a de B, A inicia uma 

ultrapassagem sobre B. O gráfico mostra o deslocamento de 

ambas as carretas em função do tempo. 

 
Considere que a ultrapassagem começa em t = 0, quando a frente 

da carreta A esteja alinhada com a traseira de B, e termina quando 

a traseira da carreta A esteja alinhada com a frente de B. O instante 

em que A completa a ultrapassagem sobre B é  

a) 2,0 s.     

b) 4,0 s.     

c) 6,0 s.     

d) 8,0 s.     

e) 10,0 s.    

   

77. (Fatec 2006)  Uma revista especializada em automóveis anuncia 

que, no teste de um determinado modelo de carro, a velocidade 

deste foi de 0 a 100 km/h em 5 segundos. 

Se esse resultado estiver correto, o valor aproximado de sua 

aceleração média nesse intervalo de tempo de 5 segundos foi, em 

m/s2,  

a) 1    

b) 3    

c) 6    

d) 9    

e) 10    

  

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Santos Dumont desfere novo voo, e neste eleva-se a quase 44 metros 

do solo. O aparelho passa por cima da multidão frenética, delirante, 

que se precipita para ele, obrigando o aviador a uma parada 

brusca. O bi-plano aterrissa. O povo envolve o "14-Bis" e o seu petit 

Santôs é novamente carregado em triunfo. Santos Dumont havia 

percorrido uma distância de 220 metros em 21 segundos. 

(Fonte: A vida de grandes brasileiros - 7: SANTOS DUMONT. São 

Paulo: Editora Três, 1974) 

  

78. (G1 - cps 2006)  A partir dos dados fornecidos pelo texto pode-se 

afirmar que a velocidade média do bi-plano 14-Bis, em km/h é, 

aproximadamente  

a) 30.    

b) 38.    

c) 45.    

d) 50.    

e) 54.    

   

 

QUÍMICA [79-90]: 

79. (UFPel-RS) O odor típico do alho é devido a um composto de 

enxofre chamado alicina, que é produzido pela ação de uma 

enzima do alho sobre a substância denominada aliina. 

 

CH2 CH CH2 S CH2 CH COOH

O NH2

Aliina (sulfóxido de S-Alicisteína)  
 

(GRISWOLD, Ruth M. Estudo experimental dos alimentos, p. 146.) 

 

Sobre a aliina, é correto afirmar que: 

 

a) tem cadeia homogênea, alifática e saturada. 

b) tem fórmula molecular C H O NS6 11 3 . 

c) tem o radical propil ligado ao enxofre. 

d) tem, na sua estrutura, carbonos terciários e quaternários. 

e) tem o oxigênio e o nitrogênio como heteroátomos. 

 

80. (PUC-MG) Dada a cadeia carbônica 

 

H3C CH

CH3

CH2 C CH3

CH3

CH3
 

 

verifica-se que a soma das posições dos radicais na numeração da 

cadeia é: 

a) 4. 

b) 6. 

c) 8. 

d) 10. 

e) 12. 

 

81. (Vunesp-SP) O nome correto do composto orgânico da fórmula a 

seguir é: 
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H3C C CH2 CH2

CH3

C

CH3

H CH3

CH3

 
 

a) 2-metil-3-isopropil-pentano. 

b) 2, 4-dimetil-2-isopropil-butano. 

c) 2, 3, 3-trimetil-hexano. 

d) 2-metil-3, 3-dimetil-5-metil-pentano. 

e) 3, 3-dimetil-5-metil-pentano. 

 

 

82. (Unifap) A nomenclatura oficial para a fórmula a seguir é: 

 

H3C CH

CH2

C

CH2

CH2 CH3

CH3
 

a) 2-etil, 3-etil, butano. 

b) 2-etil, 3-metil, hexano. 

c) 3-metil, 3-etil, hexano. 

d) 3-metil, 2-etil, 1-penteno. 

e) 3-metil, 2-etil, pentano. 

 

83. (Unisinos-RS) Dado o composto orgânico a seguir formulado: 

 

H3C C C

H

C C CH3

CH2 CH3

CH3

H

CH3

CH2

CH3
  

Seu nome correto é: 

a) 5-etil-3, 3, 4-trimetil-hepteno-5. 

b) 3, 5-dietil-4, 5-dimetil-hexeno-2. 

c) 2, 4-dietil-2, 3-dimetil-hexeno-4. 

d) 3-etil-4, 5, 5-propil-hepteno-2. 

e) 3-etil-4, 5, 5-trimetil-hepteno-2. 

 

 

84. (Unifor-CE) O 2, 2, 5-trimetil-3-heptino é um hidrocarboneto cujas 

moléculas têm cadeia carbônica: 

 

I – insaturada. 

II – ramificada. 

III – aromática. 

 

Dessas afirmações, somente: 

a) I é correta. 

b) II é correta. 

c) III é correta. 

d) I e II são corretas. 

e) I e III são corretas. 

 

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 - (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. 
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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. 

  

90 - (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: 

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. (Ufpr)  A Seleção Natural é um dos principais fatores responsáveis 

pela evolução, juntamente com a mutação, a deriva genética e a 

migração genética. Para que a Seleção Natural ocorra em uma 

população, é imprescindível que haja:  

a) alteração do meio ambiente, propiciando o favorecimento de alguns 

indivíduos da população.    

b) diversidade da composição genética dos indivíduos da população.    

c) informações genéticas anômalas que produzam doenças quando em 

homozigose.    

d) disputa entre os indivíduos, com a morte dos menos aptos.    

e) mutação em taxa compatível com as exigências ambientais.    

 

98. (Ufpa)  A Teoria sintética da evolução, ou Neodarwinismo, surgiu a 
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partir da redescoberta dos trabalhos de Mendel, no início do século 

XX, e sua junção com estudos de genética de população. Essa 

teoria afirma que há forças que modificam as frequências alélicas e 

genotípicas em uma população, que provocam desvios do equilíbrio 

de Hardy-Weinberg e consequentemente, sua evolução. 

Em relação a essas forças, chamadas de fatores evolutivos, é 

correto afirmar:  

a) A origem da variabilidade genética está na ocorrência de mutações 

na linhagem germinativa. Essas mutações são aleatórias no que diz 

respeito às necessidades adaptativas dos organismos. A deriva 

genética é o fator evolutivo responsável por promover o aumento 

da frequência de mutações neutras, enquanto a seleção natural 

aumenta a frequência das mutações vantajosas.    

b) O efeito da deriva genética é maior em populações grandes, 

influenciando na direção da mudança das frequências alélicas 

mesmo na presença de um fator evolutivo que apresente força 

contrária.    

c) A maioria das mutações é neutra ou deletéria para os organismos 

nas quais ocorrem. No entanto, se o ambiente sofre modificações, 

alelos anteriormente considerados como neutros ou deletérios 

podem tornar-se vantajosos.    

d) Dependendo de quais características são favorecidas na população, 

a seleção natural pode resultar em qualquer um de uma série de 

resultados substancialmente diferentes. Por exemplo, se indivíduos 

que se localizam em um dos extremos da curva de distribuição, os 

maiores, contribuem com um maior número de filhotes para a 

próxima geração de que outros indivíduos, então a média da 

população irá aumentar. Nesse caso, estará atuando a seleção 

disruptiva.    

e) O fluxo gênico ocorre quando indivíduos migrantes cruzam na nova 

localidade. A modificação ocorre somente pelo fato de que as 

frequências dos alelos já presentes na população sofrerão um 

desvio do esperado pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg.    

 

99. (Ufsm)  Em alguns artrópodes, a carapaça externa de quitina foi 

uma estratégia evolutiva de sucesso para a conquista do meio 

terrestre, protegendo-os da dessecação (perda de água). Outros 

animais apresentam adaptações diferentes para contornar esse 

problema. 

Observe as alternativas a seguir e assinale aquela que NÃO está 

relacionada com a dessecação.  

a) pele com queratina nos mamíferos    

b) ovos com casca calcárea nas aves    

c) glândulas secretoras de muco na pele dos sapos    

d) escamas no corpo dos répteis    

e) esqueleto interno nos vertebrados    

 

100. (Enem)  Paleontólogos estudam fósseis e esqueletos de 

dinossauros para tentar explicar o desaparecimento desses 

animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram 

extintos há cerca de 65 milhões de anos. 

  Uma teoria aceita atualmente é a de que um asteroide colidiu com 

a Terra, formando uma densa nuvem de poeira na atmosfera. 

De acordo com essa teoria, a extinção ocorreu em função de 

modificações no planeta que  

a) desestabilizaram o relógio biológico dos animais, causando 

alterações no código genético.    

b) reduziram a penetração da luz solar até a superfície da Terra, 

interferindo no fluxo energético das teias tróficas.    

c) causaram uma série de intoxicações nos animais, provocando a 

bioacumulação de partículas de poeira nos organismos.    

d) resultaram na sedimentação das partículas de poeira levantada com 

o impacto do meteoro, provocando o desaparecimento de rios e 

lagos.    

e) evitaram a precipitação de água até a superfície da Terra, causando 

uma grande seca que impediu a retroalimentação do ciclo 

hidrológico.    

 

101. (Pucsp)  O termo 'superbactérias' é atribuído às bactérias que 

desenvolvem resistência a, praticamente, todos os antibióticos. 

Vários fatores estão envolvidos na disseminação desses micro-

organismos multirresistentes, incluindo o uso abusivo de 

antibióticos, procedimentos invasivos (cirurgias, implantação de 

próteses médicas e outros) e a capacidade das bactérias de 

transmitir seu material genético. 

(Ciência Hoje, n.º 287, novembro de 2011) 

 

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos de biologia, é 

correto afirmar que  

a) os antibióticos provocam alterações diretas no RNA, que é o material 

genético das bactérias.    

b) os antibióticos provocam alterações diretas no DNA, que é o material 

genético das bactérias.    

c) os antibióticos provocam alterações diretas nas proteínas 

bacterianas, uma vez que esses polipeptídeos constituem o 

material genético desses procariontes.    

d) bactérias portadoras de mutações provocadas por antibióticos 

perdem a capacidade de transmitir genes a seus descendentes.    

e) Na população em geral, e principalmente no ambiente hospitalar, há 

uma seleção de genes bacterianos que determinam resistência a 

antibióticos.    

 

102. (Ufrgs)  Assinale a alternativa correta com relação às estruturas 

análogas.  

a) Elas surgem a partir de convergência evolutiva.    

b) Elas derivam de estruturas existentes em um ancestral comum.    

c) Elas evidenciam os parentescos evolutivos entre as espécies.    

d) Elas têm a mesma origem embriológica nas diferentes espécies.    

e) Elas podem apresentar diferentes funções nas espécies.    

 

103.  (FUVEST-2006) Assinale a alternativa que, no quadro a seguir, 

indica os compartimentos celulares em que ocorrem a síntese de 

RNA e a síntese de proteínas, em animais e em bactérias. 
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104.  (FGV-2005) A fotossíntese é realizada por uma grande variedade 

de organismos, incluindo representantes dos reinos Monera 

(cianobactérias), Protista (algas unicelulares) e Plantae (algas 

pluricelulares, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e 

angiospermas). 

São encontrados em todos os organismos fotossintetizantes: 

a) membrana lipoprotéica e ribossomos. 

b) membrana lipoprotéica e cloroplastos. 

c) ribossomos e mitocôndrias. 

d) ribossomos e cloroplastos. 

e) mitocôndrias e cloroplastos. 

 

105. (PUCCAMP-2005) Leguminosas, como a soja, são cultivadas com 

diversas finalidades. Uma delas deve-se à sua importância no ciclo 

do nitrogênio (N2) uma vez que, em suas raízes, instalam-se 

bactérias que 

a) fixam o gás nitrogênio do ar. 

b) transformam amônia em nitritos. 

c) enriquecem o solo em amônia. 

d) transformam nitritos em nitratos. 

e) eliminam N2 para o solo. 

 

106. (PUCCAMP-2005) Pesquisadores da Fundação Osvaldo Cruz 

desenvolveram um sensor a laser capaz de detectar bactérias no ar 

em até 5 horas, ou seja, 14 vezes mais rápido do que o método 

tradicional. O equipamento, que aponta a presença de 

microorganismos por meio de uma ficha ótica, pode se tornar um 

grande aliado no combate às infecções hospitalares. 

 (Adaptado de Karine Rodrigues. 

http:www.estadão.com.br/ciência/notícias/20 4/julho/15) 

 

As bactérias se reproduzem por divisão binária, que 

a) é equivalente à mitose dos eucariotos. 

b) é idêntica a uma mitose, em todas as sua etapas. 

c) é equivalente à primeira divisão de meiose. 

d) produz células filhas recombinantes. 

e) é comparável à reprodução sexuada. 

 

107.  (PUCCAMP-2005)  

 

Na batalha contra o 'Mycobacterium tuberculosis', a principal 

bactéria causadora da tuberculose, um grupo de pesquisadores 

brasileiros espera, em breve, fornecer um novo arsenal de armas 

químicas: drogas sintéticas desenhadas para explorar os pontos 

fracos do patógeno. O objetivo é matá-lo de forma mais rápida e 

menos tóxica ao homem. 

  Uma molécula com aparente potencial para atingir esse objetivo foi 

batizada informalmente de IQG 607, um ferrocianeto associado à 

molécula da isoniazida (INH), droga que há 50 anos é o carro-chefe 

no tratamento contra tuberculose. A isoniazida corresponde a um 

derivado do ácido nicotínico, denominada também de 

isonicotinilhidrazina. Sua fórmula estrutural esta representada na 

figura ao lado. → 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células de bactérias, como 'Mycobacterium tuberculosis' por 

exemplo, apresentam um envoltório, a parede, que é 

a) flexível e elástica.                  

b) rígida e permeável.               

c) flexível e protéica. 

d) constituída por celulose.       

e) resistente à salinidade. 

 

108. (UFPE-2005) Na figura está representada esquematicamente uma 

bactéria. Sabendo-se que as enzimas relacionadas com a 

respiração nesses organismos estão ligadas à face interna de uma 

determinada estrutura, assinale a alternativa que indica esta 

estrutura e o número que a representa na figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) citoplasma (1). 

b) membrana plasmática (2). 

c) núcleo (3). 

d) parede celular (4). 

e) cápsula (5). 

 

 

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 

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    
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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. Suponha que, em determinado instante de um jogo de pólo 

aquático, a posição de três jogadores seja determinada pelos 

vértices A, B e D de um paralelogramo, como mostrado na figura 

abaixo. Suponha que o ângulo DÂB meça 60º e que o gol será 

inevitável caso a bola siga o segmento AC . Nessas condições, a 

distância percorrida pela bola: 

 
 

a) 197                    

b) d) 194  

c) 196                    

d) e) 193   

e) 195  

 

116. (Ufpb 2011)  Para explorar o potencial turístico de uma cidade, 

conhecida por suas belas paisagens montanhosas, o governo 

pretende construir um teleférico, ligando o terminal de transportes 

coletivos ao pico de um morro, conforme a figura a seguir. 

 

 
 

Para a construção do teleférico, há duas possibilidades: 

• o ponto de partida ficar localizado no terminal de transportes coletivos 

(ponto A), com uma parada intermediária (ponto B), e o ponto de 

chegada localizado no pico do morro (ponto C); 

• o ponto de partida ficar localizado no ponto A e o de chegada 

localizado no ponto C, sem parada intermediária. 

 

Supondo que AB 300 3 m,  BC 200 m,   BÂP = 20º e 

ˆCBN 50  , é correto afirmar que a distância entre os pontos A 

e C é de:  

a) 700 m     

b) 702 m     

c) 704 m     

d) 706 m     

e) 708 m    

 

 

117. (UEPB 2009) Sabendo que a figura abaixo nos mostra um 

mosaico onde todos os pentágonos são regulares e iguais entre si, 

então x + y é igual a: 

a) 216° 

b) 240° 

c) 224° 

d) 232° 

e) 220° 
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118. Analise as afirmações: 

I. Polígono  regular é aquele que possui todos os lados e ângulos 

internos iguais 

II. Undecágono é um polígono de dez lados 

III. Para qualquer polígono regular a soma de seus ângulos externos 

é sempre igual a 360° 

IV. Num triângulo a soma de seus ângulos internos é 180° 

 

 O número de afirmações corretas são: 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

 

119. Os números que exprimen o número de lados de três polígonos 

são . O numero de diagonais de cada um dos 

polígonos, sabendo que a soma de todos os  seus ângulos internos 

vale 3420°, é: 

a) 25 

b) 32 

c) 40 

d) 44 

e) 56 

 

120.  As bases AB e CD de um trapézio medem 42 cm e 112 cm, 

respectivamente. Se o ângulo  é o dobro do ângulo , A 

medida do lado BC é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 70 cm 

b) 72 cm 

c) 75 cm 

d) 81 cm 

e) 88 cm 
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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. 

 


