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Coordenação do Ensino Médio 

5º TESTE QUINZENAL- 3ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

GRAMÁTICA [01-06]: 

1. Das palavras abaixo, faz plural como “assombrações” 

a) perdão. 

b) bênção. 

c) alemão. 

d) cristão. 

e) capitão. 

2. Na oração “Ninguém está perdido se der amor…”, a palavra grifada 

pode ser classificada como: 

a) advérbio de modo. 

b) conjunção adversativa. 

c) advérbio de condição. 

d) conjunção condicional. 

e) preposição essencial. 

3. Aponte a opção em que muito é pronome indefinido: 

a) O soldado amarelo falava muito bem. 

b) Havia muito bichinho ruim. 

c) Fabiano era muito desconfiado. 

d) Fabiano vacilava muito para tomar decisão. 

e) Muito eficiente era o soldado amarelo. 
4 . A flexão do número incorreta é: 
a) tabelião – tabeliães. 
b) melão – melões 
c) ermitão – ermitões. 
d) chão – chãos. 
e) catalão – catalões. 

5. Todas as formas abaixo expressam um tamanho menor que o 

normal, exceto: 

a) saquitel. 

b) grânulo. 

c) radícula. 

d) marmita. 

e) óvulo. 

6. A alternativa que possui todos os substantivos corretamente 

colocados no plural é: 

a) couve-flores / amores-perfeitos / boas-vidas. 

b) tico-ticos / bem-te-vis / joões-de-barro. 

c) terças-feiras / mãos-de-obras / guarda-roupas. 

d) arco-íris / portas-bandeiras / sacas-rolhas. 

e) dias-a-dia / lufa-lufas / capitães-mor. 

 

LITERATURA [07-12]: 

 

7. ESAL-MG - Assinale a alternativa que contém características 
incompatíveis com o estilo de época conhecido por Barroco: 
 
a) gosto pela polêmica, pelo panfleto, colisão de cores e excesso de 
relevos. 

b) sentido de universalidade, racionalismo e objetividade. 
c) contradições, sobrenatural humanizado, céu e terra ligados. 
d) as coisas, pessoas e ações não são descritas, mas apenas 
evocadas e refletidas através da visão das personagens. 
e) largo sentimento de grandiosidade e esplendor, de pompa e 
grandeza heroica, expressos na tendência ao exagero e nos 
hiperbólico. 
 
8. (FUVEST-SP) A respeito de Pe. Antônio Vieira, pode-se afirmar: 
a) Embora vivesse no Brasil, por sua formação lusitana não se 
ocupou de problemas locais. 
b) Dada sua espiritualidade, demonstrava desinteresse por assuntos 
mundanos. 
c) Em função de seu zelo para com Deus, utilizava-o para justificar 
todos os acontecimentos políticos e sociais. 
d) Mostrou-se tímido diante dos interesses dos poderosos. 
e) Procurava adequar os textos bíblicos às realidades de que tratava. 
 
9. (UFV) Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 
 
“Dos vícios já desligados 
nos pajés não crendo mais, 
nem suas danças rituais, 
nem seus mágicos cuidados.” 
(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e 
adaptação de Walmir Ayala] Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 
 
Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, 
pronunciada pelos meninos índios em procissão: 
 
a) A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e 
acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura 
informativa. 
b) Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua 
concretude mais visível, como produto final de todo um 
empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa 
Portuguesa e a Companhia de Jesus. 
c) Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria 
cultura, ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos 
pajés. 
d) Os meninos índios são figura alegóricas cuja construção como 
personagens atende a todos os requintes da dramaturgia 
renascentista. 
e) Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a 
catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se tão logo 
seja possível. 
 
10. (UNIV. FED. DE SANTA MARIA) Sobre a literatura produzida no 
primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 
 
a) É formada principalmente de poemas narrativos e textos 
dramáticos que visavam à catequese. 
b) Inicia com Prosopopéia, de Bento Teixeira. 
c) É constituída por documentos que informam acerca da terra 
brasileira e pela literatura jesuítica. 
d) Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação 
artística e pedagógica. 
e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao 
relatar as condições encontradas no Novo Mundo. 
 
11. Sobre o Humanismo, identifique a alternativa falsa: 
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a) Em sentido amplo, designa a atitude de valorização do homem, de 
seus atributos e realizações. 
b) Configura-se na máxima de Protágoras: “O homem é a medida de 
todas as coisas”. 
c) Fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é pó e ao pó 
retornará, e de que só a transcendência liberta o homem de seu 
insignificância terrena. 
d) Rejeita a noção do homem regido por leis sobrenaturais e opõe-se 
ao misticismo. 
e) Designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um período 
especifico da evolução da cultura ocidental. 
 
12. (UFMG)  
Leia o soneto que se segue, de Cláudio Manuel da Costa. 
 
Pastores, que levais ao monte o gado, 
Vede lá como andais por essa serra; 
Que para dar contágio a toda a terra, 
Basta ver-se o meu rosto magoado: 
 
Eu ando (vós me vedes) tão pesado; 
E a pastora infiel, que me faz guerra, 
É a mesma, que em seu semblante encerra 
A causa de um martírio tão cansado. 
 
Se a quereis conhecer, vinde comigo, 
Vereis a formosura, que eu adoro; 
Mas não; tanto não sou vosso inimigo: 
 
Deixai, não a vejais; eu vo-lo imploro; 
Que se seguir quiserdes, o que eu sigo, 
Chorareis, ó pastores, o que eu choro.  
 
Todas as alternativas contêm afirmações corretas sobre esse 
soneto, EXCETO  
a) A palavra "guerra" enfatiza a recusa da pastora a corresponder aos 
afetos do poeta. 
b) O sentido da visão é o predominante em todas as estrofes do 
poema. 
c) A expressão "para dar contágio a toda a terra" revela a intensidade 
do sofrimento do pastor. 
d) O poema opõe um estilo de vida simples a um estilo de vida 
dissimulado. 
e) De acordo com a temática do soneto, podemos dizer que se 
enquadra na estética árcade. 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

13.  Numere a 2ª coluna, respectivamente, de acordo com a 1ª 
(I) Tema   (    ) é a apresentação do ponto de vista 
escolhido 
(II) Ponto de vista  (    ) é a justificativa que defende a tese 
(III) Frase-tese   (    ) é amplo e apresenta 
vários micro-assuntos 
(IV) Explicação   (    ) é o assunto escolhido 
sobre o tema 
(V) Argumentos   (    ) é o que esclarece a frase-
tese 
a) I, II, III, IV e V  
b) II, I, IV, V e III  
c) III, IV, V, I e II  
d) III, V, I, II e IV 
e) II, V, I, III e IV  
 
14.  São meios de evolução tecnológica do início deste século. 
(I) Medicina     
(II) Telefonia Móvel    

(III) Informática    
(IV)Futebol    
(V) Alimentos    
a) I, II e III  
b) IV, V e III  
c) V, I e II  
d) I, II e IV  
e) Todos 
 
15. “O desarmamento no Brasil é uma evolução social”. Pelas regras 
da construção do texto dissertativo definida pela Associação 
Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), a frase acima é: 
a) Um título;  
b) Um argumento;  
c) Uma tese;  
d) uma Explicação  
e) Uma introdução 
 
16. “além disso, os políticos aceitaram o „Mensalão‟ pago pelo 
governo ”. Pelas regras da construção do texto dissertativo definida 
pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), a frase 
acima é: 
a) Um título;  
b) Um argumento;  
c) Uma tese;  
d) uma Explicação  
e) Uma introdução 
 
Leia o texto com atenção é responda: 
Os desmatamentos provocam sério impacto no meio ambiente. 
Sendo as florestas o ecossistema mais rico em espécies animais e 
vegetais, sua destruição constitui grave risco à biodiversidade. A 
perda da cobertura vegetal causa a degradação do solo e, em 
decorrência, a desertificação. O extermínio das florestas também 
afeta o clima, pois elas regulam a temperatura, o regime de vento e 
de chuva. A redução da camada vegetal e a conseqüente diminuição 
da chuva levam ainda ao aquecimento da Terra.O desmatamento e a 
erosão do solo nas nascentes e nas margens dos cursos de água 
comprometem a rede hidrográfica, à medida que grande quantidade 
de terra e areia se deposita no fundo de rios e lagos, diminuindo sua 
profundidade. Esse fenômeno, conhecido como assoreamento, aliado 
à escassez de vegetação nativa, que antes absorvia a água, 
intensifica a incidência de enchentes. 
 
17. Biodiversidade significa? 
a)Diz-se de substância suscetível de decomposição por 
microrganismos.   
b)Energia obtida pela transformação química da biomassa.   
c) A existência, numa dada região, de uma grande variedade de 
espécies, ou de outras categorias taxonômicas (como gêneros, etc.) 
de plantas ou de animais. 
d) Método terapêutico baseado nessa teoria e que combina o 
trabalho com o corpo e com a mente, para ajudar a resolver 
problemas emocionais.   
e) O estudo dos problemas éticos suscitados pelas pesquisas 
biológicas e pelas suas aplicações por pesquisadores, médicos, etc. 
 
18. A desertificação é: 
a)Retirada progressiva de armas potentes numa guerra; 
b) Ato de um agente que erode, que corrói a pouco e pouco; o 
resultado desse ato.   
c)Ação ou operação de desestagnar. 
d)Abandonar, deixar; 
e) Desaparecimento de toda a atividade humana numa região aos 
poucos transformada em deserto pela ação de fatores climáticos ou 
humanos.   
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ESPANHOL [19-24]: 

 

DIVERSIDAD CULTURAL EN LA ERA DE 
LA GLOBALIZACIÓN 

 
Los cambios generados por la globalización invitan a una 

redefinición constante de las políticas culturales. La globalización 
tecnológica necesita estar acompañada por una evolución política y 
cultural, capaz de facilitar una mejor comprensión entre los 
ciudadanos del mundo. En un mundo donde la influencia de los 
medios masivos de comunicación sobre la vida cotidiana es cada vez 
más intensa, los países no pueden sustraerse a la oleada de cambios 
globales. 

El diálogo intercultural abre nuestros horizontes a lo nuevo y 
nos predispone a escuchar a los otros, modificando nuestros puntos 
de vista, como una condición imprescindible para la convivencia 
pacífica. Solamente a través de un intercambio fluido tendremos la 
posibilidad de encontrar nuevas soluciones a nuestras diferencias 
culturales. A esto debemos agregar una tarea importante de nuestra 
época: hacer más humano el proceso de globalización. Debemos 
trabajar juntos para construir un proyecto futuro, de manera que 
ningún grupo sea excluido de la dinámica contemporánea. La 
actividad cultural ha de jugar un papel fundamental a la hora de 
concebir y aplicar políticas que contrarresten el impacto negativo de 
la globalización y moderen las ambiciones lucrativas del mercado. 
Todos debemos trabajar juntos. Cada país debería crear no solo 
normas sino también espacios de encuentro, que permitan participar 
de este diálogo intercultural. La humanidad es una, y sus culturas, 
numerosas. Para que la sociedad del siglo XXI asuma nuevas formas 
de solidaridad en un mundo cada vez más 
interdependiente, hay que establecer políticas culturales capaces de 
humanizar la globalización. 

 
(http://www.scielo.cl, Literatura y Lingüísica, 2003, adaptado) 

 
19- El verbo que tiene la misma terminación de “construir” (línea 19) 
en la forma de gerundio es 
 
a) poseer. 
b) eludir. 
c) prever. 
d) descubrir. 
e) deducir. 
 
20- Analice las afirmativas sobre el texto y rellene los paréntesis con 
V para verdadero y F para falso. 
 
(   ) Los medios de comunicación se resisten a los cambios de gran 
magnitud. 
(   ) No es posible evadirse de las transformaciones a nivel global. 
(   ) La actividad cultural ejerce un fuerte impacto sobre la 
globalización. 
(   ) El diálogo entre culturas podrá ser establecido solo a través de 
normas. 
(   ) Lograr una coexistencia armoniosa implica evitar exclusiones de 
grupos sociales. 
 
La secuencia correcta en el rellenado de los paréntesis es: 
a) F – V – F – V – F 
b) V – F – V – F – V 
c) V – V – F – V – F 
d) F – V – F – F – V 
e) F – V – V – F – F 
 
21- La palabra “oleada” (línea 09) puede ser traducida por 
a) olhada. 
b) confusão. 
c) alvoroço. 

d) confronto. 
e) avalancha. 
 

CUIDAR EL AGUA, RECURSO RENOVABLE 
PERO FINITO 

 
Las altas temperaturas que arreciaron durante el verano están 

acabando y junto con eso, afortunadamente, disminuye la apertura 
indiscriminada de grifos que consumen agua de una manera 
desmedida. A simple vista puede parecer normal, pero la cantidad de 
litros que se desperdician es más que asombrosa. 

El agua es un elemento indispensable para nuestra 
supervivencia. Prácticamente no existe actividad donde no sea 
necesaria: desde el consumo humano, hasta la agricultura, industria y 
minería. Cada día demandamos más de este recurso que se está 
volviendo un bien escaso y, aunque parezca mentira, podrá agotarse. 

Solo el 3% del agua disponible en el planeta es dulce, y de este 
porcentaje el 70% se encuentra en los casquetes polares, el 29% se 
ubica en acuíferos subterráneos, y únicamente el 1% restante, en 
fuentes superficiales como ríos, lagos, lagunas y arroyos. 

Por eso la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 
el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. La meta es avanzar 
hacia lo que se ha denominado “cultura del agua”, que se enmarca 
dentro de una política de recursos hídricos, la que pretende incentivar 
a la humanidad a tener un mayor conocimiento, valoración y cuidado 
con el agua para asegurarla a futuras generaciones. 

Una buena medida es ahorrarla, y hacerlo siempre, sea en la 
casa o lugares públicos. Un ejemplo de ello es darse duchas cortas, 
ya que en cinco minutos se gastan 200 litros. Los ejemplos de 
descuido con el agua son muchos, pero también son muchas y 
sencillas las cosas que podemos hacer para evitar desperdiciarla. 

El 14 de junio de 2008 abrirá sus puertas la EXPO de 
Zaragoza, el mayor evento en la ciudad desde hace décadas. La 
EXPO 2008 lleva como lema “Agua y desarrollo sostenible”, uno de 
los grandes debates de la humanidad en el siglo XXI. 

 
(http://www.paritarios.cl/actualidad_cuidar_agua.htm, 2007, adaptado)  
 
22- La lectura del texto permite concluir correctamente que 
a) suele utilizarse un gran volumen de agua en la industria y 
agricultura. 
b) se ha retomado el control del consumo humano de agua. 
c) las generaciones venideras no resultarán afectadas por el 
desperdicio de agua. 
d) el agua es un elemento hídrico de pronta extinción. 
e) casi la totalidad del agua dulce se encuentra en los casquetes 
polares. 
 
23- La pregunta que encuentra respuesta en el texto es 
a) ¿Por qué el consumo excesivo de agua resulta atípico en el 
verano? 
b) ¿Qué porcentaje de agua dulce debe ser preservada? 
c) ¿Qué tipo de precaución puede adoptarse con el consumo casero 
de agua? 
d) ¿Cuál es el medio más eficaz para ahorrar agua en sitios públicos? 
e) ¿De qué medios se dispone para lograr el desarrollo sostenible? 
 
24-El verbo “se ubica” puede ser reemplazado, sin cambio de 
significado y sin afectar la construcción sintáctica, por 
a) se destina. 
b) se halla. 
c) se preserva. 
d) se conserva. 
e) se precisa. 
 

INGLÊS [25-30]: 
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Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se a 
Vocabulário 
25. What is the ____________ between your car and my father's car? 

a) different 

b) differently 

c) difference 

d) importance 
 
26.This is ___________ the best day in her life.  

a)  certain  
b) terrible 
c) importantly 
d) certainly 

 

27. They aren't going to give us the ___________ about the new 

computer. 

That's their _____________ answer. 

a) data / final 

b) date / finally 

c) data / finally 

d) date / final 

 

28. There are not many trees in our city ___________. 

a) nowadays 

b) actually 

c) popularly 

d) final 

 

29. If you want to save a person from the water, you need to 

__________ him/her out of the water. 

a) push 

b) retire 

c) pull 

d) show 

 

30. What is the ____________ of ozone to our planet? 

a) exact 

b) importance 

c) important 

d) difference 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia 
 
31. Assinale a opção que contenha as categorias básicas da 
sociologia de Max Weber: 
a) Função social, tipo ideal, mais-valia 
b) Expropriação, compreensão, fato patológico 
c) Ação social, materialismo, idealismo 
d) Vontade de poder, julgamento de valor, solidariedade mecânica 
e) Ação social, relação social, tipo ideal 
 
32. A respeito dos estudos comparativos, a resposta de Weber foi a 
elaboração de “tipos ideais”, que constituem um dispositivo 
generalizante, um modelo heurístico, sobre o qual era possível aplicar 
a comparação. Nas suas explicações históricas comparadas, Weber 
rejeita sempre a hipótese de leis ou de monocausalidade; ele pensa, 
portanto, que um evento pode ter diversas causas e que conjuntos 
diversos de causas podem ter o mesmo efeito. A validade das 
comparações em Weber provém das suas construções empíricas dos 
processos de indução e de introspecção mais do que de uma 
verificação causal de hipóteses. 
Paola Rebughini. A comparação qualitativa de objetos complexos e o 

efeito da reflexividade. In: Alberto Melluci (org.) Por uma sociologia 

reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 
242 (com adaptações). 

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial, assinale a 
opção correta a respeito de “tipos ideais”, segundo a formulação 
proposta por Max Weber. 
a) Os “tipos ideais” não são construções empíricas. 
b) A causalidade única é a base dos “tipos ideais”. 
c) A comparação não é essencial para a construção dos “tipos 
ideais”. 
d) Os “tipos ideais” não permitem uma explicação histórica. 
e) Os “tipos ideais” são construídos essencialmente a partir da 
verificação causal de hipóteses. 
 
33. Por trás das disputas que os candidatos travam pela preferência 
do eleitorado, há uma base minuciosa de informações. Perto das 
eleições, os concorrentes debruçam-se sobre gráficos, planilhas e 
tabelas de preferências de voto, buscando descobrir quais as 
tendências dos eleitores. Pesquisadores, escondidos atrás de vidros 
espelhados, acompanham as conversas de grupos de pessoas 
comuns de diferentes classes que, em troca de um sanduíche e um 
refrigerante, comentam e debatem as campanhas políticas. Nessa 
técnica de pesquisa qualitativa, descobre-se, além da convergência 
das intenções, as motivações que se repetem nos votos dos 
eleitores, as razões gerais que poderiam fazê-los mudar de opção, 
como eles propõem e ouvem argumentos sobre o tema. A aplicação 
do modelo de pesquisa que aparece descrito no texto baseia-se, 
principalmente, na teoria sociológica de Max Weber (1864-1920).  
A utilização dessa teoria indica que os pesquisadores pretendem: 
a) Investigar as funções sociais das instituições, tais como igreja, 
escola e família, para entender o comportamento dos grupos sociais. 
b) Pesquisar o proletariado como a classe social mais importante na 
estruturação da vida social. 
c) Analisar os aparelhos repressores do Estado, pois são eles que 
determinam os comportamentos individuais. 
d) Estudar a psique humana que revela a autonomia do indivíduo em 
relação à sociedade. 
e) Pesquisar os sentidos e os significados recíprocos que orientam os 
indivíduos na maioria de suas ações e que configuram as relações 
sociais. 
 
34. Ao fazer uso da sociologia de Max Weber, podemos afirmar que 
fenômenos sociais como, por exemplo, a moda, a formação do 
Estado ou o desenvolvimento da economia capitalista, podem ser 
compreendidos por meio do conceito de ação social. Esta afirmação 
implica considerar que: 
a) Estes fenômenos sociais são determinados pela estrutura 
econômica vigente em uma dada sociedade e condicionam as 
condutas e os interesses dos indivíduos. 
b) As estruturas sociais são constituídas a partir das ações dos 
indivíduos, os quais são livres para realizar escolhas e orientam suas 
condutas com referência à ação de outros indivíduos. 
c) Os fenômenos sociais são constituídos como sistemas orgânicos, 
de modo que os indivíduos agem em cooperação com o todo, tendo 
em vista o bom funcionamento da sociedade. 
d) A conduta individual tem base exclusivamente racional e é 
orientada para o interesse de transformação social, com vistas ao 
progresso da sociedade e à autonomia do indivíduo. 
e) NDA. 
 
35.  (Uncisal 2012) A Escola Marxista tem na teoria do conflito um 
dos seus fundamentos mais importantes em termos sociológicos. Tal 
teoria, pela óptica marxista, defende que  
a) os conflitos sociais são culturais, sendo expressões do embate 
entre a tradição e a inovação.  
b) os conflitos nascem das contradições, sendo estas resultantes do 
acesso desigual aos meios de produção.     
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c) as sociedades mais avançadas são aquelas que melhor se 
adaptaram ao longo do processo histórico, sendo as menos aptas 
extintas.  
d) os conflitos sociais são observados apenas nas sociedades 
anteriores à Revolução Industrial.  
e) todas as relações sociais estão desvinculadas da esfera 
econômica, sendo os conflitos políticos o alicerce da vida em 
sociedade.  
 
36. (Uem 2012) A sociologia marxista propõe uma interpretação da 
sociedade que toma as condições materiais de existência dos 
homens como fator determinante dos fenômenos sociais. Sobre essa 
concepção, assinale o que for correto.  
I – Forças produtivas e relações sociais de produção são os dois 
componentes básicos da infraestrutura que determinam em última 
instância as demais dimensões da vida social.  
II – Instituições como a Escola, o Estado e a Igreja fazem parte da 
superestrutura social, dotada de autonomia frente às determinações 
econômicas de cada momento histórico.  
III – Mudanças na estrutura social são desencadeadas quando se 
desenvolvem incongruências entre a infraestrutura produtiva e a 
superestrutura, com predomínio da primeira sobre a última.  
IV – As instituições que compõem a superestrutura desempenham 
importantes funções de controle social e ideológico que contribuem 
para a manutenção das relações produtivas vigentes.  
V – As classes sociais são definidas segundo a posição que ocupam 
nas instituições que compõem a dimensão superestrutural das 
sociedades.  
Estão corretas: 
a) I, II, V 
b) II, III, IV 
c) I, IV, V 
d) II, III, V 
e) I, III, IV 
 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. No período do Brasil Colônia, existiam mecanismos de acesso à 
terra, como as sesmarias, que eram:  a)       autorizações de Portugal 
para importação de escravos negros como condição para que os 
filhos de donatários tivessem direito ao recebimento de terras.  
b) lotes de terra doados pelos donatários ao colono para que fossem 
explorados.  
c) impostos correspondentes ao uso da terra, cujo pagamento 
possibilitaria posterior aluguel.  
d) parcelas de recursos que a Coroa enviava aos donatários para 
financiar a distribuição das terras e que deveriam ser pagas a longo 
prazo.  
e) títulos de terra ocupada mediante mecanismo de compra, 
conforme a Lei de Terras.  
  
38. A organização político-administrativa do Brasil-colônia estava 
calcada na divisão territorial em capitanias, no estabelecimento dos 
governos gerais e na criação da câmaras municipais. Tal organização 
atendia às necessidades inerentes à relação metrópole-colônia 
apontadas abaixo, COM EXCEÇÃO DE:  
a) Promover a ocupação territorial através do povoamento.  
b) Evitar gastos supérfluos com o envio de funcionários da metrópole 
para a colônia.  
c) Possibilitar a efetivação dos interesses metropolitanos, que tinham 
por base a política mercantilista.  
d) Restringir a participação política nas câmaras municipais aos 
chamados “homens bons”.  
e)  Defender a colônia dos ataques e invasões das potências rivais.  
   
39. A criação do governo geral no Brasil representou:   
a) O fim das capitanias hereditárias.  

b) A proteção dos indígenas contra o avanço jesuítico.  
c) A descentralização administrativa da colônia.  
d) Um maior controle da Metrópole sobre a colônia.  
e)  A liberação da atividade mineradora.  
   
40. A prática da agricultura e a criação de rebanhos implicaram 
alterações nas sociedades 
neolíticas. 
Nesse contexto, em diversas comunidades do Oriente Próximo, 
identifica-se, entre outras transformações, o(a) 
a) desenvolvimento de Impérios caracterizados pelo afastamento das 
tradições mítico-religiosas em favor de 
um pensamento racional e naturalista. 
b) ampliação das atividades lucrativas, como, por exemplo, o 
comércio realizado pelos estrangeiros e seus 
escravos nos domínios das diversas cidades. 
c) surgimento de uma prática política descentralizadora, que permitiu 
o livre desenvolvimento econômico das 
diferentes regiões ocupadas. 
d) diferenciação social baseada na riqueza e no poder, com o 
surgimento do Estado, instrumento de controle eapropriação dos 
recursos naturais. 
 
41. A relação entre a consolidação do absolutismo em Portugal, no 
século XVI, e a criação do governo geral no Brasil, está no fato de 
que:  
a) Ambos os processos deram-se no marco histórico do domínio 
espanhol sobre a Coroa Portuguesa, culminando na organização 
autoritária do poder em Portugal e no Brasil.  
b) Na Metrópole e na colônia o papel transformador exercido pela 
Igreja, sobretudo pela Companhia de Jesus, levou ao acirramento de 
suas contradições políticas, sendo o absolutismo e o governo geral 
formas de superação da crise.  
c) A criação do governo geral implicou o fortalecimento dos 
instrumentos de combate aos invasores estrangeiros e a 
centralização administrativa, pelas prerrogativas que eram atribuídas 
aos governadores em detrimento dos donatários.  
d) Em Portugal, a nova forma do Estado expressa no absolutismo 
ampliou o espaço político dos produtores de açúcar, que se viram 
fortalecidos a ponto de instaurarem no Brasil uma nova forma de 
administração; o governo geral.  
e) A falência econômica da empresa colonial portuguesa no século 
XVI exigiu novas formas de organização político-administrativas a fim 
impedir que Portugal e suas colônias passarem para a órbita de 
dominação do Império Britânico.  
 
42. No que diz respeito à combinação entre capital, tecnologia e 
organização, a lavoura açucareira implantada pelos portugueses no 
Brasil seguiu um modelo empregado anteriormente 
a) no Norte da África e no Caribe                   
b) no Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico  
c) no sul da ltália e em São Domingos           
d) em Chipre e em Cuba  
e) na Península Ibérica e nas colônias holandesas.    
 
43. "É lógico que os EUA devem fazer o que lhes for possível para 
ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal no mundo, 
sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz." 
 (Plano Marshall 5. VI. 1947) 
 
Esse plano: 
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a) assegurava a penetração de capitais  norte-americanos no 

continente europeu, sobretudo em sua parte oriental. 

b) garantia, aos norte-americanos, o retorno a uma política 

isolacionista, voltada unicamente para os seus interesses internos. 

c) pretendia deter as ameaças soviéticas sobre os países do Oriente 

Médio, cuja produção de petróleo era vital para as economias 

ocidentais. 

d) era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do 

comunismo na Europa arrasada pelo pós-guerra. 

e) representava uma tomada da tradicional política da "boa 

vizinhança" dos EUA em relação à América Latina. 

 

44.  Em junho de 1947, o governo dos EUA passou a implementar um 

projeto de reconstrução da Europa denominado Plano Marshall. Qual 

dos tópicos a seguir NÃO é uma causa desse plano: 

a) o temor trazido pela criação do Mercado Comum Europeu (MCE); 

b) o deslocamento do controle do capitalismo da Europa para os EUA 

e sua crescente influência sobre os países europeus; 

c) a necessidade que a Europa tinha de reunir recursos para pagar o 

seu principal credor, os EUA, que lhe forneceram desde alimentos 

até materiais bélicos durante a II Guerra Mundial; 

d) a necessidade de se reconstruírem as cidades e de recuperarem a 

indústria e a agropecuária europeia, devastadas durante a II Grande 

Guerra; 

e) o interesse que os Estados Unidos tinham em fortalecer a ordem 

capitalista na Europa Ocidental e, assim, impedir a expansão do 

socialismo no continente. 

 

45.Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o 

fim da União Soviética, não foram um período homogêneo único na 

história do mundo. (...) dividem-se em duas metades, tendo como 

divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história 

deste período foi reunida sob um padrão único pela situação 

internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS. 

(HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das 

Letras,1996) 
 

O período citado no texto e conhecido por “Guerra Fria” pode ser 

definido como aquele momento histórico em que houve. 

a) corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias 

ocasionando a Primeira Guerra Mundial. 

b) domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos países 

capitalistas do Norte. 

c) choque ideológico entre a Alemanha Nazista / União Soviética 

Stalinista, durante os anos 30. 

d) disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e 

as potências orientais, como a China e o Japão. 

e) constante confronto das duas superpotências que emergiram da 

Segunda Guerra Mundial. 

 

46. 

I- "A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, vai começar 

sua expansão para o Leste Europeu até junho de 1997. 

A afirmação foi feita à Folha (...) pelo secretário-geral da entidade (...) 

e se refere à data na qual ele pretende que seja feito o convite oficial 

a novos membros para a Aliança Militar (...) 

Os 'parceiros' (...) sairão da Parceria para a Paz, acordo militar entre 

27 países da OTAN, Leste Europeu e Ásia, lançado em 1994. A 

Polônia é favorita." 

                ("Folha de São Paulo") 

 

II- "Mais de 900 militares americanos (...) foram mantidos como 

prisioneiros na Coréia do Norte, após o fim da Guerra da Coréia (...) 

muitos dos prisioneiros foram submetidos a experiências com drogas 

e depois executados. 

As experiências, para determinar a ação das drogas em 

interrogatórios, foram conduzidas por agentes Tchecoslovácos e 

Soviéticos." 

                ("O Estado de São Paulo") 

 

III- "O Vaticano não comentou ontem, alegações de que o Papa João 

Paulo II e o governo dos E.U.A. (CIA), trabalhavam juntos em 

segredo na década de 80, para apressar o fim do comunismo na 

Polônia. 

A aliança informal entre os E.U.A. e o Vaticano inclui corte de verbas 

do Governo Norte-Americano para programas de controle de 

natalidade no país e o silêncio do Papa quanto à instalação de 

mísseis na Europa Ocidental." 

            ("Folha de São Paulo") 

 

Dentre os textos anteriores, relacionam-se com a Guerra Fria: 

a) somente I. 

b) somente I e II. 

c) I, II e III. 

d) somente II e III. 

e) somente I e III 

 

47."...inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender 

uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo, constitui 

também o meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-

americana no mundo, um dos maiores instrumentos de sua expansão 

(...) tem por conseqüência imediata consolidar os dois blocos e 

aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o 

Ocidente..." 

"...as partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma 

ou mais delas na Europa ou na América do Norte deve ser 

considerado uma agressão contra todas; e, conseqüentemente, 

concordam que, se tal agressão ocorrer, cada uma delas (...) 

auxiliará a parte ou as partes assim agredidas (...)" 

Os textos identificam, respectivamente, 
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a) a Doutrina Monroe e a Organização da Nações Unidas (ONU). 

b) o Plano Marshall e a organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN). 

c) o Pacto de Varsóvia e a Comunidade Econômica Europeia (CEE). 

d) o Pacto do Rio de Janeiro e o Conselho de Assistência Econômica 

Mútua (COMECON). 

e) a Conferência do Cairo e a Organização dos Estados Americanos 

(OEA). 

 

48.  "A bipolarização do mundo, após a Segunda Guerra Mundial, 

apesar de ter se constituído na principal referência para as relações 

internacionais, não chegou a garantir um verdadeiro equilíbrio 

mundial. Nesse contexto consolidou-se a hegemonia internacional 

norte-americana".  A esse respeito pode-se afirmar que na 

presidência de 

a) Truman (1945 - 52), encerrou-se a política macarthista, o que 

possibilitou o fim da Guerra da Coréia e sua conseqüente unificação 

sob um protetorado norte-americano. 

b) Eisenhower (1952 - 60), completou-se o sistema de segurança 

norte-americano, com a formação de diversos pactos militares contra 

os comunistas. 

c) Kennedy (1960 - 63), desenvolvendo a "Aliança para o Progresso" 

encerrou-se a política de confronto com o mundo comunista, 

permitindo a retirada americana do conflito vietnamita. 

d) Johnson (1963 - 68), a discussão da Doutrina Monroe consolidou-

se as alianças políticas com os movimentos nacionalistas e o fim das 

intervenções militares na América Latina. 

e) Nixon (1968 - 1974), a aproximação com os países comunistas foi 

dificultada pela negação da União Soviética em assinar o Tratado de 

Limitação de Armas Estratégicas, Salt-1. 
 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 
49. (Ueg 2012)A questão do subdesenvolvimento está ligada à 
dominação política e econômica e ao tipo de relação estabelecida 
entre metrópole e colônia. A independência política das colônias não 
foi acompanhada da independência econômica. Nos países pobres e 
subdesenvolvidos, resguardando-se suas diferenças, é possível 
identificar algumas características comuns a todos eles. Entre essas 
diferenças, destacam-se as seguintes:  
a) apresentam indicadores socioeconômicos favoráveis, embora com 
grande dívida externa.  
b) apresentam grandes desigualdades sociais, dependência 
financeira e tecnológica.  
c) dispõem de desenvolvimento tecnológico autônomo e importam 
mão de obra qualificada.  
d) são exportadores de matéria-prima e possuem balança comercial 
favorável.  
 
50. (Upe 2012)Observe com atenção o organograma a seguir: 
 

 
 

O organograma acima exibe duas versões distintas do sistema 
capitalista, planejadas em diferentes épocas, intrínsecas à economia 
de mercado, contudo diferenciadas por características marcadas por 
oposições conjuntas. Sobre elas, analise os itens a seguir: 
 
I. O Keynesianismo defende a ampla intervenção do Estado na 
economia, enquanto o Neoliberalismo aceita uma intervenção mínima 
do Estado na economia. 
II. O Keynesianismo é favorável ao aumento de gastos públicos, 
enquanto o Neoliberalismo estimula o Estado de bem-estar social. 
III. O Keynesianismo propõe a geração de empregos por intermédio 
da receita pública, enquanto o Neoliberalismo defende a abertura 
econômica dos países. 
IV. O Keynesianismo critica o pensamento econômico clássico, 
enquanto o Neoliberalismo busca aplicar os princípios do liberalismo 
clássico. 
V. O Keynesianismo critica o princípio da “mão invisível”, enquanto o 
Neoliberalismo critica a privatização de estatais. 
 
Apenas está corretoo que se afirma em  
a) I.  
b) III.  
c) I e II.  
d) I, III e IV.  
e) I, II, III e V.  
 
51. (G1 - cftmg 2012) 

 
 
Na perspectiva da Organização Mundial do Comércio - OMC - os 
espaços em destaque podem ser denominados como  
a) terceiro mundo.  
b) países emergentes.  
c) periferia deprimida.  
d) integrantes do G-8.  
 
52. (Unioeste 2012)A China é o país mais populoso do planeta e uma 
potência militar que tem conseguido atrair investimentos estrangeiros 
em grande proporção, sustentando um crescimento econômico que 
lhe confere um papel estratégico e de crescente projeção no cenário 
mundial. Sobre a China, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Em 1949 foi proclamada a República Popular da China, sob 
liderança de Mao Tse-Tung. O socialismo implantado rompeu a 
dominação colonial e imperialista que havia explorado a China por 
quase cinco séculos.  
b) A partir do final da década de 1970 o governo toma uma série de 
medidas econômicas liberalizantes que propiciaram a abertura e a 
modernização da economia por meio de uma política estatal 
elaborada e controlada firmemente pelos líderes do Partido 
Comunista.  
c) Em busca de prover a demanda de energia no mesmo ritmo do 
crescimento econômico do país foi construída, no rio Yangtzé, a 
usina hidrelétrica de Três Gargantas, que se encontra entre as 
maiores centrais hidrelétricas do mundo.  



 3ª série do Ensino Médio 5º Teste Quinzenal- 1º Trimestre - 2014 11 de junho de 2014 
 

 8 IGA 

 

d) A China caracteriza-se pela maior concentração populacional na 
sua extensa faixa litorânea, local de maior dinamismo econômico no 
país e onde foram criadas as Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), 
áreas específicas para a entrada de capital internacional que, por 
intermédio de joint ventures – associação entre empresas 
estrangeiras e locais – produzem para a exportação.  
e) No contexto da Nova Divisão Internacional do Trabalho, a China 
destaca-se por contar com uma mão de obra abundante, altamente 
qualificada e bem remunerada o que favorece seu comércio interno.  
 
53. (G1 - ccampos 2011)“Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza 
toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões 
não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim 
exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos 
sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos povoados, 
não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, 
mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo 
o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a 
própria vida, resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo 
varia – o amor, o ódio, o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais 
dolorosa a ironia, os séculos passam, deslizam, levando as coisas 
fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das 
gerações cada vez maior, o amor da rua”. 
 
RIO, João do. Fundação Biblioteca Nacional do Livro. A alma 
encantadora das ruas – Departamento Nacional do Livro – Ministério 
da Cultura. In: Coleção Cadernos de EJA: Tempo Livre e Trabalho. 
Ministério da Educação, 2007, p. 49. 
 
A imagem retratada das ruas cariocas na transição do século XIX 
para o século XX, presente no texto acima, evidencia um espaço 
onde os encontros e os desencontros entre indivíduos iguais e 
diferentes era uma realidade da paisagem urbana. Contudo, nessa 
primeira década do século XXI, observa-se uma nítida modificação 
dessa paisagem e dos mecanismos que alteram o significado das 
ruas, processo expresso pelo (a):  
a) avanço do processo de privatização do espaço em razão da 
difusão de diversos produtos imobiliários privados como os 
condomínios fechados e as praças públicas.  
b) aumento do sentimento que associa a rua como espaço inseguro 
em oposição aos investimentos do setor privado de valorização dos 
espaços públicos.  
c) menor afastamento entre indivíduos das diferentes classes sociais 
devido à difusão de empreendimentos privados, como os shopping 
centers, que permitem uma maior integração entre as pessoas.  
d) aprofundamento do processo de segregação sócio-espacial em 
decorrência da mercantilização cada vez maior dos espaços de 
moradia e de lazer.  
 
54. (Ufu 2011)Durante o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, uma das conquistas mais relevantes de sua administração foi o 
pagamento da dívida externa ao FMI (Fundo Monetário Internacional) 
que, devido a sua política econômica recessiva imposta aos países 
devedores, configurou-se um entrave ao desenvolvimento 
socioeconômico, pois, para o FMI, a prioridade era garantir o 
pagamento da dívida externa. 
 

 
 

A partir das informações acima, assinale a alternativa incorreta. 
a) Uma estratégia de combate à inflação imposta pelo FMI é o 
aumento nos juros pagos em investimentos como a poupança e a 
diminuição da taxa de juros cobrados pelos bancos para que, com 
base na lei da oferta e procura, não se incentive o consumo 
excessivo e consequente inflação.  
b) O FMI em geral impõe um rigoroso combate à inflação por meio de 
restrição dos gastos públicos e limite ao aumento salarial, como 
forma de obrigar governos devedores a ter dinheiro para pagar os 
juros da dívida.  
c) O FMI propõe grande desvalorização da moeda dos países 
devedores em relação ao dólar, objetivando incentivar as exportações 
e restringir as importações. Ou seja, vendendo mais e comprando 
menos, o país consegue um saldo positivo na balança comercial, cujo 
lucro pode ser utilizado para pagar os juros, ou mesmo, parte da 
dívida.  
d) Em geral, as medidas impostas pelo FMI, recaem sobre a maioria 
da população, pois é bem mais fácil para o governo reduzir os 
salários e os gastos públicos com saúde e educação que controlar os 
preços das mercadorias e serviços oferecidos.  
 
55. (UFPE) Leia atentamente: 
I) - A terra é um astro iluminado por uma estrela, em torno da qual 
desenvolve um movimento de rotação. 
II) - As galáxias, que existem aos milhares, são formadas por 
estrelas, planetas, satélites, asteróide e outros astros. 
III) - As estrelas, devido afreqüente explosões, liberam energia, 
provocando fortíssimo calor. 
IV) - Os meteoros são pequenos astros, formados por três partes: 
núcleo, cabeleira e calda. 
V) - A lua, na fase minguante, vai passando de cheia a nova e sua 
superfície, vista da Terra, vai diminuindo. 
São Verdadeiras: 
a) II, IV, V; 
b) I, III, IV; 
c) II, III, V; 
d) III, IV, V; 
e) I, II, IV. 
 
56. Assinale a opção INCORRETA em reação ao conjunto de astros 
que formam o Sistema Solar: 
a) Os Planetas não têm luz própria. Exemplo de planetas: Terra, 
Júpiter, Saturno e Marte. 
b) Os Planetas giram em torno do Sol. Exemplo de planetas: 
Mercúrio, Vênus, Terra e Urano. 
c) As Estrelas possuem luz própria e iluminam os planetas, satélites, 
entre outros astros do Sistema Solar. 
d) Os Satélites possuem luz própria e giram ao redor do Sol. Exemplo 
de satélites naturais: Lua. 
 
57. Assinale a opção CORRETA em reação ao conjunto de astros 
que formam o Sistema Sola: 
a) Os Planetas têm luz própria. 
b) Os Planetas giram em torno dos satélites. 
c) As Estrelas possuem luz própria. 
d) Os Satélites giram ao redor do Sol. 
 
58. (UFPE) Assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas. 
( ) A forma da Terra é sem dúvida esférica, porém por não ser uma 
esfera perfeita, pois há um pequeno achatamento nos pólos e um 
abalamento no Equador, atribui-se-lhe a forma geóide.  
( ) O ano-luz é a distância percorrida por um raio luminoso, em um 
ano, à razão de 300 km por hora. 
( ) O sistema geocêntrico, que teve em Cláudio Ptolomeu seu 
principal defensor, considerava a Terra em estado imóvel, no centro 
do universo, tendo a girar em torno de si os astros então conhecidos.  
( ) Pela Lei da Gravitação Universal, Isaac Newton afirmou que 
"tudo se passa no Universo, como se os corpos se atraíssem na 
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razão diretas das suas massas e na razão inversa do quadrado das 
distâncias que os separam".  
( ) A duração do movimento de rotação da Terra depende de um 
ponto referencial. Se este ponto for o sol a sua duração será de 23 
horas, 56 minutos e 4 segundos. 
a. vfvvv 
b. vvfvv 
c. vfvfv 
d. fvfvf 
e. ffvvf 
 

59. Foi na mesma era, a ________________, que ocorreu o 

surgimento dos atuais continentes e da espécie humana, porém em 

períodos diferentes. A fragmentação das terras emersas, tais quais 

nós as conhecemos agora, formaram-se no período 

_______________, há 71 milhões de anos, enquanto os primeiros 

humanos surgiram somente no ______________, há cerca de 1 

milhão de anos. 

A alternativa que apresenta os termos que completam corretamente 

as lacunas do texto é: 

a) Cenozoica, Terciário e Quaternário 

b) Paleozoica, Primitivo e Cambriano 

c) Primitiva, Arqueozoico e Secundário 

d) Paleozoica, Terciário e Quaternário 

e) Cenozoica, Permiano, Carbonífero. 
 

60. (UEM)  Sobre o planeta Terra, sua idade e evolução, assinale o 

que for correto. 

1. (  ) A Terra se originou há, aproximadamente, 9,6 bilhões de anos, 

juntamente ao início da formação do universo. As primeiras formas de 

vida na Terra surgiram na Era Mesozoica. Atualmente, encontramo-

nos na Era Paleozoica, no período Cretáceo.   

2. (  ) O método de datação realizado a partir do carbono quatorze 

(C14), que é um elemento radioativo absorvido pelos seres vivos, é 

muito utilizado para a investigação da idade de achados 

arqueológicos mais recentes, de origem orgânica, pois sua meia-vida 

é de 5.700 anos.   

3. ( ) O tempo geológico é dividido em Éons, Eras, Períodos e 

Épocas. A sua sistematização cronológica é conhecida como escala 

de tempo geológico. A partir dessa sistematização, foi possível 

estabelecer uma sucessão de eventos desde o presente até a 

formação da Terra.   

4. (  ) A deriva dos continentes iniciou-se na Era Cenozoica, por volta 

de 100 mil anos atrás, quando só existia um único continente 

chamado de Gondwana. Posteriormente, no Holoceno, esse 

continente se dividiu em cinco outros continentes, chegando à 

configuração atual. 
a. VVFF 
b. FFVF 
c. FVVV 
d. FVVF 
e. VVVF 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61.  
I - O xisto é uma camada de rocha sedimentar originada sob 
temperaturas e pressões elevadas, contendo matéria orgânica, 
disseminada em seu meio mineral.  
II - Ao aquecer essa rocha obtém-se um óleo, que em seguida é 
refinado.  
III - O óleo do xisto refinado é totalmente diferente ao petróleo de 
poço, sendo um combustível menos valorizado.  
IV - É possível produzir gasolina, gás combustível e enxofre através 
do óleo encontrado no xisto betuminoso.  
 
De acordo com as afirmações acima, podemos afirmar que 
a) I, II e III estão corretas 
b)I, III e IV estão corretas 
c)II, III e IV estão corretas 
d)I, III e IV estão corretas 
e)Todas estão corretas 
 
62. O Brasil tem 11 das 30 cidades mais violentas do mundo. 
Levantamento do Escritório sobre Drogas e Crime das Nações 
Unidas com base em assassinatos ocorridos no ano de 2012 aponta 
Maceió como à quinta cidade em homicídios por cada 100 mil 
habitantes. De acordo com a pesquisa assinale a alternativa 
incorreta: 
a)Natal (12ª posição); Salvador (13ª). 
b)Vitória (14ª); São Luís (15ª). 
c)Belém (23ª); Campina Grande (25ª). 
d)Goiânia (28ª); e Cuiabá (29ª). 
e)João Pessoa (3ª); e Maceió (5ª). 
 
63. É correto afirmar que as comissões parlamentares de inquérito 
possuem, dentre outros, poderes de 
a) inaugurar a sessão legislativa.  
b) investigação próprios das autoridades judiciais.  
c) regular a criação de serviços comuns da Câmara dos Deputados.  
d) elaborar o regimento comum do Senado Federal. 
e) conhecer do veto e sobre ele deliberar 
 
64. Sobre a lei conhecida como Maria da Penha, pode-se afirmar que 
: 
a) Família é a comunidade compreendida como a comunidade 
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
b) Não cabe ao Ministério Público requerer medidas protetivas à 
ofendida; 
c) Entende-se como unidade doméstica somente a casa onde vive a 
família; 
d) Aplica-se a qualquer mulher, estando ou não em situação de 
violência doméstica e familiar; 
e) N.D.A. 
 
65. O xisto é considerado o combustível fóssil que menos emite 
dióxido de carbono. Mas, assim como o petróleo, a exploração do 
xisto também oferece riscos ambientais e seus problemas ainda não 
são totalmente conhecidos. Sua técnica de extração está proibida em 
países como  
a) França, Bulgária e Irlanda. 
b) EUA, França e Irlanda 
c) França, Brasil e Bulgária 
d) EUA, Brasil e Irlanda 
e) França, Bulgária e Brasil 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/dioxido-de-carbono-na-atmosfera-sequestro-de-carbono.htm
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66. 
 
A Câmara Federal aprovou nesta quinta-feira (10.04.2014) projeto de 
lei que estabelece no Sistema Único de Saúde (SUS) atendimento 
específico para mulheres vítimas de violência doméstica. Pela 
proposta, fica instituído na lei 
a) direito ao atendimento prioritário em emergências de hospitais, 
assim como em outros órgãos e empresas públicos e em bancos. 
b) direito à Carteira Nacional de Saúde, em que constarão os dados e 
os atendimentos para acompanhamento em unidades do SUS. 
c) direito a regulamentação deações e serviços de saúde sendo 
oferecidoatendimento psicológico e cirurgia reparadora a mulheres 
agredidas em casa. 
d) direito, em toda a rede do SUS e conveniados, a realizar cirurgia 
para esterilização quando desejar, contanto que seja maior de vinte e 
cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, e se em 
convivência conjugal, com o consentimento do marido. 
e) A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou 
parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por meio de 
cirurgia plástica. 

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67- Dois resistores são submetidos a um potencial de 12 V. Quando 

eles estão em série, a corrente medida é de 1,33 A = 4/3 A. Quando 

eles estão em paralelo, a corrente medida é de 5,4 A. Os valores das 

resistências são: 

a) 4 Ω e 5 Ω 

b) 4 Ω e 2 Ω 

c) 7 Ω e 2 Ω 

d) 5 Ω e 1 Ω 

e) 4,5 Ω e 4,5 Ω 

 

68- Na associação de resistores da figura abaixo, os valores de I e de 

R são respectivamente:  

 

 

a) 5A e 8Ω  

b) 8A e 5 Ω  

c) 1,6A e 5Ω  

d) 2,5A e 2Ω  

e) 80A e 160 Ω 

 

69- A diferença de potencial entre os extremos de uma associação 

em série de dois resistores de resistências 10Ω e 100 Ω é 220V. Qual 

é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 Ω? 

 
a) 60 A 
b) 50 A 
c) 40 A 
d) 30 A  
e) 20 A 
 
70- Dois resistores de resistência R1 = 5 Ω e R2 = 10 Ω são 

associados em série fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão 

U1 medida nos terminais de R1 é igual a 100V. Qual o valor da 

corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais, 

respectivamente? 

a) 10 A e 100 V 

b) 20 A e 200 V 

c) 30 A e 300 V 

d) 40 A e 400 V 

e) 50 A e 500 V 

 
71. (Uerj 2011)  Se a bola fosse arremessada na mesma direção, 
mas em sentido oposto ao do deslocamento do trem, a distância, em 
metros, entre o ponto em que a bola atinge o piso e o ponto de 
arremesso seria igual a:  
a) 0 
b) 5 
c) 10 
d) 15 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Formulário de Física 
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http://www.efeitojoule.com/2008/07/associacao-de-resistores.html
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Paraquedista 
 

 
 
Ao saltar de um avião a 4 km de altura, um paraquedista tem, no 
início, a mesma sensação de frio na barriga que você sente quando 
desce a primeira rampa de uma montanha-russa. Essa impressão se 
deve à atração gravitacional, que imprime uma aceleração uniforme 
ao corpo do paraquedista. 
Mas, ao contrário do que se imagina, no salto, o frio na barriga acaba 
antes que o paraquedas seja aberto. É que, em um determinado 
instante, a força de atração gravitacional é contrabalançada pela 
força de resistência do ar, e o corpo adquire uma velocidade 
constante de, aproximadamente, 200 km/h. A partir desse momento, 
o paraquedista não tem mais sensação de queda, mas, sim, de 
flutuação. No entanto, para chegar ao solo com segurança, é preciso 
reduzir ainda mais a velocidade. Ao abrir o velame, a resistência ao 
ar fica maior e a velocidade cai para cerca de 20 km/h. Toda essa 
emoção da queda livre e da flutuação não é privilégio de quem 
pratica o paraquedismo como esporte. Esta é também uma 
especialidade dos profissionais militares de carreira. Os 
paraquedistas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica são oficiais 
que passam por quatro anos de formação para depois receber 
treinamento nessa especialização, que será empregada em situações 
de combate e resgate. 
 
Adaptado de: ALVARENGA, Beatriz; MÁXIMO, Antônio. Física. São 
Paulo: Scipione. 2004. p. 33. 
Imagem disponível em: www.fotosearch.com.br. Acesso em: 04 jul. 
2010.  
 
72. (G1 - ifsc 2011)  De acordo com o texto, 4 quilômetros é a 
distância do chão até a altura do avião. Se um objeto pequeno for 
solto dessa altura, quanto tempo em segundos levaria para chegar ao 
solo? (Despreze a resistência do ar e considere a aceleração 

gravitacional do local de 210m / s ).  

a) 800 s .  

b) 2065 s  

c) 2865 s  

d) 4443 s  

e) 9998 s  

 
73. (Mackenzie 2010)Ao parar em um cruzamento entre duas 
avenidas, devido ao semáforo ter mudado para vermelho, o motorista 
de um automóvel vê um menino malabarista jogando 3 bolas 
verticalmente para cima, com uma das mãos. As bolas são lançadas 
uma de cada vez, de uma mesma altura em relação ao solo, com a 
mesma velocidade inicial e, imediatamente após lançar a 3ª bola, o 
menino pega de volta a 1ª bola. 
O tempo entre os lançamentos das bolas é sempre igual a 0,6 s. A 
altura máxima atingida pelas bolas é de 
 
Dado: Aceleração da gravidade = 10 m/s2 
a) 90 cm 
b) 180 cm 
c) 240 cm 
d) 300 cm 
e) 360 cm 
 

74. (Pucrj 2007)Um bloco de massa m = 1 kg cai, a partir do repouso, 

dentro de um recipiente cheio de gelatina. Sabendo-se que a altura 

do bloco em relação à superfície da gelatina é de h = 0,2 m e que o 

bloco para completamente após atingir uma profundidade de y = 0,4 

m dentro da gelatina, determine o módulo da aceleração total sofrida 

pelo bloco durante a frenagem em m/s2, tomando como aceleração 

da gravidade g = 10 m/s2.  

a) 1,0 
b) 2,0 
c) 3,0 
d) 4,0 
e) 5,0 
 
75. (G1 - utfpr 2007)Uma pedra inicialmente em repouso, é 

abandonada do alto de um edifício, situado a 20 m do solo. Sendo g 

= 10 m/s2 e desprezando as influências do ar, determine a velocidade 

com que a pedra chega ao solo.  

a) 10 m/s 
b) 20 m/s 
c) 40 m/s 
d) 0,2 m/s 
e) 200 m/s 
 
76. (G1 - cftce 2007)Duas pedras são lançadas do mesmo ponto no 

solo no mesmo sentido. A primeira tem velocidade inicial de módulo 

20 m/s e forma um ângulo de 60° com a horizontal, enquanto, para a 

outra pedra, este ângulo é de 30°. O módulo da velocidade inicial da 

segunda pedra, de modo que ambas tenham o mesmo alcance, é: 

DESPREZE A RESISTÊNCIA DO AR.  

a) 10 m/s 

b) 10 3 m/s 

c) 15 m/s 
d) 20 m/s 

e) 20 3 m/s 

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Na figura, estão representadas as trajetórias de dois projéteis, A e B, 
no campo gravitacional terrestre. O projétil A é solto da borda de uma 
mesa horizontal de altura H e cai verticalmente; o projétil B é lançado 
da borda dessa mesa com velocidade horizontal de 1,5 m/s. 
(O efeito do ar é desprezível no movimento desses projéteis.) 
 

 
 
 
77. (Ufrgs 2007)  Se o projétil A leva 0,4 s para atingir o solo, quanto 

tempo levará o projétil B?   

a) 0,2 s. 
b) 0,4 s. 
c) 0,6 s. 
d) 0,8 s. 
e) 1,0 s. 
 
78. (G1 - cftpr 2006)Sobre o movimento de queda livre de um corpo, 
considere as seguintes afirmações: 
 
I) Em queda livre, um corpo cai com velocidade constante. 
II) Em queda livre, um corpo cai com aceleração constante. 



 3ª série do Ensino Médio 5º Teste Quinzenal- 1º Trimestre - 2014 11 de junho de 2014 
 

 12 IGA 

 

III) Se o corpo cai de uma altura de 2 m, gasta o dobro do tempo para 
chegar ao solo do que gastaria se caísse de uma altura de 1 m. 

 
Está(ão) correta(s) somente:  
a) a afirmação I.   
b) a afirmação II.   
c) a afirmação III.   
d) as afirmações I e II.   
e) as afirmações II e III.  

 
 

QUÍMICA [79-90]: 

 

79. (PUC-PR) Pelo sistema IUPAC, a nomenclatura correta para os 

compostos abaixo   

   
é, respectivamente: 
a) 3,4-dimetil-hexano e 2-fenil-hex-3-ino. 
b) 3,4-dimetil-hexano e 5-fenil-hex-3-ino. 
c) 3,4-dimetil-hexano e 2-benzil-hex-3-ino. 
d) 3-metil-2-etil-hexano e 2-benzil-hex-3-ino. 

e) 3-metil-2-etil-pentano e 2fenil-hex-3-ino. 
 
80. (Ufrgs)  Os LCDs são mostradores de cristal líquido que contêm 
em sua composição misturas de substâncias orgânicas. 
A substância DCH-2F é um cristal líquido nemático utilizado na 
construção de mostradores de matriz ativa de cristais líquidos. Sua 
estrutura está representada a seguir. 

 

A substância DCH-2F é um 

(A) isocianeto aromático.   

(B) cianeto aromático.       

(C) haleto orgânico.   

(D) alcano saturado. 

(E) hidrocarboneto aromático.   

 
81. (Ufrgs)  A seguir estão relacionados, os nomes químicos de seis 
compostos orgânicos e, entre parênteses, suas respectivas 
aplicações; e adiante na figura, as fórmulas químicas de cinco desses 
compostos. 
Associe-os adequadamente. 
1 - ácido ρ-aminobenzoico (matéria-prima de síntese do anestésico 
novocaína) 
2 - ciclopentanol (solvente orgânico) 
3 - 4-hidróxi-3-metoxibenzaldeído (sabor artificial de baunilha) 
4 - α-naftol (matéria-prima para o inseticida carbaril) 
5 - trans-1-amino-2-fenilciclopropano (antidepressivo) 
6 - β-naftol (conservante de alimentos) 
 

 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é 

(A) 1 - 5 - 6 - 3 - 2.   

(B) 5 - 3 - 6 - 2 - 4.   

(C) 1 - 4 - 3 - 5 - 2.   

(D) 1 - 5 - 4 - 3 - 2.   

(E) 3 - 2 - 4 - 1 - 6.       

 

82 - (UDESC SC) - Os tipos de ligações químicas dos compostos: 

NH3; CO2; Fe2O3; Cl2; KI são, respectivamente, 

a)  covalente polar, covalente polar, iônica, covalente apolar, 

iônica.     

b)  covalente apolar, iônica, covalente polar, covalente apolar, iônica. 

c)  covalente apolar, covalente polar, iônica, covalente apolar, iônica. 

d)  covalente polar, covalente apolar, iônica, covalente polar, iônica. 

e)  covalente polar, covalente apolar, iônica, covalente apolar, 

covalente polar. 

 

83 - (PUC Camp SP) - A mina de ouro é explorada pelo garimpo que, 

em uma parte do processo, utiliza mercúrio para formar uma liga 

metálica denominada 

 

a)  amálgama. 

b)  aço. 

c)  bronze. 

d)  latão. 

e)  solda. 

 

84 - (UEFS BA) - Na parede revestida de placas de cobre do lavabo, 

os arquitetos criaram um nicho para expor pequenas obras, como 

escultura em espiral de lâminas de alumínio. O contraste de tons dos 

metais valoriza o espaço. 

A partir dessas informações e de algumas propriedades do alumínio e 

do cobre, mostradas na tabela, é correto afirmar: 

a)  O alumínio precisa ser aquecido a 800ºC para que seja 

transformado em filmes. 

http://1.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TOWN1dJdVKI/AAAAAAAABOw/bHOBgpqSCTE/s1600/fig_quest%C3%A3o_09.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TOWQn_EH34I/AAAAAAAABPA/gibFkBIzuAg/s1600/fig_quest%C3%A3o_10.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LFeCwFfjTn0/Ua5w127afWI/AAAAAAAABwk/BhoX5JsIGtg/s1600/quest%C3%A3o+p+blog.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-LFeCwFfjTn0/Ua5w127afWI/AAAAAAAABwk/BhoX5JsIGtg/s1600/quest%C3%A3o+p+blog.jpg
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b)  O alumínio e o cobre são metais dúcteis porque são 

transformados em lâminas de pequenas espessuras. 

c)  Os fios de cobre e de alumínio possuem condutividade elétrica 

apenas abaixo das temperaturas de fusão dessas substâncias. 

d)  Os tons dos metais resultam da emissão de radiação 

eletromagnética provocada pelo salto de elétrons de um nível de 

energia para outro mais externo. 

e)  As substâncias metálicas possuem retículos cristalinos, formados 

por íons positivos, nos quais os elétrons das ligações estão 

parcialmente localizados. 

 

85 - (UDESC SC) - Três substâncias desconhecidas foram testadas, 

no intuito de classificá-las. A tabela abaixo mostra os resultados dos 

testes. 

 

 

Com base nessa tabela, podem-se classificar X, Y e Z, 

respectivamente, como 

a)  metal, sólido iônico e sólido molecular. 

b)  sólido iônico, metal e sólido molecular. 

c)  sólido molecular, metal e sólido iônico. 

d)  sólido molecular, sólido iônico e metal. 

e)  metal, sólido molecular e sólido iônico. 

 
86.(Mackenzie-SP) Analise as seguintes informações:  
I. A molécula CO2 é apolar, sendo formada por ligações covalentes 
polares.  
II. A molécula H2O é polar, sendo formada por ligações covalentes 
apolares.  
III. A molécula NH3 é polar, sendo formada por ligações iônicas.  
Concluiu-se que:  
a) somente I é correta.  
b) somente II é correta.  
c) somente III é correta.  
d) somente II e III são corretas.  
e) somente I e III são corretas.  
 
87. (Unesp-SP) Dentre as afirmativas abaixo, assinalar a que contém 
a afirmação incorreta.  
a) Ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de 
elétrons entre dois átomos.  
b) O composto covalente HCℓ é polar, devido à diferença de 
eletronegatividade existente entre os átomos de hidrogênio e cloro.  
c) O composto formado entre um metal alcalino e halogênio é 
covalente.  
d) A substância da fórmula Br2 é apolar.  
e) A substância da fórmula CaI2 é iônica.  
 
88.(UDESC SC/2012)  
Assinale a alternativa correta em relação às características da 

molécula de amônia (NH3) e da de tetracloreto de carbono (CC4), 
respectivamente: 

a)polar e solúvel em água; polar e solúvel em água. 
b)polar e pouco solúvel em água; apolar e muito solúvel em água. 
c)apolar e solúvel em água; polar e solúvel em água. 
d)polar e solúvel em água; apolar e pouco solúvel em água. 
e)apolar e pouco solúvel em água; apolar e pouco solúvel em água. 
 
89.(UEL-PR) Cloro é mais eletronegativo do que o bromo. Sendo 
assim, moléculas desses elementos podem ser representadas por:  
a) Cl - Br, que é polar.  
b) Cl - Br, que é apolar.  
c) Cl - Br - Cl, que é apolar.  
d) Cl - Cl, que é polar.  
e) Br - Br, que é polar.  
 
90. (UFRGS-RS) As substâncias SO2 e CO2 apresentam moléculas 
que possuem ligações polarizadas. Sobre as moléculas destas 
substâncias é correto afirmar se que:  
a) ambas são polares, pois apresentam ligações polarizadas.  
b) ambas são apolares, pois apresentam geometria linear.  
c) apenas o CO2 é apolar, pois apresenta geometria linear.  
d) ambas são polares, pois apresentam geometria angular.  
e) apenas o SO2 é apolar, pois apresenta geometria linear.  
 

BIOLOGIA [91-108]: 

 

91. (MACK-SP)A meningite meningocócica, cuja profilaxia, 
principalmente entre escolares, se fez com vacinas conhecidas como 
„tipo A‟ e „tipo C‟, é uma infecção causado: 
a) somente por vírus. 
b) por bactérias formadas por bastão ou bacilos. 
c) por bactérias de forma esférica. 
d) por vírus e bactérias. 
e) por vírus e riquétsias 
92 .(UFMG)Em que alternativa as duas características são comuns a 
todos os indivíduos do reino Monera? 
a) Ausência de núcleo e presença de clorofila. 
b) Ausência de carioteca e presença de síntese protéica. 
c) Incapacidade de síntese protéica e parasitas exclusivos. 
d) Presença de um só tipo de ácido nucléico e ausência de clorofila. 
e) Ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA. 
 
93 .(UFRJ) Numere a Segunda coluna de acordo com a primeira e de 
pois assinale a alternativa que contenha a sequência correta: 
colunaI 
(1) bacilos 
(2) estreptococos 
(3) estafilococos 
(4) tétrades 
(5) sarcina 
(6) espirilos 
colunaII 
( ) cocos em grupos densos 
( ) cocos em grupos aproximadamente cúbicos 
( ) cocos em fileira 
( ) filamentos helicoidais 
( ) bastonete reto em geral de 1 a 15 micra 
( ) cocos em grupo de quatro 
a) 3-2-5-6-1-4 
b) 3-5-2-6-1-4 
c) 3-5-2-1-6-4 
d) 3-5-2-6-4-1 
e) 3-5-1-2-4-6 
 
94 .(UFES) Bactérias causadoras de infecção e que são vistas ao 
microscópio como grupamento de glóbulos em cacho certamente 
são: 
a) estafilococos. 

http://2.bp.blogspot.com/-A3Q9kOQM-4w/Ua5xFjyGf1I/AAAAAAAABws/OjjQAGU3Ecg/s1600/quest%C3%A3o+p+blog-10.jpg
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b) estreptococos. 
c) diplococos. 
d) micrococos. 
e) bacilos. 
 
95.(MACK-SP) Em relação a morfologia, as bactérias com formas 
esféricas, de bastão, em cacho de uva e em colar denominam-se, 
respectivamente: 
a) cocos, bacilos, estafilococos, estreptococos. 
b) bacilos, cocos estafilococos, estreptococos. 
c) cocos, bacilos, estreptococos, estafilococos. 
d) bacilos, cocos, estreptococos, estafilococos. 
e) estreptococos, estafilococos, bacilos, cocos. 
 
96.(FCMS-SP) Bacilos são: 
a) vírus em forma de bastonete. 
b) bactérias esféricas, agregadas em fio. 
c) bactérias em forma de bastonete. 
d) hifas de fungos do grupo dos basidiomicetos. 
e) fungos unicelulares e de forma alongada. 
 

97. 

 
 

Nem todas as plantas e animais são encontrados em todas as partes 
do mundo ou em todos os lugares em que poderiam sobreviver se o 
clima e a topografia fossem os únicos fatores determinantes da 
distribuição.  
Através do mapa e da árvore filogenética da figura, conclui-se que as 
respectivas aves ápteras (que não voam) avestruz, emas, emus e 
kiwi são 
 
1. originárias de um ancestral comum e nativas da África, América do 

Sul, Austrália e Nova Zelândia, respectivamente.  
2. originárias de dois ancestrais comuns e nativas da Europa, 

América Central, Austrália e Nova Zelândia, respectivamente.  
3. originárias de dois ancestrais comuns e nativas da África, América 

do Sul, Austrália e Nova Zelândia, respectivamente.  
4. originárias de um ancestral comum e nativas da Europa, América 

Central, Austrália e Nova Zelândia, respectivamente.  
 
E os processos que provocaram a diferenciação desses animais 
dessas regiões foram:  
 
I. isolamento geográfico, mutações e recombinação, seleção natural, 

adaptação a ambientes diferentes e isolamento reprodutivo.  
II. Apenas o isolamento geográfico.  
III. Apenas mutações e recombinações.  
(IV) Apenas o isolamento reprodutivo.  

 
São verdadeiras as afirmações: 
a) 3, II   
b) 2, I   
c) 1, I   
d) 4, III   
e) 1, II  

 
98.Alguns cientistas acreditam que os ancestrais de todos os animais 

tenham sido colônias de protozoários flagelados, a partir das quais 

teriam surgido dois ramos: um deles teria continuado como um 

simples agregado de células pouco especializadas, sem formar 

tecidos verdadeiros, e o outro teria desenvolvido células com maior 

grau de especialização, organizadas em tecidos, originando todos os 

outros animais. A partir dessas informações foi elaborada a figura a 

seguir, que representa uma provável árvore filogenética dos grandes 

grupos de animais invertebrados. 

 

Os números I, II, III, IV e V representam, respectivamente,  

a) nematelmintos, platelmintos, poríferos, artrópodes e anelídeos.  
b) nematelmintos, platelmintos, poríferos, anelídeos e artrópodes.  
c) platelmintos, poríferos, nematelmintos, artrópodes e anelídeos.  
d) poríferos, platelmintos, nematelmintos, anelídeos e artrópodes.  
e) poríferos, nematelmintos, platelmintos, anelídeos e artrópodes.  
 
99.De forma não tão rara, a imprensa divulga a descoberta de uma 

nova espécie. Mecanismos de isolamento geográfico e/ou 

reprodutivos contribuem para o processo de especiação. Associe os 

exemplos listados na coluna 1 com os respectivos mecanismos de 

isolamento reprodutivo apresentados na coluna 2. 

Coluna 1 

1. Florescimento em épocas diferentes 

2. Desenvolvimento embrionário irregular 

3. Alterações nos rituais de acasalamento 

4. Meiose anômala 

5. Impedimento da cópula por incompatibilidade dos órgãos 

reprodutores 

Coluna 2 

(     ) Isolamento mecânico 

(     ) Isolamento estacional 

(     ) Mortalidade do zigoto 

(     ) Esterilidade do híbrido 

(     ) Isolamento comportamental 

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA.  

a) 1, 3, 4, 2 e 5 
b) 4, 3, 2, 5 e 1 
c) 4, 3, 5, 2 e 1 
d) 5, 1, 4, 3 e 2 
e) 5, 1, 2, 4 e 3 
 
100.Duas populações de pássaros morfologicamente semelhantes e 

designadas por A e B vivem em ecossistemas diferentes. Na área de 

transição entre esses ecossistemas pode, ocasionalmente, ocorrer 

cruzamento entre membros das populações A e B com descendentes 

férteis. 
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A partir da análise dessa situação, um estudante aventou as 

seguintes hipóteses: 

I - As populações A e B podem ser subespécies ou raças de uma 

mesma espécie. 

II - As populações A e B podem estar em fase de especiação. 

III - O DNA das populações A e B apresenta grande semelhança 

quanto às sequências de bases nitrogenadas. 

Pode-se considerar:  

a) apenas I viável.  
b) apenas II viável.  
c) apenas III viável.  
d) II e III viáveis.  
e) I, II e III viáveis.  
 
101.A seguir temos a representação esquemática de uma população 

de indivíduos A de uma determinada espécie. Nesta população surge 

um mutante M, cuja origem é desconhecida. 

Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com o gráfico 

 

a) a mutação em M determina a manifestação de caráter indesejável, 
tornando o indivíduo menos apto a sobreviver.  

b) a mutação em M melhora sua relação com as exigências do meio 
ambiente, tornando o indivíduo mais apto à sobrevivência.  
c) os indivíduos A foram, certamente, contaminados por um vírus 
mutante que se desenvolveu nos indivíduos M, provocando sua 
extinção.  
d) os indivíduos M foram, certamente, afetados por um vírus que os 
tornou também mutantes e mais aptos a sobreviver, facilitando a 
sobrevivência dos indivíduos A. 
e) as mutações em M tornaram, certamente, os indivíduos A estéreis, 
razão fundamental de sua extinção.  
 
102.Encontram-se a seguir etapas de um processo de especiação.  

 

I - Quando a temperatura da região se eleva, duas populações se 

isolam nas encostas de montanhas diferentes.  

II - Uma espécie de pássaro, adaptada ao frio, habita todo um vale. 

III - As diferenças genéticas acumuladas durante o período de 

isolamento não permitem que os membros das duas populações se 

cruzem. 

IV - Após milhares de anos, a temperatura volta a baixar e as duas 

populações espalham-se pelo vale. 

A sequência lógica dessas etapas é:  

a) I, II, III, IV.  
b) II, I, III, IV.  
c) II, I, IV, III.  
d) II, III, IV, I.  
e) IV, III, II, I.  
 
103.( PUCC-SP) Os itens abaixo referem-se à estrutura, composição 
e função dos ácidos nucleicos. 
• Estrutura: I) Dupla hélice; II) Cadeia simples. 
• Composição: 1) Presença de uracila; 2) Presença de timina. 
• Função: a) síntese de proteínas; b) transcrição gênica. 
São características do ácido ribonucleico: 
a) II – 2 – b 

b) I – 1 – a 
c)  I – 2 – b 
d) II – 1 – a 
e) II – 1 – b 
 
104 .(FCMS-SP) O principal tipo de reprodução das bactérias é: 
a) a hormogogia. 
b) o brotamento. 
c) a cissipariedade. 
d) a segmentação. 
e) a isogamia. 
 
105.( Uerj) “Testes genéticos: a ciência se antecipa à doença. Com o 
avanço no mapeamento de 100 mil genes dos 23 pares de 
cromossomos do núcleo da célula (Projeto Genoma, iniciado em 
1990, nos EUA), já é possível detectar por meio de exames de DNA 
(ácido desoxirribonucleico) a probabilidade de uma pessoa 
desenvolver doenças [...].” (O Globo, 10/08/1997). 
Sabe-se que o citado mapeamento é feito a partir do conhecimento 
da sequência de bases do DNA. O esquema abaixo que representa o 
pareamento típico de bases encontradas na molécula de DNA é: 

a)   

b)  

c)   

d)  
 
106. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a 
frase abaixo: 
Existem cinco tipos principais de bases nitrogenadas: adenina, 
______________, citosina, __________ e uracila. As duas primeiras 
possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma 
substância chamada ____________, sendo, por isso, denominadas 
bases ______________. 
a) Guanina, timina, purina, púricas. 
b) Timina, guanina, pirimidina, púricas. 
c) Timina, guanina, pirimidina, púricas. 
d) Timina, guanina, púricas, pirimídicas. 
e) Guanina, timina, purina, pirimidina. 
 
107. Assinale a alternativa incorreta: 
a) O nome ácido nucleico indica que as moléculas de DNA e RNA 
são ácidas e foram identificadas, a princípio, no núcleo das células. 
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b) O DNA é encontrado no núcleo, formando os cromossomos e parte 
dos nucléolos, e também em pequena quantidade na mitocôndria e 
no cloroplasto. 
c) O ácido ribonucleico é encontrado no nucléolo, nos ribossomos, no 
citosol, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. 
d) Tanto DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de 
grande número de moléculas menores, os nucleotídeos. 
e) As bases existentes na molécula de DNA são a adenina, guanina, 
citosina e uracila. 
 
108. As bases nitrogenadas podem ser divididas em bases púricas e 
pirimídicas. Assinale a alternativa que contém os nomes das bases 
pirimídicas. 
a) Adenina, citosina e timina; 
b) Adenina, timina e uracila; 
c) Guanina, timina e uracila; 
d) Citosina, timina e uracila; 
e) Citosina, timina e guanina. 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

109. (Ufsj 2012)Considere a função  
x 3

g x .
2x 1





O domínio de 

g(x) e a função inversa de g(x) são, respectivamente,  

a)  x ;x 1 2    e  1 x 3
g x

2x 1

 



 

b)  x ;x 1 2 e x 3     e  1 x 3
g x

2x 1

  



 

c)  x ;x 1 2    e  1 x 3
g x

2x 1

  



 

d)  x ;x 1 2 e x 3      e  1 x 3
g x

2x 1

 

 

 

 
110. (Uepb 2012)Dada a função bijetora 

 
3x 2

f(x) , D(f) 1 ,
x 1


  


 o domínio de 1f (x)  é  

a)  3   

b)    

c)  1    

d)  1     

e) 
2

3

 
  
 

 

 
111. (Uespi 2012)  Uma função f, tendo como domínio e 
contradomínio o conjunto dos números reais, satisfaz 

f(3 x) f(3 x),    para todo x real. Se f(x) 0  admite 

exatamente quatro raízes reais, quanto vale a soma destas raízes?  
a) 12   
b) 11   
c) 10   
d) 9   
e) 8 
 
112. (G1 - cftmg 2004)A função inversa da função f(x) = (x - 1)/2 é  

a) 2x + 1  
b) 2x - 1  
c) 2/(x - 1)   
d) (x + 1)/2  
e)nda. 
 
113. (Uerj 2014)  O gráfico abaixo mostra o segmento de reta AB, 
sobre o qual um ponto C (p, q) se desloca de A até B (3, 0). 
 

 
 
O produto das distâncias do ponto C aos eixos coordenados é 
variável e tem valor máximo igual a 4,5. 
O comprimento do segmento AB corresponde a:  
 

a) 5    

b) 6    

c) 3 5   

d) 6 2   

e)nda. 
 
114. (Uerj 2014)  Um feirante vende ovos brancos e vermelhos. Em 
janeiro de um determinado ano, do total de vendas realizadas, 

50% foram de ovos brancos e os outros 50%  de ovos vermelhos. 

Nos meses seguintes, o feirante constatou que, a cada mês, as 

vendas de ovos brancos reduziram-se 10%  e as de ovos vermelhos 

aumentaram 20%,  sempre em relação ao mês anterior. 

Ao final do mês de março desse mesmo ano, o percentual de vendas 
de ovos vermelhos, em relação ao número total de ovos vendidos em 
março, foi igual a:  
a) 64%  
b) 68%  
c) 72%  
d) 75% e) nda. 

 
115. 

 
Baseado nos dados do infográfico, a relação entre o número de gols 
do jogador pelo Barcelona e o número de gols pela seleção argentina 
é, aproximadamente 
 
a) 100%  
b) 190%  
c) 211%  
d) 1 000%  
e) 2 000% 
 
116. 
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O atraso escolar, causado principalmente pelo ingresso tardio no 
colégio, pela repetência e pelo abandono, é um problema que 
persiste no país e, segundo a ONG Todos Pela Educação, pode fazer 
com que o Brasil não atinja as metas de conclusão dos ensinos 
fundamental e médio até 2022.  A conclusão, que faz parte do 
relatório “De Olho nas Metas 2011”, divulgado nesta terça-feira, não é 
a única que preocupa educadores. Segundo a entidade, 3,8 milhões 
de crianças e jovens de 4 a 17 anos ainda estão fora da escola. 
Baseado no censo de 2010, o estudo mostra que este número 
representa 8,5% da população nesta faixa etária.  
Fonte : http://valdenycruz.blogspot.com/2012/02/38-milhoes-ainda-
estao-fora-da-escola.html  

Acesso em 08/02/12.  
De acordo com a leitura da charge e do texto, podemos inferir que o 
número total de alunos que deveriam estar na escola, 
aproximadamente, em milhões, é 
a) 44,7  
b) 32,3  
c) 22,3  
d) 16,7 
e) 12,3 
 
117.O preço de venda de determinado produto tem a seguinte 
composição: 60% referente ao custo de produção, 10% referente ao 
lucro e 30% referente aos impostos. Em decorrência da crise 
econômica, houve um aumento de 10% no custo de produção desse 
produto, porém, ao mesmo tempo, ocorreu uma redução de 20% no 
valor dos impostos. Para aumentar as vendas do produto, o 
fabricante decidiu, então, reduzir seu lucro à metade. É correto 
afirmar, portanto, que depois de todas essas alterações, o preço do 
produto sofreu uma redução de: 
a) 5 % 
b) 10 % 
c) 11 % 
d) 19 % 
e) 22 % 
 
118“Dilma acaba de ir à Índia. Nossa presidente governa pouco mais 
de 190 milhões de habitantes. O governador de UttarPradesh, o mais 
populoso Estado indiano, governa mais gente: 200 milhões. Essa 
singela comparação nos fornece uma pequena noção de quão 
pequenos somos diante da população da Ásia. A Índia tem pouco 
mais de 1,2 bilhão de habitantes. A China tem 100 milhões a mais. O 
Brasil, se ficasse na Ásia, teria somente 5,4% da população dos dez 
maiores países daquela região. Somos muito pequenininhos diante 
daquele mundaréu de gente.” 

Alberto Carlos Almeida, Revista Época Nº 724 02/04/2012. 
Baseado no texto, a população total dos dez maiores países da Ásia 
é, aproximadamente, 
a) 3,8 bilhões de habitantes. 
b) 3,7 bilhões de habitantes. 
c) 3,6 bilhões de habitantes. 
d) 3,5 bilhões de habitantes. 
e) 3,4bilhões de habitantes. 
 
119. 

 
A partir do gráfico, podemos dizer que a tarifa, em reais, da 
eletricidade industrial brasileira é mais cara do que a média de 27 
países em 
a) 53% 
b) 98% 
c) 153% 
d) 198% 
e) 213% 
 
120.Fortaleza tem menor inflação do país 
Dentre as nove capitais brasileiras pesquisadas pelo IBGE, a Região 
Metropolitana de Fortaleza foi a que apresentou o menor crescimento 
da inflação, em janeiro, com índice de 0,07%. A inflação ficou na 
casa dos 0,56%. 

 
A partir das informações do gráfico, a inflação, no 
mês de janeiro de 2012, de Fortaleza, em relação à inflação do país 
no mesmo período, corresponde a 
a) 800% 
b) 700% 
c) 69% 
d) 12,5% 
e) 0,69% 
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4º TESTE QUINZENAL 
1º TRIMESTRE-2014 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

  3ª 19-05-2014 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


