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Coordenação do Ensino Médio 

4º TESTE QUINZENAL  - 1ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

 

SONS, LETRAS E IMAGENS 
1. Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que 

fonemas? 
 
a) Caderno 

b) Chapéu 
c) Flores 
d) Livro 
e) Disco 

 
2. Ele chegou às carreiras, trazendo do colégio a notícia da saída do 

professor. As palavras em itálico na frase anterior apresentam 
respectivamente: 

 
a) hiato, ditongo decrescente, ditongo crescente 

b) ditongo crescente, ditongo decrescente, hiato 
c) ditongo decrescente, ditongo crescente, hiato 
d) ditongo decrescente, ditongo crescente, ditongo decrescente 
e) hiato, ditongo crescente, ditongo decrescente 

 
3. Assinale a melhor resposta. Em papagaio, temos: 
 
a) um ditongo 

b) um tritongo 
c) um trissílabo 
d) um oxítono 
e) um proparoxítono 

 
4. Assinale a alternativa que inclui palavras da frase abaixo que 

contêm, respectivamente, um ditongo oral crescente e um hiato. 
 
As mágoas de minha mãe, que sofria em silêncio, jamais foram 

compreendidas por mim e meus irmãos. 
 
a) foram – minha 

b) sofria – jamais 
c) meus – irmãos 
d) mãe – silêncio 
e) mágoas – compreendidas 

 
5. Assinale o vocábulo com ditongo nasal decrescente: 
a) quando. 
b) zangou. 
c) misteriosos. 
d) vitória. 
e) moravam. 
6. A palavra que apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 

compõem é: 
a) importância 

b) milhares 
c) sequer 
d) técnica 
e) adolescente  

 

 

LITERATURA [07-12]: 

7. (Enem) 
 

 Gênero dramático é aquele em que o artista usa como 

intermediária entre si e o público a representação. A palavra vem 

do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma 

composição literária destinada à apresentação por atores em um 

palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é 

complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e 

possui uma estrutura específica, caracterizada: 1) pela presença de 

personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e 

à ação; 2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto 

de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens 

encadeadas à unidade do efeito e segundo uma ordem composta 

de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 3) pela 

situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, 

sociais, espirituais em que se situa a ação; 4) pelo tema, ou seja, a 

ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua interpretação 

real por meio da representação. 
 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1973. (Adaptado.) 

 

 Considerando o texto e analisando os elementos que constituem 

um espetáculo teatral, conclui-se que: 
 

a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de 

ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma 

coletiva. 

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído 

pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da 

peça e do trabalho interpretativo dos atores. 

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, 

como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, 

imagens e fragmentos textuais, entre outros. 

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação 

teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da 

comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias 

atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do 

processo de produção/recepção do espetáculo teatral, já que se 

trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente 

à cena teatral. 

 

8. Aula de português 

A linguagem 

na ponta da língua 

tão fácil de falar 

e de entender. 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 
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sabe lá o que quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a priminha. 

O português são dois; o outro, mistério. 
 

 ANDRADE, Carlos Drummond de. Esquecer para lembrar. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1979. 
 
 (Enem) Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta 

expressa o contraste entre marcas de variação de usos da 
linguagem em: 
a) situações formais e informais. 
b) diferentes regiões do país. 
c) escolas literárias distintas. 
d) textos técnicos e poéticos. 
e) diferentes épocas. 

 
9. (PUC - SP) Nos trechos: "...nem um dos autores nacionais ou 

nacionalizados de oitenta pra lá faltava nas estantes do major" e 
"...o essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja" 
encontramos, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem: 
 
a) prosopopéia e hipérbole; 
b) hipérbole e metonímia; 
c) perífrase e hipérbole; 
d) metonímia e eufemismo; 
e) metonímia e prosopopéia. 
 
 10. (VUNESP) Na frase: "O pessoal estão exagerando, me disse 
ontem um camelô", encontramos a 
figura de linguagem chamada: 
 
a) silepse de pessoa 
b) elipse 
c) anacoluto 
d) hipérbole 
e) silepse de número 
  

11. (ITA) Em qual das opções há erro de identificação das figuras? 
 
a) "Um dia hei de ir embora / Adormecer no derradeiro sono." 
(eufemismo) 
b) "A neblina, roçando o chão, cicia, em prece. (prosopopéia) 
c) Já não são tão freqüentes os passeios noturnos na violenta Rio 
de Janeiro. (silepse de número) 
d) "E fria, fluente, frouxa claridade / Flutua..." (aliteração) 
e) "Oh sonora audição colorida do aroma." (sinestesia) 
 

12. (FATEC) "Seus óculos eram imperiosos." Assinale a alternativa em 
que aparece a mesma figura de linguagem que há na frase acima: 
  
a) "As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes." 
b) "Nasci na sala do 3° ano." 
c) "O bonde passa cheio de pernas." 
d) "O meu amor, paralisado, pula." 
e) "Não serei o poeta de um mundo caduco."  

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

13. "– Mas se eu inventei, como é que não existe?" 
 
Segundo se deduz da fala espantada do amigo do narrador, a língua, 

para ele, era um código aberto: 
 
a) ao qual se incorporariam palavras fixadas no uso popular; 
b) a ser enriquecido pela criação de gírias; 

c) pronto para incorporar estrangeirismos; 
d) que se amplia graças à tradução de termos científicos; 
e) a ser enriquecido com contribuições pessoais. 
 

Texto para as questões 20 e 21. 

 

"A triste verdade é que passei as férias no calçadão do Leblon, nos 
intervalos do novo livro que venho penosamente perpetrando. 
Estou ficando cobra em calçadão, embora deva confessar que o 
meu momento calçadônido mais alegre é quando, já no caminho de 
volta, vislumbro o letreiro do hotel que marca a esquina da rua onde 
finalmente terminarei o programa-saúde do dia. Sou, digamos, um 
caminhante resignado. Depois dos 50, a gente fica igual a carro 
usado, é a suspensão, é a embreagem, é o radiador, é o 
contraplano do rolabrequim, é o contrafarto do mesocárdio 
epidítico, a falta da serotorpina folimolecular, é o que mecânicos e 
médicos disseram. Aí, para conseguir ir segurando a barra, vou 
acatando os conselhos. Andar é bom para mim, digo sem muita 
convicção a meus entediados botões, é bom para todos." 

(João Ubaldo Ribeiro, O Estado de S. Paulo, 6/8/95) 
 
14. No período que se inicia em "Depois dos 50...", o uso de termos (já 

existentes ou inventados) referentes a áreas diversas tem como 
resultado: 

 
a) um tom de melancolia, pela aproximação entre um carro usado e um 

homem doente; 
b) um efeito de ironia, pelo uso paralelo de termos da medicina e da 

mecânica; 
c) uma certa confusão no espírito do leitor, devido à apresentação 
de termos novos e desconhecidos; 
d) a invenção de uma metalinguagem, pelo uso de termos médicos 
em lugar de expressões corriqueiras; 
e) a criação de uma metáfora existencial, pela oposição entre o ser 
humano e objetos. 
 

15. Na frase "Aí, para conseguir ir segurando a barra, vou acatando os 
conselhos...". Aí será corretamente substituído, de acordo com seu 
sentido no texto, por: 

 
a) Nesse lugar 
b) Nesse instante 

c) Contudo 
d) Em conseqüência 
e) Ao contrário 
 

16. A prosopopéia, figura que se observa no verso "Sinto o canto da 
noite na boca do vento", ocorre em: 

 
a) "A vida é uma ópera e uma grande ópera." 
b) "Ao cabo tão bem chamado, por Camões, de ‘Tormentório’, os 

portugueses apelidaram-no de ‘Boa Esperança’." 
c) "Uma talhada de melancia, com seus alegres caroços." 
d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, Na flor silvestre, que 
embalsama os ares." 
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e) "A felicidade é como a pluma..." 
 

17. Folha: De todos os ditados envolvendo o seu nome, qual o que 
mais lhe agrada? 
Satã: O diabo ri por último. 
Folha: Riu por último. 
Satã: Se é por último, o verbo não pode vir no passado. 

(O Inimigo Cósmico, Folha de S. Paulo, 3/9/95) 
 

Rejeitando a correção ao ditado, Satã mostra ter usado o presente 
do indicativo com o mesmo valor que tem em: 

 
a) Romário recebe a bola e chuta. Gooool! 
b) D. Pedro, indignado, ergue a espada e dá o brado de independência. 
c) Todo dia ela fez tudo sempre igual. 
d) O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos 
catetos. 
e) Uma manhã destas, Jacinto, apareço no 202 para almoçar contigo. 
 
18. Reflita sobre o diálogo abaixo: 
 

X – Seu juízo melhorou? 
Y – Bom... é o que diz nosso psiquiatra. 
Em Y: 
 
(1) Bom não se classifica como adjetivo. 
(2) é e diz estão conjugados no mesmo tempo. 
(3) o é pronome demonstrativo. 
(4) psiquiatra é o núcleo do sujeito. 
 
Somando-se os números à esquerda das declarações corretas com 
referência a Y, o resultado é: 
a) 6 

b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 

 

ESPANHOL [19-24]: 

 
19- “…Me pregunto qué cables se le cruzarán en esa pequeña cabeza 

maltratada cuando reacciona así. Sin duda el daño sufrido en el 
pasado, y el dolor, siguen teniéndola presa de algún modo y 
haciéndole confundir las situaciones…” 
La función gramatical del vocablo destacado en el fragmento es 

 
a) Pronombre relativo. 
b) Pronombre interrogativo. 
c) Conjunción. 
d) Pronombre admirativo. 
e) Adverbio. 
 
20- Elige la alternativa cuya utilización de los pronombres; relativos, 

interrogativos y/o (e/ou) exclamativos está errada. 
 
a) ¿En qué estas pensando? 
b) El coche que pienso comprar es éste. 
c) Los pueblos donde ocurrieron las peores inundaciones han tenido 

muchos perjuicios materiales. 
d) Ana necesitaba encontrar a alguien con quienes compartir su pasión 

por la poesía 
e) Los ideales por los cuales luchaba ya no tenían ningún significado. 
 

 
21- O texto sugere que: 
 
a) debemos substituir alimentos gordurosos por saudáveis. 
b) não se pode mais comer sanduíches na Espanha. 
c) só as frutas e verduras são benéficas à saúde. 
d) frutas vermelhas e verduras não engordam. 
e) os sanduíches devem conter vegetais frescos. 
 

  
 
22- Nesse horóscopo faltam os títulos dos parágrafos, que 

correspondem a cada âmbito da vida dos nativos do signo de touro. 
A sequência correta de títulos é: 

 
a) Salud – Trabajo – Mensaje – Vida Sentimental  
b) Mensaje – Trabajo – Vida Sentimental – Salud 
c) Vida Sentimental – Mensaje – Trabajo – Salud 
d) Trabajo – Mensaje – Vida Sentimental – Salud 
e) Mensaje – Salud – Vida Sentimental – Trabajo 
 
23- Lendo o primeiro parágrafo, podemos entender que: 
 
a) os taurinos devem tomar precauções, senão poderão passar por 

dificuldades. 
b) as dificuldades não devem trazer estagnação, mas sim aprendizado. 
c) é preciso tomar decisões para superar as dificuldades. 
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d) as dificuldades são necessárias para o desenvolvimento humano. 
e) os taurinos podem ficar tranquilos, pois não haverá dificuldades em 

seu caminho nessa semana. 
 
24- (UEPB )  Analizando la fotografía se concluye que el montañismo 

es un deporte que 
 

                  
 
I. exige salud, fuerza de voluntad y coraje. 
II. puede acarrear un sentimiento de soledad. 
III. cualquiera lograría llevar a cabo sin ningún problema. 
Está correcta solamente la alternativa: 
 
 
a) I         
b) II        
c) III         
d) I y II       
e) II y III 

 
 

INGLÊS [25-30]: 

 

Assinale a alternativa correta. 

 Os testes a seguir referem-se a Preposições: 

 

25. She is going to arrive ___________ 4:30 p.m. 

a) into 

b) on 

c) at 

d) in 

 

26. Be careful! You can't go ___________ her. She's too strong. 

a) for 

b) into 

c) in 

d) against    
   
 

27. Look for this passage ___________ page 34.  
a)  in    
b)  on    
c)  of    
d)  at    
e)  for 

 

28. The dangerous package was found __________ the taxi driver. 

a) by 

b) in 

c) of 

d) off 

e) from 

 

29. Polio, T. B., and diphtheria do not exist __________ most 

developed countries anymore. 

a) of 

b) on 

c) for 

d) in 

e) from 

 

30. That kind of bird hasn't been found __________ 5 years now. 

a) from 

b) in 

c) of 

d) by 

e) for 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 
Filosofia e Sociologia 

 
31.  

 
 
 Teoria fundamental de Comte e que influenciou tanto o surgimento 

da Sociologia enquanto ciência e o próprio pensamento 

contemporâneo (com as devidas ressalvas mediante o 

desenvolvimento do pensamento ao longo do tempo após o seu 

surgimento), o Positivismo segue uma lógica segundo a qual o 

caminho para o conhecimento científico da Sociologia deve 

considerar os seguintes passos: 

 

a) Observação, Experimentação, leis 

b) Observação, leis, teoria 

c) Observação, teoria, leis 

d) Observação, análise, teoria 

 
32. As principais características do Fato Social, segundo Durkheim, são 

Coercitividade, exterioridade e generalidade. Na sequência a 
seguir, identifique a alternativa que não é pertinente quanto as 
características do Fato Social. 

 
a) Exterioridade – Costumes, valores e crenças que os indivíduos 

absorvem da sociedade ou na cultura na qual estão inseridos 

independentemente de sua vontade. 

b) Coercitividade – os costumes, valores e crenças que os indivíduos 

absorvem da sociedade ou de sua cultura são impostos – aos 

indivíduos resta optar por eles. 

c) Generalidade – o Fato social se repete na mesma sociedade, em 

alguns grupos ou indivíduos, caracterizando-se como “geral”. 
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d) Exterioridade – os costumes, valores e crenças que os indivíduos 

absorvem da sociedade ou de sua cultura são impostos – aos 

indivíduos resta optar por eles. 

 
33. Qual das alternativas a seguir indica corretamente qual a natureza 

do Senso Comum. 
 
a) O Senso Comum é um saber fragmentado, às vezes incoerente, 

que condiciona os indivíduos a aceitá-lo passiva e mecanicamente, 

frente à situação cultural em que vivem. 

b) O Senso Comum não é um saber fragmentado, mas às vezes 

incoerente, condiciona os indivíduos a aceitá-lo passiva e 

mecanicamente, frente à situação cultural em que vivem. 

c) O Senso Comum é um saber fragmentado, coerente, que 

condiciona os indivíduos a aceitá-lo passiva e mecanicamente, 

frente à situação cultural em que vivem. 

d) O Senso Comum é um saber sistemático que condiciona os 

indivíduos a aceitá-lo passiva e mecanicamente, frente à situação 

cultural em que vivem. 

34. “Imagine se o homem não tivesse sido tão curioso, tão inquieto 
sobre os fenômenos que o rodeavam. Se tivesse ficado satisfeito 
com os recursos rústicos, sem muito conforto, sem tratamentos de 
saúde... provavelmente não teríamos o avanço científico e 
tecnológico de que desfrutamos. 

 
Do material didático do Sistema dom Bosco: Indivíduo e Sociedade  
(Filosofia e as Formas do Conhecimento –  manual do mestre p 19) 

 
 Sobre o conhecimento, indique qual das seguintes opções explica a 

atitude de busca constante pelo conhecimento empenhada pelo 

homem. 

 
a) A satisfação de um mero desejo consumista 

b) A satisfação de um desejo de status social, numa posição 

privilegiada em relação aos demais 

c) A satisfação da própria natureza humana e do seu desejo de 

liberdade 

d) A Satisfação das necessidades puramente científica sem a sua 

interação com o social. 

 
35. A palavra estética vem do grego aesthesis, que significa 

sensibilidade. Ela foi utilizada originalmente pelo filósofo alemão 
Baumgarten (1714-1762) para designar o ramo da filosofia que 
estuda as manifestações artísticas. Partindo de pressupostos 
estéticos, sob que perspectiva podemos enxergar o conceito de 
belo ou feio em determinada expressão artística? 

 
a) Os conceitos de belo e feio estão ligados a uma visão unilateral dos 

observadores que, fundamentalmente, dão sentido à obra de arte 

devido o seu senso crítico sem o qual a obra se esvazia de 

significado; 

b) Os conceitos de belo e feio estão ligados a uma visão unilateral dos 

criadores que, fundamentalmente, dão sentido à obra de arte 

devido o seu senso artístico sem o qual a obra se esvazia de 

significado; 

c) Os conceitos de belo e feio não são fechados, não possuem um 

único significado, pois o julgamento estético depende do estado de 

espírito, da situação histórica, da cultura, da visão de mundo, da 

interpretação e doação de significados. 

d) Os conceitos de belo e feio são fechados, não possuem um único 

significado, pois o julgamento estético depende do estado de 

espírito, da situação histórica, da cultura, da visão de mundo, da 

interpretação e doação de significados. 

 
36. Socialização significa o processo pelo qual um indivíduo se torna 

membro ativo da sociedade em que nasceu, isto é, comporta-se de 
acordo com seus folkways e mores [...]. Há pouca dúvida de que a 
sociedade, por suas exigências sobre os indivíduos, determina, em 
grande parte, o tipo de personalidade que predominará. 
Naturalmente, numa sociedade complexa como a nossa, com 
extrema heterogeneidade de padrões, haverá consideráveis 
variações. Seria, portanto, exagerado dizer que a cultura produz 
uma personalidade totalmente estereotipada. A sociedade 
proporciona, antes, os limites dentro dos quais a personalidade se 
desenvolverá. 

 
 KOENING. S. Elementos de Sociologia. Tradução de: BORDA, 

Vera. Rio de Janeiro. Zahar, 1967.p. 70-75. 
 
 Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto 

afirmar: 
 
a) Existe uma interação entre a cultura e a personalidade, o que faz 

com que as individualidades sejam influenciadas de diferentes 

modos e graus pelo ambiente social. 

b) Apesar de os indivíduos se diferenciarem, desde o nascimento, por 

dotes físicos e mentais, desenvolvem personalidades praticamente 

idênticas por conta da influência da sociedade em que vivem. 

c) A sociedade impõem, por suas exigências, aprovações e 

desaprovações, o tipo de personalidade que o indivíduo terá. 

d) O indivíduo já nasce com uma personalidade que dificilmente 

mudará por influência da sociedade ou do meio ambiente. 

e) São as tendências hereditárias e não a sociedade que determinam 

a personalidade do indivíduo. 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. Leia, abaixo, o trecho da Oração Fúnebre de Péricles. 
“Vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas 
instituições de nossos vizinhos; ao contrário, servimos de modelo a 
alguns ao invés de imitar outros. Seu nome, como tudo depende 
não de poucos mas da maioria, é democracia. Nela [...] não é o fato 
de pertencer a uma classe, mas o mérito, que dá acesso aos 
postos mais honrosos [...]” TUCÍDIDES. História da Guerra do 
Peloponeso, Tradução de Mário da Gama Kury. 3 ed. Brasília: 
Editora da UNB, 1987, p. 98.  
Com base no texto e nos conhecimentos relativos à democracia 
ateniense, assinale as afirmações verdadeiras.  

I.  A democracia ateniense não permitia a participação de todos os 
habitantes da cidade, abrindo-a apenas aos cidadãos do sexo 
masculino. 

II.   Os escravos eram considerados estrangeiros, permanecendo 
assim, mesmo após obtida a liberdade. 

III. As mulheres não tinham participação política, ficando limitadas às 
atividades domésticas, sob rígida vigilância de seus pais e maridos. 

IV. As bases da democracia foram lançadas por Drácon, dividindo os 
cidadãos em classes, de acordo com suas rendas. 

V.  O regime democrático ateniense disseminou-se por várias cidades 
gregas, a exemplo de Tebas e Corinto. 

A sequencia correta é: 

a) I e III 
b) II, IV e V 
c) I, II e III 
d) III e V 
e) IV e V 
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38. As relações entre o Estado e a religião, existentes entre os povos 

da Antiguidade, caracterizaram diferentes formas de organização 
político-social. Sobre essas relações, é correto afirmar que a) o 
politeísmo implantado pelas monarquias hebraicas restringia a 
concepção do rei como ser humano, tornando-o, ungido de Deus.  

b) a teocracia egípcia, concepção divina de poder, personificada no 
faraó como próprio Deus, limitou-se ao período do Novo Império.  

c) a monarquia teocrática, no Egito antigo, ocorria através da 
personificação de Deus e do Estado na figura do faraó.  

d) o Código de Hamurábi era um manual de orientação espiritual, que 
autorizava os fiéis a fazer justiça com as próprias mãos. 

 
39. Sobre as invasões dos "bárbaros" na Europa Ocidental, ocorridas 

entre os séculos III e IX, é correto afirmar que: 
a) foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e 

barbárie, acarretou a ruína das instituições romanas. 
b) se, por um lado, causaram destruição e morte, por outro 

contribuíram, decisivamente, para o nascimento de uma nova 
civilização, a da Europa Cristã. 

c) apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu, afinal, conter os 
bárbaros, derrotando-os militarmente e, sem solução de 
continuidade, absorveu e integrou os seus remanescentes. 

d) se não fossem elas, o Império Romano não teria desaparecido, pois, 
superada a crise do século III, passou a dispor de uma estrutura 
sócio-econômica dinâmica e de uma constituição política 
centralizada. 

e) os Godos foram os povos menos importantes, pois quase não 
deixaram marcas de sua presença. 

 
40. Dos Séculos III a I a.C., através de guerras de conquista, os 

patrícios romanos estenderam a sua dominação sobre quase todos 
os povos do Mediterrâneo. Mas essa vitória externa de Roma 
contribuiu para transformar a sua própria ordem social interna. 
Como uma das mais importantes transformações, podemos citar: 

a) a queda da monarquia e o estabelecimento da república. 
b) a Lei das XII Tábuas, que equiparou patrícios e plebeus. 
c) a escravização generalizada dos plebeus e estrangeiros residentes 

em Roma. 
d) a introdução do latifúndio cultivado por escravos, em larga escala. 
e) a generalização do trabalho assalariado, estimulada pela expansão 

mercantil. 
 
41. Várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no 

Império Romano, entre elas: 
a) a oposição à religião do Estado Romano e a negação da origem 

divina do Imperador, pelos cristãos. 
b) a publicação do Edito de Milão que impediu a legalização do 

Cristianismo e alimentou a repressão. 
c) a formação de heresias como a do Arianismo, de autoria do bispo 

Ário, que negava a natureza divina de Cristo. 
d) a organização dos Concílios Ecumênicos, que visavam promover a 

definição da doutrina cristã. 
e) o fortalecimento do Paganismo sob o Imperador Teodósio, que 

mandou martirizar milhares de cristãos. 
 
42. Comparando-se as civilizações da Antigüidade Ocidental (Grécia e 

Roma), com as da Antigüidade Oriental (Egito e Mesopotâmia), 
constata-se que ambas conheceram as mesmas instituições 
básicas, muitas das quais, aliás, o Ocidente tomou do Oriente. 
Contudo, houve um setor original e específico da civilização greco-
romana. Trata-se do: 

a) econômico, com novas formas de indústria e comércio que 
permitiram o surgimento de centros urbanos. 

b) social, com novas formas de trabalho compulsório e hierarquias 
sociais baseadas no nascimento e na riqueza. 

c) religioso, com o aparecimento de divindades com representação 
antropomórfica e poderes ilimitados. 

d) cultural, com o desenvolvimento das artes plásticas e de expressões 
artísticas derivadas do uso da escrita. 

e) político, com a criação de práticas participativas no poder e 
instituições republicanas de governo. 

 
43. "Já se afirmou ser a Pré-História uma continuação da História 

Natural, havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o 
progresso da cultura". 

 
Sobre a Pré-História, qual das alternativas a seguir é incorreta? 

a) Várias ciências auxiliam o estudo, como a Antropologia, a 
Arqueologia e a Química. 

b) A Pré-História pode ser dividida em Paleolítico e Neolítico, no que se 
refere ao processo técnico de trabalhar a pedra. 

c) Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande 
desenvolvimento artístico, cujo exemplo são as pinturas 
antropomorfas e zoomorfas realizadas nas cavernas. 

d) O Neolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do 
Paleolítico, através dos traços geométricos do desenho e da 
pintura. 

e) Os primeiros seres semelhantes ao homem foram os Australopitecus 
e o Homem de Java que eram bem mais adaptados que o Homem 
de Neanderthal. 

 
44. Na Pré-História encontramos fases do desenvolvimento humano. 

Qual a alternativa que apresenta 
características das atividades do homem na fase neolítica? 
a) Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos. 
b) Os homens fabricavam seus instrumentos para obtenção de 

alimentos e abrigo. 
c) Os homens aprenderam a controlar o fogo. 
d) Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os 

juros. 
e) Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais, tornando-

se produtores de alimentos. 
 
45. São fatos ligados à Revolução Neolítica: 
a) Vida nômade e organização em tribos. 
b) terras pertencentes ao Estado e escravismo. 
c) domesticação de plantas e animais e sedentarização do homem. 
d) escravidão, impostos em trabalho e vassalagem, 
e) pintura em cavernas, vida nômade, caça e coleta de vegetais. 
 
46. As pinturas rupestres no paleolítico, tinham um significado mágico 

porque: 
a) expressavam o culto aos deuses. 
b) expressavam os valores religiosos. 
c) expressavam deuses antropozoomórficos. 
d) possuíam um caráter expressionista. 
e) ao representar cenas de caça e animais, os homens primitivos 

desejavam sucesso na caça. 
 
47. Todas as alternativas correspondem a atividades desenvolvidas 

durante o neolítico. Assinale aquela que sofreu solução de 
continuidade quanto ao seu desenvolvimento. 

a) A procura dos homens do neolítico pelas margens dos rios para se 
fixarem devido à secura do clima e à escassez de água. 

b) A sedentarização do homem, o desenvolvimento do cultivo do solo, 
de técnicas de caça e a domesticação de animais. 

c) A cultura dolmênica desenvolvida em parte da Europa. 
d) O surgimento dos primeiros aglomerados urbanos devido à 

necessidade dos indivíduos se defenderem de saques e agressões. 
e) O aparecimento dos primeiros trabalhos em metal, em barro e em lã. 
 
48. "Revolução Neolítica" é uma expressão criada pelo arqueólogo 

Gordon Childe, nos anos 60. 
Essa revolução implicou uma série de mudanças. A que tipo de 

mudanças se refere essa expressão? 
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(0) mudanças econômicas 
(1) mudanças nas estruturas sociais 
(2) mudanças tecnológicas 
(3) mudanças ideológicas 
(4) aumento demográfico 

 
GEOGRAFIA [49-60]: 

 
49. 

 
 

 

Apesar de ser um país mais extenso do que o Brasil, a China possui 

apenas um horário oficial para todo o território nacional. 

Caso os chineses adotassem o sistema internacional baseado no 

horário de Greenwich, o número aproximado defusos horários que 

haveria no país seria de: 

A) 2 

b) 4 

c)  6 

d)  8 

 
50. (UFJF-MG) Em função dos fusos horários observados no território 

brasileiro, quando na cidade de Recife forem 6 horas, quantas 
horas serão na cidade de Porto Velho, não considerando o horário 
de verão? 

a) 3 horas           
b) 4 horas           
c) 2 horas 
d) 5 horas 
e) 8 horas  
 
51. (Fuvest-SP) A cidade de São Paulo está situada no fuso horário 

45° oeste. Quando em São Paulo forem 13 horas, que horas serão 
numa cidade localizada no fuso 75° leste? 

a) 5 horas           
b) 11 horas         
c) 15 horas 
d) 19 horas 
e) 21 horas  
 
52. UFSC 

A linguagem cartográfica é essencial à geografia. Neste âmbito, 
CONSIDERE as afirmações adiante. 
 
I. O mapa é uma reprodução idêntica da realidade. 
II. São elementos que compõem os mapas: escala, projeção 
cartográfica, símbolo ou convenção e título. 
III. A escala é a relação entre a distância ou comprimento no mapa 
e a distância real correspondente à área mapeada. 
 
Considerando as três assertivas, PODE-SE AFIRMAR 
CORRETAMENTE que: 
a) apenas I é verdadeira 

b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas I e III são verdadeiras. 
e) apenas II e III são verdadeiras. 

 
53. Existem diferentes formas de representação plana da superfície da 

Terra (planisfério). Os planisférios de Mercator e de Peters são 
atualmente os mais utilizados. 

 
Apesar de usarem projeções, respectivamente, conforme e 
equivalente, ambas utilizam como base da projeção o modelo: 

 
54. UFPR - As escalas são relações entre as dimensões reais e as 

de representações gráficas registradas em mapas. Quanto às 
escalas numéricas 1 : 10 000 e 1 : 50 000, é CORRETO 
AFIRMAR: 

1.  Por se tratar de uma razão, a escala de 1 : 10 000 é maior que a 
de 1 : 50 000. 

2. Em folhas de iguais dimensões, a escala de 1 : 10 000 possibilita 
representar uma superfície 5 vezes maior que a de 1 : 50 000. 

3. As distâncias equivalentes na realidade são, respectivamente, 10 
e 50 vezes maiores que as utilizadas. 

4. A escala menor exige maior generalização, enquanto que a 
escala maior exige maior precisão na representação. 
 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. 
 
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

 

55. (UFSJ) “Uma lua espetacular durante boa parte do dia. Não havia 

mais dia e eu não havia percebido. O céu avermelhado e cristalino 

por algumas horas e uma longa noite em seguida. Pôr e nascer do 

sol reunidos num único e breve esforço de luz, próximos ao meio 

dia verdadeiro. (...) Manhã e entardecer eram agora próximos” 

  

Amir Klink, Parati: entre dois pólos. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1998, p. 108. 

O fenômeno descrito indica que o barco de Amir Klink se 

encontrava em uma região 

 a) localizada na Zona Tropical sob influência do Sol da Meia-Noite. 

b) de baixa latitude e exposta a clima frio e noites maiores que os dias. 

http://3.bp.blogspot.com/-ewMjfjuJ-qc/UVGadP34mPI/AAAAAAAAEvg/TKQztIX5_Jg/s1600/Quest%C3%A3o+Enem+2002.jpg
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c) sob o domínio do Solstício de verão e sujeita a pequenas variações 

entre o dia e a noite. 

d) de latitude elevada, com grande variação da iluminação solar ao 

longo do ano. 
 
56. (Ufu 2012)  A Terra é inclinada em relação ao plano da sua órbita 

ao redor do Sol e no seu próprio eixo. Essa inclinação, somada ao 
movimento de translação, é responsável pela formação das 
estações do ano, como demonstra a figura abaixo. 

 

 
 

A análise da figura indica que, entre os dias  
a) 21 e 22 de dezembro, como o hemisfério sul está recebendo os raios 

solares perpendicularmente ao Trópico de Capricórnio, e o centro 
do hemisfério está voltado para o Sol, a estação do ano que ocorre 
no hemisfério sul é o inverno.    

b) 21 e 22 de junho, ocorre o solstício de verão no hemisfério sul e, no 
hemisfério norte, o solstício de inverno.    

c) 21 e 22 de março, os raios solares incidem sobre a superfície da 
Terra perpendicularmente ao Equador, quando se inicia a 
primavera ou o outono, ou seja, ocorre concomitantemente o 
equinócio no hemisfério norte e sul.    

d) 22 e 23 de setembro, ocorre o equinócio de primavera no hemisfério 
norte e, no hemisfério sul, o equinócio de outono.    

 

57. (UFAL) Sobre o tema Movimentos da Terra, são apresentadas a 

seguir cinco afirmações. Uma delas, contudo, é incorreta. 

Assinale-a. 

a) O afélio é o momento em que a Terra, em sua órbita em torno do 

Sol, mais dele se afasta. 

b) O desvio dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul é uma das 

conseqüências do movimento de rotação. 

c) As estações do ano, que são bem marcadas na faixa das latitudes 

médias, decorrem do movimento de rotação anual, da inclinação do 

eixo terrestre e da atração gravitacional da Lua. 

d) A Terra encontra-se no solstício quando o Sol, em seu movimento 

aparente anual em torno da Terra, “atinge” o Trópico de Capricórnio 

ou de Câncer. 

e) As correntes marinhas sofrem, em suas trajetórias, influências 

nítidas do movimento de rotação. 
 

58. (UFSJ) Observe a figura abaixo. 

  

 
  

A partir da análise da figura é CORRETO afirmar que 

  

a) o hemisfério sul é mais iluminado pelos raios solares; nesse 

hemisfério, os dias são maiores e as noites menores. 

b) devido ao movimento de translação da Terra, no mesmo dia, quando 

amanhece no hemisfério ocidental ainda é noite no hemisfério 

oriental. 

c) os pólos terrestres recebem a mesma quantidade de luz ao longo do 

ano, enquanto é dia no pólo norte é noite no pólo sul. 

d) os raios solares atingem perpendicularmente a linha imaginária do 

Trópico de Câncer. 
 

59. (Utfpr) A relação Sol-Terra faz com que em qualquer lugar do 

planeta existam diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças 

têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de 

rotação e de translação. Analise as alternativas a seguir e 

identifique a INCORRETA no que se refere à influência desses 

movimentos no tempo atmosférico e climas da Terra. 

  

a) É o movimento de rotação que determina os ciclos da produção 

agrícola e, portanto, indica quando plantar, quando colher, quando 

guardar e quando descansar. 

b) O movimento de translação, combinado com a inclinação do eixo da 

Terra sempre no mesmo ângulo, faz com que os hemisférios Norte 

e Sul sejam expostos alternadamente de forma diferente à luz, 

proporcionando assim as estações do ano. 

c) Se a Terra não tivesse o movimento de rotação, a face iluminada 

seria tórrida e a face escura gelada sendo impossível à vida no 

planeta. 

d) O movimento de translação é que determina a duração do foto-

período diário, sendo que, para o hemisfério Sul, a maior duração 

do dia iluminado ocorre em 22 de dezembro, quando inicia o verão. 

e) O movimento de rotação é o responsável pela exposição do planeta 

à luz solar, fazendo com que haja certo equilíbrio em relação à 

temperatura, pois gera os dias e noites. 
 

60. (Ucpel) Com relação a figura 
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podemos afirmar que 

  

1. o movimento de translação é aquele que a terra realiza ao redor do 

sol, junto com os outros 

planetas, definido, assim, os dias e as noites, percorrendo um caminho 

que tem forma elíptica. 

2. ela representa o movimento da terra em um período de 365 dias (um 

ano), definindo as estações do 

ano. 

3. os equinócios são demarcados pelos dias 21 de março e 23 de 

setembro. 

4 . o solstício é um período em que as noites são iguais Aos dias. 

5. no verão do hemisfério sul, é possível considerar que a incidência 

dos raios do sol na superfície da 

terra é praticamente perpendicular. 

  

Estão corretas: 

  

a) 2, 3 e 5. 

b) 1, 2, 3, 4 e 5. 

c) 2, 3 e 4. 

d) 1, 2 e 3. 

e) 2, 4 e 5. 

 
 

ATUALIDADES[61-66]: 

 
61. Se o dia 12 de junho de 2014 é uma data aguarda pelos fãs de 

futebol, o mesmo vale para os cientistas. O pontapé inicial da Copa 
do Mundo será dado por um jovem com paralisia que usará um 
exoesqueleto (esqueleto externo) projetado por qual neurocientista 
brasileiro? 

a) Alexandre Vallota da Silva 
b) Cláudio Serfaty 
c) Jorge Moll Neto 
d) Miguel Nicolelis 
e) Newton Gonçalves Castro 
 
62. Exemplos de exoesqueletos não faltam no mundo da ciência. De 

modo geral, eles são pensados para completar a força e a 
mobilidade humana. As primeiras pesquisas nos Estados Unidos, 
na década de 1960, eram voltadas para o campo militar. Qual era a 
principal ideia? 

a) equipar os homens da infantaria 
b) um exoesqueleto para os soldados, o que traria mais estabilidade e 

força, elementos vitais para o combate. 
c) possibilitar mobilidade a quem precisa 
d) completar a força e a mobilidade humana 
e) aumentar a capacidade de carregamento de quem trabalhava nos 

navios de submarino 
 
63. Sobre as impressoras 3D  
I. A tecnologia de impressão 3D, é uma inovação que possibilita criar 

objetos de verdade diretamente do computador. 
II. Os materiais para impressão na impressora 3D são os mais 

variados: borracha, plástico, resina, metal, gesso, cera, tecidos, 
cerâmica e papel. 

III. No Brasil, a primeira impressora 3D foi fabricada em 2013, 
totalmente nacional. 

 
Pode-se afirmar que 
a)I e II são verdadeiras 
b)I e III são verdadeiras 
c)II e III são verdadeiras 

d)I e III são verdadeiras 
e) todas são verdadeiras 
 
64. Sobre as impressoras 3D assinale a alternativa incorreta 
a) Uma das áreas mais beneficiadas pela tecnologia é a medicina, que 

pode produzir materiais de alta precisão com as medidas exatas do 
paciente. Próteses que simulam órgãos são cada vez mais usadas 
em diagnósticos, como moldes de arcada dentária, narizes e ossos. 

b)Pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
buscam produzir robôs a um custo baixo e que sejam capazes de 
realizar atividades pré-estabelecidas. As pessoas poderiam 
“imprimir” os robôs em casa para que eles ajudassem nas tarefas 
domésticas. 

c) A NASA gostou da novidade e estuda testar uma impressora 3D no 
espaço. A máquina terá o tamanho de uma torradeira e deverá 
produzir ferramentas e peças de reposição nos laboratórios da 
Estação Espacial Internacional (ISS). Outro projeto da instituição é 
a pesquisa com materiais orgânicos. A ideia é reproduzir robôs 
substituir o trabalho humano no espaço 

d). Os cientistas querem que as máquinas, em um futuro próximo, 
comecem a produzir órgãos e tecidos humanos, como rins, bexigas 
e vasos sanguíneos que seriam usados em implantes. 

e) N.d.a. 
 
65. Sobre o gás de xisto utilize V para verdadeiro e F para falso. 
(    ) O xisto betuminoso é uma rocha sedimentar e porosa, rica em 

material orgânico. 
(    ) Nas camadas do xisto, é possível encontrar gás natural 

semelhante ao derivado do petróleo, que pode ser destinado para o 
uso como combustível de carros, geração de eletricidade, 
aquecimento de casas e para a atividade industrial. 

(  ) O processo de extração do gás é complexo e requer pouca 
tecnologia para a perfuração de zonas profundas, geralmente 
menos de mil metros de profundidade. 

(    )  nos últ imos anos,  os Estados Unidos, o maior  
consumidor de energia do mundo, têm investido na 
melhor ia da tecnologia de extração, o que promete 
provocar uma revolução na matr iz energética do país –  
e no mundo.  

a)V,V,V,V 
b)V,F,V,F  
c)V,F,F,V 
d)V,V,F,V 
e)F,F,V,F  
 
66. Sobre as impressoras 3D, assinale a alternativa 

incorreta.  
a) Elas atuam como se fossem "escultores robot izados".  
b) Este t ipo de equipamento é bastante uti l izado em 

aplicações industr ia is,  para a modelagem de peças de 
veículos, por exemplo.  

c) Estas impressoras não são capazes de fazer modelos 
tr idimensionais dos mais variados objetos.  

d) Há vár ios t ipos de impressoras 3D. Os modelos mais 
conhecidos constroem o objeto camada a camada, 
sobrepondo-as, trabalhando individualmente em cada 
uma delas.  

e) Há também impressoras que uti l izam um t ipo de pó em 
conjunto com material  colante, assim como 
equipamentos que moldam objetos a part ir  do 
aquecimento de componentes sólidos .  

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67.Uma lata de massa pesando 200g desliza sobre uma superfície 

horizontal com velocidade constante de 2 m/s. A superfície está a 
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uma altura de 1,8m em relação ao solo. No extremo da superfície a 

lata cai. A que distância desse extremo a lata irá tocar o solo?   

a)0,36 m 

b) 0,60 m 

c) 2,4 m 

d) 1,2 m 

e) n.d.a 

 

68. Um balonista encontra-se a 450 m de altura, sendo levado pelo 

vento com velocidade horizontal constante de 4 m/s, quando avista, 

120 m à sua frente, o ponto de pouso do seu balão (figura abaixo). 

Imediatamente ele inicia a descida, regulando a chama de modo 

que passa a descer com aceleração uniforme igual a 1 m/s2. 

Quanto tempo ele levará para pousar o balão?                                         

 

a) 15s 

b) 30s 

c) 60s 

d) 90s 

e) 100s 

 

69. Um projétil é disparado horizontalmente do alto de um prédio de 80 

m de altura, com velocidade inicial de 50 m/s, conforme a figura 

abaixo. 

                            

Considerando-se g = 10 m/s2, e desprezando-se o atrito com o ar, o 

objeto atinge o solo num ponto distante do prédio em 

aproximadamente 

a) 200 m 

b) 400 m 

c) 500 m 

d) 700 m 

e) 800 m 

70. O que acontece com o movimento de dois corpos, de massas 

diferentes, ao serem lançados horizontalmente com a mesma 

velocidade, de uma mesma altura e ao mesmo tempo, quando a 

resistência do ar é desprezada? 

 

a) O objeto de maior massa atingirá o solo primeiro. 

b) O objeto de menor massa atingirá o solo primeiro. 

c) Os dois atingirão o solo simultaneamente. 

d) O objeto mais leve percorrerá distância maior. 

e) As acelerações de cada objeto serão diferentes. 

71. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado 
numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente 
a uma altura de 720m e mantendo uma velocidade de 

50m/s, aproxima‐se do local para que um pacote de 
medicamentos e alimentos 
seja lançado  para  as  pessoas  isoladas. 
A que distância, na direção horizontal, o pacote deve ser 
abandonado para que caia junto ás pessoas?  Despreze a 
resistência do ar e adote g=10m/s². 

 

a) 200 m 

b) 300 m 

c) 400 m 

d) 500 m 

e) 600 m 

72.  O módulo da resultante de duas forças de módulos F1 = 6kgf e F2 

= 8kgf que formam entre si um ângulo de 90 graus vale: 

a) 2kgf 

b) 10kgf 

c) 14kgf 

d) 28kgf 

e) 100kgf 

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Um objeto que não pode ser considerado uma partícula é solto de 
uma dada altura sobre um lago. O gráfico ao lado apresenta a 
velocidade desse objeto em função do tempo. No tempo t = 1, 0s, o 
objeto toca a superfície da água. Despreze somente a resistência 
no ar. 

 

  
 
73. (Uel 2011)  Qual a profundidade do lago?  
a) 1 m    
b) 5 m    
c) 7 m    
d) 100 m    
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e) 1000 m    

  
74. (Uel 2014)  Em uma prova de atletismo, um corredor, que participa 

da prova de 100 m rasos, parte do repouso, corre com aceleração 
constante nos primeiros 50 m e depois mantém a velocidade 
constante até o final da prova. 
Sabendo que a prova foi completada em 10 s, calcule o valor da 
aceleração, da velocidade atingida pelo atleta no final da primeira 
metade da prova e dos intervalos de tempo de cada percurso. 
Apresente os cálculos.  

   
75. (Uern 2013)  Seja o gráfico da velocidade em função do tempo de 

um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado 
representado abaixo. 

 
 

Considerando a posição inicial desse movimento igual a 46 m, 
então a posição do corpo no instante t = 8 s é  

a) 54 m.    
b) 62 m.    
c) 66 m.    
d) 74 m.    
   
76. (Unesp 2013)  Um garçom deve levar um copo com água apoiado 

em uma bandeja plana e mantida na horizontal, sem deixar que o 
copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água 
transborde do copo. 
O copo, com massa total de 0,4 kg, parte do repouso e descreve 
um movimento retilíneo e acelerado em relação ao solo, em um 
plano horizontal e com aceleração constante. 

 

 
 

Em um intervalo de tempo de 0,8 s, o garçom move o copo por uma 
distância de 1,6 m. Desprezando a resistência do ar, o módulo da 
força de atrito devido à interação com a bandeja, em newtons, que 
atua sobre o copo nesse intervalo de tempo é igual a  

a) 2.    
b) 3.    
c) 5.    
d) 1.    
e) 4.    
   
77. (Uern 2013)  O gráfico abaixo representa a variação da velocidade 

de um móvel em função do tempo.  
 

 
 
Se o deslocamento efetuado pelo móvel nos 10 s do movimento e igual 

a 40 m, então a velocidade inicial 0v  e igual a  

a) 4 m/s.    
b) 5 m/s.    
c) 6 m/s.    
d) 7 m/s.    
   
78. (Epcar (Afa) 2012)  Considere um móvel deslocando-se numa 

trajetória horizontal e descrevendo um movimento retilíneo 
uniformemente acelerado e retrógrado. A alternativa que contém o 
gráfico que melhor representa o movimento descrito pelo móvel é  

a)     

b)     

c)     

d)     
  
QUÍMICA [79-90]: 

 
79, (FCM-MG) A cafeína, um estimulante bastante comum no café, 

chá, guaraná etc., tem a fórmula estrutural indicada abaixo. 
Podemos afirmar corretamente que a fórmula molecular da cafeína 
é: 

 

 
a) C5H9N4O2 
b) C6H10N4O2 
c) C6H9N4O2 
d) C3H9N4O2 
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e) C8H10N4O2 
 
80. (Ita)  Sabemos que o analgésico sintetizado por A. Bayer tem a 

fórmula estrutural mostrada a seguir: 

 

em relação à constituição deste composto, qual das opções a 

seguir contém a afirmação ERRADA? 

Este composto contém: 

(A) Um grupo carboxila.   

(B) Um anel aromático e um grupo carboxila.   

(C) Um grupo éter e um anel aromático.   

(D) Um grupo éster e um grupo carboxila.   

(E) Um anel aromático, um grupo éster e um grupo carboxila.   

 
81. (UNIFESP) Em julho de 2008, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária proibiu a comercialização do antiinflamatório Prexige® em 
todo o país. Essa medida deve-se aos diversos efeitos colaterais 
desse medicamento, dentre eles a arritmia, a hipertensão e a 
hemorragia em usuários. O princípio ativo do medicamento é o 
lumiracoxibe, cuja fórmula estrutural encontra-se representada na 
figura. 

 
Na estrutura do lumiracoxibe, podem ser encontrados os grupos 

funcionais 
(A) ácido carboxílico e amida. 
(B) ácido carboxílico e amina. 
(C) amida e cetona. 
(D) amida e amina. 
(E) amina e cetona. 
 
82. (UERJ)As fragrâncias características dos perfumes são obtidas a 

partir de óleos essenciais. Observe as estruturas químicas de três 
substâncias comumente empregadas na produção de perfumes: 

 

 

 
O grupo funcional comum às três substâncias corresponde à 
seguinte função orgânica: 

(A) éter 
(B) álcool 
(C) cetona 
(D) aldeído 
(e) Amida 
 
83. (UFF) Em 1988 foi publicada uma pesquisa na França sobre uma 

substância química denominada “MIFEPRISTONA”, cuja estrutura 
é apresentada abaixo. Essa substância é conhecida como a “pílula 
do dia seguinte”, que bloqueia a ação da progesterona, o hormônio 
responsável pela manutenção da gravidez 

 
Com base na estrutura da substância acima, pode-se observar a 
presença dos seguintes grupos funcionais: 

 
(A) amida, cetona, fenol 
(B) amida, alcino, alceno 
(C) amina, alcino, fenol 
(D) amina, cetona, álcool 
(E) amina, nitrila, álcool 
 
84. (UERJ)"O Ministério da Saúde adverte: Fumar pode causar câncer 

de pulmão." Um dos responsáveis por esse mal causado pelo 
cigarro é o alcatrão, que corresponde a uma mistura de substâncias 
aromáticas, entre elas benzeno, naftaleno e antraceno. 

 
As fórmulas moleculares dos três hidrocarbonetos citados são, 

espectivamente: 
(A) C6H12 , C12H12 , C18H20 
(B) C6H12 , C12H10 , C18H18 
(C) C6H6 , C10H10 , C14H14 
(D) C6H6 , C10H8 , C14H10 
(E) C6H6 , C10H8 , C14H12 
 
85.(Ufpb-07) Dentre os conjuntos de números quânticos {n,ℓ,m,s} 

apresentados nas alternativas a seguir, um deles representa 
números quânticos NÃO permitidos para os elétrons da subcamada 
mais energética do Fe(II), um íon indispensável para a sustentação 
da vida dos mamíferos, pois está diretamente relacionado com a 
respiração desses animais. Esse conjunto descrito corresponde a: 

a) {3, 2, 0, 1/2} 
b) {3, 2, - 2, -1/2} 
c) {3, 2, 2, 1/2} 
d) {3, 2, - 3, 1/2} 
e) {3, 2,1, 1/2} 
 

http://1.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TOWPFnKOvUI/AAAAAAAABO4/p1dIBEpCxaY/s1600/fig_quest%C3%A3o_01.jpg
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Dado: Fe (Z=26) 
 
86.  Faça a configuração eletrônica do átomo Cd (Z = 48). Os quatro 

números quânticos pertencentes ao elétron diferenciador (último 
elétron a ser distribuído) são: 

 
87. (Ufc-08) Considere um átomo que apresenta os seguintes números 

quânticos para o elétron de valência: n = 4, ℓ = 1 e m = 1. Com 
relação a este átomo, é correto afirmar que: 

a) pode ser um metal de transição. 
b) pode possuir no máximo 20 elétrons. 
c) possui raio atômico menor do que o carbono. 
d) possui menor eletronegatividade do que o cálcio. 
e) possui primeira energia de ionização maior do que a do bário. 
 
88.  (Fuvest 2014)  Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) 

na tabela periódica.  
 

 
 

Assinale a alternativa correta a respeito do ródio.   
a) Possui massa atômica menor que a do cobalto (Co).     
b) Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), característica 

do 5º período.     
c) É um elemento não metálico.     
d) É uma substância gasosa à temperatura ambiente.     
e) É uma substância boa condutora de eletricidade.     
   
89. (Pucrs 2013)  Analise o texto a seguir: 
 
Na montagem de um automóvel, geralmente são usados vários metais 

e ligas metálicas, como, por exemplo, ferro, na forma de aço, na 
lataria; cobre, nos fios elétricos; ligas de alumínio, magnésio e 
outros metais, nas rodas; chumbo, na bateria; níquel, nos adornos 
e acabamentos metálicos, entre outros.  

 
Em relação aos metais citados, é correto afirmar que   
a) magnésio e alumínio estão no mesmo grupo da tabela periódica.     
b) ferro, cobre e níquel são elementos representativos e estão no 

mesmo período da tabela periódica.     
c) o chumbo tem maior ponto de fusão do que os demais elementos.     
d) o cobre é menos denso do que o alumínio.     
e) o magnésio tem símbolo Mg e é o mais eletropositivo.    

   
90. (Pucrj 2013)  O elemento iodo é um sólido que sublima na 

temperatura ambiente e que foi descoberto em 1811 por Bernard 
Courtois. 

Sobre as características desse elemento e suas propriedades, em 
função da sua posição na tabela periódica, é correto afirmar que o 
iodo  

a) é mais eletronegativo que o cloro.    
b) no estado fundamental possui, na última camada, 1 elétron no 

subnível s e 5 no subnível p.    
c) produz um hidrácido que possui fórmula H2I.    
d) por ter brilho, é um metal.    
e) combina-se com o hidrogênio formando ligação covalente polar.    
   

BIOLOGIA [91-108]: 

 

91. (UFRS) Os carboidratos, moléculas constituídas,  em geral, por 
átomos de carbono, hidrogênio e  oxigênio, podem ser divididos em 
três grupos:  monossacarídeos, oligossacarídeos e  
polissacarídeos.  A coluna I, a seguir, apresenta três grupos de  
carboidratos, e a II, alguns exemplos desses  carboidratos. Associe 
adequadamente a segunda  

coluna à primeira. 
 
COLUNA I  
1. Monossacarídeo  
2. Dissacarídeo  
3. Polissacarídeo  
 
COLUNA II  
(   ) sacarose  
(   ) desoxirribose  
(   ) amido  
(   ) quitina  
(   ) galactose  
(   ) maltose  
A sequência correta de preenchimento dos  parênteses, de cima para 

baixo, é  
a) 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2.  
b) 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 1.  
c) 2 - 1 - 3 - 3 - 1 - 2.  
d) 2 – 1 – 3 – 3 – 1 - 2.  
e) 1 - 2 - 2 - 3 - 1 - 3. 
 
92. Os polissacarídeos, açúcares complexos, são nutrientes de origem 

vegetal e, no homem, 
apresentam-se como substância de reserva na forma de:  
a) amido.  
c) celulose.  
b) quitina.  
d) queratina.  
e) glicogênio. 
 
93.  Marque a alternativa que contém apenas monossacarídeos. 
a)  Maltose e glicose. 
b)  Glicose e galactose. 
c)   Sacarose e galactose. 
d)   Lactose e glicose. 
e)   Frutose e lactose. 
 
94. (Unifor-CE) As fibras musculares estriadas armazenam um 

carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. 
Essa substância de reserva se encontra na forma de: 

a)   Amido; 
b)   Glicose; 
c)   Maltose; 
d)  Glicogênio; 
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e)  Sacarose 
 
95. (Ufpe 96). Os sais minerais existem nos seres vivos de forma 

imobilizada ou dissociados em íons. Pequenas variações nas 
porcentagens de íons podem modificar profundamente a 
permeabilidade, irritabilidade e viscosidade de célula. Analise as 
propostas apresentadas e logo depois marque um  X na alternativa 
correta: 

 
a)  Cloreto ( Cl-) importante cátion presente na hemoglobina quanto 

na clorofila. 
b) Cálcio (Ca++ ) é necessário para a ação de certas enzimas em 

importante na composição da hemoglobina . 
c) Ferro (Fe++ ), presente nos  leucócitos , faz parte de pigmentos 

importantes na respiração (citocromos). 
d) Fosfato (PO4- ) é o principal cátion extra e intracelular. 
e) Magnésio (Mg++) presente na clorofila é, portanto, necessário à 

fotossíntese. 
 
 
96. (Ufrs 2000) Associe os elementos químicos da coluna superior com 

as funções orgânicas da coluna inferior. 
 
1. Magnésio 
2. Potássio 
3. Iodo 
4. Cálcio 
5. Sódio 
6.Ferro 
(   ) formação do tecido ósseo 
(   ) auxilia na regulação da tireóide  
(   ) assimilação de energia luminosa para fotossíntese  
(   ) equilíbrio de água no corpo 
(   )  componente da hemoglobina . 
A seqüência numérica correta, de cima para baixo, na coluna inferior, é 
a) 4 - 3 -1 - 5 -6. 
b) 5 - 6 - 3 - 4 -1. 
c) 4 - 6 -1 - 5 - 2. 
d) 5 - 4 - 3 - 6 -1. 
e) 6 - 4 - 2 - 3 -1 
 
97. (Udesc)  Assinale a alternativa incorreta em relação às membranas 

plasmáticas.  
a) As mitocôndrias, os lisossomos e o complexo golgiense são 

organelas citoplasmáticas revestidas por membrana plasmática.    
b) A estrutura básica de uma membrana plasmática consiste em uma 

bicamada de fosfolipídeos associada a proteínas, carboidratos e 
esteróis.    

c) A membrana plasmática é uma estrutura típica das células animais, 
sendo substituída pela parede celular nas células vegetais.    

d) As proteínas de membrana têm como uma de suas funções permitir 
o transporte de substâncias de dentro para fora da célula e vice-
versa.    

e) As membranas plasmáticas exercem a importante função de 
reconhecimento celular, participando da integridade de tecidos 
biológicos.    

 
98. (Ufla)  Dos componentes relacionados a seguir, qual está presente 

somente em células procarióticas?  
a) Plasmodesmos    
b) Glicocálix    
c) Peptideoglicano    
d) Quitina    
 
99. (Ufpb)  Tanto em células eucariontes vegetais como em células 

procariontes podem ser encontradas as seguintes estruturas 
celulares:  

a) Parede celular e cloroplastos    

b) Cloroplastos e mitocôndrias    
c) Mitocôndrias e plastos    
d) Plastos e ribossomos    
e) Ribossomos e parede celular    
 
100. Todas as células possuem uma membrana plasmática, ou 

plasmalema, que separa o conteúdo protoplasmático, ou meio 
intracelular, do meio ambiente. A existência e integridade dessa 
estrutura são importantes, porque a membrana: 

a) regula as trocas entre a célula e o meio, só permitindo a passagem 
de moléculas de fora para dentro da célula e impedindo a 
passagem em sentido inverso; 

b) possibilita à célula manter a composição intracelular diversa do meio 
ambiente; 

c) impede a penetração de substâncias existentes em excesso no meio 
ambiente; 

d) torna desnecessário o consumo energético para captação de 
metabólitos do meio externo; 

e) impede a saída de água do citoplasma. 
 
101. A  membrana plasmática é constituída de uma bicamada de 

fosfolipídeos, onde estão mergulhadas moléculas de proteínas 
globulares. As proteínas aí encontradas: 

 
a) estão dispostas externamente, formando uma capa que delimita o 

volume celular e mantém a diferença de composição molecular 
entre os meios intra e extracelular. 

b) apresentam disposição fixa, o que possibilita sua ação no transporte 
de íons e moléculas através da membrana. 

c) têm movimentação livre no plano da membrana, o que permite 
atuarem como receptores de sinais. 

d) dispõem-se na região mais interna, sendo responsáveis pela maior 
permeabilidade da membrana a moléculas hidrofóbicas. 

e) localizam-se entre as duas camadas de fosfolipídeos, funcionando 
como um citoesqueleto, que determina a morfologia celular. 

 
102. As células animais apresentam um revestimento externo 

específico, que facilita sua aderência, assim como reações a 
partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão 
transplantado. Esse revestimento é denominado: 

a) membrana celulósica. 
b) glicocálix. 
c) microvilosidades. 
d) interdigitações. 
e) desmossomos. 
 
103. De acordo com a primeira lei de Mendel confira as afirmações 

abaixo e marque a que apresentar informações incorretas. 
a) Em cada espécie de ser vivo o número de cromossomos é 

constante, e isso ocorre porque na formação dos gametas esse 
número é reduzido à metade e depois, na fecundação, restabelece-
se o número inicial. 

b) Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam 
na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, 
que é, portanto, puro. 

c) Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição 
heterozigótica (para a qual Mendel usava o termo puro), e quando 
os alelos são diferentes, fala-se em condição homozigótica (para a 
qual Mendel usava o termo hibrido). 

d)  Um mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a 
variável de cada caráter é denominada fenótipo. 

e)  O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes 
de um indivíduo como a cada gene em particular. 

 
104. (UFC – 2002) Numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira, associando os conceitos aos respectivos termos.  
I – Genoma  
II – Crossing over  
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III – Fenótipo  
IV – Alelo  
V – Gene  
( ) troca de fragmentos de cromossomos homólogos na primeira divisão 

da meiose.  
( ) conjunto de genes organizados nos cromossomos.  
( ) segmento do DNA capaz de transcrever uma molécula de RNA.  
( ) atuam sobre a mesma característica, mas não são obrigatoriamente 

iguais.  
( ) conjunto de características detectáveis de um indivíduo.  
A seqüência correta é:  
A) II, I, V, IV e III       
B) III, II, I, V e IV       
C) II, I, III, V e IV       
D) IV, II, I, III e V      
E) I, II, V, IV e III   
 
105. Um homem e sua esposa, ambos normais, já tiveram um filho 

albino. Se eles gerarem gêmeos dizigóticos, a probabilidade de 
ambos serem albinos é:  

a) 1/4    
b) 1/16    
c) 1/32    
d) 1/64   
 
106. Em certa espécie vegetal, o alelo dominante S determina síntese 

de clorofila, enquanto o alelo recessivo s determina albinismo. 
Porém, as plantas SS e Ss poderão ser albinas, como as plantas 
ss, se crescerem no escuro. Isso porque o ...... resulta da interação 
do ...... com o ...... . Para completar essa frase corretamente, as 
lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por  

a) fenótipo - alelo – genótipo     
b) fenótipo - genótipo - ambiente    
c) fenótipo - alelo - ambiente    
d) genótipo - ambiente - fenótipo    
e) genótipo - fenótipo - ambiente   
 
107.Olhos castanhos são dominantes sobre os olhos azuis. Um homem 

de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e mãe de olhos 
azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. A probabilidade de 
que tenham um filho de olhos azuis é de: 

a) 25%             
b) 50%              
c) 0%             
d) 100%            
e) 75% 
 
108.Nos coelhos, a cor preta dos pêlos é dominante em relação à cor 

branca. Cruzaram-se coelhos pretos heterozigotos entre si e 
nasceram 360 filhotes. Destes, o número de heterozigotos 
provavelmente é: 

a) zero               
b) 90           
c) 180           
d) 270           
e) 360 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 

109. (Espm 2012)  Sejam f e g funções reais tais que 

   f 2x 1 2x 4 e  g x 1 2x 1       para todo x R.  

Podemos afirmar que a função fog(x) é igual a:  
 
a) 2x – 1     
b) x + 2    
c) 3x + 1     

d) 2x      
e) x – 3    
   

110. (Pucrj 2012)  Sejam 2f(x) x 1   e 2g(x) x 1.   Então a 

equação f(g(x)) g(f(x)) 2    tem duas soluções reais. O 

produto das duas soluções é igual a:  
 
a) −2      
b) −1      
c) 0      
d) 1      
e) 2    
   
 

111. (Uern 2012)  Sejam as funções compostas f(g(x)) 2x 1   e 

g(f(x)) 2x 2.   Sendo g(x) x 1,   então f(5) g(2)  é  

 
a) 10.      
b) 8.       
c) 7.      
d) 6.      
e)nda. 
 
 112. (Espcex (Aman) 2013)  Na figura abaixo está representado o 

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

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

a) 
x

y 1
2

       

b) 
1

y x
2

       

c) y 2x 2        

d) y 2x 2         

e) y 2x 2      

   
113. (Espm 2012)  Sejam f e g funções reais tais que 

   f 2x 1 2x 4 e  g x 1 2x 1       para todo x R.  

Podemos afirmar que a função fog(x) é igual a:  
 
a) 2x – 1     
b) x + 2     
c) 3x + 1     
d) 2x      
e) x – 3    
   
114. (Uern 2012)  Seja f(x) uma função do primeiro grau que intercepta 

os eixos cartesianos nos pontos (0, 4) e (2, 0). O produto dos 
coeficientes da função inversa de f(x) é  

 
a) 2.      
b) – 1.     
c) 4.      
d) – 2.     
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e)nda. 
   
115. Perguntado, Arnaldo diz que 1 bilhão é o mesmo que um  milhão 

de milhões. Professor Piraldo o corrigiu e disse que 1 bilhão é o 
mesmo que mil milhões. Qual a diferença entre as duas respostas? 

a) 1 000 
b) 999 000 
c) 1 000 000 
d) 999 000 
e) 999 000 000 000 
 
116. Se m e n são números inteiros não negativos, com m < n , 

definimos, nm  como sendo a soma dos inteiros  entre m e n, 

incluindo m e n. Por exemplo , 26876585  . O 

valor numérico de 
64

2622




 é: 

a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 10 
e) 12 
 
117. O algarismo das unidades do número 

999795...7531 xxxxxxx  é: 

a) 1 
b) 3 
c) 5 
d) 7 
e) 9 
 
118. Ao somar cinco números consecutivos em sua calculadora, 

Esmeralda encontrou um número de quatro algarismos: 200*. O 
último algarismo não esta nítido, pois o visor da calculadora está 
aranhado, mas ela sabe que ele não é zero. Este algarismo só 
pode ser: 

a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 
e) 9 
 
119. Considere dois números naturais, cada um deles com três 

algarismos diferentes. O maior deles só tem algarismos pares e o 
menor deles só tem algarismos impares. Se a diferença entre eles 
é a maior possível, qual é essa diferença? 

a) 997 
b) 777 
c) 507 
d) 531 
e) 729 
 
120. A casa própria é o sonho de qualquer brasileiro. Pensando nisso, 

a prefeitura de uma certa cidade resolveu construir e sortear 144 
apartamentos, no dia primeiro de maio de 2006, entre os seus 
habitantes, devidamente cadastrados e divididos nos seguintes 
grupos: o grupo A, composto por moradores com renda mensal de, 
no máximo, um salário mínimo; o grupo B, de moradores com 
renda mensal entre um e dois salários mínimos e o grupo C, de 
moradores com renda mensal entre dois e três salários mínimos. 

Do total de apartamentos ,
3

1  foi destinado ao grupo B e 
4

1  ao 

grupo C. Sabendo-se que a quantidade restante foi destinada ao 
grupo A e que uma pessoa não pode se inscrever em mais de um 
grupo a fração que corresponde a esta quantidade é: 

a) 7
2  

b) 7
5  

c) 9
7  

d) 12
5  

e) 12
7  
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Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

  1ª 21-fev-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. 

 


