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Coordenação do Ensino Médio 

3º TESTE QUINZENAL  - 2ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

1. Indique as alternativas nas quais não há erro na passagem da voz 

ativa para a passiva: 

I)  Ela quebrará tudo = Tudo será quebrado por ela. 

II) Ela quebrara tudo = Tudo foi quebrado por ela. 

III)Ela quebra tudo = Tudo é quebrado por ela. 

IV) Ela tinha quebrado tudo = Tudo tinha sido quebrado por ela. 

V)  Ela quebrou tudo = Tudo fora quebrado por ela. 

a) I, III e IV 

b) II e III 

c) I e V 

d) III e IV 

e) IV e V 

 

2. Na oração “Mestre Reginaldo, o impoluto, é uma sumidade no 

campo das ciências” - o termo grifado não pode ser classificado 

como: 

I)  adjunto adnominal; 

II) vocativo; 

III)predicativo; 

IV) aposto; 

V)  sujeito simples. 

 

a) I, II, III e IV 

b) II, III e V 

c) III, IV e V 

d) I, II, III e V 

e) IV e V 

 

3. Assinale a alternativa em que o termo grifado é adjunto adnominal: 

a) Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. 

b) Ela é uma fera maluca. 

c) Ela é maluca por lambada nacional. 

d) Não tenho medo da louca. 

e) O amor de Deus é o primeiro mandamento. 

 

4. Amanhã, sábado, não sairei de casa”, a palavra grifada, funciona 

como: 

a) objeto direto; 

b) objeto indireto; 

c) agente da passiva; 

d) complemento nominal; 

e) aposto. 

 

5. Em: “Bebe que é doce, papai” – a palavra grifada funciona como: 

a) sujeito; 

b) aposto; 

c) vocativo; 

d) adjunto adverbial; 

e) adjunto adnominal 

 

6. Na oração “Você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá”, as 

palavras grifadas são, respectivamente: 

a) adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de causa; 

b) objeto direto, objeto indireto; 

c) predicativo do sujeito, adjunto adverbial; 

d) ambas predicativas; 

e) predicativo do objeto, adjunto adnominal. 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

7. (UFPR)  

Marcas de lona suspensas em varais de ferro, umas sobre as 

outras, encardidas com panos de cozinha, oscilavam à luz 

moribunda e macilenta das lanternas. Imagine-se o porão do navio 

mercante carregado de miséria. No intervalo das peças, na meia 

escuridão dos recôncavos moviam-se corpos seminus, indistintos.  

Respirava-se um odor nauseabundo de cárcere, um cheiro acre de 

suor humano diluído em urina e alcatrão. Negros, de boca aberta, 

roncavam profundamente, contorcendo-se na inconsciência do 

sono.  

Com relação a esse fragmento da obra Bom Crioulo, de Adolfo 

Caminha, é correto afirmar que apresenta a(s) seguinte(s) 

característica(s) naturalista(s):  

 

I. Tentativa de impessoalidade em relação à voz narrativa.  

II. Despreocupação com pormenores descritivos, o que torna o ritmo 

narrativo extremamente rápido.  

III. Subjetividade na descrição do espaço.  

IV. Valorização de ambientes exóticos, objetivando a recuperação 

estética das figuras marginalizadas socialmente.  

V. Preferência por espaços miseráveis e socialmente inferiores.  

 

Está correta a sequência:  

a) I, II e V.  

b) I, IV e V.  

c) II, III e IV.  

d) I, II, III, IV. e V.  

e) II, III e V.  

 

8. (FUVEST-SP)  

E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente 

e lodosa, começou a minhocar, e esfervilhar, a crescer, um mundo, 

uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali 

mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco.  

 

O fragmento de O cortiço, romance de Aluísio Azevedo, apresenta 

uma característica fundamental do Naturalismo. Qual?  

a) Uma compreensão psicológica do Homem.  

b) Uma compreensão biológica do Mundo.  

c) Uma concepção idealista do Universo.  

d) Uma concepção religiosa da Vida.  

e) Uma visão sentimental da Natureza.  

 

9. (FEI-SP)  

Desnudam-se as mazelas da vida pública e os contrastes da vida 

íntima; e buscam-se para ambas causas naturais (raça, clima, 
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Há mulheres que dizem: 
Meu marido, se quiser pescar, pesque, 
mas que limpe os peixes. 
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha,  
de vez em quando os cotovelos se esbarram,  
ele fala coisas como "este foi difícil" 
"prateou no ar dando rabanadas" 
e faz o gesto com a mão.  
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa,  
vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 
somos noivo e noiva.  

 

temperamento) ou culturais (meio e educação), que lhes reduzem 

de muito a área de liberdade.  

O escritor tomará a sério as suas personagens e se sentirá no dever de 

descobrir-lhes a verdade, no sentido positivista de dissecar os 

móveis do seu comportamento. (Alfredo Bosi)  

 

O texto refere-se ao:  

a) a.Romantismo  

b) b.Realismo.  

c) c.Simbolismo.  

d) d.Parnasianismo.  

e) e.Modernismo.  

 

10. (FEI-SP) São características do Parnasianismo, do qual Olavo Bilac 

é legítimo representante: 

a)Predomínio da razão, individualismo. 

b)Determinismo biológico, retorno à Idade Média. 

c)Culto da forma, arte pela arte. 

d)Objetividade, sentimentalismo exagerado. 

e)n.d.a 

 

11. (Centec-BA) Todos os itens apresentam características do 

Parnasianismo, exceto: 

a)Prevalência de formas fixas de composição poética. 

b)Anseio de liberdade criadora. 

c)Preocupação com a perfeição formal. 

d)Gosto pela precisão descritiva. 

e)Ideal de objetividade no tratamento dos temas. 

 

12. (UFRS) É na confluência de ideias antirromânticas, como a 

objetividade no trato dos temas e o Culto da forma, que se situa a 

poética do Parnasianismo. O nome da escola vinha de Paris e 

remontava a antologias publicadas (...). Seus traços de relevo: o 

gosto da descrição nítida, concepções tradicionalistas sobre o 

metro, ritmo e rima e, no fundo, o ideal de impessoalidade que 

partilhavam com os realistas do tempo. (Alfredo Bosi) 

Com base no texto acima, referente ao Parnasianismo brasileiro, 

são feitas as seguintes inferências. 

 

I. O Parnasianismo opôs-se a princípios românticos como a  

subjetividade e a relativa liberdade do verso 

II. Tendo seu nome calcado num tempo criado na França, o 

Parnasianismo brasileiro, seguiu um caminho estético próprio, 

independente do original. 

III. Parnasianismo e Realismo são correntes literárias com ideais e 

princípios estéticos totalmente diferenciados. 

 

Quais estão corretas? 

a)I                

c)I e II                 

b)II               

d)II e III 

e)I e III 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

 

 

13. ENEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de 

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

comum relacionam-se aos conhecimentos construídos 

socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse 

texto demonstra que sua função é 

a) vender um produto anunciado. 

b) informar sobre astronomia. 

c) ensinar os cuidados com a saúde. 

d) expor a opinião de leitores em um jornal. 

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

 

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

Com base no texto, não se pode depreender que: 

a) a ficcionalidade dos textos literários consiste em representar a 

realidade naquilo que se escreve. Neles se percebe, 

implicitamente, a reprodução de determinados fatos cotidianos. No 

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

recriá-la. 

b) a diferença entre textos literários e não literários é a forma de 

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

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

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

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

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

conhecer as diversas nuances dos gêneros épico, lírico e 

dramático. Já o texto não literário tem por característica usar 

recursos metalinguísticos para entreter, divertir o leitor. 

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

Revista Cláudia. N. 7. Ano 48. Jul. 2009.  
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d) o texto literário busca ainda a representação de determinadas ideias 

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

vez, tem como objetivo apresentar informações sobre determinado 

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

denotativa.  

 

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

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

formas de composição poética, apresentando como principal 

característica o ritmo e a musicalidade. Essa forma de composição 

pode ser classificada no seguinte gênero literário: 

 

a) Dramático, que se caracteriza ainda pela tragédia. 

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

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

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

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

 

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

questão. 

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

 

O anúncio, concebido para uma campanha contra drogas, utiliza 

pouco a linguagem verbal. Entretanto, o elemento verbal utilizado 

nesse anúncio ganha força pela seguinte razão: 

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

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

consequências de seu uso. 

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

aversão às drogas. 

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

solidão no rosto da pessoa retratada. 

 

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

mais conhecidas figuras de linguagem para 

 

                                                                                                                                        

Thaves, Bob. Frank & Ernest. 

 

a) condenar a prática de exercícios físicos. 

b) valorizar aspectos da vida moderna. 

c) desestimular o uso das bicicletas. 

d) caracterizar o diálogo entre gerações. 

e) criticar a falta de perspectiva do pai. 

 

18. ESPM-SP — Leia o poema: 

 
 

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

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

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

seguintes figuras de linguagem: 

 

a) apóstrofe; metáfora; prosopopeia; anáfora. 

b) paradoxo; catacrese; metonímia; polissíndeto. 

c) eufemismo; metáfora, personificação; aliteração. 

d) apóstrofe; comparação; personificação; pleonasmo. 

e) aliteração; hipérbole; prosopopeia; anáfora. 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

                
   ¿Te matan los celos? 

 

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

nuestra historia de hechos muchas veces dolorosos. La inseguridad 

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

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

sigue los consejos para sorprender a tu pareja. 

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

 

19. (UNIOESTE) El pronombre complemento que aparece en el título: 

“¿Te matan los celos?” demuestra informalidad. Para expresar 

formalidad, se debería reemplazar el pronombre “te” por 

a) le. 

b) lo. 

c) se. 

d) la. 

e) os. 

 

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

Vinicius de Morais 
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20. (UNIOESTE) En la acción expresa por “han sembrado”, primera 

línea, el sujeto de dicha acción es 

a) el ser humano. 

b) los hechos.  

c) la historia. 

d) los celos. 

e) nosotros. 

 

Responda às questões 21 e 22 com base na tirinha abaixo. 

 

 
21. A expressão “habría menos líos” faz referência a 

 

a) pessoas. 

b) problemas. 

d) dinheiro. 

d) desafios. 

 

22. A partir da leitura da tirinha, pode-se afirmar que sua temática 

aborda 

a) uma problemática educacional. 

b) a inocência infantil. 

c) uma questão de linguagem. 

d) a distribuição de bens. 

 

23. Los verbos “es” y “tienen” están conjugados, respectivamente en: 

 

a) 1ª y 3ª del singular. 

b) 2ª del singular y 3ª del plural 

c) 3ª del singular y 3ª del plural 

d) 1ª de singular y 1ª del plural 

e) 3ª del plural 

 

TEXTO  

 

Enclavado entre Mundaca y el cabo Ogoño, la Reserva de la Biosfera 

de Urdaibai se articula en torno a la ría de Guernica. En su seno, el 

río Oca se funde con el mar, y de esta interacción surge un 

conjunto de marismas costeras, el segundo en importancia del 

litoral cantábrico. Urdaibai, que en euskera significa  ría de los 

jabalíes., es un auténtico mosaico de ambientes marinos, fluviales y 

terrestres. Su gran diversidad paisajística y natural le han 

convertido en el abanderado del patrimonio natural vasco. Además 

de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el País Vasco cuenta con 

otros espacios naturales protegidos. 

(Rondaiberia, julio, 1996) 

 

24. (UEPB) El título más adecuado para el texto es: 

 

a) Mundaca y el Cabo Ogoño      

b) La Preservación de los Jabalíes     

c) La Interacción de los Pueblos 

d) Urdaibai: Naturaleza Vasca     

e) Espacios Naturales en Extinción 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

Os testes a seguir referem-se a Tempos Verbais (Presente, 

Passado) 

 

25. A frase "She put it on that big shelf" pode ser uma resposta à 

pergunta: 

a) Where does she put her cook book? 

b) Where did she puts her cook book? 

c) Where does she puts her cook book? 

d) Where did she put her cook book? 

 Where didn't she put her cook book? 

 

26. A forma interrogativa negativa da frase "Otto was a great student" é: 

a) Was it Otto a great student? 

b) Wasn't Otto a great student? 

c) Were Otto a great student? 

d) Did Otto is a great student? 

e) Did Otto be a great student? 

 

27. Das frases a seguir, a que NÃO está correta é: 

a) We had no reasons to accept your offer. 

b) We didn't have much time to study. 

c) Had we had money enough to buy that car? 

d) We hadn't been to London before. 

e) She didn't had your phone number. 

 

28. Valéria ________________ that her husband's friends 

________________ for dinner. 

a) doesn't / know / were coming 

b) didn't know / was coming 

c) didn't know / wasn't coming 

d) didn't knew / were coming 

e) didn't know / were coming    

   
Assinale a alternativa correta 
 

29. A forma negativa de "This book cost US$ 12,50" é:  
a)  this book wasn't costing US$ 12,50    
b)  this book not cost US$ 12,50    
c)  this book didn't cost US$ 12,50    
d)  this book did cost not US$ 12,50    
e)  didn't this book cost US$ 12,50? 

 

30. Tell me, you don't really want to work tomorrow, ___________? 
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a) don't you 

b) doesn't he 

c) aren't you 

d) do you 

e)did you 

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia 

 

31. Filosofar é refletir, indagar, pôr em dúvida, criticar, argumentar, mas 

não de modo solto, sem sentido, ou como diz Millôr Fernandes, 

livre pensar é só pensar. Para pensar filosoficamente, não basta 

soltar livremente o pensamento. É preciso refletir de modo rigoroso, 

sistemático e consistente. 

 

 Neste sentido, o que deve ser desconsiderado a fim de se 

construir a atitude do filosofar”? 

 

a) As ideias propostas, desenvolvidas e discutidas ao longo de um 

discurso, formando um todo coerente e inteligível. 

b) Usar conceitos apropriados, que são introduzidos mediante uma 

definição, isto é, só se pode empregar um termo ou um conceito 

deixando claro seu uso e seu significado. 

c) Construir um conhecimento fundamentado em bases sólidas no 

sentido lógico. 

d) Desconsiderar as possibilidades teóricas oferecidas ao longo da 

história da filosofia para os problemas abordados. 

e) NDA 

 

32. O termo lógica vem do grego logos, que significa conceito, palavra, 

razão. A Lógica é o estudo dos métodos para distinguir os 

raciocínios corretos dos incorretos. O núcleo da lógica aristotélica é 

o silogismo, que consta de: 

 

UMA PREMISSA MAIOR Todo homem é mortal 

UMA PREMISSA MENOR Sócrates é homem      

UMA CONCLUSÃO logo, Sócrates é mortal 

 

 Assim sendo, analise no silogismo a seguir e indique a 

alternativa que o explica corretamente. 

 

Nenhum Político é Honesto 

Paulo não é político 

Logo, Paulo é honesto 

 

a) É um raciocínio válido porque possui uma premissa maior, uma 

menor e uma conclusão 

b) É um raciocínio inválido porque não possui uma premissa maior, 

uma menor e uma conclusão 

c) É um raciocínio inválido porque fere a regra que diz: se duas 

premissas forem negativas, nada se conclui. 

d) É um raciocínio inválido porque por serem particulares, delas nada 

se segue. 

e) É um raciocínio válido porque está coerente com a regra segundo a 

qual de duas premissas negativas o resultado é aceitável.  

 

33. No sistema político brasileiro a democracia é o modelo de governo 

vigente, em que o povo participa da vida política de forma 

transparente. Assim, quanto à classificação de democracia, o Brasil 

é: 

 

a) Uma democracia representativa porque os cidadãos conversam 

sobre problemáticas de interesse comum e decidiam sobre elas; 

b) Uma democracia representativa porque por meio dos eleitos, 

projetos, ações e leis são encaminhadas a assembleias, câmaras e 

ao senado, de acordo com a estrutura estabelecida nos três 

poderes. 

c) Uma democracia direta porque, por meio dos eleitos, projetos, 

ações e leis são encaminhadas a assembleias, câmaras e ao 

senado, de acordo com a estrutura estabelecida nos três poderes. 

d) Uma democracia direta porque os cidadãos conversam sobre 

problemáticas de interesse comum e decidiam sobre elas; 

e) Uma democracia representativa e direta porque os cidadãos 

elegem os representantes para “governarem” em nome do povo, 

mas o próprio povo pode fazer movimentos reivindicatórios. 

 

34. O conceito de cidadania é considerado um dos mais importantes 

nas Ciências Sociais. Diz respeito à participação de um cidadão na 

comunidade, e no compartilhamento de valores comuns. Pode-se 

dizer que, nos últimos anos, a construção da cidadania diz respeito 

à própria construção da nacionalidade. Para que ela se realize 

plenamente, o cidadão pleno seria aquele titular de três direitos 

fundamentais: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos 

sociais. Entre as questões abaixo, assinale a alternativa referente 

às características dos direitos civis. 

 

a) Diz respeito à participação no governo da sociedade, de fazer 

demonstrações políticas. Através dele podemos discutir problemas 

do governo, de organizar partidos, de votar, de ser votado.  

b) Diz respeito à vida em sociedade que garante a participação das 

pessoas no governo; garante a participação na distribuição das 

riqueza coletiva; incluem o direito à saúde, a um salário justo, ao 

trabalho, à aposentadoria, enfim, um mínimo bem-estar para todos.  

c) Diz respeito aos direitos essenciais à vida, ao direito de 

propriedade e à igualdade perante a lei. Trata-se de um direito que 

se desdobra na garantia de ir e vir, de escolher o seu próprio 

trabalho, de liberdade de expressão, de não ser condenado sem 

processo legal regular, de garantias da liberdade individual.  

d) Diz respeito aos elementos que garantem a existência de uma 

máquina burocrática administrativa do Poder Executivo. A ideia 

central desse direito é a justiça social. 

e) Diz respeito à participação de poucos indivíduos no governo da 

sociedade. Está mais voltado para pessoas vinculadas a partidos 

políticos que elaboram projetos sociais.  

 

35. A existência de movimentos sociais fortalecidos é imprescindível 

para o funcionamento da democracia de um país, pois consiste em 

mais uma maneira de os cidadãos demonstrarem opiniões e se 

posicionarem a favor ou contra os acontecimentos sociais. Sobre a 

origem desses movimentos, observe as assertivas: 

a) Surgem quando há algum conflito na sociedade 

b) Podem surgir como uma resistência ao que o Estado oferece à 

sociedade 

c) Podem surgir como uma mobilização por mudanças 

d) Surgem como reivindicação de questões pessoais e individuais 
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 Considera-se corretamente: 

a) A alternativa A está incorreta 

b) Estão corretas todas as alternativas 

c) Estão corretas apenas as letras A e B 

d) Apenas a alternativa D está incoerente. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

36. Os conflitos sociais gerados durante o desenvolvimento do 

capitalismo promoveram o nascimento de um conjunto de 

movimentos sociais ao longo da história contemporânea. No intuito 

de problematizar e transformar a realidade vivida movimentos de 

trabalhadores da cidade e do campo surgiram no mundo todo, 

exigindo respostas às dificuldades existentes e melhorias nas 

condições de vida da população. Contudo, tais movimentos 

sofreram muitas modificações nas últimas décadas. Sobre isso é 

INCORRETO afirmar que  

a) Com o fortalecimento da democracia e da participação popular nas 

eleições representativas os movimentos sociais perderam 

importância, pois é o voto o único e o verdadeiro canal de 

participação política da população. 

b) O fim do bloco soviético e a crise nos partidos de esquerda 

promoveram um refluxo ideológico nos movimentos sociais, que 

gradativamente abandonaram a perspectiva revolucionaria em 

defesa da colaboração com o Estado e com as elites dirigentes. 

c) O fortalecimento de outros canais de reivindicação, como a 

televisão e a internet, enfraqueceu umas das funções primordiais 

dos movimentos sociais, que era de deixar público as necessidades 

de comunidades especificas. 

d) Embora existam inúmeros movimentos sociais no Brasil, o 

Movimento Sem Terra continua a ser o mais significativo, devido ao 

número de pessoas que representa e as suas formas de luta.  

e) No mundo contemporâneo, as organizações-não-governamentais 

vêm dividindo espaço com os movimentos sociais nos processos 

de divulgação dos diferentes problemas sociais e também na 

representação popular.  

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. Uma das bases do conjunto de práticas mercantilistas era a criação 

do chamado antigo sistema colonial. Assinale a única das 

características abaixo que NÃO corresponde a esse sistema: 

a) Produção colonial com um caráter complementar à metropolitana. 

b) Colônia servindo como mercado consumidor para os produtos 

metropolitanos. 

c) Proibição da entrada de manufaturados não metropolitanos nas 

colônias, o que vigorou até a crise do sistema. 

d) Colônias com autonomia política, apesar da administração colonial 

ser controlada pela Metrópole. 

e) Monopólio metropolitano sobre o abastecimento de mão-de-obra 

para as colônias. 

 

38. A árvore de pau-brasil era frondosa, com folhas de um verde 

acinzentado quase metálico e belas flores amarelas. Havia 

exemplares extraordinários, tão grossos que três homens não 

poderiam abraçá-los. O tronco vermelho ferruginoso chegava a ter, 

algumas vezes, 30 metros (...) 

 Em 1550, segundo o pastor francês Jean de Lery, em um único 

depósito havia cem mil toras. Sobre esta riqueza neste período da 

História do Brasil podemos afirmar.    

a) O extrativismo foi rigidamente controlado para evitar o esgotamento 

da madeira.  

b) Provocou intenso povoamento e colonização, já que demandava 

muita mão-de-obra.  

c) Explorado com mão-de-obra indígena, através do escambo, gerou 

feitorias ao longo da costa; seu intenso  extrativismo levou ao 

esgotamento da madeira.  

d) O litoral brasileiro não era ainda alvo de traficantes e corsários 

franceses e de outras nacionalidades, já que a madeira não tinha 

valor comercial.  

e) Os choques violentos com as tribos foram inevitáveis, já que os 

portugueses arrendatários escravizaram as tribos litorâneas para a 

exploração do pau-brasil.  

 

39. Comemoramos os 500 anos do Brasil.  Numa  perspectiva crítica, 

podemos concluir que o Brasil foi invadido. A alternativa onde este 

contexto fica evidenciado é:    

a) Quando a esquadra de Cabral aqui chegou (1500), já existiam vários 

grupos indígenas estabelecidos no território brasileiro   

b) Realizou-se uma grande batalha entre os homens de Cabral e  os 

habitantes do litoral brasileiro.  

c) Os portugueses pretendiam instalar apenas colônias de povoamento, 

não visando uma exploração mercantilista das terras brasileiras.  

d) Os lusitanos foram recebidos com muita violência pelos  nativos e 

impedidos de desembarcarem no litoral.  

e) Os portugueses sempre trataram os  indígenas com muito  respeito e 

justiça, nunca ameaçando a sua cultura.  

   

40.  A extração de pau-brasil, embora exercida durante todo o chamado 

Período Pré-Colonial, não gerou a ocupação da terra.  Os europeus 

chegavam aqui, "contratavam" com os índios o fornecimento da 

madeira,  carregavam os navios e retornavam à Europa,  sem se 

fixarem no território.  Os indígenas, que forneciam a mão-de-obra 

para o corte e carregamento da madeira, recebiam em troca de seu 

trabalho algumas quinquilharias. Trata-se do sistema 

denominado:   

a) dumping.         

b) parceria.          

c) meiação.             

d) escambo.         

e) bilateralismo.  

   

41. A colonização do Brasil só começou a partir de 1530, com a 

chegada de Martim Afonso de Souza.  De 1500 a 1530, Portugal 

não demonstrou grande interesse pela terra,  porém,  não a 

abandonou. Considere entre as proposições abaixo as que 

confirmam a atitude de Portugal.  

I. Portugal enviou expedições com o objetivo de conhecer e explorar o 

litoral brasileiro.  

II. A exploração do pau-brasil, riqueza sob o monopólio real foi 

arrendada a mercadores portugueses e italianos,  liderados por 

Fernando de Noronha.  

III. Portugal exigiu a formação de núcleos de povoamento,  nas regiões 

costeiras,  onde os cristãos novos extraíam o pau-brasil.  

IV. O pau-brasil era extraído pelos índios e apropriado pelos 

portugueses através do escambo.  

V. Apesar de constatada a presença de estrangeiros, sobretudo 

franceses,  contrabandeando o pau-brasil,  no litoral brasileiro,  

Portugal não se preocupou em policiar a região.  
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São corretas SOMENTE:    

a) I,  II e  III            

b) I,  II e IV          

c) I,  IV e V            

d) II,  III e V         

e) III,  IV e V  

 

42. A presença holandesa no Brasil colônia causa, até hoje, polêmicas 

entre historiadores. As controvérsias se localizam, sobretudo, em 

relação à atuação de Maurício de Nassau, que dirigiu os 

empreendimentos da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. 

Nassau conseguiu destacar-se, mas terminou sendo demitido em 

1643. 

Com relação ao seu governo, é correto afirmar que: 

a) Procurou restabelecer a produção do açúcar, mas fracassou devido 

à falta de recursos. 

b) Teve cuidados especiais com o Recife, onde fixou sua residência, 

melhorando suas condições. 

c) Apesar do empenho, não conseguiu aumentar os domínios 

territoriais dos holandeses. 

d) Reconstruiu a cidade de Olinda, onde pretendia se instalar. 

e) Não conseguiu estabelecer boas relações com os grandes 

proprietários que tramavam, desde o início, sua expulsão. 

 

43. Colhe o Brasil, após esforço contínuo dilatado no tempo, o que 

plantou no esforço da construção de sua inserção internacional. Há 

dois séculos formularam-se os pilares da política externa. Teve o 

país inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no 

mundo difuso da transição da hegemonia britânica para o século 

americano. Engendrou concepções, conceitos e teoria própria no 

século XIX, de José Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Buscou 

autonomia decisória no século XX. As elites se interessaram, por 

meio de calorosos debates, pelo destino do Brasil. O país emergiu, 

de Vargas aos militares, como ator responsável e previsível nas 

ações externas do Estado. A mudança de regime político para a 

democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou. 

 SARAIVA, J. F. S. O lugar do Brasil e o silêncio do parlamento. 

Correio Braziliense, Brasília, 28 maio 2009 (adaptado). 

 

 Sob o ponto de vista da política externa brasileira no século XX, 

conclui-se que 

 

a)  o Brasil é um país periférico na ordem mundial, devido às 

diferentes conjunturas de inserção internacional. 

b)  as possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios, 

no que tange aos temas do comércio internacional e dos países em 

desenvolvimento, são mínimas. 

c)  as brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas 

para avançar posições voltadas para a criação de uma área de 

cooperação e associação integrada a seu entorno geográfico. 

d)  os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do 

Brasil foram embasados pelas elites do Império e da República por 

meio de consultas aos diversos setores da população. 

e)  a atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o 

país tem capacidade decisória própria, mesmo diante dos 

constrangimentos internacionais. 

 

44. A Guerra dos Emboabas (1707-1709) e a Inconfidência Mineira 

(1789) foram revoltas ocorridas no Brasil. Sobre elas, assinale a 

alternativa correta: 

a) Ambas tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e ocorreram 

na região da mineração. 

b) A primeira e considerada uma revolução separatista e mais radical 

do que a segunda, tendo ocorrido na região de São Paulo e 

liderada pelos Bandeirantes. 

c) Tanto a primeira como a segunda foram influenciadas pelas ideias 

iluministas e pela independência das Treze Colônias inglesas, mas 

só a segunda teve êxito nos seus objetivos. 

d) A primeira foi bem-sucedida, garantindo aos paulistas a posse da 

região da mineração, enquanto a segunda foi reprimida pela Coroa 

portuguesa antes de acontecer. 

e) Ambas ocorreram na mesma região do Brasil, contra a dominação 

portuguesa na área da mineração, no entanto, somente a segunda 

teve influência das ideias iluministas europeias. 

 

45. A elevação de Recife à condição de vila; os protestos contra a 

implantação das Casas de Fundição e contra a cobrança de quinto; 

a extrema miséria e carestia reinantes em Salvador, no final do 

século XVIII, foram episódios que colaboraram, respectivamente, 

para as seguintes sublevações coloniais: 

 

a) Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Conjura dos 

Alfaiates. 

b) Guerra dos Mascates, Motim do Pitangui e Revolta dos Malês. 

c) Conspiração dos Suassunas, Inconfidência Mineira e Revolta do 

Maneta. 

d) Guerra dos Mascates, Revolta de Felipe dos Santos e Conjura dos 

Alfaiates. 

e)  Confederação do Equador, Revolta de Felipe dos Santos e Revolta 

dos Malês. 

 

46. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a Revolta de Vila Rica, 

verificadas nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser 

caracterizadas como: 

a) movimentos isolados em defesa de ideias liberais, nas diversas 

capitanias, com a intenção de se criarem governos republicanos; 

b) movimentos de defesa das terras brasileiras, que resultaram num 

sentimento nacionalista, visando à independência política; 

c) manifestações de rebeldia localizadas, que contestavam alguns 

aspectos da política econômica de dominação do governo 

português; 

d) manifestações das camadas populares das regiões envolvidas, 

contra as elites locais, negando a autoridade do governo 

metropolitano. 

e) manifestações separatistas de ideologia liberal contrárias ao domínio 

português. 

47. Considerando a influência do Imperialismo no contexto da Primeira 

Guerra (1914-1918), podemos apontar que são fatores que o 

justificam, EXCETO: 

a) a necessidade de controlar regiões produtoras de matérias-primas 

essenciais à indústria capitalista. 

b) a ideologia da superioridade racial dos povos europeus que levariam 

aos “povos atrasados” os benefícios da civilização superior. 

c) a conquista de pontos estratégicos para defesa de colônias 

existentes ou da própria metrópole. 
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d) a necessidade de exportar capitais para áreas pobres do mundo, no 

sentido de ajudá-las a superar seu atraso econômico. 

e) a retração dos mercados europeus, após a crise que impulsionou a 

Europa e EUA a buscar mercados consumidores. 

 

48. A 1ª Guerra Mundial abalou as estruturas do mundo no inicio do 

século. O conflito era pressentido nos anos que o antecederam. 

Quais fatos indicavam que a guerra era inevitável? 

a ) A política de alianças, o socialismo a disputa por mercados 

consumidores. 

b ) O assassinato de Francisco Ferdinando, a política de alianças, a 

crise do capitalismo em 1929. 

c ) A corrida armamentista, a política colonial e a disputa por mercados 

consumidores. 

d ) A corrida armamentista, o nacionalismo e a crise do capitalismo em 

1929. 

e ) A corrida armamentista, a política de alianças, o revanchismo entre 

as nações e a disputa por mercados consumidores. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (UEMG) Em Outubro Seremos 7 Bilhões de Habitantes no 

Planeta Terra. 

Até outubro deste ano, provavelmente em alguma cidade 

indiana ou chinesa, nascerá o bebê que fará a população atingir a 

marca de 7 bilhões de habitantes. A ONU estima que seremos 10 

bilhões até o fim do século, quando, finalmente, a população vai 

começar a diminuir (...). 

A questão, que está representada no gráfico abaixo, sempre afligiu 

a humanidade, pelo menos desde que o reverendo britânico, 

Thomas Malthus (1766-1834) previu, em 1798, um desfecho 

catastrófico para o aumento rápido da população mundial (...). 

  

 
 Folha de São Paulo - 1/8/2011 - Cad. Ilustríssima. Adaptação. 

  

A análise dos dados no gráfico e no texto acima, aliada a seus 

conhecimentos, permite afirmar CORRETAMENTE que 

a) a chamada teoria Malthusiana afirmava que os recursos naturais 

cresceriam a uma velocidade superior à população, resultando num 

quadro de fome em massa, no final do século passado. 

b) a produção mundial de alimentos per capita foi inferior a 70%, no 

período de 1951 a 1995, quando o crescimento da população 

mundial foi alarmante. 

c) o aquecimento global, a educação e o controle de natalidade estão 

entre os fatores apontados por demógrafos para assegurar a 

qualidade de vida no planeta. 

d) o problema não está na incapacidade de produzir comida em escala 

global para alimentar a população, e sim na distribuição dos 

recursos econômicos. 

 

50. (FGV-SP) A partir de levantamentos demográficos, o órgão da ONU 

que estuda a população elaborou as pirâmides etárias que 

representam modelos de estrutura demográfica dos continentes. 

  

Observe as pirâmides I, II e III, referentes ao ano de 2010, 

apresentadas a seguir. 

  

 
  (http://esa.un.org/wpp/population-pyramids/population-

pyramids_percentage.htm) 

  

Considerando a dinâmica demográfica predominante em cada 

continente, pode-se afirmar que a pirâmide 

a) I é representativa da explosão demográfica observada nas décadas 

de 1960/80 na América Latina. 

b) II é característica da Ásia, onde o crescimento demo- gráfico é 

garantido pelos imigrantes. 

c) II é típica da Europa, que reduziu a natalidade a partir das últimas 

décadas do século XX. 

d) III é característica da África, onde a transição demográfica encontra-

se nas fases iniciais. 

e) III é típica da Oceania, onde os grupos humanos apresentam 

elevada taxa de fecundidade. 

 

51. (FGV-SP) Em setembro de 2012 foi divulgada pelo IBGE a Pnad 

(Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) referente ao ano 

de 2011. Um dos dados revelados mostra a diminuição da taxa de 

fecundidade total para níveis abaixo da reposição, 1,7 filhos/mulher. 

Este fato apresenta várias implicações, dentre as quais, 

a) o aumento das diferenças socioeconômicas regionais. 

b) a redução do movimento migratório a partir da década de 2030. 

c) a imediata estabilização da população economicamente ativa. 

d) a redução das diferenças entre as faixas etárias. 

e) a desaceleração do ritmo de crescimento da população. 

 

52. O pastor anglicano Thomas Robert Malthus, em sua obra “Um 

ensaio sobre o princípio da população”, expôs sua teoria 

demográfica. A respeito da teoria malthusiana e outras teorias que 

a contrapõem, analise as afirmações abaixo: 

  

I. A teoria realizada por Malthus concluía que o crescimento da 

população ocorreria em uma progressão aritmética, enquanto a 

produção de alimentos em uma progressão geométrica. 

II. Para Malthus as perspectivas para o futuro da humanidade eram 

sombrias. Ele defendia que em determinado momento a produção 

de alimentos seria insuficiente considerando-se o crescimento 

acelerado da população. 
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III. Malthus era radical em sua teoria. Ele propunha a sujeição moral, 

em que os mais pobres deveriam limitar-se a um determinado 

número de filhos, por meio da abstenção sexual, e que só fosse 

permitida a procriação àqueles que tivessem condições financeiras 

para alimentar sua prole. 

IV.Após a II Guerra Mundial novas teorias demográficas surgiram, entre 

elas destaca-se a neomalthusiana, que pregava que a fome, a 

pobreza e a miséria eram originadas de uma população numerosa. 

Essa teoria incentivou rigorosos programas de controle de 

natalidade, como distribuição de anticoncepcionais e esterilização 

em massa, métodos aplicados em alguns países subdesenvolvidos. 

V. A teoria reformista é a teoria demográfica que se contrapõe à 

visão neomalthusiana; acredita-se que o crescimento demográfico 

acelera a degradação ambiental, causando danos sérios à 

natureza. O controle do crescimento da população é, nesse 

sentido, uma forma de preservar o meio ambiente. 

  

É correto o que se afirma APENAS em: 

  

a) I, III e V. 

b) II, III e IV. 

c) I, II, III e V. 

d) I, II, IV e V. 

e) II, III e V. 

 

53. (UEA) Analise as pirâmides etárias. 

  

 
(www.revistaescola.abril.com.br. Adaptado.) 

Assinale a alternativa correta. 

a) A população brasileira está se tornando cada vez mais jovem. 

b) A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. 

c) O número de idosos ultrapassará o de jovens até 2020. 

d) A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos 

anos. 

e) A população masculina predomina em relação à feminina. 

 

54. (ESPM) Observe a afirmação: 

  

Há somente um homem excedente na Terra: Malthus. P. 

J. Proudhon 

  

Com essa frase, o líder anarquista procurava criticar: 

a) a tese de que a diminuição gradual da população, a partir das 

mudanças implementadas pela Revolução Industrial e urbanização, 

comprometeria o chamado “exército de reserva”. 

b) a tese do crescimento geométrico da produção alimentar em 

contraposição ao crescimento aritmético da população. 

c) os marxistas que faziam a apologia do crescimento demo- gráfico do 

proletariado como estratégia revolucionária. 

d) a tese reformista em não reconhecer que o crescimento demográfico 

descontrolado supera e compromete a produção alimentar que 

cresce em ritmo aritmético. 

e) a tese demográfica proposta por Thomas Malthus em atribuir ao 

crescimento demográfico a responsabilidade pelas mazelas sociais. 

 

55. (Uerj 2014)   

 
 

A ampliação da oferta de alimentos é um dos maiores desafios da 

humanidade para as próximas décadas. 

 

Com base na disponibilidade do recurso natural representada no 

gráfico, o país com maior potencial para expansão do seu setor 

agropecuário é:  

a) Índia    

b) China    

c) Brasil    

d) Estados Unidos    

   

56. (Uerj 2014)  A agricultura familiar, apesar das críticas quanto à sua 

viabilidade econômica, mantém-se como um segmento produtivo 

importante do setor primário brasileiro. Observe nos gráficos as 

proporções percentuais do número de estabelecimentos da 

agricultura familiar e da área ocupada por eles por macrorregião em 

relação ao total do país. 
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O tamanho médio das propriedades familiares é maior nas 

seguintes regiões brasileiras:  

a) Sul e Nordeste    

b) Nordeste e Norte    

c) Centro-Oeste e Sul    

d) Norte e Centro-Oeste    

   

57. (Uemg 2013)  Desenvolvimento Sustentável 

 

A sustentabilidade envolve desenvolvimento econômico, social e 

respeito ao equilíbrio e às limitações dos recursos naturais. De 

acordo com o relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, criada pela ONU em 1983, o desenvolvimento 

sustentável visa "ao atendimento das necessidades do presente, 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às próprias necessidades". 

A mudança de paradigmas estabelece um novo cenário para o 

processo de desenvolvimento das atividades agrícolas, florestais e 

pecuárias. É, portanto, a partir da observação da realidade local 

que o Ministério da Agricultura desenvolve e estimula as boas 

práticas agropecuárias, privilegiando os aspectos sociais, 

econômicos, culturais, bióticos e ambientais. Nesse caso, estão 

incluídos sistemas de produção integrada, de plantio direto, 

agricultura orgânica, integração lavoura-pecuária-floresta plantada, 

conservação do solo e recuperação de áreas degradadas. 

 

(www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel. Acesso: 

30/7/2012. Adaptado.) 

 

Os fatores socioeconômicos, políticos e ambientais estão 

diretamente relacionados ao desenvolvimento sustentável. 

Portanto, para apoiar os produtores, os governos deverão: 

 

I. Elaborar projetos e programas direcionados para a assistência 

técnica, financiamento e normatização das práticas rurais 

sustentáveis.  

II. Promover ações voltadas para o uso racional e manejo dos recursos 

naturais, principalmente do solo, da água e da biodiversidade, 

visando promover a agricultura sustentável. 

III. Melhorar os níveis de emprego e renda no meio rural, promovendo 

oferta de assistência ao trabalhador e à sua família. 

IV. Promover a monocultura nas pequenas e médias propriedades, 

aumentando, assim, a oferta de alimentos. 

 

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)  

a) I.    

b) II, III e IV.    

c) I, II e III.    

d) I e IV.    

   

58. (Enem PPL 2012)  A necessidade de se especializar, de forma 

talvez indireta, aproximou significativamente o campo e a cidade, 

na medida em que vários aparatos tecnológicos advindos do 

espaço urbano foram incorporados às práticas agrícolas. 

Maquinários altamente modernos, insumos industrializados na 

lavoura são fatores que contribuíram para uma nova forma de 

produzir no campo, cada vez com maior rapidez e especialização.  

 

OLIVEIRA, E B S. “Nova relação campo-cidade: tendências do 

novo rural brasileiro”. Revista Geografia. (São Paulo: Escala 

Educacional, maio 2011 – adaptado)  

 

Com base na aproximação indicada no texto, uma consequência da 

modernização técnica para os sistemas produtivos dos espaços 

rurais encontra-se em:   

a) Exigência de mão de obra com qualificação.     

b) Implementação da atividade do ecoturismo.     

c) Aumento do número de famílias assentadas.     

d) Demarcação de terras para povos indígenas.     

e) Ampliação do crédito à agricultura familiar.    

   

59. (Enem 2012)  A interface clima/sociedade pode ser considerada em 

termos de ajustamento à extensão e aos modos como as 

sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. 

O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações 

climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual a sociedade é 

suscetível de sofrer por causas climáticas. 

AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2010 (adaptado). 

 

Considerando o tipo de relação entre ser humano e condição 

climática apresentado no texto, uma sociedade torna-se mais 

vulnerável quando  

a) concentra suas atividades no setor primário.    

b) apresenta estoques elevados de alimentos.    

c) possui um sistema de transporte articulado.    

d) diversifica a matriz de geração de energia.    

e) introduz tecnologias à produção agrícola.    

 

60. (Ufsm 2006)  Observe a figura. 

 
Entre os avanços da biotecnologia, um deles, o da pesquisa 

genômica, vem desenvolvendo um novo campo que tem gerado 

muita controvérsia na sociedade: a produção de organismos 

geneticamente modificados (OGMs). 



 2ª série do Ensino Médio 3º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 22 de março de 2014 
 

 11 IGA 

 

Dentre as afirmativas a seguir, aponte a que melhor explica a figura.  

a) Apesar dos benefícios em termos de produtividade, o uso de 

alimentos transgênicos traz comprovados problemas de saúde a 

longo prazo, especialmente para crianças.    

b) A adoção de culturas transgênicas aumenta a produtividade da 

lavoura e diminui o uso de agrotóxicos.    

c) Por tornar as plantas mais resistentes a pragas e doenças e por 

exigir menor quantidade de agrotóxicos, o uso dos transgênicos 

tende a contribuir para uma melhoria do meio ambiente, mas os 

efeitos do seu consumo sobre o organismo humano ainda não 

estão plenamente testados.    

d) Um dos principais problemas decorrentes da adoção de transgênicos 

é o monopólio da produção de sementes e de agrotóxicos 

especializados por grandes empresas multinacionais.    

e) A adoção de culturas transgênicas favorece o controle biológico de 

pragas, mas pode oferecer riscos à saúde.    

 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

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

Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o 

número de famintos no mundo continua alto.  

 

 
Com relação a esse tema, é correto afirmar:  

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

naturais adversas, como secas prolongadas, excesso de chuvas, 

pobreza do solo, entre outras.  

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

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

no mercado agrícola, entre outras causas.  

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

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

fome nos países pobres.  

d) nos países subdesenvolvidos, nos quais a principal atividade 

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

produção de alimentos básicos.  

 

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

Homo sapiens não está passando por uma mutação, mas nossa 

espécie vem sofrendo uma evolução inédita em 200.000 anos de 

existência,  

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

e cada vez menos fértil; 

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

pela redução do nível de testosterona e a suavização de outras 

características biológicas associadas à masculinidade. 

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

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

está estagnada"; 

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

Homo sapiens em um "Homo perturbatus". 

 

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

François Bouvet, podemos afirmar que  

a) I e II são verdadeiras 

b) II, III e IV são verdadeiras 

c) I e Iv são verdadeiras 

d) I, II e IV são verdadeiras 

e) I, II, III e IV são verdadeiras 

 

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

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

todo o mundo. O aumento da insegurança alimentar que aconteceu 

em 2009 mostra a urgência de encarar as causas profundas da 

fome com rapidez e eficácia.” 

(Relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação [FAO], primeiro semestre de 2009. ) 

Tendo em vista as questões levantadas pelo texto, é correto afirmar 

que: 

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

agricultável para a produção  de alimentos necessários 

para toda a população mundial. 

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

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

c) as principais causas da fome e da subnutrição são 

disparidades econômicas, pobreza extrema, guerras e 

conflitos. 

d) as consequências da subnutrição severa em crianças são 

revertidas com alimentação adequada na vida adulta. 

e) o uso de organismos geneticamente modificados na 

agricultura tem reduzido a subnutrição nas regiões mais 

pobres do planeta. 

 

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

estava apertada e os preços dos grãos subiram 

drasticamente. Alguns dos principais produtores reduziram 

as exportações para manter o custo nacional sob 

controle.[...] Foi então que, em 2008, Arábia Saudita, 

China e Coreia do Sul começaram a comprar ou arrendar 

terra em outros países, particularmente na África, mas 

também na América Latina e no Sudeste da Ásia, a fim de 

produzir alimentos para si.  

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

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

 

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

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

proibiram a ocupação de estrangeiros em suas terras, 

como medida de proteção às suas respectivas 

populações.  

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

http://4.bp.blogspot.com/-q60ystLYBPA/UPmSpiFXxNI/AAAAAAAAC5Y/rjWukau9RCo/s1600/4.JPG
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agricultura avançada têm condições de aumentar a 

produtividade agrícola e suprir os mercados mundiais.  

c) o problema dos suprimentos alimentares para muitos países 

está a cargo da FAO, órgão da ONU voltado para as 

questões agrícolas.  

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

representa o traçado de uma nova geopolítica relacionada 

à escassez de terras e alimentos.  

e) a probabilidade de se atender às necessidades alimentares 

de toda a população do globo parece cada vez mais 

próxima devido à expansão das áreas agrícolas.  

 

65. Recentemente, a FAO (Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação) publicou um relatório 

que analisa o potencial dos insetos na oferta de alimentos 

para a humanidade. Para a organização, os insetos 

podem ser utilizados como reforço na comida de boa parte 

da população no futuro. A prática de comer insetos é 

chamada de 

a) lepidóptofagia 

b) entomofagia 

c) himenóptofagia 

d) coleóptofagia 

e) ortoptofagia 

 

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

utilizamos remédios feitos de insetos, por exemplo. Esses 

animais são ricos em proteína, moléculas importantes na 

constituição do organismo. A proporção é vantajosa: um 

corpo de um inseto pode conter até 80% de proteína (o 

excesso de proteína deve-se ao sangue de temperatura 

fria desses bichinhos). Assinale V para as afirmativas 

Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

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

fibra, vitaminas e minerais.  

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

exemplo, possui uma concentração de ferro mais alta do 

que um bife de carne bovina. 

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

semelhantes ao do peixe arenque, ao do fígado de galinha 

cozido ou à gema do ovo. 

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

também não fica atrás: possui mais proteínas (42,59 %) do 

que a carne de frango (23 %) ou bovina (20 %). 

 

a)V,F,V,F 

 

b)V,V,F,V 

 

c)F,F,V,V 

 

d)V,F,F,F 

 

e)V,V,V,V 

 

 

FÍSICA [67-78]: 

67. Qual a energia cinética média das moléculas de 10 mols de um gás 

perfeito, na temperatura de 100°C, respectivamente? E na 

temperatura de 100K? Considere R=8,31 J/mol.K 

a) 42.854,24 J e 10.152 J 

b) 45.524,36 J e 10.136 J 

c) 46.494,45 J e 12.165 J 

d) 48.752,25 J e 13.528 J 

e) 50.475,34 J e 15.225 J 

 

68. Um gás perfeito à temperatura de 0°C e sob pressão de uma 

atmosfera ocupa um volume igual a 22,4 litros. Qual seria o volume 

ocupado por 5 mols deste gás a 100°C, sob a pressão de 1 atm? 

a) 150 l 

b) 153 l 

c) 162 l 

d) 174 l 

e) 175 l 

 

69. Dois balões esféricos A e B contêm massas iguais de um mesmo 

gás ideal e à mesma temperatura. O raio do balão A é duas vezes 

maior do que o raio do balão B. Sendo pA e pB as pressões dos 

gases nos balões A e B, pode-se afirmar que  é igual a: 

a) 1/4 

b) 1/2 

c) 1/8 

d) 1/16 

e) 2 

 

70. Um balão de vidro indilatável contém 10g de oxigênio a 77°C. Este 

balão poderá suportar,  no máximo, uma pressão interna três vezes 

superior à que está submetido. Se a temperatura do gás for 

reduzida a 27°C, a máxima quantidade de oxigênio que ainda pode 

ser introduzida no balão, nesta temperatura, é de 

a) 90g 

b) 60g 

c) 40g 

d) 30g 

e) 25g 

 

71. Um recipiente com capacidade de 100 litros está completamente 

cheio de um líquido de coeficiente de dilatação térmica volumétrica 

2 · 10-5 ºC-1 à temperatura de 10ºC. O coeficiente de dilatação 

volumétrica térmica do material que constitui o recipiente é de 1 

·10-5 ºC. Calcule o volume de líquido transbordado, caso o conjunto 

seja aquecido a 110 ºC.  

a) 10 cm3 

b) 20 cm3 

c) 30 cm3 

d) 40 cm3 

e) 50 cm3 

 

72. Uma moeda, fabricada com níquel puro, encontra-se à temperatura 

ambiente de 20ºC. Ao ser levada a um forno, ela sofre um 

acréscimo de 1% na área de sua superfície. Qual a temperatura do 

forno? Dado: coeficiente de dilatação linear do níquel = 12,5 · 10-6 

ºC-1. 

a) 350ºC 



 2ª série do Ensino Médio 3º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 22 de março de 2014 
 

 13 IGA 

 

b) 400ºC 

c) 420 ºC 

d) 580 ºC 

e) 600 ºC 

 

73. (Puccamp 2000)  Um termômetro, graduado numa escala X, indica 

-32°X para o ponto de fusão do gelo e 148°X no ponto de ebulição 

da água. A indicação 58°X corresponde, em graus Celsius, a  

a) 18    

b) 45    

c) 50    

d) 96    

e) 106    

   

74. (Mackenzie 1999)  Num determinado trabalho, cria-se uma escala 

termométrica X utilizando as temperaturas de fusão (-30°C) e de 

ebulição (130°C) de uma substância, como sendo 0°X e 80°X, 

respectivamente. Ao medir a temperatura de um ambiente com um 

termômetro graduado nessa escala, obtivemos o valor 26°X. Essa 

temperatura na escala Celsius corresponde a:  

a)  14°C    

b)  18°C    

c)  22°C    

d)  28°C    

e)  41°C    

   

75. (Pucpr 1999)  Um cientista russo cria uma nova escala de 

temperatura e dá a ela nome de seu filho Yuri. Nesta escala, a 

temperatura de fusão do gelo vale -20°Y e a temperatura de 

ebulição da água vale 120°Y. Utilizando um termômetro graduado 

nesta escala para medir a temperatura corporal de seu filho, o 

cientista encontra o valor de 36°Y. Pode-se afirmar:  

a) O garoto tem febre pois possui temperatura de 40°C .    

b) O garoto tem hipotermia, pois possui temperatura de 32°C .    

c) O garoto possui temperatura normal, de aproximadamente 36°C .    

d) A temperatura de 36°Y é impossível, pois é menor do que o zero 

absoluto.    

e) A medida está errada, pois a temperatura de 36°Y seria 

correspondente a 90°C.    

   

76. (Cesgranrio 1999)  Para uma mesma temperatura, os valores 

indicados pelos termômetros Fahrenheit (F) e Celsius (C) 

obedecem à seguinte relação : F=1,8.C+32. 

  Assim, a temperatura na qual o valor indicado pelo termômetro 

Fahrenheit corresponde ao dobro do indicado pelo  termômetro 

Celsius vale, em °F:  

a)  - 12,3    

b)  - 24,6    

c)  80    

d)  160    

e)  320    

   

77. (Fatec 1999)  Ao aferir-se um termômetro mal construído, verificou-

se que os pontos 100°C e 0°C de um termômetro correto 

correspondiam, respectivamente, a 97,0°C e -1,0°C do primeiro. 

Se esse termômetro mal construído marcar 19,0°C, a temperatura 

correta deverá ser de:   

a) 18,4°C    

b) 19,4°C    

c) 20,4°C    

d) 23,4°C    

e) 28,4°C    

   

78. (Uel 1999)  Uma dada massa de gás sofre uma transformação e 

sua temperatura absoluta varia de 300K para 600K. A variação de 

temperatura do gás, medida na escala Fahrenheit, vale  

a) 180    

b) 300    

c) 540    

d) 636    

e) 960    

   

 

QUÍMICA [79-90]: 

79. Uma solução aquosa 2,0 molar de ácido clorídrico apresenta: 

 

a) 2 mols de soluto para cada 2,0 litros de solução 

b) 2 mols de soluto para cada 1,0 litro de solvente 

c) 2 mols de soluto para cada 1,0 litro de solução 

d) 1 mol de soluto para cada 2,0 litros de solução 

e) 1 mol de soluto para cada 1,0 litro de solução 

 

80.  (Covest-2004) O rótulo de um frasco diz que ele contém uma 

solução 1,5 molar de NaI em água. Isso quer dizer que a solução 

contém:  

a) 1,5 mol de NaI / quilograma de solução. 

b) 1,5 mol de NaI / litro de solução. 

c) 1,5 mol de NaI / quilograma de água. 

d) 1,5 mol de NaI / litro de água. 

e) 1,5 mol de NaI / mol de água. 

 

81. Qual é a concentração molar de uma solução que, num volume de 

600 cm3, contém 0,15 mol de moléculas do soluto? 

a) 0,0225 mol / L. 

b) 0,225 mol / L. 

c) 2,25 mol / L. 

d) 0,25 mol / L. 

e) 2,5 mol / L. 

 

82. (METODISTA-SP-2002) Foi preparada uma solução de 1000 mL 

com 148g de carbonato de lítio. A molaridade (mol/L) dessa 

solução é: 

Dados: Li = 7 g/mol; C = 12 g/mol; 16 g/mol. 

 

a) 0,002 mol/L. 

b) 0,2 mol/L. 

c) 2 mol/L. 

d) 5 mol/L. 

e) 20 mol/L. 

 

83. Prepara-se uma solução, dissolvendo 16,4g de acetato de sódio 

(CH3COONa) em água e elevando o volume para 500 mL. A 

molaridade da solução obtida é: 

Dados: H = 1 u; C = 12 u; Na = 23 u; O = 16 u. 

a) 0,2 mol/L. 

b) 0,4 mol/L. 

c) 0,8 mol/L. 

d) 1,6 mol/L. 
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e) 2,0 mol/L. 

 

84. Um químico preparou uma solução de carbonato de sódio 

(Na2CO3) pesando 53g do sal, dissolvendo e completando o 

volume para 2 litros. A molaridade da solução preparada foi de: 

Dados: C = 12 u; O = 16 u; Na = 23 u 

a) 1,00 mol/L. 

b) 0,50 mol/L. 

c) 0,25 mol/L. 

d) 0,125 mol/L. 

e) 0,0625 mol/L. 

 

85.  É possível obter gás oxigênio em laboratório pela decomposição 

térmica do clorato de potássio, segundo a reação :  

KClO3  KCl + O2 

Usando -se clorato de potássio a 100% de pureza e considerando 

que a reação tenha um rendimento de 100% qual massa de KClO3 

necessária para se obter um volume de 6,72 L de O2, em CNTP?  

a) 22,40 g  

b) 24,50 g  

c) 122,5 g  

d) 26,60 g  

e) 244,0 g 

 

86.   Na reação abaixo:  

C(g) + O2(g)  CO2(g) 

Foram obtidos 44,8 litros de CO2 nas CNTP. Qual a massa em 

gramas de carbono que reagiu ?  

a) 24 g   

b) 34 g   

c) 44 g   

d) 54 g   

e) 64 g  

 

87.  Num processo de obtenção do ferro a partir da hematita (Fe2O3), 

considere a equação não-balanceada : 

Fe2O3 + C  Fe + CO2 

Utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um 

rendimento de 80% na reação, determine a quantidade de ferro em 

tonelada obtida (m. at. Fe = 56; C = 12; O = 16) 

a) 1,688 ton.  

b) 2,668 ton.  

c) 2,688 ton.   

d) 1,866 ton.  

e) 2,886 ton.  

 

88. Nas estações de tratamento de água, eliminam-se as impurezas 

sólidas em suspensão através do arraste por flóculos de hidróxido 

de alumínio, produzidas na reação representada por: 

Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2  2Al(OH)3 + 3CaSO4 

Para tratar 1,0 x 106 m3 de água foram adicionadas 17 toneladas de 

Al2(SO4)3. Qual a massa de Ca(OH)2 necessária para reagir 

completamente com esse sal (Dados: massas molares:  Al2(SO4)3 = 

342 g/mol; Ca(OH)2 = 74 g/mol)?  

a) 11,1 ton.  

b) 12,1 ton.  

c) 13,1 ton.  

d) 14,1 ton.  

e)15,5 ton.  

89. (PUC-MG) O medicamento "Leite de Magnésia" é uma suspensão 

de hidróxido de magnésio. Esse medicamento é utilizado para 

combater a acidez estomacal provocada pelo ácido clorídrico, 

encontrado no estômago. Sabe-se que, quando utilizamos 12,2 g 

desse medicamento, neutraliza-se certa quantidade do ácido 

clorídrico, produzindo 16,0 gramas de cloreto de magnésio. O grau 

de pureza desse medicamento, em termos do hidróxido de 

magnésio, é igual a: (Massas molares: Mg(OH)2 = 58 g/mol, HCL = 

36,5 g/mol e MgCl2 = 95 g/mol) 

a)90%.              

b)40%. 

c) 80%.              

d)30%. 

e)60%. 

 

90. (Cefet-PR) Em um das etapas de tratamento de água, ocorre a 

retenção de partículas sólidas em uma massa gelatinosa 

constituída por hidróxido de alumínio. Essa substância é preparada 

pela adição de Ca(OH)2 e Al2(SO4)3 à água contida em tanques 

de tratamento. O número de mols do Al2(SO4)3 que devem reagir 

com suficiente Ca(OH)2 para formar 10 mols de hidróxido de 

alumínio é igual a: 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

 

BIOLOGIA [91-108]: 

91. Marque a alternativa em que todas as doenças citadas são virais: 

a) Herpes, condiloma acuminado, hepatite e mononucleose 

b) AIDS, dengue, malária, gripe 

c) Febre amarela, dengue, AIDS e botulismo 

d) Catapora, rubéola, caxumba, tétano 

e) Leishmaniose, AIDS, sífilis e tétano. 

 

92. (UECE) Com relação ao modo de transmissão de algumas doenças 

virais correlacione as colunas abaixo: 

I. Sarampo                   (  ) Picada de inseto 

II. Poliomielite             (  ) Mordedura, lambedura ou arranhadura por 

animal infectado. 

III. Raiva                       (  ) Contato direto, pelo ar, com pessoas 

doentes 

IV. Febre amarela       (  ) Contaminação por via digestiva 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) I, II, III e IV 

b) IV, III, I e II 

c) IV, I, II e III 

d) I, IV, III e II 

 

93. (UNESP-SP) Os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, 

uma vez que só se reproduzem quando no interior de seus 

hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que: 

a) apresentam características fundamentais dos seres vivos: estrutura 

celular, reprodução e mutação. 

b) são seres maiores que as bactérias, pois não atravessam filtros que 

permitem a passagem de bactérias. 
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c)  são formados por uma carapaça protéica envolvendo o retículo 

rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua carapaça. 

d) são todos parasitas animais, pois não atacam células vegetais. 

e) podem desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, 

ocasionando “o lise bacteriano”, e impedir a reprodução das 

bactérias. 

 

94. (Fuvest-SP) Os vírus: 

 

a) possuem genes para os três tipos de RNA (ribossômico, mensageiro 

e transportador), pois utilizam apenas aminoácidos e energia das 

células hospedeiras. 

b) possuem genes apenas para RNA ribossômico e para RNA 

mensageiro, pois utilizam RNA transportador da célula hospedeira. 

c) possuem genes apenas para RNA mensageiro e para RNA 

transportador, pois utilizam ribossomos da célula hospedeira. 

d)  possuem genes apenas para RNA mensageiro, pois utilizam 

ribossomos e RNA transportador da célula hospedeira. 

e) não possuem genes para qualquer um dos três tipos de RNA, pois 

utilizam toda a maquinaria de síntese de proteínas da célula 

hospedeira. 

 

95. (FMU-FIAM-FAAM-SP) Agentes infecciosos de natureza 

semelhante àquele que atualmente vem causando surtos de febre 

amarela são, também, causadores de:  

a) malária e elefantíase. 

b) tripanossomíase e malária. 

c) tuberculose e sarampo. 

d) leishmaniose e catapora. 

e) catapora e sarampo. 

 

96. (MACK-SP) O material hereditário dos retrovírus é o (1). Esses 

vírus apresentam uma enzima, a transcriptase reversa, capaz de 

produzir moléculas de (2) a partir de (3). 

Indique a alternativa que preenche de forma adequada as lacunas 

1, 2 e 3. 

a) RNA — RNA — DNA 

b) DNA — RNA — DNA 

c) RNA — DNA — RNA 

d) DNA — DNA — RNA 

e) DNA — RNA — RNA 

 

97. (Unaerp)  As funções sexuais femininas são reguladas pelos 

hormônios: folículo estimulante (FSH), luteinizante (LH), estrógeno 

(estradiol) e progesterona.  

 Considere as seguintes afirmações relacionadas a tais hormônios: 

I - Os hormônios folículo estimulante (FSH) e progesterona são 

produzidos pela adenohipófise. 

II - A ovulação ocorre quando o nível do hormônio luteinizante (LH) 

atinge seu valor mais elevado. 

III- O hormônio progesterona atinge seu valor máximo após a ovulação. 

 

 Podemos dizer que:  

a) Somente a afirmação I está correta.    

b) Somente a afirmação II está correta.    

c) As afirmações I e II estão corretas.    

d) As afirmações II e III estão corretas.    

e) Todas as afirmações estão corretas.    

 

98. (Unesp)  Considere a tabela seguinte, que contém diversas formas 

de contraceptivos humanos e três modos de ação. 

MODOS DE AÇÃO 

 

IMPEDE O 

ENCONTRO 

DE GAMETAS 

IMPEDE A 

IMPLANTAÇÃ

O DO 

EMBRIÃO 

PREVINE A 

OVULAÇÃO 

I. 
Camisinha 

masculina 

Dispositivo 

intrauterino 

(DIU) 

Pílula comum 

II. Coito interrompido 
Laqueadura 

tubária 

Camisinha 

feminina 

III. Diafragma 
Pílula do dia 

seguinte 
Pílula comum 

IV. 

Dispositivo 

intrauterino 

(DIU) 

Laqueadura 

tubária 

Camisinha 

feminina 

V. Vasectomia 
Camisinha 

masculina 
Diafragma 

 

 A relação entre tipos de contraceptivos e os três modos de ação 

está correta em  

a) I, apenas.    

b) I e II, apenas.    

c) I e III, apenas.    

d) III e IV, apenas.    

e) III e V, apenas.    

 

99. (G2)  Cada célula germinativa humana que passa pelo processo de 

gametogênese produz no homem e na mulher, respectivamente  

a) um óvulo e quatro espermatozoides.    

b) um óvulo e um espermatozoide.    

c) quatro óvulos e quatro espermatozoides.    

d) quatro óvulos e um espermatozoide.    

e) quatro espermatozoides e um óvulo.    

 

100. (Fuvest)  Os gêmeos univitelinos e os gêmeos fraternos originam-

se, respectivamente:  

a) de um óvulo fecundado por um espermatozoide e de um óvulo 

fecundado por dois espermatozoides.    

b) de um óvulo fecundado por um espermatozoide e de dois óvulos 

fecundados por dois espermatozoides.    

c) da fusão de dois óvulos com dois corpúsculos polares e de um óvulo 

fecundado por dois espermatozoides.    

d) de um óvulo fecundado por dois espermatozoides e de dois óvulos 

fecundados por dois espermatozoides.    

e) da fusão de dois óvulos com dois corpúsculos polares e de dois 

óvulos fecundados por dois espermatozoides.    

 

101. (Ufpe)  A figura a seguir representa algumas etapas do ciclo de 

vida de uma espécie animal. Analise e assinale a alternativa que 

corresponde às etapas 1, 2 e 3, respectivamente: 
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a) meiose, desenvolvimento e fecundação;    

b) mitose, fecundação e meiose;    

c) mitose, fecundação e desenvolvimento;    

d) meiose, fecundação e desenvolvimento;    

e) mitose, meiose e fecundação.    

 

102. (Cesgranrio)  A esterilização masculina chamada vasectomia é um 

método contraceptivo que só deve ser utilizado por homens que 

não desejam mais ter filhos, pois sua reversão é muito difícil. 

O processo da vasectomia consiste em:  

a) inutilizar os tubos seminíferos para que os espermatozoides não 

sejam mais produzidos.    

b) seccionar os canais deferentes, não sendo mais possível eliminação 

dos espermatozoides.    

c) remover a vesícula seminal para que o sêmen fique bastante 

diminuído.    

d) inocular hormônios nos testículos para dificultar a ereção do pênis.    

e) alterar o funcionamento da próstata, reduzindo a quantidade de 

espermatozoides produzida.    

 

 103 - (PUC RS/1998) 

Para um dado vegetal que dependa da água para sua reprodução, 

seria muito importante contar em seu ciclo evolutivo com a 

presença de: 

 
a) gametângios de parede grossa. 

b) esporos multinucleados. 

c) fase esporofítica desenvolvida. 

d) gametas flagelados. 

e) fase gametofítica diploide 

 

104- (UNIFOR CE/2002) 

Considere os seguintes organismos: 

I. Algas 

II. Briófitas 

III. Pteridófitas 

IV. Angiospermas 

 

Gametas masculinos flagelados, que necessitam de água para 

encontrar os gametas femininos, são encontrados somente em:  

a) I e II      

b) III e IV      

c) I,II e III    

d) I,III e IV    

e) II,III e IV 

 

105 - (CEFET GO/2001) “Nas plantas, a transição da vida aquática 

para a terrestre só foi possível devido a uma série de adaptações, 

muitas das quais  apareceram inicialmente nas briófitas e atingiram 

o máximo de especialização nas angiospermas”.Com relação à 

evolução das plantas,analise as afirmativas a seguir,marcando V 

para as verdadeiras e F para as falsas.   

 01. A água continua sendo o principal meio de dispersão dos gametas 

em todas as plantas terrestres. 

 02. Nas plantas terrestres, desenvolveu-

se um sistema de proteçãocontra a desidratação, formado pela 

epiderme, seus anexos e pelo súber. 

 03. Com o aparecimento dos estômatos, puderam ser realizadas astro

cas gasosas necessárias tanto para a fotossíntese como para a 

respiração. 

 04. Nas briófitas e pteridófitas,desenvolveu-se um eficiente sistema 

vascular para o transporte da seiva. 

 

106 - (UFRR/2007)As sementes surgiram em um determinado 

momento da evolução das plantas, representado pelo 

número 3 no diagrama de relações filogenéticas  entre as 

algas e os principais grupos de plantas atuais. 

 
 

A que característica evolutiva, adquirida ao longo de milhares de 

anos, correspondem respectivamente os números 1,2 e 4: 

a) tecidos condutores, flor e fruto. 

b) embrião, fruto e flor.   

c) embrião, tecidos condutores e fruto. 

d) alternância de gerações, fruto e flor.                     

e) alternância degeração, embrião e 

flor.                                                                                    

 

107- (PUC-PR) A organização do corpo dos vegetais é bem diferente 

da organização do corpo dos animais. A maior parte dessas 

diferenças deve ser interpretada como adaptação ao modo 

autotrófico de vida que caracteriza os vegetais, em oposição ao 

modo heterotrófico dos animais. Assim, podemos afirmar: 

a) As células vegetais são formadas por parede espessa, que dão 

resistência e sustentação às diferentes partes da planta, 

constituindo os chamados tecidos de sustentação, representados 

pelos vasos condutores de seiva.      

b) Revestindo os vegetais, há estruturas que fornecem proteção 

mecânica e, nas plantas terrestres, evitam a desidratação, como a 

epiderme (nas folhas e nas partes jovens do caule e da raiz) e o 

súber (nas células mais velhas do caule e da raiz). 

c) As Briófitas, as Pteridófitas, as Gimnospermas e as Angiospermas 

desenvolveram um sistema de transporte de seiva bruta e 

elaborada através de tecidos condutores de seiva, representados 

pelos vasos lenhosos e liberianos. 

d) A água e o gás carbônico usado na fotossíntese para produzir 

glicídios e outros compostos orgânicos, são distribuídos para todo 

corpo da planta, pelos vasos liberianos. 

e) Há tecidos que fabricam diversas substâncias úteis à planta, como o 

néctar que atrai aves e insetos polinizadores, favorecendo a 

fecundação cruzada entre os indivíduos vegetais, permitindo, 

assim, a manutenção do padrão genético da espécie, sem provocar 

alterações fenotípicas. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-RXMvKmqXW-4/UfAsm88grdI/AAAAAAAAACs/7cGaH77SBoE/s1600/1-8f4c3801d5.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZT_5_uLc428/UfAsrtL-KOI/AAAAAAAAAC0/jXyWnRk8Hmw/s1600/39-cf1e8ae0b7.jpg
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108 - (UFPel – RS)  Os vegetais vasculares que possuem raiz, caule e 

folhas, mas não são dotados de flores, frutos e sementes são: 

a) algas, como as algas pardas. 

b) pteridófitas, como as samambaias, avencas e os xaxins. 

c) briófitas, como as hepáticas e os musgos. 

d) gimnospermas, como os ciprestes, os pinheiros e o Ginkgo biloba. 

e) fungos, como a orelha de pau, os cogumelos e as leveduras.    

 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

109. (Uerj 2013)  Um esqueitista treina em três rampas planas de 

mesmo comprimento a, mas com inclinações diferentes. As figuras 

abaixo representam as trajetórias retilíneas AB CD EF,   

contidas nas retas de maior declive de cada rampa. 

 
 

 Sabendo que as alturas, em metros, dos pontos de partida A, C e E 

são, respectivamente, 1 2h , h  e 3h ,  conclui-se que 1 2h h é 

igual a:  

a) 3h 3      

b) 3h 2      

c) 2h3      

d) h3       

e)nda. 

   

110. (Espm 2012)  As medidas dos lados de um triângulo retângulo 

formam uma PA. Se x é a medida do menor ângulo interno desse 

triângulo, o valor de tg x é:  

a) 0,6      

b) 0,5     

c) 0,8      

d) 0,45     

e) 0,75    

 

111. (Fuvest 2013)  Sejam α  e β  números reais com 

2 2π α π    e 0 .β π   Se o sistema de equações, dado 

em notação matricial, 

03 6 tg
,

6 8 cos 2 3

α

β

    
     

     
for satisfeito, então α β  é igual a  

a) 
3

π
      

b) 
6

π
      

c) 0      

d) 
6

π
      

e) 
3

π
    

   

112. (Ita 2013)  Sejam a um número real e n o número de todas as 

soluções reais e distintas  x 0,2π  da equação 

8 8 6cos x sen x 4 sen x a.   Das afirmações: 

 

I. Se a 0,  então n 0;  

II. Se 
1

a ,
2

  então n 8;  

III. Se a 1,  então n 7;  

IV. Se a 3,  então n 2,  

 

 é (são) verdadeira(s)  

a) apenas I.     

b) apenas III.     

c) apenas I e III.     

d) apenas II e IV.     

e) todas.    

   

113. (G1 - cftmg 2013)  O conjunto formado pelas raízes da função 

2x 3x
f(x) cos cos

3 2

   
    

   
 que estão contidas no intervalo 

 0, π  é  

 

a) , .
3

π
π

 
 
 

     

b) 
3

, .
4

π
π

 
 
 

     

c) 
3 4

, .
4 3

π π 
 
 

     

d) 
3

, , .
3 4

π π
π

 
 
 

     

e)nda. 

   

114. (Uespi 2012)  Quantas soluções a equação sen x = 
x

10
 admite no 

conjunto dos números reais? Abaixo, estão esboçados os gráficos 

de sen x e x/10. 

 

  
a) 5       

b) 6      

c) 7      

d) 8      

e) 9    

   

115. (Ufpb 2006)  Sendo I a matriz identidade de ordem 2 e M uma 

matriz 2 × 2, tal que M3 = 8 I, então o determinante de M é igual a:  
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a) 64    

b) 8    

c) 4    

d) 2    

e) 1    

 

116. O determinante da matriz  é nulo para um valor 

de x situado no intervalo. 

a) [-1,0] 

b) [0,1] 

c) [1,2] 

d) [2,3] 

e) [3,4] 

 

117. (UEPB 2010) Sendo  uma matriz inversivel com 

inversa  suponha que  , podemos afirmar que: 

a) 5m + n = -3 

b) 5m – n = 3 

c) 5m + n = 3 

d) m + n =1 

e) n – 5m = 3 

 

118. Na padaria “Massa Fina” João comprou 12 pães do tipo francês e 

2 litros de leite pelos quais pagou R$ 7,00. Nessa mesma padaria, 

José comprou 10 pães do tipo francês e 3 litros de leite do mesmo 

tipo e marca comprada por João e pagou R$ 7,30. Considerando 

que todos os pães têm o mesmo peso, é correto afirmar que na 

padaria “Massa Fina” o preço de um litro de leite do mesmo tipo 

comprado por João e José, custa: 

a) R$ 1,30                                             

b) R$ 1,20                       

c) R$ 1,10   

d) R$ 0,90 

e) R$ 0,80 

 

119. Em um campeonato de futebol de salão, as três equipes 

classificadas (X, Y e Z) marcaram juntas um total de 115 gols. A 

equipe X 12 gols a mais do que a equipe Z e 8 gols a mais do que a 

equipe Y. Nessas condições é correto afirmar que a equipe Y 

marcou : 

a) 33 gols                               

b) 37 gols                               

c) 38 gols  

d) 40 gols                         

e) 45 gols                                 

 

120. Os 100 alunos da 2ª série de uma escola foram separados em 

dois grupos, I e II, para realizarem uma caminhada. Sabe-se que: 

 Apenas 10 alunos do grupo I e 5 do grupo II não chegaram ao 

destino; 

 Os alunos do grupo II que chegaram ao destino corresponde a 
3

2
 

dos alunos do grupo I que chegaram a o destino; 

Nessas condições, considere as seguintes afirmativas: 

I. O grupo I foi formado, inicialmente, por 51 alunos. 

II. O grupo II foi formado, inicialmente, por 39 alunos. 

III. Apenas 30 alunos do grupo II chegaram ao destino. 

 

Está(ão) correta(s) apenas: 

a) I            

b) III               

c) II e III 

d) II           

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

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

  1ª 21-março-2014 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


