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GRAMÁTICA [01-06]: 

 
01. Identifique os vocábulos que, segundo o Novo Acordo Ortográfico, apresentam indevidamente acento gráfico: 
I)  chapéu 
II) jóia 
III)anéis 
IV) herói 
V)  heroico 
 
02. Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra:  
a) saí - dói  
b) relógio - própria  
c) só - sóis  
d) dá - custará  
e) até – pé 
 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS 
03. Indique quais vocábulos estão corretamente classificados quanto ao processo de formação: 
a) ataque - derivação regressiva 
b) fornalha - derivação prefixal e sufixal 
c) acorrentar - derivação parassintética 
d) antebraço - derivação prefixal    
e) casebre - derivação imprópria  
 
04. A alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de composição é: 
a) passatempo - destemido - subnutrido 
b) pernilongo - pontiagudo - embora 
c) leiteiro - histórico - desgraçado 
d) cabisbaixo - pernalta - vaivém 
e) planalto - aguardente - passatempo  
 
SEMÂNTICA 
05. O orador “ratificou” o que afirmara. O termo destacado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por: 
a) negou 
b) corrigiu 
c) frisou 
d) confirmou 
e) enfatizou 
 
06. "Durante a .......... solene era .......... o desinteresse do mestre diante da.......... demonstrada pelo político." 
a) seção - fragrante – incipiência 
b) sessão - flagrante – insipiência 
c) sessão - fragrante – incipiência 
d) cessão - flagrante – incipiência 
e) seção - flagrante – insipiência 
 
 

LITERATURA [07-12]: 

7. (UFRS) O gênero dramático, entre outros aspectos, apresenta como característica essencial: 
a) a presença de um narrador. 
b) a estrutura dialógica. 
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c) o extravasamento lírico. 
d) a musicalidade. 
e) o descritivismo 
 

8.  

O açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar. 

 

 A antítese (ideias opostas) que apresenta uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na 

oposição entre a doçura do branco açúcar e 

a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
 

9.  

  Antigamente 

Acontecia o indivíduo apanhar constipação; ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir à botica para aviar a 

receita, de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a phtísica, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham 

assombrações, os meninos, lombrigas (…) 

Carlos Drummond de Andrade. 

Observe outra versão do texto acima, em linguagem atual. 

  Antigamente 
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Acontecia o indivíduo apanhar um resfriado; ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e, depois, ir à farmácia para aviar a receita, 

de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era a sífilis. Antigamente, os sobrados tinham 

assombrações, os meninos, vermes (…) 

Comparando-se esses dois textos, verifica-se que, na segunda versão, houve mudanças relativas a 

a) vocabulário. 

b) construções sintáticas. 

c) pontuação. 

d) fonética. 

e) regência verbal. 
 
10. Com relação aos gêneros literários, é INCORRETO afirmar que, no gênero 
 
a) lírico, o artista retrata criticamente a realidade. 
b) épico, o autor se apega à objetividade e à impessoalidade. 
c) lírico, a tendência do escritor é revelar as emoções que o mundo causou nele. 
d) dramático, há ausência de narrador, apresentando-se um conflito através do discurso direto. 
e) dramático, vem da palavra drama que significa ação. 
 
11. 
E quando cheguei na casa dele lá no 27, estranhei que o portão estivesse ainda aberto, [...] e ali ao pé da escada notei também que a 

porta do terraço se encontrava escancarada [...] e eu de fato, pensativa, subi até o patamar no alto [...] e atravessei a peça toda, e só 
foi cruzar o corredor pr’eu alcançar a porta ali do quarto, boiando vagamente à luz tranquila duma vela: deitado de lado, a cabeça 
quase tocando os joelhos recolhidos, ele dormia, não era a primeira vez que ele fingia esse sono de menino, e nem seria a primeira 
vez que me prestaria aos seus caprichos, pois fui tomada de repente por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e insuspeitada, 
que eu mal continha o ímpeto de me abrir inteira e prematura pra receber de volta aquele enorme feto. 

NASSAR, Raduan. Um copo de cólera. 5. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 83-85. 
 
Considerando-se o fragmento e a obra na sua totalidade, pode-se afirmar: 
a) A narração mostra acontecimentos sob uma perspectiva unilateral, já que o ser feminino constitui a única voz narradora. 
b) A narrativa apresenta o elemento feminino enfocado numa ambiguidade de papéis: mulher-amante /mulher-mãe. 
c) O elemento masculino busca na mulher o equilíbrio e a força para vencer barreiras sociais. 
d) A relação do masculino com o feminino é de confronto de valores religiosos e morais. 
e) A narrativa é conduzida obedecendo à linearidade rígida dos fatos. 
 
12. (ENEM) Érico Veríssimo relata, em suas memórias, um episódio da adolescência que teve influência significativa em sua carreira de 

escritor. 
 
Lembro-me de que certa noite . eu teria uns quatorze anos, quando muito . encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à 
cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico fazia os primeiros curativos num pobre-diabo que soldados da Polícia 
Municipal haviam carneado.. (...) Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse caboclo 
pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando esta lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses 
talhos e salvar essa vida? 

 (...) 
Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer, numa 
época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que 
sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do 
horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos 
repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. 

VERÍSSIMO, Érico. Solo de Clarineta. Tomo I. Porto Alegre: Editora Globo, 1978. 
 
Neste texto, por meio da metáfora da lâmpada que ilumina a escuridão, Érico Veríssimo define como uma das funções do escritor e, por 

extensão, da literatura, 
a) criar a fantasia. 
b) permitir o sonho. 
c) denunciar o real. 
d) criar o belo. 
e) fugir da náusea. 
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REDAÇÃO [13-18]: 

 

 13.  (PUC-MG) Responda à questão abaixo de acordo com o texto a seguir. 
                        
                                                Gustavo Bernardo 
O diário corresponde, na fala, à conversa, com os próprios botões. Mas não se pode conversar apenas com botões. Inclusive, aprende-se 

a falar pela observação dos outros, pelo interesse nos outros. A conversa consigo mesmo, da qual as crianças são mestras, indica 
claramente a presença da falta. 

Um tanto paradoxal esta expressão: “presença da falta”. Porém, precisa. A falta que todo homem carrega consigo o tempo todo, tanto 
dos outros quanto daquele que ele podia ser mas ainda não é, se faz uma presença viva, perceptível no papo das crianças com seus 
amigos imaginários, no sonho dos adultos com seus desejos frustrados, na insônia dos apaixonados em suas camas de solteiro. A 
falta que todo homem carrega consigo o tempo todo é aquela que explica e dá sentido a boa parte dos seus atos e lapsos. 

Eis a palavra, testemunhando a ausência e a falta. A falta depositada nos diários testemunha a falta do autoconhecimento e, é claro, a 
necessidade da auto-afirmação. Mas não nos falta apenas conhecer-nos. Falta-nos conhecer todos e tudo. Logo, não se escrevem 
única e exclusivamente diários. Escrevem-se bilhetes, cartas, artigos de jornal, livros e discursos públicos, a cada texto se marcando 
a presença de determinada falta. 

Quando então o ato muda. 
O diário afirma o indivíduo para si mesmo. Uma carta já o afirma para outro sujeito, e daí se tem de pensar neste outro no momento da 

escrita, uma vez que ele passou a fazer parte do ato. O outro, ao adentrar o espaço da comunicação, modifica radicalmente o texto: 
no visual, no estilo, na seqüência, nas informações. 

Por sua vez, um artigo de jornal, ou um capítulo teórico como este, buscam bem mais de um outro só, buscam muitos outros leitores 
(quanto mais melhor). Todos estes outros, desejados e possíveis, invadem e transformam/transtornam a mensagem, e não poderia 
ser de outro modo. Tudo o que existe cobra a sua existência. Se existe um leitor, pelo simples fato de existir, ele estará cobrando seu 
espaço no texto, na carta – cobrando que a coisa se escreva de modo que ele entenda (ele, e talvez mais ninguém, pois por enquanto 
tratamos de uma carta), que ele sinta e possa responder. Da mesma maneira, se existem mil leitores, pelo simples e inusitado (no 
Brasil) fato de existirem, eles estarão cobrando seu espaço no artigo, no livro teórico, no romance – cobrando que a coisa se escreva 
de modo a que se entenda, e se sinta, e mexa por dentro, e cobrando que se diga algo que ainda não tenha sido dito, para valer a 
pena. 

Por exemplo: não vou escrever este livro à moda de diário (ninguém deve estar muito interessado se tomei café com leite ou não de 
manhã cedo, nem se eu consegui acordar cedo). Também não vou escrevê-lo à moda de uma carta (o que eu sinto e penso de 
pessoas muito especiais não será da conta de outras tantas que eu quero ver lendo este livro). Entretanto, se eu souber bem que isto 
daqui é nem diário nem carta, posso, por breves parágrafos, fingir que estou falando comigo mesmo, ou fingir que estou falando com 
aquele leitor (leitora…) como se fosse o único (única). Será uma técnica esperta, e perfeitamente legítima, de romper a monotonia da 
teoria e fazer um carinho verbal no leitor (na leitora!). Em geral, o leitor ou leitora não devem ser os únicos (senão, este livro virou um 
best-seller às avessas). Mas, no momento em que lêem, são eles (vocês) unicamente que me lêem, e eu devo contar tanto com o 
geral, buscando ser claro e agradável a muitos, quanto com o particular, buscando ser fino e pessoal àquele e àquela (a você). 

Portanto, a diferença de quantidade (no caso, de leitores) gera diferença na qualidade (no caso, no modo de dispor palavras e idéias). 
[....] 

Atenção: uma teoria, uma dissertação, não é diametralmente oposta a um diário ou a uma carta. Ao contrário, traz consigo as funções do 
diário (autoconhecimento e auto-afirmação) e as funções da carta (procura de alguém, procura de ouvido, espelho e reflexo). 
Acrescenta-lhes outras na soma que transforma o texto. Escrever para o outro, ou para outros, continua representando o ato de 
afirmar-se, firmando no papel as próprias idéias. Além disso, implica considerar atentamente a existência alheia. E a consideração da 
existência alheia passa pelo esforço de facilitar o acesso geral às idéias próprias em questão. 

Com licença: quem sabe, sabe se explicar. Todo mundo que escreve deve deixar para o leitor o esforço de pensar sobre o que leu, e não 
o sacrifício de adivinhar o que se queria ter dito – este é o ponto. 

Enfatizo, no entanto, uma coisa: preocupar-se com o leitor representa preocupar-se com o seu entendimento preciso, mas não equivale a 
subordinar-se humilhantemente, não equivale a escrever apenas o que o outro quer ver escrito. Escritor e leitor não são o mesmo 
sujeito, são sujeitos diferentes e a diferença deve ser, além de respeitada, ainda defendida com unhas, dentes e verbos. 

A necessidade da preocupação com o outro anda junto com a necessidade da auto-afirmação. As duas necessidades não se podem 
negar, sob pena de não se atender nem a uma nem à outra. O outro precisa de mim e eu preciso do outro, porque ambos precisamos 
da diferença. A diferença é o referencial único para sabermos que somos únicos, originais, e talvez especiais para alguém. O outro 
não precisa que eu fale o que ele quer ouvir, pois isto ele mesmo já se disse. Ele não precisa somente do seu espelho. Precisa, sim, 
muito de um reflexo – do reflexo inesperado que estabelece a diferença entre os diferentes. Precisa se reconhecer diferente, para 
acalmar a angústia daquela pergunta primeira: “quem sou eu?”. Quem se fala afirma a si mesmo no ato da fala e da escrita, firmando 
idéias e estilos pessoais, justinho para entregar ao outro o que o outro não tem – mas precisa demais. 

Uma redação, assim, nunca é um produto acabado, pronto para ser entregue ao mestre e por este enquadrada no conceito devido (ou 
indevido). Antes, seráredação: ação de tecer a rede dos acontecimentos e dos relacionamentos, guardando o acontecido na memória 
verbal das gerações, pescando o acontecível no extenso lago das faltas e ausências testemunhadas pelas palavras daqueles que 
falam e se falam. 

(BERNARDO, Gustavo. Redação inquieta. Rio de Janeiro: Globo, 1991, p. 15-17) 
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 Assinale a alternativa que apresente idéias verdadeiras sobre o texto: 
 
a) O texto nos leva a crer que, no diário, o outro é o próprio autor; há, portanto, uma contradição entre o que se diz aí e a afirmação 

subseqüente de que “o outro, ao adentrar o espaço da comunicação, modifica radicalmente o texto”. 
b) O autor de um texto, segundo Gustavo Bernardo, deve levar em conta o leitor ao elaborar sua produção escrita; é exatamente por esse 

motivo que se pode concluir que o leitor intervém já no momento da produção textual. 
c) O raciocínio do autor de que o outro está presente na estrutura de qualquer texto que produzimos leva obrigatoriamente à conclusão 

de que a dificuldade de se escreverem artigos de jornais deve ser explicada pelo fato de que nos jornais há muitos outros aos quais o 
autor deve se dirigir. 

d) Segundo o autor, os diários não são de interesse público porque tratam de assuntos banais, que dizem respeito às atividades 
cotidianas, enquanto as cartas não devem ser impressas em livros porque não teriam leitores interessados. 

e) Embora a dissertação seja considerada pelo autor como o texto apropriado para que sejam veiculadas as teorias, essa guardaria com 
a carta e o diário algumas similaridades, pois todas as suas funções recobririam as características desses outros textos. 

 
14. (PUC-MG) Leia com atenção o primeiro significado atribuído ao verbotomar no NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. 

Tomar. V. t. d. 1. Pegar ou segurar em; empunhar: A Nação tomou as armas em defesa de sua soberania; “Tomai as rédeas vós do 
Reino vosso.” (Luís de Camões, Os Lusíadas, I, 18). 

I. Arlene tomou as moedas que estavam nas mãos de Carminha e entregou-as ao fiscal. 
II. Chico tomou a sopa que o garçom havia colocado sobre o balcão e foi juntar-se aos outros. 
III. Há dias em que meu cachorro toma-se de tristeza. 
IV. Juca tomou rapidamente a receita que o médico havia prescrito e foi direto à farmácia. 
V. Tão logo encontrou o marido, Jane lhe disse: “Toma, que o filho é teu”. 
 
A substituição de tomar por pegar e segurar, simultaneamente, sem que haja possibilidade de mudança de sentido: 
a) é possível em todos os períodos 
b) não é possível em nenhum dos períodos 
c) só é possível em I e V 
d) só é possível em II 
e) só é possível em IV 
 
15. (PUC-MG) A questão abaixo está relacionada ao romance hilda furacão, de ROBERTO DRUMMOND: 
 
Todos os trechos, de Hilda Furacão, exemplificam a sobreposição do painel histórico-cultural à trama ficcional, EXCETO: 
a) “A fotografia que Cocenza disparou na hora fez furor: mostrava-me, com uma calça preta e um paletó de linho branco, examinando os 

nordestinos em fila, a cerca do curral ao fundo – eu examinava suas mãos (…)” 
b) “(…) como foi contado, deixei a Folha de Minas e fui trabalhar no semanárioBinômio. No começo, quando Euro Arantes e José Maria 

Rabelo o fundaram, parecia uma brincadeira de estudantes (…)” 
c) “Uma fila de caminhões do Exército carregando soldados seguia para a BR-3 em direção ao Rio de Janeiro; os boatos aumentaram no 

correr do dia, o Governador Magalhães Pinto colocou no ar a Rede da Liberdade (…)” 
d) “Era o tempo da revolução jornalística, iniciada no Jornal do Brasil por Odylo Costa Filho, no Rio de Janeiro (…) A imprensa brasileira 

ganhava um mito: o copidesque do Jornal do Brasil (…)” 
e) “Então, no que ia cantando e desfilando pela rua, foi seguido, primeiro pelas ovelhas negras das famílias: mães solteiras; candidatos a 

suicidas; um suicida arrependido (…) uns fantasiados, outros não, mas descobrindo que podiam ser alegres (…)” 
 
16. (PUC-MG) A questão abaixo está relacionada ao romance hilda furacão, de ROBERTO DRUMMOND: 
A alternativa que justifica a coincidência entre as datas da saída de Hilda da Zona Boêmia e da ocupação militar de Belo Horizonte – 

1o de abril – é: 
a) a caracterização paródica do golpe militar, que o torna tão ficcional quanto a história de Hilda. 
b) a confusão causada na memória do narrador, que soubera dos fatos apenas por ouvir contar. 
c) a necessidade da prisão de Malthus, que assim faltaria ao encontro marcado com Hilda. 
d) a necessidade de dar um tom dramático a um momento importante na vida da protagonista. 
e) a previsão do futuro de Hilda Furacão feita pela vidente Madame Janete. 
 
17.  (UFMG) Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no nome do dinheiro? Nos juros, no crédito, nas alíquotas de 

importação, no câmbio, na Ufir e nas regras do imposto de renda? Já não basta mudarem as formas da Lua, as marés, a direção dos 
ventos e o mapa da Europa? E as regras das campanhas eleitorais, o ministério, o comprimento das saias, a largura das gravatas? 
Não basta os deputados mudarem de partido, homens virarem mulher, mulheres virarem homem e os economistas virarem 
lobisomem, quando saem do Banco Central e ingressam na banca privada? 
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Já não basta os prefeitos, como imperadores romanos, tentarem mudar o nome de avenidas cruciais, como a Vieira Souto, no Rio de 
Janeiro, ou se lançarem à aventura maluca de destruir largos pedaços da cidade para rasgar avenidas, como em São Paulo? Já não 
basta mudarem toda hora as teorias sobre o que engorda e o que emagrece? Não basta mudarem a capital federal, o número de 
estados, o número de municípios e até o nome do país, que já foi Estados Unidos do Brasil e depois virou República Federativa do 
Brasil? 

Não, não basta. Lá vêm eles de novo, querendo mudar as regras de escrever o idioma. “Minha pátria é a língua portuguesa”, escreveu 
Fernando Pessoa pela pena de um de seus heterônimos, Bernardo Soares, autor do Livro do Desassossego. Desassossegados 
estamos. Querem mexer na pátria. Quando mexem no modo de escrever o idioma, põem a mão num espaço íntimo e sagrado como a 
terra de onde se vem, o clima a que se acostumou, o pão que se come. 

Aprovou-se recentemente no Senado mais uma reforma ortográfica da Língua Portuguesa. É a terceira nos últimos 52 anos, depois das 
de 1943 e 1971- muita reforma, para pouco tempo. Uma pessoa hoje com 60 anos aprendeu a escrever “idéa”, depois, em 1943, 
mudou para “idéia”, ficou feliz em 1971 porque “idéia” passou incólume, mas agora vai escrever “ideia”, sem acento. 

Reformas ortográficas são quase sempre um exercício vão, por dois motivos. Primeiro, porque tentam banhar de lógica o que, por 
natureza, possui extensas zonas infensas à lógica, como é o caso de um idioma. Escreve-se “Egito”, e não “Egipto”, mas “egípcio”, e 
não “egício”, e daí? Escreve-se “muito”, mas em geral se fala “muinto”. Segundo, porque, quando as reformas se regem pela 
obsessão de fazer coincidir a fala com a escrita, como é o caso das reformas da Língua Portuguesa, estão correndo atrás do 
inalcançável. A pronúncia muda no tempo e no espaço. A flor que já foi “azálea” está virando “azaléa” e não se pode dizer que esteja 
errado o que todo o povo vem consagrando. “Poder” se pronuncia “poder” no Sul do Brasil e “puder” no Brasil do Nordeste. Querer 
que a grafia coincida sempre com a pronúncia é como correr atrás do arco-íris, e a comparação não é fortuita, pois uma língua é uma 
coisa bela, mutável e misteriosa como um arco-íris. 

Acresce que a atual reforma, além de vã, é frívola. Sua justificativa é unificar as grafias do Português do Brasil e de Portugal. Ora, no 
meio do caminho percebeu-se que seria uma violência fazer um português escrever “fato” quando fala “facto”, ou “recepção” quando 
fala “receção”, da mesma forma como seria cruel fazer um brasileiro escrever “facto” ou “receção” (que ele só conhece, e bem, com 
dois ss, no sentido de inferno astral da economia). Deixou-se, então, que cada um continuasse a escrever como está acostumado, no 
que se fez bem, mas, se a reforma era para unificar e não unifica, para que então fazê-la? Unifica um pouco, responderão os 
defensores da reforma. Mas, se é só um pouco, o que adianta? Aliás, para que unificar? O último argumento dos propugnadores da 
reforma é que, afinal, ela é pequena – mexe com a grafia de 600, entre as cerca de 110.000 palavras da Língua Portuguesa, ou 
apenas 0,54% do total. Se é tão pequena, volta a pergunta: para que fazê-la? 

Fala-se que a reforma simplifica o idioma e, assim, torna mais fácil seu ensino. Engano. A representação escrita da língua é um bem que 
percorre as gerações, passando de uma à outra, e será tão mais bem transmitida quanto mais estável for, ou, pelo menos, quanto 
menos interferências arbitrárias sofrer. Não se mexa assim na língua. O preço disso é banalizá-la como já fizeram com a moeda, no 
Brasil. 

Roberto Pompeu de Toledo – Veja, 24.05.95. 
Texto adaptado pela equipe de Língua Portuguesa da 
COPEVE/UFMG. 
 
Todas as alternativas contêm trechos que, no texto, apresentam imprecisão do agente da ação verbal, EXCETO 
a) Já não basta os prefeitos, como imperadores, tentarem mudar o nome de avenidas cruciais (…)? 
b) Já não basta mudarem toda hora as teorias sobre o que engorda e o que emagrece? 
c) Lá vêm eles de novo, querendo mudar as regras de escrever o idioma. 
d) Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no nome do dinheiro? 
 
18. (PUC-PR) “Da mesma forma que um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem 

miopia ou astigmatismo só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico.” (Veja, 26/08/1998). 
Atente para estas cinco formulações da frase acima e depois responda: 
I - Se um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou astigmatismo só vai 

descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
II - Assim como um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou astigmatismo 

só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
III - Do mesmo modo que um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou 

astigmatismo só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
IV - Já que um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou astigmatismo só 

vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
V - Embora um adulto só saiba que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou astigmatismo só 

vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
 
Quais as formulações que têm o mesmo sentido que o da frase da Veja? 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, II, III e IV. 
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e) Todas. 
 
 

ESPANHOL [19-24]: 

 
TEXTO  I 
Terrorismo y Medios de Comunicación 
Para efectos de este análisis, entenderemos al terrorismo como un medio violento de presión política, ejercido por grupos cuyo poder es 

insuficiente como para enfrentar directamente a las fuerzas regulares del Estado. Es un fenómeno de carácter preferentemente 
urbano, pues su fin último es causar la mayor dosis de notoriedad en la opinión pública con el menor gasto de recursos posible. Su 
lucha no es frontal, sino selectiva y dirigida a determinados objetivos que puedan mermar la legitimidad del Estado por la vía del temor 
y el contraataque desproporcionado. Por lo tanto, su principal arma no radica en la acción misma, sino en la difusión que ella conlleva, 
y, por ende, en el efecto que provoca en la población. La acción terrorista pierde todo sentido si no es conocida ampliamente, y por 
tanto necesita ser anunciada en forma previa o bien reclamada su autoría. Es aquí donde entran en escena los medios de 
comunicación, pues ellos se convierten en la caja de resonancia para los fines de la agrupación terrorista, e indirectamente en sus 
principales cómplices. 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Sin embargo, ni toda acción terrorista tiene como último final su difusión, y los estragos que esta conlleva tanto a la población como a la 

seguridad del Estado, pues si entendemos al terrorismo como un medio de presión política, esta no siempre tiene el carácter de 
pública, y sus acciones no siempre apuntan hacia esta dirección. Cuando un grupo terrorista lleva a cabo acciones de financiamiento 
(asaltos, robos, compra de armas) no busca una cobertura amplia de los medios. 

Entonces, habría que aclarar que el terrorismo no se vincula totalmente con la labor de la prensa, sino que ambos se retroalimentan en 
ciertas ocasiones muy específicas. Pero el Estado no puede 

 
convertirse en un policía de los medios de comunicación, sino que más bien un agente de coordinación al momento de enfrentar crisis 

que pongan en peligro la vida de seres humanos. En definitiva, si bien es clara la relación entre la cobertura de los medios y la 
espectacularidad de muchos atentados terroristas, no es posible establecer una relación de causalidad, sino que más bien la prensa, 
no regulada, sirve como catalizador y caja de resonancia a los fines de la violencia política. 

 
Adaptado de http:// www.cmet.net/manuelgarate/index.html 
Con base en el texto I, conteste las cuestiones 01 a 10. 
 
19. Organice las proposiciones abajo en una secuencia lógica, de manera que se reestructure el segundo párrafo del texto. 
(    ) Esta se elige en función del eco que su muerte podrá despertar en el público,  aplicando el principio de: "mata uno y espantarás a 

diez mil". 
(    )  El terrorismo al ser un lenguaje violento, no necesita de la palabra. Basta una fotografía que se venda a bajo precio. 
(    )  Por lo tanto, el nexo principal entre el terrorismo y el público son los medios, quienes     han aumentado explosivamente su 

cobertura gracias al avance tecnológico. 
(    )  Es por ello que - bajo el prisma terrorista - importa más el mensaje que la víctima. 
 
Marque la secuencia correcta: 
a)      3 - 2 - 1- 4 
b)      3 - 1 - 4 - 2 
c)      2 - 1 - 4 - 3 
d)      4 - 2 - 1 - 3 
e)      1 - 4 - 3 – 2 
 
20. Sobre el texto, es correcto afirmar que: 
I - en él, se observa la relación que existe entre la cobertura de los medios de comunicación  y los fines que persigue el terrorismo. 
II - aporta una visión general sobre el fenómeno terrorista y algunos principios legislativos que posee el Estado para cohibirlo. 
III - plantea que la existencia de un mayor número de víctimas del terrorismo urbano se atribuye únicamente al papel de los medios de 

comunicación. 
Marque la alternativa correcta: 
a) Solo la proposición I está correcta. 
b) Están correctas las proposiciones I y II. 
c) Están correctas las proposiciones I y III. 
d) Están correctas las proposiciones II y III. 
e) Solo la proposición III está correcta. 
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21. Según las informaciones del texto acerca del binomio terrorismo y medios de comunicación,  es correcto afirmar que: 
 
a) Los medios de comunicación son parte activa de las acciones terroristas y sus copartícipes 
b) Se observa una relación simbiótica entre el terrorismo y los medios de comunicación. 
c) El terrorismo como lenguaje violento no puede existir sin la cooperación de los medios de comunicación. 
d) El aumento del fenómeno terrorista solo se lo comprueba verazmente en donde existe acceso público e igualitario a la información. 
e) Como toda acción terrorista objetiva su difusión, la prohibición de la información resultaría en una disminución de la escalada terrorista. 
 
22. Con base en lo que expone el autor, sobre los medios de comunicación, no es correcto afirmar que: 
 
a) Objetivan,  a través del temor, disminuir la legitimidad del Estado. 
b) Los terroristas los utilizan como vía de repercusión de sus actos. 
c) Representan una vitrina ideal para la divulgación de las acciones terroristas. 
d) Anuncian previamente las acciones terroristas, convirtiéndose, así, en sus cómplices. 
e) La prensa no regulada funciona como impulsora de los fines de la violencia política. 
 
23. En el último párrafo del texto, al comentar que no es posible establecer una relación de causalidad entre la espectacularidad de los 

atentados y la cobertura de los medios,  el autor nos da a entender que: 
 
a) La elección de determinadas  fechas o víctimas no se da al acaso. 
b) La finalidad de la aparatosidad de los atentados terroristas es la cobertura de los medios de comunicación. 
c) La cobertura de los medios de comunicación no es la causa del sensacionalismo de los atentados terroristas. 
d) No hay un nexo entre la cobertura de los medios de comunicación y los atentados terroristas. 
e) A los medios de comunicación no les importa el grado de sensacionalismo de las acciones terroristas. 
 
24. En el pasaje: "Es un fenómeno de carácter preferentemente urbano, pues su fin último es causar la mayor dosis de notoriedad en la 

opinión pública con el menor gasto de recurso posible.", (líneas 05, 06, 07 y 08)  se observa que: 
 
a) El carácter prioritariamente urbano del terrorismo es consecuencia de su deseo de notoriedad. 
b) El carácter urbano se presenta como causa del afán de notoriedad de los terroristas. 
c) Es casual el vínculo entre el carácter urbano del terrorismo y su búsqueda por notoriedad junto a la población. 
d) La finalidad del terrorismo es lograr una economía de recursos que se alcanza únicamente en los medios urbanos. 
e)  Causar notoriedad en la opinión pública e invertir pocos recursos son consecuencias del fenómeno terrorista. 
 
 

INGLÊS [25-30]: 

 
Text Read the text below and answer the questions 01 to 08, according to it. 

 
TEXT 

 
1.It is always exciting when you first get your license and your parents allow you to drive the car on 
your own. While many teenagers handle this responsibility just fine, others end up in accidents. In many 
cases, these accidents occur because the driver is impaired by drugs or alcohol or perhaps distracted by 
other things. Even if the driver survives the accident, passengers or people in other cars involved in the 
5.collision may end up seriously injured or even dead. […] The results of an accident due to careless, 
impaired or distracted driving can never be undone. You cannot bring someone back to life or undo an 
injury that left a person permanently paralyzed. However, these things can be avoided through safer driving 
practices. A car isn’t just a vehicle or a convenience. It is a large, powerful machine that is capable of 
causing death or horrific injuries if it is not handled safely and responsibly. You wouldn’t chop vegetables 
10.with a sharp knife while turning your head to talk to someone, you might cut your fingers! In the same way, 
we all owe it to ourselves and others to help keep the roads safe. 
Many teens end up taking drugs because their friends pressure them into it. They may feel that they 
will be left out if they don’t participate when everyone else is doing drugs. Even more dangerously, they 
may drive while still under the influence of drugs. Drugs affect our judgment, perception, reflexes and 
15.other abilities in many different ways. Remember that even prescription drugs can have strong effects on 
our minds and bodies. […] Despite this, many drugged drivers mistakenly insist that they feel fine enough 
to drive. The best way to avoid drugged driving is by not taking drugs at all. If you do encounter someone 
on drugs, don’t allow them to drive. Instead, offer to drive if you are sober, call a taxi or take a bus. 
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For many teens, being able to drink alcohol seems to symbolize the fact that they are growing up. 
20.However, the hard truth is that it is illegal to drink if you are still under 21 years of age. Underage drinking 
can result in a fine and, in some cases, jail time. If you are of age, there is a big difference between enjoying 
alcohol responsibly in a legal manner and bingeing on alcohol or drinking and driving. Alcohol affects 
everybody in a different way, based on individual tolerance and physical build. For example, a small female 
might feel much more drunk after two drinks than a tall, muscular male. Drunk driving accidents can cause 
25.permanent physical damage and result in death. Driving while intoxicated should never be an option. 
 
                                           Disponível em: <http://www.lakeviewhealth.com/impaired-driving-how-drugs-and-alcohol-affect-teen-

drivers.php> Acesso em: 10 out. 2012. (Texto adaptado.) 
 
 
25. According to the text, many car accidents occur because 
 
a) intoxicated drivers prefer someone else driving their cars. 
b) old drivers dislike taking alcohol irresponsibly while driving. 
c) young drivers give up driving under the influence of legal drugs. 
d) teen drivers do drugs or are focused on other things when driving. 
e) drugged drivers insist erroneously that they feel unwell enough to drive. 
 
26. According to the text, it is correct to affirm that 
 
a) car accidents happen due to injuries in one’s body and mind. 
b) driving carefully can result in a fine but not in going to prison. 
c) it is illegal to take a bus if you have taken any kind of drugs or alcohol. 
d) lots of teen drivers take drugs because their friends push them firmly into it. 
e) drugs affect one’s judgment, perception, and other abilities in no possible way. 
 
27. To keep the same meaning, the word in bold in the sentence “If you do encounter someone on drugs, don’t 
allow them to drive.”(lines 17 – 18) can be replaced by 
 
a) in case. 
d) nevertheless. 
b) whether. 
e) on the contrary. 
c) however. 
 
28. Considering the first paragraph of the text, it is correct to state that 
 
a) licensed teenagers won’t ever drive properly and correctly. 
b) parents need always be charged for their sons’ criminal driving. 
c) drivers and passengers alone have to be guilty for road accidents. 
d) careless drivers may threaten people’s lives seriously and permanently. 
e) drunken teenagers should not owe responsibility for driving accidents. 
 
29. Considering the text, it is correct to affirm that 
 
a) both drinking and driving can be tolerated if you are under twenty-one. 
b) both licensed teens and grown-ups should drive soberly and responsibly. 
c) either drugs or alcohol must be allowed for adult driver consumption. 
d) both teens and adults ought to have alcohol drinking in a legal manner. 
e) either our minds or bodies will be damaged while driving safely. 
 
30. Identify the objectives of the text, according to it: 
 
I. To alert people in general about the risk of being drugged while driving. 
II. To inform about the high numbers of car accident involving teen driving. 
III. To report the consequences of careless driving practices by teens. 
IV. To ignore young people’s influence on their friends’ safe driving. 
 
The correct objectives are only: 

http://www.lakeviewhealth.com/impaired-driving-how-drugs-and-alcohol-affect-teen-drivers.php
http://www.lakeviewhealth.com/impaired-driving-how-drugs-and-alcohol-affect-teen-drivers.php
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a) I and II  
b) I and III  
c) II and IV  
d) I, II and IV  
e) I, III and IV 
 
 

FILOSOFIA [31-36]: 

31. Sobre a passagem do mito à Filosofia, na Grécia Antiga, considere as afirmativas a seguir. 
 

I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus componentes, já contêm características essências da compreensão de mundo 

grega que, posteriormente, se revelaram importantes para o surgimento da Filosofia. 

II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, na medida em que nem homens nem deuses são compreendidos como 

perfeitos. 

III. A humanização dos deuses na religião grega, que os entende movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu para o 

processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. 

IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos 

orientais, sabedoria essa desvinculada de qualquer base religiosa. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV  

d) I, II e III 

 
32. A respeito da distinção entre o filosofar e os princípios primeiros de uma filosofia qualquer, assinale a única alternativa incorreta. 
 
a) O filosofar refere-se a uma atitude do ser humano perante sua vida e a realidade 

b) O filosofar é anterior a qualquer afirmação filosófica 

c) Os princípios primeiros de uma filosofia podem ser epistemológicos, metafísicos ou de outra ordem 

d) Uma postura filosófica conduz necessariamente à elaboração de um sistema filosófico coerente e completo pelo indivíduo 

 
33. Ao definir a reflexão filosófica como uma reflexão de totalidade, devemos entender por isso que: 
 
a) Diante de um problema, a filosofia se pauta por aspectos particulares da questão 

b) A compreensão buscada pela filosofia procura considerar todos os aspectos do problema, encontrando dessa forma uma solução 

para o conjunto do problema 

c) A filosofia procede como a ciência, dividindo o problema em partes menores para achar a solução relativa a cada um dos aspectos 

considerados 

d) A filosofia despreza as contribuições advindas das ciências particulares, exatamente porque são particulares. 

 
34. UEG-GO – O objeto de estudo da sociologia é a sociedade, as relações sociais. Isso inclui no objeto de estudo da sociologia os 

seguintes fenômenos: 
 
a) A indústria cultural, a educação, a igreja, a política. 

b) A religião, a política, o futebol, a evolução das espécies. 

c) A igreja, a educação, a evolução das espécies, o futebol. 

d) O futebol, a guerra, a evolução das espécies, a política. 

 
35. UFU-MG – Entre os fatores históricos responsáveis pela formação da sociologia como ciência da vida social, destaca-se o fator da 

dinâmica do próprio “sistema de ciências”. A respeito desse fator, marque a alternativa incorreta. 
 
a) No século XIX, o conceito de leis deterministas, característico do modelo newtoniano de ciência, tornara-se paradigma dominante no 

mundo do conhecimento da sociedade, não se afigurava útil à defesa da ordem vigente. 
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b) A formação das ciências sociais no mundo moderno está ligada à concepção segundo a qual os métodos das ciências da natureza 

deviam e podiam ser estendidos aos estudos das questões humanas e sociais. 

c) A formação das ciências sociais no mundo moderno está ligada à concepção segundo a qual os fenômenos sociais podiam ser 

classificados e medidos. 

d) No século XIX, as ciências naturais, fundadas em um trabalho experimental e empírico, chamaram para si uma legitimidade 

sociointelectual, influenciando a distinção entre conhecimento científico da sociedade e conhecimento filosófico da sociedade. 

 
36. UEL-PR – Durante séculos, houve controvérsias sobre a forma do planeta e sua representação. A ideia do contorno da Terra, na 

Grécia Clássica, foi influenciada por concepções filosóficas acerca da esfera, considerada a mais perfeita das formas. No medievo, o 
uso das sagradas escrituras como fonte de conhecimento sobre o planeta gerou críticas severas aos defensores de concepções 
pagãs. No século XVI, a primeira circunavegação comprovou a esfericidade do planeta, passível de visualização desde 1960, com a 
corrida espacial e o desenvolvimento da televisão. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir. 
 

I. O conhecimento especulativo produzido na Antiguidade Clássica e no medievo possibilitou concepções tanto aproximadas quanto 

distantes da forma real do planeta. 

II. As representações cartográficas produzidas na Europa medieval eram descoladas da mentalidade da época, na qual predominava 

uma cosmografia baseada em expedições voltadas ao conhecimento do mundo natural. 

III. As representações da superfície da Terra, a partir do Renascimento, tinham estreitas relações com conhecimentos predominante na 

Antiguidade Clássica sobre a forma do planeta. 

IV. A imagem da Terra vista do espaço, sintetizada na frase de Yuri Gagarin “a Terra é azul”, contribuiu para aprofundar a ideia da 

fragilidade e finitude do planeta. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas:  
 
a) I e II 

b) II e III 

c) III e IV 

d) I, III e IV 

 
 

HISTÓRIA [37-48]:  

37. espeito da economia e da sociedade no Brasil Colônia, é correto afirmar que: 

a) no A nordeste, a atividade pecuária ficou vinculada ao engenho, utilizando trabalho escravo negro e pouco contribuindo para a 

colonização do sertão; 

b) na região das Minas, o surgimento de irmandades ou confrarias, que em geral se organizavam de acordo com linhas raciais 

definidas, estimulou a arte sacra barroca; 

c) com o desenvolvimento da economia açucareira, as relações sociais foram adquirindo caráter aberto, favorecendo a mobilidade 

social de mestiços e homens brancos pobres; 

d) as missões religiosas formadas pelos jesuítas visavam, através da catequese, preparar os indígenas para viverem integrados à 

sociedade dos brancos como mão-de-obra escrava. 

 
38. Leia, com atenção, o texto abaixo: 

 
"O Brasil já conviveu melhor. Monteiro Lobato denunciava a passividade do Jeca tatu. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do 
Brasil, tomou emprestada uma expressão do escritor Ribeiro Couto para definir o brasileiro como o ‘homem colonial’. A conversa do 
país não violento, da ‘índole pacífica do nosso povo’ da perfeita convivência entre as raças, tudo isso continha muita mentira, mas 
também um pouco de verdade na medida em que o Brasil se banhava no doce conformismo dos países atrasados." (Ensaio. O Brasil 
já não está preparado para ser desigual. Revista Veja, 28 ago. 1996, p. 125) 

 
Partindo das considerações, acima apresentadas, a respeito das relações sociais no Brasil ao longo de sua História, é correto afirmar 

que: 
a) a cordialidade do Brasil Colonial devia-se ao congraçamento de classes, em virtude da influência da Igreja católica; 
b) a História Brasileira é considerada incruenta, pois os conflitos étnicos e as lutas armadas permanecem ausentes em nosso país; 
c) a desigualdade social e os confrontos entre pobres e ricos tiveram seu início com o desenvolvimento da indústria brasileira; 
d) a partir da redemocratização, com o Governo Tancredo Neves, aboliram-se os conflitos étnico-culturais no Brasil; 
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e) a desigualdade social, que outrora se apresentava de forma mascarada, hoje se manifesta com maior visibilidade. 
 

39. Comparando-se os ciclos da economia colonial brasileira, é correto afirmar: 

I - Os rendimentos decorrentes do ciclo do ouro, no século XVIII, foram superiores aos produzidos pelo ciclo do açúcar, até sua 

decadência, em função da concorrência antilhana. 

II - A sociedade surgida em função do ciclo açucareiro foi mais hierarquizada e aristocrática do que aquela que teve origem no ciclo 

do gado, nos sertões do Nordeste ou caatinga. 

III - Os investimentos iniciais na economia açucareira exigiam a aplicação de menos capitais do que o necessário para a exploração 

aurífera. 

IV - O aumento da pecuária no Rio Grande do Sul deveu-se em grande parte à necessidade de fornecer alimentos e mulas para os 

transportes obrigatórios às atividades do ciclo da mineração ou do ouro. 

 

Está correta ou estão corretas: 

a) Apenas as opções I, III e IV. 

b) Apenas as opções I e IV. 

c) Apenas as opções II e IV. 

d) Apenas as opções III e IV. 

e) Apenas a opção IV. 
 
40.  A Proclamação da República em 1889 foi o ato definidor de um processo desenvolvido no século XIX, que contribuiu para que 

algumas tendências - de nítida inspiração republicana – se tornassem palatáveis a alguns setores da sociedade brasileira e 
contribuíssem para o fim do poder monárquico no Brasil. 

 
Marque a alternativa que traz três dessas tendências: 
a) Governo mantenedor da ordem social, poder moderador, urbanização dos grandes centros. 
b) Mão de obra escrava, presença de setores médios urbanos, autonomia política das províncias. 
c) Exército enfraquecido, manutenção de castigos físicos para assalariados, liberalismo. 
d) Positivismo militarizado, cafeicultores com mentalidade empresarial, abolição da escravidão. 
e) Economia organizada nos moldes liberais, governo imperial, processo de industrialização. 
 
41.  Sobre o processo de Independência do Brasil, é INCORRETO afirmar: 
a) A autonomia política do Brasil foi um processo complexo que, dentre outros condicionantes, envolveu os interesses de nações 

européias como Portugal, Espanha, França e Inglaterra. 
b) O processo de emancipação brasileira não foi pacífico, constituindo-se de acontecimentos sangrentos e movimentos revoltosos, a 

exemplo das Conjurações Baiana e Mineira e da Revolução de 1817. 
c) A Revolução Liberal do Porto, em Portugal, representa um paradoxo, pois, de um lado, impôs uma Constituição para limitar os poderes 

absolutistas e, de outro, pretendeu restabelecer o Pacto Colonial. 
d) A Abertura dos Portos (1808), os Tratados de Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade (1810) e o reconhecimento da 

autonomia (1825) são eventos demonstrativos da preponderância dos interesses capitalistas ingleses no controle dos mercados do 
Brasil e do Atlântico Sul. 

e) A instalação da Corte portuguesa em terras brasileiras (1808) pouco mudou a face econômica da América portuguesa e as relações 
desta com a metrópole. 

 
42. “O fim da Guerra Fria revolucionou a agenda do debate acerca das relações internacionais. No começo, ainda não se falava a 

respeito do império americano, mas, logo depois da euforia inicial — sintetizada pela idéia do “fim da História” —, estabeleceu-se uma 
polêmica com relação ao futuro do sistema político e econômico mundial, que percorreu toda a década de 90 do século passado.” 
José Luís Fiori-60 lições dos 90 – uma década de neoliberalismo. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 118 (com adaptações). 

 
A partir do texto acima, julgue os itens que se seguem, referentes ao cenário internacional contemporâneo. 
 
a)  A Guerra Fria a que se refere o autor corresponde ao sistema bipolar de poder mundial que, logo após a Segunda Guerra, contrapôs 

os interesses soviéticos e norte-americanos, identificados nos sistemas socialista e capitalista, respectivamente. 
b)  O citado “fim da Guerra Fria” decorreu da falência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e, em uma espécie de 

efeito dominó, da desintegração das chamadas Repúblicas Socialistas do Leste europeu. 
c)  A expressão “fim da História” sintetiza a idéia de ter acabado a disputa entre as principais ideologias. 
d)  O incontrastável poderio militar norte-americano, após a Guerra do Golfo contra Saddam Hussein, reflete a posição ocupada pelos 

Estados Unidos da América (EUA) no cenário mundial posterior à Guerra Fria. 
e)  O fracasso da URSS fez-se acompanhar pelo declínio da República Popular da China, cuja tentativa de modernizar a sua economia 

sucumbiu ante a intransigência dos militares comunistas, o reduzido mercado interno e a incapacidade de ampliar a produção. 
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43. A periodização é parte fundamental do saber histórico. Nesse sentido, afirma-se: 

I. O marco histórico pode ser definido como qualquer acontecimento cuja importância social o transforma em referência na explicação 

histórica. 

II. A consagrada divisão temporal de História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea reflete o 

eurocentrismo da ideia de História Universal linear. 

III. A periodização é um recurso metodológico do saber histórico que serve para orientar a compreensão de acontecimentos e processos 

vividos, como forma de evitar o anacronismo, ou seja, evitar atribuir a uma época o que a ela não pertence. 

Considerando as afirmações, está(ão) correta(s): 

a) somente I          

b) somente I e II         

c) somente II e III           

d) somente III           

e) todas. 

 

44. O termo História possui diverso significado o que, sem dúvida, denota a importância da explicação e da compreensão temporais nas 

nossas vidas. De acordo com essa afirmação, define-se História como: 

I. O desenrolar da vida dos homens no tempo. O processo de construção, criação e recriação das diversas formas de vida humana. 

II. O estudo da relação que os homens do tempo presente têm com o passado, de maneira que possam se posicionar quanto ao que 

deva ou possa ser transformado, mantido ou criado na construção do futuro. 

III. O relato de acontecimentos que se faz numa seqüência temporal (Ex: a história de Chiquinha Gonzaga, a história dos índios 

Ianomâmi, a história da Paraíba, etc.). 

 

Está (ão) correta(s):  

a) apenas I             

b) apenas III            

c) apenas II              

d) apenas II e III            

e) todas 

 

45. O conhecimento produzido pelos historiadores decorre de um permanente diálogo entre o historiador e as fontes históricas. Sobre as 

fontes históricas e o trabalho de produzir a História, é correto afirmar que: 

a) o historiador dos séculos XVIII e XIX considerava qualquer material que expressasse a atuação humana, como uma fonte histórica, 

independentemente da sua origem. 

b) os especialistas do saber histórico, ainda hoje, só podem considerar como fontes históricas os documentos oficiais, muito embora a 

atuação humana deixe marcas e registros temporais. 

c) a ciência histórica, atualmente, recorre às áreas afins e às técnicas que as auxiliam para desvendar os vestígios ou registros concretos 

da ação humana, considerados fontes históricas. 

d) a produção do saber histórico depende da localização de objetos e sinais da atuação humana, capazes de identificar as estruturas 

sociais organizadas, com o auxílio da escrita e conhecimentos astrológicos.  

e) o saber do historiador privilegia a manifestação do trabalho humano em seu cotidiano, baseando-se unicamente nos registros das 

macro-estruturas econômicas como fontes históricas 

46. Entre os historiadores, existe o consenso de que o saber histórico é construído a partir de fontes. Portanto, é INCORRETO afirmar 

que as fontes históricas são: 

a) signos, sinais e vestígios do passado dos homens que são recolhidos, agrupados e criticados para fundamentar o conhecimento 

produzido pelos historiadores. 

b) utensílios, ferramentas e artefatos produzidos pelos homens, que chegaram até o presente, servindo de testemunho de práticas 

humanas já vividas. 

c) diversos tipos de referência do passado, dentre os quais se incluem escritos, manuscritos, imagens, patrimônio arquitetônico e cultural 

– de tipo material ou simbólico. 

d) documentos escritos, aos quais é possível aplicar a crítica pelos métodos científicos do saber histórico. As demais fontes são 

meramente ficcionais. 
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e) todas as referências de atividades humanas, pois compõem o patrimônio cultural de todo e qualquer grupo humano, servindo de 

indicadores do seu passado. 

 

47. A historiografia costuma chamar as sociedades que se desenvolveram antes da invenção da escrita como “pré-históricas”. Os 

homens dessas sociedades paulatinamente superaram suas deficiências físicas e de raciocínio, bem como de adaptação ao 

ambiente, onde passaram a criar condições materiais para sobreviver. Sobre esse longo período, em que viveram essas sociedades, 

afirma-se: 

I. O paleolítico é caracterizado como o período da pedra lascada, em que a luta pela sobrevivência tinha por base a caça, a pesca e a 

coleta. Os homens eram nômades, viviam em bandos e habitavam as cavernas. 

II. A principal conquista do neolítico foi o domínio do fogo, que possibilitou ao homem defender-se de animais, preparar alimentos, 

proteger-se do frio e sedentarizar-se, organizando-se em tribos e vivendo em aldeias agrícolas auto-suficientes. 

III. Duas características marcaram a Idade dos Metais: a revolução urbana e o uso de instrumentos de metal na fabricação de utensílios e 

armas. Esse período se distingue pela harmonia entre os povos. 

Considerando as afirmativas, está(ão) correta(s): 

a) apenas I                

b) apenas II               

c) apenas III              

d) apenas I e II            

e) todas. 

 

48. Observe abaixo a “Árvore Genealógica da Humanidade”.  

 
 

(Fonte: CURTIS, Helena et all. Biology. 5.ed. New York Worth, 1989) 

Analise as proposições abaixo, que expressam “características do Homo sapiens moderno”. 

I. Sua anatomia é muito semelhante à que temos hoje. 

II. Em curto espaço de tempo, ele se espalhou pelo mundo, povoando a Oceania e a América. 

III. A linguagem era a sua principal diferença em relação às outras espécies de hominídeos. 

IV. Embora desenvolvesse a linguagem, não soube aproveitar as conquistas anteriores, como o domínio do fogo e da fabricação de 

instrumentos. 

V. Foi predado pelas outras espécies de animais, não sobreviveu e se extinguiu. 

 

A seguir, assinale alternativa que apresenta SOMENTE características verdadeiras do Homo sapiens moderno. 

a) I – II – III                

b) I – II – IV              

c) I – II – V                  
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d) II – III – IV          

e)  III – IV – V 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (UFCG – 2009)A apreensão do lugar consiste na inter-relação dos processos local global–local considerando, exponencialmente,o 
campo de forças estabelecido entre a cultura objetiva e acultura subjetiva.  

 
Sobre o conceito de LUGAR é INCORRETO afirmar: 
a) O lugar é tido como um intermédio entre o mundo e o indivíduo. Neste, a lógica do desenvolvimento dos sistemas sociais não se 

manifesta pela unidade das tendências opostas à individualidade e à globalidade. 
b) A realidade que se constrói no lugar é tensa, pois se refere a um dinamismo que se recria a cada instante/momento entre homens, 

empresas, instituições e meio ambiente construído. 
c) No lugar as relações são, permanentemente, instáveis, em que globalização e localização, globalização e fragmentação são termos de 

uma dialética que se refaz com freqüência. 
d) A individualização e especialização produtiva de cada lugar (re) produz sua rede urbana, função urbana, estrutura e uso do solo, 

habitação, renda, segregação social, meios de consumo e informação, papel do Estado entre outros. A uma maior globalidade 
corresponde uma maior individualidade. 

e) Ao revisitar os lugares, no mundo atual, encontraremos novos significados, novas identidades, pois esses são construídos no 
cotidiano/mundo vivido e considera as variáveis: objetos, ações, técnica, informação e tempo. 

 
50. (UFCG – 2008) A paisagem é um dos conceitos básicos da ciência geográfica e suas modificações ocorreram ao longo da História. 

Sobre as paisagens, é INCORRETO afirmar que:  
a) após a Revolução Industrial, os crescimentos econômico e demográfico reordenaram e deram à paisagem geográfica novos 

significados sócio-culturais em vários países europeus. 
b) durante a introdução da cultura pecuária nos Sertões, no período colonial brasileiro, a paisagem ficou inalterada. 
c) no final da Idade Média, as Ligas Hanseáticas, o comércio  e a formação dos burgos contribuíram para a elaboração de novas 

paisagens culturais na Europa. 
d) as práticas político-econômicas do Mercantilismo favoreceram a formação de novas paisagens geográficas, tanto na Europa quanto na 

América. 
e) na Idade Moderna, a prática político-social dos cercamentos dos campos ou “enclosures”, contribuiu para a modificação das paisagens 

rural e urbana. 
51. (Ufpi) Para o geógrafo Milton Santos paisagem é “o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas por volumes, 

mas também de cores, movimentos, odores, sons (...). A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos 
sentidos.” (Metamorfose do Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1996, p.61-62). 
Considerando essa afirmação, analise as sentenças a seguir: 
I. A simples observação da paisagem não nos traz explicações sobre as funções das edificações, da organização dos sistemas de 
produção e de tecnologias empregadas. 
II. Apenas os elementos naturais são suficientes para entendermos o espaço geográfico, visível através das paisagens. 
III. Ao considerarmos os elementos naturais, as funções dos espaços construídos, as relações e as estruturas econômicas, sociais e 
políticas, estamos tratando do espaço geográfico e não apenas das paisagens. 
IV. As paisagens geográficas envolvem não somente os aspectos naturais, mas também os aspectos visíveis da cultura das 
sociedades. 

 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I e II  
b)  II e III  
c)  II e IV  
d)  I, II e IV   
e)  I, III e IV 
 
52. (Unics) A que categoria geográfica se refere Milton Santos neste fragmento de texto? 
“Formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” (SANTOS, M., 2004:63).  
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Paisagem 
b) Espaço geográfico 
c) Território 
d) Lugar 
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e) Região  
 
53. (Uepb)  
“Toda paisagem que reflete uma porção do espaço ostenta marcas de um passado mais ou menos remoto, apagado ou modificado de 

maneira desigual, mas sempre presente”.(Olivier Dolfus, 1991) De acordo com o texto, podemos afirmar: 
a) A paisagem é um conjunto de formas heterogêneas de idades diferentes. 
b) A paisagem é estática, ao passo que o espaço é dinâmico. 
c) As formas antigas da paisagem são sempre suprimidas, devido a seu envelhecimento técnico e social. 
d) As paisagens refletem, sempre, as marcas das desigualdades sociais, por serem produzidas sob o modo de produção capitalista. 
e) A paisagem é uma representação do espaço, mas não é espaço, portanto, exibe as formas, mas esconde a essência de sua produção. 
 
54. (UERN-2008) Tomando como base o conhecimento geográfico e suas preocupações com o homem e o planeta é correto afirmar que: 
a) Uma das preocupações exclusivas da ciência geográfica é a busca de soluções para os problemas sociais e o desenvolvimento 

econômico. 
b) A Geografia é uma ciência que se preocupa com a complexa relação homem-natureza, contudo, esta preocupação está restrita à 

dimensão regional e global. 
c) O possibilismo geográfico é uma corrente da Geografia que defende a possibilidade da ação humana modificar o meio natural. 
d) A Geopolítica é um ramo da Geografia Cultural que busca explicar a ação do Estado e seu papel como agente modificador de padrões 

culturais. 
e) A Geografia se preocupa tão somente com a descrição das paisagens e a localização dos países, estados e municípios. 
55. A Geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados erroneamente como equivalentes, 

a exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como equivalente ao de paisagem, entre outros. 
  
Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a alternativaINCORRETA. 
  
a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que a compõem. A paisagem é formada 

apenas por elementos naturais; quando os elementos humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela se torna sinônimo de espaço 
geográfico. 

b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho. Para tanto, as sociedades utilizam 
técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que vivem, suas crenças e valores, normas e interesses econômicos. Assim, pode-se 
afirmar que o espaço geográfico é um produto social e histórico. 

c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde vivemos, ou seja, é o espaço onde 
moramos, trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos. 

d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão do poder. A categoria 
território possui uma relação estreita com a de paisagem e pode ser considerada como um conjunto de paisagens contido pelos limites políticos e 
administrativos de uma cidade, estado ou país. 

 
56. (Ufpi) Para o geógrafo Milton Santos paisagem é “o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas por volumes, mas também 

de cores, movimentos, odores, sons (...). A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos sentidos.” (Metamorfose do 
Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1996, p.61-62). 

  
Considerando essa afirmação, analise as sentenças a seguir: 
  
I. A simples observação da paisagem não nos traz explicações sobre as funções das edificações, da organização dos sistemas de produção e de 

tecnologias empregadas. 
II. Apenas os elementos naturais são suficientes para entendermos o espaço geográfico, visível através das paisagens. 
III. Ao considerarmos os elementos naturais, as funções dos espaços construídos, as relações e as estruturas econômicas, sociais e políticas, estamos 

tratando do espaço geográfico e não apenas das paisagens. 
IV. As paisagens geográficas envolvem não somente os aspectos naturais, mas também os aspectos visíveis da cultura das sociedades. 
  
Está correto apenas o que se afirma em: 
  
a) I e II 
b) II e III 
c) II e IV 
d) I, II e IV 
e) I, III e IV 
 

57. (Unics) A que categoria geográfica se refere Milton Santos neste fragmento de texto? 
  
“Formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 
sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” 
  

(SANTOS, M., 2004:63). 
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Assinale a alternativa correta: 
  
a) Paisagem 
b) Espaço geográfico 
c) Território 
d) Lugar 
e) Região 
 

58. (Ucpel) Pela Internet 
  
Eu quero entrar na rede 
Promover um debate 
Juntar via Internet 
Um grupo de tietes de Connecticut.... 

  
Gilberto Gil, 1999. 

  
O trecho da música de Gilberto Gil traz à tona uma das grandes transformações tecnológicas dos últimos anos do século XX: a Internet. Na virada do 

século XIX para o XX, também houve o esboço de novas metas, as quais deveriam guiar o novo século. Sobre este último ponto, é correto afirmar 
que 

  
a) se vivencia o surgimento de novas transformações derivadas, sobretudo, da revolução no campo das comunicações em que a cultura, por meio da 

Internet, atravessa as fronteiras dos Estados 
Nacionais. 
b) a transformação das pessoas passava inevitavelmente pelo processo de resgate de antigos aspectos ligados aos valores tradicionais como, por 

exemplo, a família e a religião. 
c) novas transformações entraram em curso, derivadas da revolução das comunicações. a chamada cultura transnacional , ou seja, existe a difusão de 

uma cultura cujos padrões atravessavam as fronteiras dos Estados Nacionais. 
d) há o surgimento da globalização, com grande destaque para a tecnologia e a comunicação, instrumentos capazes de fazer circular mensagens 

instantaneamente por meio de satélites, o que causou uma verdadeira revolução tecnológica. 
e) o grande desafio das sociedades ocidentais fazia referência à criação dos Estados Nacionais e, para isso, era necessário transformar as pessoas 

que regiam suas vidas pelos valores tradicionais, em cidadãos, que passariam a obedecer a regras e leis gerais. 
 

59. (Ufrn) A produção do espaço geográfico é um processo histórico e social caracterizado pela apropriação dos recursos naturais pela sociedade e 
pelo progresso técnico vigente em cada momento histórico. Assim, com o desenvolvimento técnico-científico-informacional, traço marcante do 
mundo atual, o espaço geográfico 

  
a) passou a ser produzido de forma generalizada, tendo em vista a distribuição homogênea do sistema técnico em escala global. 
b) tornou-se mais denso em objetos artificiais, permitindo a aceleração dos fluxos da economia informacional. 
c) foi unificado pelo surgimento das cidades globais, devido à distribuição uniforme do sistema mundial de redes de informações. 
d) tornou-se globalizado, em virtude da universalização do acesso da população mundial aos objetos técnicos e informacionais. 
 

60. (UFPI) Desde a queda do muro de Berlim, em 1989, o mundo passou a conviver com o surgimento de uma nova ordem mundial, diferente daquela 
que existiu no período da Guerra Fria. 

  
Sobre essa nova ordem mundial, é correto afirmar: 
  
a) A capacidade tecnológica, a produtividade e a competitividade fazem parte do novo padrão de poder da Rússia, que se mantém como potência no 

contexto atual. 
b) Com o fim da Guerra Fria, a nova ordem mundial é caracterizada pela emergência de um mundo multipolar, cujo padrão de poder é econômico. 
c) A globalização corresponde à fase de expansão dos capitais, no atual período técnico-científico do 
capitalismo, trazendo como conseqüência o desaquecimento das desigualdades sociais. 
d) O surgimento dos megablocos econômicos significa que, em maior ou menor grau, as fronteiras econômicas entre os países não estão sendo 

diluídas. 
e) A União Européia forma um dos mercados comuns, sendo antigo o seu processo integracionista, no entanto é menos expressivo do que em outros 

blocos econômicos. 
 

 

FÍSICA [61-72]: 

61. (Espcex (Aman) 2013)  Um carro está desenvolvendo uma velocidade constante de 72 km h  em uma rodovia federal. Ele passa por 

um trecho da rodovia que está em obras, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km h.  Após 5 s  da passagem do carro, uma 

viatura policial inicia uma perseguição, partindo do repouso e desenvolvendo uma aceleração constante. A viatura se desloca 2,1km  

até alcançar o carro do infrator. Nesse momento, a viatura policial atinge a velocidade de  
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a) 20 m/s    
b) 24 m/s    
c) 30 m/s    
d) 38 m/s    
e) 42 m/s    
   
62. (Epcar (Afa) 2013)  Duas partículas, a e b, que se movimentam ao longo de um mesmo trecho retilíneo tem as suas posições (S) 

dadas em função do tempo (t), conforme o gráfico abaixo. 
 

 
 
O arco de parábola que representa o movimento da partícula b e o segmento de reta que representa o movimento de a tangenciam-se 

em t 3 s.  Sendo a velocidade inicial da partícula b de 8 m s,  o espaço percorrido pela partícula a do instante t 0  até o instante 

t 4 s,  em metros, vale  

a) 3,0    
b) 4,0    
c) 6,0    
d) 8,0    
   
63. (Uerj 2009)  Ao se deslocar do Rio de Janeiro a Porto Alegre, um avião percorre essa distância com velocidade média v no primeiro 

1/9 do trajeto e 2v no trecho restante. 

 

A velocidade média do avião no percurso total foi igual a:  

a) v
5

9
     

b) v
5

8
    

c) v
3

5
    

d) v
4

5
    

   
64. (Puc-rio 2008)  Um objeto em movimento uniformemente variado tem sua velocidade inicial v0 = 0,0 m/s e sua velocidade final vf = 2,0 

m/s, em um intervalo de tempo de 4s. A aceleração do objeto, em m/s2, é:  

a) 1/4    
b) 1/2    
c) 1    
d) 2    
e) 4    
   
65. (Unifesp 2008)  A função da velocidade em relação ao tempo de um ponto material em trajetória retilínea, no SI, é v = 5,0 - 2,0 t. Por 

meio dela pode-se afirmar que, no instante t = 4,0 s, a velocidade desse ponto material tem módulo  

a) 13 m/s e o mesmo sentido da velocidade inicial.    
b) 3,0 m/s e o mesmo sentido da velocidade inicial.    
c) zero, pois o ponto material já parou e não se movimenta mais.    
d) 3,0 m/s e sentido oposto ao da velocidade inicial.     
e) 13 m/s e sentido oposto ao da velocidade inicial.    
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66. (Puc-rio 2008)  Um corredor de 100 metros rasos, ao cruzar exatamente a marca de 50,0 m, tem uma velocidade instantânea de 10,0 

m/s. Nesse instante começa a soprar um vento contrário que cria uma aceleração total de - 0,36 m/s2 sobre o atleta. Qual a 

velocidade do atleta ao cruzar a faixa de chegada?  

a) 10,0 m/s    
b) 9,0 m/s    
c) 8,0 m/s    
d) 12,0 m/s    
e) 14,0 m/s    
 

67. Uma partícula vibra realizando um movimento harmônico simples. 

Nos extremos da trajetória, a velocidade da partícula é ___________ e sua aceleração é ____________. No centro da trajetória, a 

velocidade é ___________ e a aceleração é ____________.  

As lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por: 

a) nula, máxima, nula, máxima. 

b) máxima, nula, nula, máxima. 

c) nula, máxima, máxima, nula. 

d) máxima, nula, máxima, nula. 

e) nula, máxima, mínima, máxima. 

 

68. Uma vibração periódica satisfaz no Sistema Internacional, à função: 

                           

                                       

 
Logo: 
 
a) a frequência é de 20 vibrações por segundo. 

b) para t = 0, a velocidade é nula. 

c) pata t = 20 s, a aceleração não é nula. 

d) a fase inicial é de 180º. 

e) todas as afirmativas estão erradas. 

 
69. Dois corpos A e B descrevem movimentos periódicos. Os gráficos de suas posições x em função do tempo estão indicados na figura. 

                         

 
 Podemos afirmar que o movimento de A tem:  

a) menor frequência e mesma amplitude.  

b) maior frequência e mesma amplitude.  

c) mesma frequência e maior amplitude.  

d) menor frequência e menor amplitude.  

e) maior frequência e maior amplitude. 
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70. Um objeto de massa M = 0,5 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal sem atrito, está preso a uma mola cuja constante de força 

elástica é K = 50 N/m. O objeto é puxado por 10 cm e então solto, passando a oscilar em relação à posição de equilíbrio.  

                                 

Qual a velocidade máxima do objeto, em m/s?  

a) 0,5  

b) 1,0  

c) 2,0  

d) 5,0  

e) 7,0. 

 

71- Uma partícula oscila ao longo do eixo x com movimento harmônico simples, dado por x = 3,0 · cos (0,5 π·t + 3π / 2), onde x é dado 

em cm e t em segundos. Nessas condições, pode-se afirmar que a amplitude, a frequência e a fase inicial valem, respectivamente:  

a) 3,0cm, 4Hz, 3π/2rad  

b) 1,5cm, 4Hz, 3π/2rad  

c) 1,5cm, 4Hz, 270°  

d) 3,0cm, 0,5Hz, 3π/2rad  

e) 3,0cm, 0,25Hz, 3π/2rad   

 

72. Um corpo de massa m é preso à extremidade de uma mola helicoidal que possui a outra extremidade fixa. O corpo é afastado até o 
ponto A e, após abandonado, oscila entre os pontos 

 
 

QUÍMICA [73-84]: 

73. Na(s) questão(ões) a seguir escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Três cientistas, Paul Crutzen do Instituto Max-
Plank, na Alemanha, Mário Molina e Sherwood Rowland do MIT e CALTEC, nos Estados Unidos, dividiram o prêmio Nobel de 
Química de 1995. Explicando os mecanismos químicos que afetam a espessura da camada de ozônio, protetora da Terra, os três 
pesquisadores contribuíram para a detecção de um dos problemas ambientais mais sérios do nosso planeta. Calcula-se que para 
cada 1% de perda de ozônio na estratosfera acrescentam-se 2% de radiação ultravioleta na superfície do planeta. Marque as 
alternativas corretas: 

 
a) O oxigênio é um exemplo de substância simples. 
b) O ozônio é um alótropo do oxigênio. 
c) O ozônio é um isômero óptico do oxigênio. 
d) O ozônio, assim como o cloro, é um forte agente oxidante sendo, portanto, usado na purificação de água para fins de consumo 

humano. 
e) O ozônio absorve os raios ultravioleta impedindo sua penetração na atmosfera. 
 
74. Os diferentes tipos de matéria podem ser classificados em dois grupos: 
- substâncias puras; 
- misturas. 
 

As substâncias puras podem ser simples ou compostas... (NABUCO, p. 24) Considerando-se esse modo de classificação, pode-se 
afirmar: 

 
a) O ar atmosférico é uma substância pura. 
b) Uma solução de açúcar é uma mistura. 
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c) O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento químico. 
d) A matéria que contém três tipos de molécula é uma substância composta. 
e) A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula seja formada por dois 

átomos diferentes. 
 
75.Segundo relatório sobre o IDH, a proporção de pessoas que vivem em habitações sem água potável no Brasil caiu apenas quatro 

pontos percentuais: de 17 % em 1990 para 13 % em 2001. A meta é atingir 8 % em 2015. A situação é ainda mais grave se forem 
levadas em conta as diferenças regionais. O acesso à água potável vem crescendo nas áreas urbanas e retrocedendo nas áreas 
rurais. Em 1990, 46 % da população residente no campo não tinha acesso à água. Dez anos depois, o número cresceu para 47 %. 
(Fonte: site do Instituto Brasileiro de Produção Sustentável e Direito Ambiental) Sobre os dados enunciados no texto é VÁLIDO 
afirmar que: 

 
I - Todos têm acesso à água, porém alguns não recebem água pura, ou seja, água sem qualquer substância química misturada. 
II - Parte dos brasileiros não tem acesso à água potável, ou seja, aquela que não possui substâncias tóxicas e nem organismos 

patogênicos. 
III - 13 % dos brasileiros têm acesso à água potável porque estão na região mais favorecida em termos de mananciais. 
IV - Brasileiros que vivem nas áreas urbanas podem ter maior acesso a água sem quaisquer elementos nocivos à saúde do que os que 

vivem em algumas áreas rurais. 
 
A alternativa que contém todas as afirmações válidas é 
 
a) Apenas I 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I e V 
d) Apenas II e III 
e) Apenas II e IV 
 
76. Assinale a alternativa que apresenta, na seqüência, os termos corretos que preenchem as lacunas da seguinte afirmativa: "UMA 

SUBSTÂNCIA_____ É FORMADA POR_____, CONTENDO APENAS_____ DE UM MESMO..." 
 
a) composta; moléculas; elementos; átomo 
b) composta; moléculas; átomos; elemento 
c) química; elementos; moléculas; átomo 
d) simples; átomos; moléculas; elementos 
e) simples; moléculas; átomos; elemento 
 
77. Um estudante construiu, em um mesmo diagrama, as curvas da temperatura em função do tempo resultantes do aquecimento, sob 

pressão normal, de três líquidos em três béqueres distintos. om base na análise das curvas de aquecimento, são feitas as seguintes 
afirmações: 

 

 
I - o líquido do béquer 1 apresentou uma temperatura de ebulição constante, igual a 100°C; portanto, esse líquido é ou uma substância 

pura ou uma mistura azeotrópica; 
II - o líquido do béquer 2 apresentou uma faixa de temperaturas de ebulição entre 101°C a 103°C; portanto, esse líquido é uma mistura; 
III - o líquido do béquer 3 apresenta o mesmo soluto e a mesma concentração que o líquido do béquer 2 . 
Está correto o contido em 
 
a) I apenas. 
b) I e II apenas. 
c) I e III apenas. 
d) II e III apenas. 



 

 
22 

3ª série – TQ 01 - 1º Trimestre 2013 

e) I, II e III. 
 
78. Qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir entre uma porção de água destilada e uma solução de 

água açucarada, sem experimentar o gosto? 
a) Filtrar o líquidos. 
b) Determinar a densidade. 
c) Medir a condutividade elétrica. 
d) Usar papel tornassol. 
e) Decantar os líquidos. 
 
79. Considere as informações a seguir e preencha os parênteses com V para verdadeiro e F para falso. 
O estireno, representado pela fórmula estrutural abaixo, é obtido a partir do petróleo, sendo usado principalmente pelas indústrias de 

plásticos e de borrachas. 

 
Em relação a esse composto, afirma-se que 
(  ) sua fórmula mínima é idêntica à do benzeno. 
(  ) apresenta cadeia heterogênea e mista. 
(  ) possui o anel benzênico em sua estrutura. 
(  ) apresenta em sua estrutura somente um átomo de carbono quaternário. 
(  ) apresenta em sua estrutura somente um átomo de carbono com geometria tetraédrica. 
 A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 
(A) V – F – V – F – F 
(B)  F – V – V – V – V 
(C) V – V – V – V – F 
(D) F – F – F – F – V 
(E)F – F – F – V – V 
 

80. Sobre o composto, cuja fórmula estrutural é dada a seguir, fazem-se as afirmações: 

 

http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TIZiZZJx2gI/AAAAAAAABL4/fA_U4EaX7vo/s1600/fig_quest%C3%A3o_03.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/SrRQnWR3twI/AAAAAAAAAX8/igvpVdA92oU/s1600-h/cadeias-quest%C3%A3o-1+c%C3%B3pia.gif
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I - É um alceno. 

II - Possui três ramificações diferentes entre si, ligadas à cadeia principal. 

III - Apesar de ter fórmula molecular C11••H22, não é um hidrocarboneto. 

IV - Possui no total quatro carbonos terciários. 

São corretas: 

(A) I e IV, somente. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e III, somente. 

(D) II e IV, somente. 

(E) III e IV, somente. 

81. Em 1998, o lançamento de um remédio para disfunção erétil causou revolução no tratamento para impotência. O medicamento em 
questão era o Viagra®. O princípio ativo dessa droga é o citrato de sildenafil, cuja estrutura é representada na figura: 

 
funções orgânicas I e II, circuladas na estrutura do citrato de sildenafil, são 
(A) cetona e amina.             
(B) cetona e amida.             
(C) éter e amina. 
(D)  éter e amida. 
(E)  éster e amida. 
 
82. O aspartame, estrutura representada a seguir, é uma substância que tem sabor doce ao paladar. Pequenas quantidades dessa 

substância são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados, já que esta é cerca de duzentas vezes mais doce do 
que a sacarose. 

 
 
As funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são, apenas, 
(A) éter, amida, amina e cetona. 
(B) éter, amida, amina e ácido carboxílico. 
(C) aldeído, amida, amina e ácido carboxílico. 
(D) éster, amida, amina e cetona. 
(E) éster, amida, amina e ácido carboxílico. 
 
83. A aspoxicilina, abaixo representada, é uma substância utilizada no tratamento de infecções bacterianas. As funções 1, 2, 3 e 4 

marcadas na estrutura são, respectivamente: 
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(A) amida, fenol, amina, ácido carboxílico. 
(B) amida, amina, álcool, éster. 
(C) amina, fenol, amida, aldeído. 
(D) amina, álcool, nitrila, ácido carboxílico. 
(E) amida, nitrila, fenol, éster. 
 
84. O composto antibacteriano ácido oxalínico é representado pela fórmula estrutural: 
 
 

BIOLOGIA [85-102] 

85.(Fuvest 2012)  Uma das consequências do “efeito estufa” é o aquecimento dos oceanos. Esse aumento de temperatura provoca  
a) menor dissolução de CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de menor quantidade desse gás pelo fitoplâncton, 

contribuindo, assim, para o aumento do efeito estufa global.    
b) menor dissolução de O2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de maior quantidade de CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, 

assim, para a redução do efeito estufa global.    
c) menor dissolução de CO2 e O2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de maior quantidade de O2 pelo fitoplâncton, 

contribuindo, assim, para a redução do efeito estufa global.    
d) maior dissolução de CO2 nas águas oceânicas, o que leva ao consumo de maior quantidade desse gás pelo fitoplâncton, contribuindo, 

assim, para a redução do efeito estufa global.    
e) maior dissolução de O2 nas águas oceânicas, o que leva à liberação de maior quantidade de CO2 pelo fitoplâncton, contribuindo, 

assim, para o aumento do efeito estufa global.    
 
86. (Uftm 2012)  O nitrogênio (N2) é um gás presente na atmosfera e sem ele provavelmente não haveria vida na terra como existe 

atualmente. Ele é fundamental para a formação de compostos nitrogenados presentes nos seres vivos. Pode-se afirmar que esse gás  
a) é absorvido diretamente da atmosfera por animais e vegetais e é utilizado na síntese de aminoácidos e nucleotídeos.    
b) é fixado por fungos e algas unicelulares, que sintetizam proteínas e ácidos nucleicos, e estes são ingeridos e absorvidos por animais e 

vegetais.    
c) pode ser utilizado diretamente por leguminosas, sem a participação de micro-organismos, o que justificaria a biomassa do feijão e da 

soja, rica em proteínas.    
d) é absorvido por bactérias radicícolas que utilizam a energia solar, formando compostos nitrogenados como o nitrato, que é utilizado 

pelos vegetais.    
e) precisa ser transformado por alguns seres procariontes em alguns compostos nitrogenados, para assim serem assimilados por 

vegetais e, então, entrarem na cadeia alimentar.    
 
87.(Uesc 2011)  O esquema a seguir representa de forma parcial o ciclo do nitrogênio presente na natureza com alguns dos seus 

componentes bióticos. 
  

 
A respeito da dinâmica desse ciclo e das informações obtidas no esquema, é correto afirmar:  
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a) As plantas convertem o componente inorgânico em moléculas orgânicas que contém nitrogênio, que poderá ser transferido para os 
outros níveis tróficos através das cadeias alimentares.    

b) As bactérias desnitrificantes convertem o nitrogênio molecular, presente na atmosfera, fixando-o ao solo na forma orgânica.    
c) A reciclagem dos resíduos nitrogenados pelos consumidores permite a reutilização desses compostos pelas bactérias nitrificantes.    
d) O nitrato fixado pelas bactérias desnitrificantes deve ser convertido inicialmente em nitrito e finalmente em amônia para que possam 

estar acessíveis aos vegetais.    
e) Consumidores e decompositores que consomem matéria nitrogenada se posicionam invariavelmente no 1º nível trófico das cadeias 

alimentares.    
 
88. (Uesc 2011)  A ilustração representa, simplificadamente, uma teia alimentar com seus diversos componentes bióticos espalhados nos 

diferentes níveis tróficos. 

 
Com base na interpretação dessa teia e nos conhecimentos sobre o fluxo de alimento nos ecossistemas naturais, é possível afirmar:  
a) Os consumidores primários dessa teia competem entre si pela obtenção de alimento diretamente dos produtores.    
b) O fluxo de energia flui de forma cumulativa à medida que se distancia do primeiro nível trófico.    
c) Os seres produtores primários são responsáveis pela manutenção do fluxo de energia da teia a partir da conversão da luz solar em 

matéria orgânica.    
d) Eventos de biorremediação devem ser esperados nessa teia afetando mais intensamente os níveis tróficos mais elevados.    
e) Os insetos representados ocupam o mesmo nível trófico por serem ambos predados pelo mesmo organismo.    
 
89. (Ufsm 2011)  Observe: 

 
 
Analisando a regulação dos ecossistemas através de cadeias alimentares e poluentes que interferem na estabilidade desses 

ecossistemas, assinale a afirmativa correta.   
a) Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre menor que a energia que pode ser transferida para o 

nível seguinte.    
b) Sem os organismos fotossintetizantes, não haveria, nos ecossistemas, cadeias alimentares como existem hoje, ou seja, baseadas no 

fluxo de energia proveniente do Sol.    
c) Consumidores secundários ou terciários, como podem ser as águias, acumulam maiores quantidades de energia química potencial em 

relação a níveis tróficos inferiores.    
d) Quando está no meio ambiente, o inseticida DDT segue geralmente um caminho diferente daquele realizado pela energia que circula 

na cadeia alimentar, usando vias específicas para determinado nível trófico.    
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e) Considerando os problemas que a concentração de poluentes causa ao longo da cadeia alimentar, as espécies dos níveis inferiores 
dessa cadeia são as mais prejudicadas.    

 
90.(Mackenzie 2010)   
 
 
 
 

Observando o esquema acima, considere as afirmações I, II, III e IV, a seguir. 
I. A quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que 

pode ser transferida ao nível seguinte. 
II. A energia dissipada de um nível trófico, na forma de calor, pode ser 

aproveitada pelo nível trófico seguinte. 
III. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de biomassa dos produtores é, geralmente, maior do que a de todos os consumidores. 
IV. Consumidores primários são sempre mais numerosos do que os consumidores secundários. 
 
Estão corretas, apenas,  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e III.    
d) I e IV.    
e) II e IV 
 
91. ( UFMG) – Alguns acidentes automobilísticos ocorridos  à  noite são atribuídos a uma doença chamada cegueira noturna. Essa é 

causada pela falta  de: 
 
a) Vitamina A 
b) Vitamina B1 
c) Vitamina C 
d) Vitamina E 
e) Vitamina D  
 
92. OSTEOPOROSE AFETA 25% DAS MULHERES NA MENOPAUSA. ("Folha de São Paulo", 17-09-95)  

 
Para prevenção da osteoporose recomendam-se, entre outras medidas, caminhadas e sol. Esse tratamento preventivo leva o 
organismo a produzir 

 
a) estrogênios, que reduzem a atividade osteoclástica dos ossos.  
b) estrogênios, que são necessários para uma maior absorção de cálcio e de fosfato nos ossos.  
c) vitamina A, que é o radical prostético de enzimas que atuam na absorção de cálcio e fósforo.  
d) vitamina C, necessária nos processos de cicatrização das fraturas, por aumentar a atividade osteoblástica dos ossos.  
e) vitamina D, que aumenta a absorção do cálcio pelo intestino. 
 
93. (PUC) No homem, a carência da vitamina ________ provoca a chamada cegueira noturna, um problema visual caracterizado por 

dificuldade para enxergar em situações de luz fraca. Essa vitamina é necessária, pois associa-se a proteínas dos bastonetes, os quais 
são células fotorreceptoras da _________ que permitem a visão da luminosidade.  
 
Preenchem de forma correta as lacunas do texto, os termos contidos na alternativa:  
 

a) A / córnea 
b) A / retina 
c) C / córnea 
d) E / íris 
e) E / retina 
 

94. (UA-AM) A carência das vitaminas C, D e B12 produz, respectivamente: 

a) o raquitismo, o beribéri e o escorbuto. 

b) o beribéri, o raquitismo e a anemia. 

c) o escorbuto, o beribéri e o raquitismo. 

d) o beribéri, o escorbuto e o raquitismo 
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e) o escorbuto, o raquitismo e a anemia. 
 
 

95. (UFMG/MG). Quanto às vitaminas, todas as afirmativas abaixo são corretas, exceto: 

 

a) A vitamina A, encontrada principalmente em ovos e leite, é protetora do epitélio e sua carência pode determinar a cegueira noturna. 

b) A vitamina D, encontrada principalmente nas frutas cítricas, age no metabolismo das gorduras e sua carência pode determinar o 

beribéri. 

c) A vitamina B12 pode ser sintetizada por bactérias intestinais e sua carência pode determinar a anemia perniciosa. 

d) A vitamina C, encontrada em vegetais, mantém normal o tecido conjuntivo e sua carência pode determinar o escorbuto. 

e) A vitamina K atua como um dos fatores indispensáveis à coagulação sangüínea. 

 

 
96. (UFPI)As pessoas que sofrem de osteoporose apresentam uma redução do nível de cálcio no organismo, o que leva à fragilidade dos 

ossos e pode causar fraturas. O tratamento consiste em uma dieta à base de alimentos ricos em cálcio, medicamentos, nos casos 
mais sérios, e exercícios físicos. Mas, para o tratamento surtir efeito, é necessário que o paciente tome sol diariamente para uma 
melhor absorção do cálcio. A necessidade de exposição ao sol está relacionada à atividade da: 

a) Vitamina A. 
b) Vitamina B. 
c) Vitamina E. 
d) Vitamina D. 
e) Vitamina K. 
 
98.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. 
 
99. (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. 
 
100. (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 
 
101. (UNAERP-SP) A classificação dos vírus como seres vivos é muito discutida. A característica encontrada em alguns dos seres vivos 

que os vírus não possuem é: 
a) ser constituídos de ácidos nucléicos e proteínas. 
b) ser capazes de auto-reprodução limitada. 
c) apresentar estrutura celular com carioteca e citoplasma. 
d) agir como parasitas intracelulares obrigatórios. 
e) parasita células tanto animais e vegetais quanto bactérias. 
 

http://www.estudantedigital.org/2012/07/exercicios-resolvidos-de-biologia.html
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102.O organismo A é um parasita intracelular constituído por uma cápsula protéica que envolve a molécula de ácido nucléico. O 
organismo B tem uma membrana lipoprotéica revestida por uma parede rica em polissacarídeos que envolve um citoplasma, onde se 
encontra seu material genético, constituído por uma molécula circular de DNA. Esses organismos são respectivamente: 

a) uma bactéria e um vírus. 
b) um vírus e um fungo. 
c) uma bactéria e um fungo. 
d) um vírus e uma bactéria. 
e) um vírus e um protozoário. 
 
 
 

MATEMÁTICA [103-120]: 

103. (G1 - utfpr 2012)  Numa cidade existem três shoppings: “X”, “Y” e “Z”. Foi feita uma entrevista com as pessoas para saber sobre o 
hábito delas frequentarem esses shoppings e obteve-se o seguinte resultado, disposto na tabela abaixo: 

Ea 
 

Shopping Pessoas 

X 220 

Y 226 

Z 226 

X e Y 120 

X e Z 130 

Y e Z 110 

X, Y e Z 70 

Nenhum dos três 100 

 
Quantas pessoas entrevistadas não frequentam o shopping “X”?  
a) 552.    
b) 276.    
c) 262.    
d) 130.    
e) 100.    
 
104. A agremiação X tem 140 sócios do sexo feminino e 110 do sexo masculino; e a agremiação Y tem 90 sócios do sexo feminino e 160 

do sexo masculino. Existem 60 mulheres que são sócias das duas agremiações, e um total de 370 pessoas que são sócias de, pelo 
menos, uma das agremiações. Quantos homens são sócios da agremiação X, mas não da agremiação Y? 

a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 50 
e) 60 
  
105. Em uma certa comunidade existe 200.000 professores dos ensinos fundamental e médio que trabalham na rede oficial do estado, 

25.000 trabalham professores dos ensinos fundamental e médio que trabalham na rede particular de ensino e 12.000 professores que 
trabalham no ensino superior. Se 2,5% dos professores da rede oficial trabalham na rede particular, se 0,25% dos professores da 
rede oficial trabalham no ensino superior e 2% dos professores  da rede particular trabalham no ensino superior, o numero de 
professores que essa comunidade possui se apenas 200 professores trabalham, simultaneamente , na rede publica, particular e 
ensino superior: 

a) 231.200 
b) 246.400 
c) 258.100 
d) 267.800 
e) 289.500 
 
106. A prefeitura de certa cidade realizou dois concursos: um para gari e outro para assistente administrativo. Nesses dois c oncursos, 

houve um total de 6.500 candidatos inscritos. Desse total, exatamente, 870 fizeram prova somente do concurso para gari. 

Sabendo-se que, do total de candidatos inscritos, 4.630 não fizeram a prova do concurso para gari, é correto afirmar que o número 

de candidatos que fizeram provas dos dois concursos foi: 

a) 4630                   
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b) 1300                  

c) 1000 

d) 1870                    

e) 1740 

 
107. Em uma enquete, várias pessoas foram entrevistadas acerca de suas preferências em relação a três esportes, Volei ( V), 

Basquete (B) e Tênis (T), cujos dados estão indicados na tabela a seguir: 
 
 

ESPORTE N° DE PESSOAS 

V 300 

B 260 

T 200 

V e B 180 

V e T 130 

B e T 100 

V, B e T 50 

Nenhum 40 

  
 De acordo com esses dados, é correto afirmar que, nessa enquete, o número de pessoas entrevistadas foi:  
 
a) 400  
b) 490  
c) 570 
d) 440  
e) 530 
 
108. Numa pesquisa em que foram entrevistadas 150 pessoas para verificar a audiência dos canais de televisão JVM, HPA e SAS, o 

resultado obtido foi o seguinte: 85 pessoas assistem ao canal JVM, 62 ao canal HPA e 52 ao canal SAS. Sabe-se também que 30 
assistem aos canais JVM e HPA, 17 aos canais HPA e SAS, 25 aos canais JVM e SAS e 10 aos três canais. Pode-se afirmar que, 
das pessoas entrevistadas: 

 
I. 53 assistem somente ao canal JVM. 
II. 13 não assistem a nenhum dos canais. 
III. 38 não assistem ao canal JVM e nem ao SAS. 
 
Está(ão) correta(s) apenas: 
a)I       
b) II     
c)  I e II     
d) I e III       
e) II e III 
 
109. A razão da progressão geométrica (a , a + 3 , 8a  ) é : 
a)1   
b)2   
c)3    
d)4    
e)5 

 
110.  O termo geral da sequência (4 , 12 , 36 , ...) é: 
a)4 + (n – 1)³   
b)4 + (3n – 1)   
c)4 . 3n    
d)4 / 3 . 3n    
e)4 / 3 . 3n - 1 
 
111. Se o produto dos 5 primeiros termos de uma PG de termos positivos é 243, então o terceiro termo é: 
a)1/2   
b)1/3   
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c)2   
d)5   
e)3 
 
112. Numa P,A. o oitavo termo é igual a 16 e o décimo termo é igual a 20. Então ,  o primeiro termo e a razão dessa progressão valem : 
a)a1 = 2 e r = 2   
b)a1 = 5 e r = 3   
c)a1 = 3 e r = 2   
d)a1= 1 e r = -1   
e)a1 = -1 e r= 4 
 
113. Numa P, A. com 10 termos, sabemos que a soma dos dois primeiros é 5 e a soma dos dois últimos é 53. Então, a razão é igual a: 
a)2    
b)3    
c)- 3    
d)4   
e)5 
 
114. Numa P. A, crescente de 6 termos, a soma dos termos de ordem ímpar é 27 e a soma dos termos de ordem par é 36. O terceiro 

termo dessa P. A, é: 
a)6    
b)9    
c)12    
d)15   
e)1 
 
115. Dados A(-1, y), B(2, -1) e C(3, 3), determine  “y” de modo que o triângulo ABC tenha área igual a 7. 
 
a) 1 ou – 24  
b) 1 ou – 25  
c) 1 ou – 27 
d) 1 ou – 24  
e) 1 ou  3 
 
116. (UFF) As coordenadas do ponto simétrico do ponto A(m, n) em relação à paralela ao eixo dos “x” que passa pelo ponto P(0, a) 

são: 
 
a) (n, 2a – n)  
b) (n, 2m – a)   
c) (m, 2n – a) 
d) (m, 2n) 
e) (m, 2a – n) 
 
117. Calcule a área do triângulo ABC, sabendo que A(3, 11), B(-9, -5) e C(6, -10). 
 
a) 160  
b) 170   
c) 180 
d) 120 
e) 150 
 
118. (PUC-SP)  O triângulo de vértices A(4, 3), B(6, -2) e C(-11, -3) é: 
 
a) eqüilátero   
b) isósceles     
c) acutângulo  
d) obtusângulo 
e) retângulo 
 
119. (UFES) Dados os pontos A(5, a), B(-1, 3a) e C(3, 2a), pode-se afirmar que: 
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a) A, B e C são colineares para a  0  
b) Existe o triângulo ABC, para todo “a” 
c) Existe o triângulo ABC, para todo a = 0 

d) Não existe o triângulo ABC,  a 

e) Existe o triângulo ABC, para  a  0 
 
120. Qual o coeficiente angular da mediana AM do triângulo de Vértices A(2, 0), B(0, 2) e C(0, 4)? 
 
a) –3   
b) –1    
c) –2  
d) –1,5 
e) –2,5  
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1º TESTE QUIZENAL 
1º TRIMESTRE  -  2013 

 

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 

   01-mar-2013 
 

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. 

 


