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1. O reino Protista atualmente é conhecido como Protoctista, 
englobando uma diversidade de seres vivos que não 
apresentam ancestralidade em comum (polifiléticos). Os 
organismos presentes neste reino são eucariontes, uni ou 
pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os 
principais grupos presentes neste reino são: 

 
a) Moneras e Protozoários 
b) Protozoários e Fungos 
c)   Algas e Moneras 
d) Fungos e Algas 
e) Protozoários e Algas 
 
2. (UBERABA) Na constituição dos liquens podemos observar 

que entram: 
a) somente fungos e algas verdes; 
b) fungos e algas verdes pluricelulares; 
c) fungos e algas verdes e azuis unicelulares; 
d) fungos e algas vermelhas; 
e) fungos e algas pardas 
 
3. (FUVEST) Os primeiros organismos que se fixam numa rocha 

nua são: 
a) cianofíceas 
b) líquenes 
c) fungos 
d) mixomicetos 
e) procariontes 
 
4. Quais os organismos que formam um líquen? 
a) briófita e pteridófita 
b) alga e fungo 
c) bactéria e fungo 
d) alga azul e bactéria 
e) fungo e alga azul 
 
5. (UFPR 2009) Sobre os protozoários parasitas que habitam o 

intestino humano, nutrem-se de resíduos alimentares e são 
eliminados para fora do organismo para a continuidade do 
seu ciclo biológico, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) A transmissão ao homem ocorre por ingestão de cistos 

desses protozoários contidos em alimentos ou água 
contaminada. 

b)  A forma biológica encontrada dentro do intestino humano é 
a cística, que é a forma de resistência. 

c) A multiplicação desses parasitas é assexuada, por divisão 
binária. 

d) Higiene pessoal e defecação em locais apropriados são 
medidas para evitar o contato com esses parasitas. 

e) Um dos sintomas da infecção por esses parasitas é a 
diarréia. 

 
6. (PUC-MG) São pseudofrutos, EXCETO: 
a) Caju. 
b) Maçã. 
c) Morango. 

d) Amora. 
e) Pêssego. 
 
7. (UFU) Assinale a alternativa que apresente, respectivamente, 

uma raiz tuberosa, uma epífita, uma estipe, um bulbo e um 
pseudofruto.  

a) Batata-doce, orelha de pau, bambu, abóbora e abacaxi.  
b) Cenoura, orquídea, palmeira, alho e amora.  
c) Beterraba, araucária, buriti, banana e arroz.  
d) Batata inglesa, filodendro, feijoeiro, salsa e maçã.  
e) Banana, morango, coqueiro, cebola e figo. 
 
8. Que partes de uma planta são ingeridas em uma refeição 

constituída de batatinha, cenoura, milho verde, grãos de 
feijão e alcachofra? 

 
9. Um estudante levou para a aula de ciências uma série de 

vegetais que comprou na feira como sendo legumes. Os 
vegetais listados e comprados pelo estudante foram: tomate, 
cenoura, pepino, vagem de feijão e berinjela. Desta lista o 
verdadeiro "legume biológico" é: 

a) vagem de feijão 
b) cenoura 
c) berinjela 
d) pepino 
e) tomate 
 
10. (UFLAVRAS-MG) Plântulas recém germinadas de feijoeiro, 

que se desenvolveram sobre algodão esterilizado e 
umedecido apenas com água e sob iluminação natural, 
tiveram seus cotilédones totalmente removidos. Tal 
procedimento prejudicou o desenvolvimento dessas 
plântulas porque elas ficaram privadas de quantidades 
relativamente grandes do seguinte tipo de substância, 
sintetizada ou armazenada, nos cotilédones: 

a) auxinas. 
b) cristais de oxalato de cálcio 
c) carotenos. 
d) nutrientes minerais. 
e) nutrientes orgânicos. 
 
11. (UFBA) No heredograma a seguir, os indivíduos 

representados por símbolos pretos são afetados pela 
surdomudez. Da análise do heredograma, conclui-se que a 
surdo-mudez é uma característica hereditária: 
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a) letal em homozigose. 
b) recessiva e autossômica. 
c) dominante e autossômica. 
d) dominante e ligada ao cromossomo Y . 
e) recessiva e ligada ao cromossomo X. 
 
12. (UFPA) A calvície é determinada por um gene autossômico 

cuja dominância é influenciada pelo sexo,comportando-se 
como dominante no homem e como recessivo na mulher. 
Simbolizando-se o gene que causa a calvície por C e o seu 
alelo selvagem por c, indique o genótipo dos indivíduos ( 1 ), 
(2), (4) e (5) da genealogia abaixo, na qual estes genes  

 
estão segregados. 
a) Cc, CC, CC, Cc 
b) Cc, cc, cc, Cc 
c) CC, cc,cc, Cc 
d) CC, Cc, Cc, Cc 
e) Cc, CC, CC, cc 
 
13. (CESGRANRIO-RJ) Do casamento de homem normal com 

mulher normal nasceram: um menino daltônico com sangue 
tipo A; um menino normal com sangue tipo 0; uma menina 
normal com sangue tipo B; uma menina normal com sangue 
tipo 0 e um menino daltônico com sangue tipo AB. Isso leva-
nos a concluir que: 

a) O pai e a mãe possuem o gene para daltonismo; o pai tem 
sangue tipo A e a mãe sangue tipo B ou vice-versa. 

b) A mãe possui o gene para daltonismo, o pai não possui esse 
gene; o pai tem sangue A e a mãe sangue tipo B ou vice-
versa. 

c) A mãe possui o gene para daltonismo, o pai não possui esse 
gene; o pai tem sangue tipo AB e a mãe sangue tipo 0 ou 
vice-versa. 

d) O pai possui o gene para daltonismo, a mãe não possui esse 
gene; o pai e a mãe têm sangue tipo AB. 

e) A mãe possui o gene para daltonismo, o pai não possui esse 
gene; o pai tem sangue tipo AB e a mãe sangue tipo A ou 
vice-versa. 

 
14. (PUC-SP) A hemoflia é caráter ligado ao sexo. Um homem 

hemofílico é casado com uma mulher normal, cujo pai era 
hemofílico. Qual a probabilidade do primeiro filho do casal 
ser menino e hemofílico? 

a) 1/2  
b) 1/4  
c) 1/8 
d) 1/16  
e) 1/32 
 
15. (PUC-RS) Num casamento em que o homem é de visão 

normal para as cores e sua esposa é também normal, porém 
filha de um homem daltônico, os filhos poderão ser: 

a) todas as filhas normais e os filhos daltônicos . 
b) todos os filhos normais e as filhas daltônicas. 
c) filhas normais, filhas portadoras, filhos normais e filhos 

daltônicos . 
d) filhas portadoras e filhos normais, apenas. 
e) filhos portadores e filhas daltônicas. 
 
16. UFU-MG (adaptado) – Maquiavel escreveu: “É necessário a 

um príncipe que o povo lhe vote amizade; do contrário, 
fracassará nas adversidades”.  
MAQUIAVEL, N. O Príncipe. Tradução de : Teixeira, Lívio. 
São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 41. (Os Pensadores). 

 
Para Maquiavel, essa máxima deve ser observada para a 

manutenção do poder e a estabilidade do estado. Assinale 

a alternativa que apresenta, corretamente, a posição de 
Maquiavel para atingir esse preceito. 

 
a) O príncipe moderno deverá contar com o apoio dos 

magistrados para conduzir as suas ações até a obtenção do 

governo absoluto sobre os súditos. 

b) Não há uma regra certa para alcançar a confiança do povo, 

porque as regras mudam conforme as circunstâncias, 

portanto o príncipe deve ser um homem de virtú. 

c) O povo, assim como os grandes de uma cidade ou de um 

reino, quer receber favores. Assim, a satisfação de suas 

vontades garante a vida do príncipe no poder. 

d) O príncipe deve usar a sua fortuna e formar bons exércitos 

que lhe devotem fidelidade e sejam capazes de manter a 

ordem social. 

e) O príncipe deve se abster de toda e qualquer postura de 

rigor e crueldade, pois para manter a ordem ele precisa ser 

bom e agradável a todos. 

 
17. É amplamente conhecido, na história da filosofia, como 

Descartes coloca em dúvida todo o conhecimento, até 
encontrar um fundamento inabalável: uma espécie de 
princípio de reconstituição do conhecimento. Nesse 
processo, Descartes elege uma regra metodológica que 
orientará na busca de novas verdades. 

A Regra geral que orientará Descartes na busca de novas 
verdades é: 

a) A possibilidade do mundo externo 
b) A possibilidade de unirmos corpo e alma 
c) A clareza e distinção 
d) A certeza dos juízos matemáticos. 
e) A ideia de que o corpo e a alma são entidades distintas. 
 
18. UFU-MG 

 
A partir da afirmação acima e de acordo com o pensamento 
de Hobbes, assinale a alternativa correta. 

a) O estado não é associado a um artefato, porque ele é 
construído pelos homens. 

b) No fundamento da política, a condição natural e civil estão 
integralmente associadas. 

c) O que sustenta o convívio social é construído pelo homem 
d) Na teoria política de Hobbes, o estado está condicionado à 

natureza. 
e) O que sustenta as leis é o estado de Natureza.  
 
19. UEL-PR – Max Weber afirma que a burocracia ocorre tanto 

em instituições políticas, quanto em instituições privadas e 
religiosas. De acordo com os conhecimentos sobre o tema, é 
correto afirmar que a burocracia: 

a) É um tipo de dominação racional, resultado da ação exercida 
pelo quadro administrativo de uma determinada instituição. 

b) É o resultado do desinteresse dos grupos políticas pela 
administração pública e corresponde ao tipo de dominação 
partidária. 

c) É o resultado da falta de iniciativa dos funcionários na 
gestão das instituições e corresponde ao tipo de dominação 
não racional. 
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d) Não é um tipo de dominação, mas o resultado da 
acomodação dos funcionários de carreira do Estado, das 
empresas ou das igrejas. 

e) É um tipo de dominação carismática, caracterizada pela 
ausência de hierarquia e funções de poder. 

 
20. UFU-MG – Sobre o legado do pensamento científico de Max 

Weber, Carlos B. Martins afirma que: A obra de Weber 
representou uma inegável contribuição à pesquisa 
sociológica, abrangendo os mais variados temas, como o 
direito, a economia, a história, a religião, a política, a arte, de 
modo destacada, a música. Seus trabalhos sobre a 
burocracia tornaram-no um dos grandes analistas deste 
fenômeno. 

MARTINS, Carlos B. O Que é Sociologia? 28. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1991. p.66. 

 
A respeito das contribuições de Weber acerca dos 

conceitos de poder e dominação, assinale a alternativa 
correta. 

a) Ao passo que o poder é toda probabilidade de impor a 
própria vontade numa relação social, mesmo contra 
resistências, dominação é a probabilidade de encontrar 
obediência a uma ordem de determinado conteúdo, 
considera legítima. 

b) Há, para Weber, não mais do que dois tipos de puros de 
dominação, quais sejam, a carismática (típica das 
sociedades tradicionais) e a legal-racional (típica das 
sociedades modernas). 

c) A transição de uma ordem política patrimonial-tradicional 
para uma ordem burocrático-legal é acompanhada por uma 
consolidação do tipo de dominação carismática. 

d) A dominação legal-racional dá-se por meio da obediência do 
quadro administrativo à pessoa do senhor, em detrimento de 
estatutos impessoalmente estabelecidos. 

 

21. (CEFET - PR) O 2° princípio da Termodinâmica pode ser 

enunciado da seguinte forma: "É impossível 

construir uma máquina térmica operando em ciclos, 

cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte 

e convertê-lo integralmente em trabalho." Por extensão, 

esse princípio nos leva a concluir que:  

 a) sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento 

seja 100%; 

 b) qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte 

quente; 

 c) calor e trabalho não são grandezas homogêneas; 

 d) qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e 

rejeita parte desse calor para uma fonte fria; 

 e) somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0°C, seria 

possível a uma certa máquina térmica 

converter integralmente calor em trabalho.    

 

22. (UFPF - RS) Um ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes 

térmicas: uma quente em temperatura de 227°C e uma fria 

em temperatura -73°C. O rendimento desta máquina, em 

percentual, é de:   

      a) 10 

      b) 25 

      c) 35 

      d) 50 

      e) 60    

23. (EN - RJ) Um motor térmico recebe 1 200 calorias de uma 

fonte quente mantida a 227°C e transfere parte 

dessa energia para o meio ambiente a 24°C. Qual o trabalho 

máximo, em calorias, que se pode esperar desse motor?   

      a) 552 

      b) 681 

      c) 722 

      d) 987 

      e) n.d.a.    

 

24. (UNIVALI - SC) Uma máquina térmica opera segundo o ciclo 

de Carnot entre as temperaturas de 500K 

e 300K, recebendo 2 000J de calor da fonte quente. o calor 

rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado 

pela máquina, em joules, são, respectivamente:   

      a) 500 e 1 500 

      b) 700 e 1 300 

      c) 1 000 e 1 000 

      d) 1 200 e 800 

      e) 1 400 e 600    

 

25. (UNAMA) Um motor de Carnot cujo reservatório à baixa 

temperatura está a 7,0°C apresenta um rendimento de 30%. 

A variação de temperatura, em Kelvin, da fonte quente a fim 

de aumentarmos seu rendimento para 50%, será de:  

      a) 400 

      b) 280 

      c) 160 

      d) 560  
 

26. (Mackenzie 2010)  Certa onda mecânica se propaga em um 
meio material com velocidade v = 340 m/s. Considerando-se 
a ilustração abaixo como a melhor representação gráfica 
dessa onda, determina-se que a sua frequência é 

  
a) 1,00 kHz    
b) 1,11 kHz    
c) 2,00 kHz    
d) 2,22 kHz    
e) 4,00 kHz    
 
27. (Unemat 2010) Sobre o estudo do Movimento Ondulatório, 

analise as afirmativas abaixo. 
I. A velocidade da onda depende do meio de propagação. 
II. Se aumentarmos a frequência com que vibra uma fonte de 

ondas em um determinado meio, o comprimento de onda 
diminui. 

III. A frequência da onda varia quando ela muda de meio. 
IV. O comprimento de onda é a distância percorrida no tempo de 

um período. 
Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas III e IV estão corretas.    
b) Apenas II e IV estão corretas.    
c) Apenas I, II e IV estão corretas.    
d) Apenas I, II e III estão corretas.    
e) Todas estão corretas.    
   
28. (Fatec 2010)  Um forno de micro-ondas tem em sua porta 

uma grade junto ao vidro, com espaços vazios menores que 
o comprimento de onda das micro-ondas, a fim de não 
permitir que essas ondas atravessem a porta. Supondo a 
frequência dessas micro-ondas de 2,45 GHz (G = Giga = 
109) e a velocidade de propagação de uma onda 

eletromagnética de 3108 m/s, o comprimento das micro-
ondas será, aproximadamente, em cm, de  
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a) 2.    
b) 5.    
c) 8.    
d) 10.    
e) 12.    
   
29. (Ueg 2010)  A rádio RBC FM (frequência modulada que 

mantém uma oscilação na ordem 106 hertz) emite ondas 
eletromagnéticas com as mesmas características desde 
1974. Essa emissora usa o seguinte slogan: 

 
 
O comprimento das ondas emitidas pela rádio FM RBC, em 

metros, é aproximadamente de:  
a) 3,8    
b) 3,3    
c) 30    
d) 0,30    
   
30. (Mackenzie 2010) A figura a seguir ilustra uma onda 

mecânica que se propaga em um certo meio, com 

frequência 10 Hz. 

 

A velocidade de propagação dessa onda é  

a) 0,40 m/s    
b) 0,60 m/s    
c) 4,0 m/s    
d) 6,0 m/s    
e) 8,0 m/s    
 
31. O presidente Barack Obama visitou o Brasil recentemente. 

Um dos pontos da agenda foi o aprofundamento do 
comércio entre Brasil e Estados Unidos. Este país já foi 
nosso maior parceiro comercial, tendo perdido espaço desde 
fins dos anos 1970. Hoje o comércio exterior brasileiro é 
mais diversificado, incluindo um grande número de países 
em diferentes regiões. Sobre o assunto, é correto afirmar 
que: 

a) A China é o maior parceiro comercial do Brasil, interessada 
em importar bens industrializados. 
b) O Japão é o maior parceiro comercial brasileiro, dada a 
grande comunidade de origem japonesa que vive no Brasil. 
c) A China é o maior parceiro comercial 
brasileiro,   interessada     em      importar particularmente 
bens primários. 
d) A Argentina é o maior parceiro comercial do Brasil, devido 
à participação no Mercosul. 
e) O Japão é o maior parceiro comercial do Brasil, 
interessado em importar bens industrializados. 

32. (UNIFOR) Nos últimos anos, foram observadas situações de 
fragilidade na economia mundial, com empresas e países 
enfrentando sérias crises financeiras. Como resultado 
dessas crises, por exemplo, foram realizados programas de 
ajuda econômico- financeira de emergência para países com 

dificuldades para pagar suas dívidas. Marque a alternativa 
que identifica somente países que receberam esse tipo de 
ajuda econômico- financeira no período 2010/2011. 

a) Brasil, Chile e México.  
b) Rússia, China e Coréia do Sul.  
c) Venezuela, Colômbia e Uruguai.  
d) Dinamarca, Finlândia e Noruega.  
e)  Irlanda,  Grécia  e  Portugal. 

33. (UNIFOR) Os exportadores brasileiros protestam 
constantemente contra a sobrevalorização da taxa de 
câmbio, que prejudicaria as exportações do Brasil e 
aumentaria o nível de importações. Este incremento nas 
importações estaria provocando um processo de 
desindustrialização dentro do país. Sobre este assunto, é 
INCORRETO afirmar: 

a) A sobrevalorização cambial prejudica as exportações, pois 
aumenta os preços dos produtos exportados. 
b) A sobrevalorização cambial prejudica a indústria brasileira 
pois diminui os preços dos produtos importados. 
c) A sobrevalorização cambial estimula as importações pois 
aumenta o valor do dólar. 
d) A sobrevalorização cambial em geral diminui o preço das 
importações, inclusive o preço dos insumos importados 
usados palas empresas no Brasil 
e) A sobrevalorização cambial, em um regime de câmbio 
flutuante, ocorre quando há uma oferta excessiva de 
dólares. 

 
34. (UDESC) O novo rearranjo, ou a nova ordem mundial, tem 

imprimido uma série de modificações ao mundo 
contemporâneo. Uma dessas mudanças é a aglomeração de 
alguns países em blocos. Sobre os blocos econômicos, 
pode-se afirmar:  
a) ALCA significa Área de Livre Comércio das Américas, e 
envolve somente os países do Mercosul.     
b) A ALCA é a união do Nafta com o MERCOSUL, para fazer 
frente aos avanços da Comunidade Europeia.     
c) Fazem parte do Tratado de Livre Comércio da América do 
Norte – NAFTA o Canadá, o México e os Estados Unidos.     
d) Os EUA recusaram-se a fazer parte do MERCOSUL, pois 
amargam o maior deficit da balança comercial de sua 
história, algo em torno de US$ 200 bilhões.     
e) A ALCA é uma proposta de Fidel Castro no sentido de 
criar uma área de livre comércio do Alasca à Terra do 
Fogo.     

 
35. (Unimontes) Após a Segunda Guerra Mundial, além de se 

formarem os grandes blocos, diversos países se reuniram 
em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo 
blocos econômicos regionais de diversos tipos. 

Fonte: TERRA, L. e COELHO, M. de A. Geografia Geral e 
Geografia do Brasil: O espaço natural e socioeconômico. 
São Paulo: Moderna, 2005. 

Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos 
blocos regionais, relacione as colunas. 

1 - Mercado comum  
2 - Zona de livre comércio  
3 - União aduaneira  

(     ) Circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas ou 
eliminadas. 
(     ) Padronização de tarifas para diversos itens 
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relacionadas ao comércio com países que não pertencem ao 
bloco. 
(     ) Livre circulação comercial e financeira de pessoas, 
bens e serviços. 

Assinale a sequência correta.  
a) 1, 2, 3.     
b) 3, 2, 1.     
c) 2, 3, 1.     
d) 2,1, 3.     

36. (UFSC)  

 
Fonte: Sociologia: ciência & vida. São Paulo: Escala, Ano I, n. 8. 

p. 32, 2007. (Adaptado) 
  
Sobre o tema urbanização e as informações contidas no mapa 

acima, assinale a(s) proposição(ões)CORRETA(S). 
01. A Nicarágua é o país da América Latina em que se verifica a 

menor relação de acesso à telefonia móvel, considerando-se 
a sua população absoluta. 

02. Na América Andina, o mais elevado grau de urbanização 
está no Peru. 

04. Os países da América Central que entre os séculos XVII e 
XVIII foram colonizados por espanhóis apresentam grau de 
urbanização superior a 50%. 

08. Dentre os países membros do Mercosul, o Uruguai é o que 
apresenta o mais alto grau de urbanização. 

16. Mais de 50% da população latino-americana é favorecida 
pelas inovações tecnológicas da globalização. 

32. A tecnologia informacional é acessível à América Latina, 
considerando-se que a telefonia móvel supera os 
percentuais de urbanização. 

64. Dentre os países que não estabelecem fronteiras com o 
Brasil, o Chile apresenta o mais alto grau de urbanização. 

 
A soma correta é: 

a) 96 

b) 48 

c) 73 

d) 28 

e) 51 

 

37. (UFAM)  O período comumente denominado de “anos 
dourados” marcaram uma etapa da recente história brasileira 
associada ao desenvolvimentismo (abertura de rodovias, 
expansão da rede hidrelétrica, implantação da indústria 

automobilística, descentralização da capital) e à atmosfera 
cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova. A que 
governo tal período está associado: 

a) Juscelino Kubstchek       
b) João Goulart 
c) Getúlio Vargas                
d) Eurico Gaspar Dutra 
e) Jânio da Silva Quadros 
 

38. (UEPG) A respeito do tema comunicações e transportes no 
mundo atual, assinale o que for correto. 

  
(01) Os telefones celulares, hoje, utilizam tecnologias que 

permitem a comunicação entre esses aparelhos e 
computadores. A tecnologia digital alterou a transmissão de 
áudio, vídeo e textos, e as conexões de internet de "banda 
larga" surgiram quando os volumes de dados transmitidos 
pelas linhas  e comunicação internacionais começaram a 
exceder os das chamadas telefônicas. 

(02) Os trens de alta velocidade, que chegam a velocidades 
acima de 300 km/h, são utilizados em países como Japão, 
França, Alemanha e Espanha. No Brasil, um trem de alta 
velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro aliviaria o 
transporte da ponte aérea entre essas duas grandes 
cidades. 

(04) Os transportes aéreos procuram utilizar-se da rota antártica, 
passando sobre o continente da Antártida, porque ali 
existem instalações diversas para pousos emergenciais e 
missões de salvamento, além de não haver necessidade de 
se evitar a poluição do meio ambiente local. 

(08) O transporte coletivo mais eficiente nas cidades de hoje, 
tendo em conta os constantes congestionamentos pelo 
crescente número de carros, é o metrô. Algumas cidades 
adotam o metrô de superfície e, no caso de Sydney, na 
Austrália, o monotrilho, com trens que correm sobre um 
único trilho. 

(16) As transmissões analógicas de TV e rádio substituirão as 
transmissões digitais. O Brasil implantará o sistema 
analógico japonês nas suas transmissões de televisão. 

 

A soma correta é: 

a) 12 

b) 11 

c) 3 

d) 14 

e) 31 

 

39. (PUCRIO) Observe o gráfico abaixo e leia as afirmativas a 
seguir.  

  
I −Dos países selecionados, somente o Brasil possui a mais 

extensa rede de rodovias, apesar da falta de 
integração com outros meios de transporte e das péssimas 

condições para o tráfego de veículos. 
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II −Percebe-se que as diferenças entre os países são gritantes: 
o Brasil é o campeão no uso da modalidade 

rodoviária para a transferência de cargas dificultando a 
competitividade de muitos produtos nacionais, 
principalmente pelo custo excessivo na relação combustível 
– tonelada – tempo. 

III −Os EUA utilizam mais o modal hidroviário se comparados 
aos outros países. Isto se deve, em grande parte, às suas 
políticas públicas para o setor e à proximidade das suas 
áreas produtivas de rios/canais navegáveis. 

IV −Constata-se que a intermodalidade de transporte está mais 
avançada na Austrália, Canadá, Rússia e EUA. 

  
Assinale a opção que apresenta as afirmativas corretas. 
a) II e III 
b) II e IV 
c) III e IV 
d) I e II 
e) I e IV 
 

40. Observe a matéria: 
 
Mesmo que o TAV (trem de alta velocidade) nacional saísse por 

US$ 21 bilhões, o que especialistas consideram improvável, 
o valor bastaria para construir 170 km de metrô. Parece 
óbvio que é mais urgente completar as redes de metrópoles 
mal servidas de transporte público como São Paulo e Rio. 

(Folha de São Paulo, 19/08/09) 
  
A matéria aborda o projeto de construção do “trem-bala” ligando 

Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Sobre o assunto e a 
realidade do sistema de transporte nacional, é correto 
afirmar que:  

a) a construção do trem-bala vem suprir uma lacuna no setor 
ferroviário brasileiro e a viabilidade no trecho escolhido 
justifica-se pela ausência de barreiras topográficas e a 
suavidade do relevo. 

b) Além da necessária linha em construção, o projeto 
consolidaria a supremacia das ferrovias no sistema de 
transporte brasileiro, seguindo a tendência internacional. 

c) o Brasil é um raríssimo caso de grandes nações que optaram 
pelo transporte rodoviário como modelo principal e 
especialistas apontam a necessidade de rever essa 
realidade. 

d) ao seguir a sugestão da matéria em se transferir para o metrô 
o investimento do TAV, o Brasil superaria as principais 
cidades do mundo em quilômetros construídos. 

e) o TAV se enquadra dentro do PAC do atual governo, cujas 
obras já eliminaram as precárias condições das estradas 
brasileiras. 

 

41. Leia o texto  a seguir para responder a questão.  
 
Você  pode  dar  um  rolê  de  bike,  lapidar  o estilo a bordo de  

um skate, curtir o sol tropical, levar sua gata pra surfar.  
 
Considerando  a  variedade  linguística  que  se pretendeu   
reproduzir  nessa  frase,  é  correto  afirmar que a expressão             

proveniente de variedade diversa é:  
a)  “dar um rolê de bike”.  
b)  “lapidar o estilo”.  
c)  “a bordo de um skate”  
d)  “curtir o sol tropical”.  
e)  “levar sua gata pra surfar”.  
 
42. Observe as manchetes nos diferentes jornais sobre: a 

falsificação de remédios. 

 
I.  “Câmara  torna  fraude  de  remédio  crime hediondo”.  
II.  “Falsificação  de  remédios  será  crime hediondo”.  
III.  “Agora é pena pesada”.  
 
Há uma diferença entre a qualidade da linguagem  utilizada        

pelos  dois  primeiros  jornais e pelo último. Essa situação é  
     provocada pelo seguinte fato:  

 
a.  Os  jornais  I  e  II  têm  redatores  de  alto   gabarito               

profissional,  que não  se preocupam 
se seu público entende a linguagem formal.  

b.  O  jornal  III  dirige-se  a  um  público  mais formal e erudito.  
c.  O  jornal III  tem redatores menos experientes no uso da         

linguagem formal e erudita.  
d.  Os  jornais  II  e  III  dirigem-

se  a  um  público menos  exigente  e,  por  isso,  utilizam  a  
linguagem informal e não erudita.  
e.  O  jornal  III  usa  uma  linguagem  menos formal,  para          

atingir  um  público  mais informal e menos erudito.  
 
43. São várias as diferenças linguísticas das diversas regiões e 

das diferentes camadas sociais do Brasil. Todas, porém, 
fazem parte de nossa realidade e são compreensíveis por 
seus  falantes. Como exemplo disso, podem-se verificar 
as variantes  linguísticas  para  as  palavras  “tangerina” 
e “mandioca”. Considerando essas  informações acerca das 
variações linguísticas da língua portuguesa, assinale a 
opção correta. 

a)  As palavras tangerina, mexerica e bergamota são sinônimas, 
assim como mandioca e macaxeira. 

b)  São corretas apenas as formas mandioca e  tangerina, uma 
vez que são palavras mais bem aceitas na língua culta. 

c)  O uso da palavra macaxeira não é correto, pois  faz parte da 
língua indígena do nordeste do País. 

d)  quando um  falante usa o termo macaxeira, em vez 
de mandioca,  demonstra  pertencer  a  uma  classe social 
baixa. 

e)  Os brasileiros falam o Português mais corretamente na 
região Sul do que na região Nordeste. 

 
44- Texto: 
Que boa idéia 
Empresa americana usa jatos 
Que só têm primeira classe 
Uma pequena companhia aérea americana abriu as portas no 

mês passado com uma novidade que está despertando a 
curiosidade dos passageiros e intrigando as empresas 
concorrentes. 

Na nova empresa, Legend Airlines, com sede em Dallas, os 
aviões só têm primeira classe. Todos os passageiros que 
embarcam em seus voos viajam em poltronas de couro de 
75 centímetros de largura, tomam champanhe francês a 
bordo e assistem à TV por assinatura em monitores 
individuais. Tudo pela tarifa econômica. (…) 

Num mercado em que as companhias estão na pindaíba no 
mundo todo, a experiência da Legend Airlines vem sendo 
acompanhada com lupa, pois pode apontar um caminho de 
sobrevivência para o setor (…) 

(Veja. 10 de maio de 2000) 
 
Considerando a variedade linguística que prevalece no texto, é 

correto afirmar que a expressão proveniente de variedade 
diversa é: 

a) “a bordo” 
b) “champanhe francês” 
c) “assistem à TV” 
d) “estão na pindaíba” 
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e) “Tudo pela tarifa econômica” 
 
45. “Considerando a enorme e inegável importância que a 

escrita tem nos povos e civilizações ‘letradas’, 
continuamos, povos orais”. A partir deste entendimento 
assinale a alternativa que NÃO completa corretamente a 
afirmativa: A oralidade… 

a) nunca desaparecerá e sempre será, ao lado da escrita, o 
grande meio de expressão e de atividade comunicativa. 

b) enquanto prática social é inerente ao ser humano e não será 
substituída por nenhuma outra tecnologia. 

c) será sempre a porta da iniciação à racionalidade e fator de 
identidade social, regional, grupal dos indivíduos. 

d) deve ser trabalhada pela escola, mostrando as diferenças e 
semelhanças entre as duas modalidades linguísticas, a fala 
e a escrita. 

e) elimina a necessidade de se trabalharem em sala de aula os 
estudos gramaticais. 

 
46. A Revolução Francesa divulgou ideais iluministas que 

criticavam o absolutismo e o monopólio comercial. 
Muitos desses ideais ajudaram a pensar as mudanças do 

sistema colonial. No Brasil, os ideais iluministas 
influenciaram a Revolta dos Alfaiates, a qual defendia: 

a) a imediata instalação de uma monarquia constitucional com 
sede na Bahia, seguindo o modelo de Montesquieu. 

b) a convocação de uma Assembléia Nacional para libertar os 
escravos e ampliar a cidadania. 

c) a estruturação de uma República e o fim das injustiças 
sociais existentes na colônia. 

d) a libertação dos escravos sem contudo haver a 
emancipação de Portugal, preservando-se, assim, o estatuto 
colonial. 

e) a independência da Bahia e a instalação de um governo de 
ex-escravos, baseado em ideais democráticos. 

 
47. "Dentre as revoltas coloniais, a Inconfidência Mineira foi a 

mais célebre, por marcar o início do processo de 
emancipação política do Brasil."  

(KOSHIBA Luiz e PEREIRA, Denise M. Frayze. 
História do Brasil. São Paulo: Editora Atual, 1987, p. 113). 
 
A respeito desse movimento emancipacionista ocorrido em 

Minas Gerais, em 1789, assinale o que for correto: 
a) Uma das principais propostas da Inconfidência Mineira era 

pôr fim, imediatamente, ao tráfico de escravos e à 
escravidão no Brasil. 

b) Os inconfidentes eram totalmente contrários à influência de 
sistemas filosóficos e de idéias políticas estrangeiras, como 
o Iluminismo europeu e os princípios republicanos que 
inspiraram os líderes norte-americanos da independência, 
em 1776. 

c) Os inconfidentes, sob a influência do Iluminismo e do 
movimento de independência dos Estados Unidos da 
América, pregavam o fim do pacto colonial, a independência 
em relação a Portugal, a implantação do regime republicano 
etc. 

d) A Inconfidência mineira foi, na realidade, uma mera rebelião 
militar, sem apoio junto à intelectualidade, aos profissionais 
liberais e a outros setores civis da colônia. 

e) A principal causa da rebelião mineira foi a transferência da 
sede da administração colonial portuguesa de São João del 
Rei para a cidade do Rio de Janeiro, em 1785. 

 
48. "Em dois momentos pelo menos, em Minas em 1789 e na 

Bahia em 1798, transcendeu-se a tomada de consciência da 
situação colonial, e se projetou a mudança, intentando-se a 
tomada do poder. [...] a Inconfidência Mineira e a Conjuração 

Baiana podem legitimamente considerar-se movimentos 
precursores da emancipação política." Sobre os dois 
movimentos citados por Fernando Novais, assinale o que for 
correto. 

01. Ambos os movimentos tiveram amplo apoio das elites 
coloniais e um significativo apelo popular. 

02. Ambos tiveram um caráter predominantemente liberal, pois 
deles participaram apenas figuras destacadas da maçonaria 
e da igreja católica. 

04. São movimentos emancipacionistas que refletem, no plano 
político, o agravamento das tensões derivadas do próprio 
funcionamento do sistema colonial. 

08. O exemplo seccecionista da América Inglesa acompanhou o 
processo da rebelião mineira, enquanto que o traço libertário 
da França revolucionária acompanhou os insurretos baianos 
de 1798. 

16. No plano político, os conspiradores divergiam com relação à 
conjuração mineira. Uma parte defendia a idéia de uma 
república federativa e outra almejava a formação de uma 
monarquia constitucional. Os baianos, por sua vez, 
planejavam acabar com a escravidão e fundar uma república 
democrática. 

Esta correta a alternativa: 
a) 20       
b) 24          
c) 22          
d) 28        
e) 18 
 
49. A família real e sua corte chegaram ao Brasil em 1808, 

trazendo a dependência econômica e dívidas com a 
Inglaterra. A “abertura dos portos a todas as nações amigas” 
significou o comércio irrestrito dos produtos vindos de 
Manchester, Londres e Liverpool para o Brasil.  

Com relação à transferência da corte de D. João, é correto 
afirmar: 

a) Instalou no Brasil a estrutura do Estado português, 
reforçando a autonomia e unidade da colônia. 

b) Reforçou a dependência econômica do Brasil em relação a 
Portugal. 

c) Resultou na abertura dos portos brasileiros à França, o que 
extinguiu os privilégios do monopólio comercial português 
sobre o Brasil. 

d) Introduziu o liberalismo econômico e político, apoiando as 
rebeliões dos colonos. 

e) Deveu-se à adesão de Portugal ao Bloqueio Continental. 
 
50. Nas primeiras décadas do século XIX, ocorreu uma 

verdadeira “redescoberta do Brasil”, como identificou Mary 
Pratt, graças à ação de inúmeros Viajantes europeus, bem 
como às Missões Artísticas e Científicas que percorreram o 
território, colhendo diversas informações sobre o que aqui 
existia. Foram registrados os diversos grupos humanos 
encontrados, legando-nos um retrato de diversos tipos 
sociais. Rica e fundamental foi a descrição que fizeram da 
Natureza, revelando ao mundo diferenciadas flora e fauna. 
Entretanto, até o início dos oitocentos, os estrangeiros foram 
proibidos de percorrer as terras brasileiras, e eram quase 
sempre vistos como espiões e agentes de outros países. 

 
O grande afluxo de artistas e cientistas estrangeiros ao Brasil 

está ligado: 
a) À política joanina, no sentido de modernizar o Rio de 

Janeiro, inclusive com o projeto de criar uma escola de 
ciências, artes e ofícios; 

b) À pressão exercida pela Inglaterra, para que o governo de D. 
João permitisse a entrada de cientistas e artistas no Brasil; 
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c) À transferência da capital do Império Português de Salvador 
para o Rio de Janeiro, modificando o eixo econômico da 
Colônia; 

d) À reafirmação do pacto colonial, em função das proposições 
liberais da Revolução do Porto; 

e) À política de vários países europeus, que buscavam ampliar 
o conhecimento geral sobre o mundo, na esteira do 
humanismo platônico. 

 

51. A era Mauá foi marcada pelo desenvolvimento 

principalmente na Capital Federal (Rio de Janeiro), podemos 

listar varias realizações no Rio de Janeiro, tais como: 

a) criação da usina siderúrgica nacional em Volta Redonda e 

Vale do Rio Doce 

b) sistema de coleta de lixo e fundação da academia de 

Marinha 

c) iluminação a gás e instalação do estaleiro Mauá 

d) fabricação do primeiro carro no Brasil e estrada de ferro 

e) estrada de ferro e criação da usina siderurgica nacional 

em Volta Redonda 

 
52. Os turistas que atualmente atravessam as matas da Tijuca 

para nadar nas águas da Barra ignoram que ali, nas 
montanhas que rodeiam o Rio de Janeiro, houve grandes 
cafezais há mais de um século, pelos flancos da serra, as 
plantações continuaram, rumo ao Estado de São Paulo. 
Assinale a opção que apresenta as características da 
economia cafeeira no século XIX. 
 
a) a economia cafeeira não provocou impactos ambientais, o 
que possibilitou a preservação da Mata Atlântica. 
 
b) o elevado custo da produção cafeeira tornou a atividade 
dependente dos investimentos de empresários estrangeiros. 
 
c) a economia cafeeira utilizou predominantemente a mão-
de-obra indígena devido devido as leis que impediam o 
tráfico negreiro. 
 
d) a agricultura cafeeira, em sua expansão pelo Vale do 
Paraíba usou técnicas agrícolas que preservaram a 
qualidade dos solos. 
 
e) as exportações de café foram responsáveis pelo ingresso 
de divisas na economia brasileira. 

 
53. O transporte ferroviário no Brasil, da segunda metade do 

século XIX ao início deste, mereceu prioritariamente o 

interesse estatal e particular. As condições históricas 

relacionadas com ampliação da rede em ritmo crescente 

foram: 

 

a) a expansão da cafeicultura, principalmente em São Paulo, 

e o escoamento da produção para o exterior. 

b) reservas de minérios de ferro, do quadrilátero ferrífero, 

pouco acessíveis e demasiado distantes dos centros 

urbanos mais expressivos. 

c) politicas de industrialização de reflorestamentos 

d) capitais externos em busca de lucros para industria 

automotiva e para as empresas distribuidoras de petroleo. 

e) devastação de pinhais para extração de madeira para a 

produção de papel. 

 
54. “ A queda da burguesia e a vitória do proletariado são 

igualmente inevitáveis ... Os proletários nada têm a 
perder com ela, a não ser as próprias cadeias e têm um 
mundo a ganhar. Proletários de todos os países, uni-
vos!”  

Assinale, nas alternativas abaixo, o nome do grande 
personagem da história a que devemos este pensamento: 

a)  Napoleão Bonaparte;  
b)  Thomas Malthus;  
c)  David Ricardo;  
d)  Friedrich Engels;  
e)  Karl Marx.  
 

55. Através de acordos as principais nações européias 

reconheceram a autonomia do Marrocos. Em abril de 1914, 

a França e a Inglaterra estabelecem bilateralmente a 

chamada “Entente Cordiale”, através da qual a Grã-Bretanha 

teria total liberdade de ação no Egito, enquanto à França era 

entregue o Marrocos. Pelo exposto, é CORRETO afirmar 

que, no período em questão: 

a) habitualmente os interesses dos povos dominados 

representavam um fator de peso nas decisões tomadas 

pelas nações imperialistas. 

b) apesar dos dispositivos de caráter internacional, a ação 

política das potências antes da Primeira Guerra era norteada 

pela força e pelo arbítrio. 

c) era comum que os atritos entre os países europeus 

fossem superados através de uma arbitragem imparcial e 

inquestionável. 

d) tornou-se fundamental garantir a ordem internacional, 

deslocando-se o poder para os Estados Unidos, país alheio 

aos problemas europeus. 

e) a existência de um organismo supranacional possibilitou 

que os princípios do direito internacional fossem 

efetivamente respeitados. 

TEXT  
International advertising can be a risky business. When 

McDonald’s launched Le Big Mac in Paris, it discovered that 
in local slang this meant “the big pimp”. It is not just a 
question of language either; national advertising styles also 
vary considerably. The British like humour and irony in their 
ads, whereas the Germans regard this approach as frivolous. 
The French are more sexist than the British and will use 
seminaked women in almost any context. The Italians 
generally like to see beautiful people wearing beautiful 
clothes driving beautiful cars. These are not just national 
stereotypes, but based on hard experience. Different 
countries also prefer different products. 

(SPEAK UP, Nº 74, May, 1993) 
56. According to the text: 
a) McDonald’s advertising campaigns are highly accepted in our 

country. 
b) The advertising in German is not serious. 
c) The French and the British prefer to relate advertising to sex. 
d) Italian agencies reveal that beautiful people like beautiful 

clothes and beautiful cars. 
e) Different countries require different advertising approaches. 
 
57. The text is PREDOMINANTLY in the 

_________________________________ 
a) present tense.  
b) past tense.  
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c) future tense. 
d) present perfect tense. 
e) present progressive tense. 
 
58. Read this sentence: 
“_________ good idea is ___________ good idea, whether it’s 

done in _________ one, __________ three or 33 countries.” 
It is completed by the following sequence: 
a) A / no article / the / the  
b) no article / no article / a / a  
c) The / the / no article / no article 
d) A / a / no article / no article 
e) The / no article / a / no article 
Look at the table below: 

 
(HOROSCOPE, December, 1996) 
 
59. Based on this advertisement, the magazine 

___________________________ 
 
I. introduces the most important aspects of Astronomy. 
II. shows predictions about 1997. 
III. consists of a scientific survey about fate and fortune. 
 
The correct answer is: 
a) only I.  
b) only II.  
c) only III. 
d) only I and II. 
e) only II and III. 
 
60. Match the expressions with their correspondent meaning, 

according to the previous advertisement: 
(1) free                                   ( ) into the future 
(2) day-by-day                        ( ) offered to be sold 
(3) on sale                              ( ) with the addition of 
(4) plus                                   ( ) without payment 
(5) ahead 
 
The right order is: 
a) 1, 3, 2, 5  
b) 2, 4, 5, 1  
c) 3, 1, 5, 2 
d) 4, 2, 3, 5  
e) 5, 3, 4, 1 

TEXTO 
 
El hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza como si fuera el 

último habitante de este planeta, como si detrás de él ya no 
hubiera un futuro. La Naturaleza se ha convertido así en una 
víctima del progreso. 

Conviene destacar que la demanda interminable y progresiva de 
la industria no puede ser atendida sin descanso por la 
naturaleza, pues sus recursos se acaban. Actualmente el 
hombre empieza a tocar ya las tristes consecuencias del 
despilfarro iniciado con la era industrial. Las reservas 
mundiales de plomo, mercurio y platino durarán unos lustros; 

poco más las de estaño y cobre, y apenas un par de siglos 
las de hierro y petróleo. ¿Qué suponen estos plazos en la 
vida de la Humanidad? 

En la Naturaleza apenas cabe el progreso. Pues gastar lo que 
no puede reponerse refleja un estadio de civilización voraz y 
dice muy poco en favor de la escala de valores del mundo 
contemporáneo. 

(HERMOSO, Alfredo González et DUEÑAS, Carlos Romeo. 
Puesta a Punto. Madrid, Edelsa, 1998). 

 
61- La palabra apenas, subrayada en el texto, significa:   
a) sólo.          
b) generalmente.       
c)  casi no.  
d) únicamente.      
e) sin duda. 
 
CUESTIÓN DE GASES 
Recuperar el equilibrio gaseoso de la atmósfera es la asignatura 

pendiente de la humanidad. Hace 4.000 millones de años, 
mientras la Tierra se enfriaba, de su interior surgieron gases 
que formaron la atmósfera primitiva. Durante la historia del 
planeta, esta capa gaseosa varió su composición hasta 
lograr un equilibrio en el que fue posible un clima suave y 
estable. Pero, hace 150 años, los seres humanos rompimos 
la armonía de la atmósfera. Los científicos de todo el mundo 
han comprobado que la temperatura del planeta está 
subiendo. Este incremento coincide con un aumento gradual 
de la concentración de gases que produce el efecto 
invernadero. ¿Podremos recuperarla? 

Pharus, 09 junio 2000, p. 35-36. 
 
62- Lea las frases que siguen sobre el texto “Cuestión de gases”: 
 
I-  Los gases invernaderos surgieron en el proceso de 

enfriamiento del planeta. 
II-  Aunque todavía no la cumplimos, es nuestra obligación 

cuidar del equilibrio atmosférico del planeta. 
III- Desde hace siglo y medio el equilibrio gaseoso está roto. 
 
 Según el texto, es correcta sólo la opción: 
a) I             
b) II               
c) I y II            
d) I y III      
e) II y III 
 
63- La frase que resume el contenido del texto es: 
a) La humanidad está trabajando en la recuperación gaseosa. 
b) La Tierra, que antes tenía la atmósfera equilibrada, pasa 

ahora por un proceso de calentamiento gradual. 
c) El clima suave y estable del planeta se ha convertido en un 

efecto invernadero. 
d) La atmósfera primitiva se ha convertido en una cuestión de 

gases. 
e) El equilibrio gaseoso de 4.000 millones de años va a ser 

destruido dentro de 150 años. 
 
Consejos útiles para su viaje a Santo Domingo 
 Durante la estancia es conveniente tomar agua 

embotellada. 
 Lleve una buena crema de protección solar y un 

sombrero. 
 No hay que olvidar regatear en los precios señalados en 

los mercados y pequeñas tiendas. 
 En el traslado en taxi del aeropuerto al centro de la 

capital hay que pactuar el precio con el taxista. 
 El dominicano acostumbra a echar una siesta después 

del almuerzo. Si el tiempo lo permite, conviene seguir al 
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pie de la letra el refrán que dice: “Allí donde fueres, 
haz lo que vieres”. 

(Texto adaptado http://www.geocities.com). 
 
64- (UFPB) Según el texto se recomienda 
a) tomar agua del grifo. 
b) regatear precios en los grandes almacenes. 
c) llevar un equipaje apropiado. 
d) pagar lo que le pide el taxista. 
e) trasladarse del aeropuerto al centro en taxi. 
 
65- (UFPB) El refrán “Allí donde fueres, haz lo que vieres” trae 

la misma idea de: 
a) Cada oveja con su pareja. 
b) Quien en pleitos ande metido, aunque los gane, siempre ha 

perdido. 
c) Cuanta alegría nos dan, los huéspedes cuando van. 
d) Date prisa despacio y llegarás al palacio. 
e) Cada tierra con su uso, y cada rueca con su huso. 
 
66. Em Os Sertões, de Euclides da Cunha, a natureza: 

a) condiciona o comportamento do homem, de acordo com 
as concepções do determinismo cientifico de fins do século 
XIX; 
b) é objeto de uma descrição romântica impregnada dos 
sentimentos humanos do autor; 
c) funciona como contraponto à narração, ressaltando o 
contaste entre o meio inerte e o homem  
agressivo; 
d) é o tema da primeira parte da obra, A Terra, mas não 
funciona como elemento determinante da ação; 
e) é cenário desolador, dentro do qual vivem e lutam os 
homens que podem transformá-la, sem que sejam por ela 
transformados. 
 
67. A obra de Lima Barreto: 

a) É considerada pré-modernista, uma vez que reflete a vida 
urbana paulista antes da década de 20. 
b) Gira em torno da influencia do imigrante estrangeiro na 
formação da nacionalidade brasileira, refletindo uma grande 
consciência crítica dessa problemática. 
c) Reflete a sociedade rural do século XIX, podendo ser 
considerada precursora do romance regionalista moderno. 
d) É pré-modernista, refletindo forte sentimento nacional e 
grande consciência critica de problemas  
brasileiros. 
e) Tem cunho social, embora esteja presa aos cânones 
estéticos e ideológicos românticos e influenciou fortemente 
os romancistas da primeira geração modernista. 
 
68. Assinale a alternativa em que aparecem três 
características de Rui Barbosa: 

a) espírito combativo, sinonímia, historiador; 
b) poeta parnasiano, lirismo, subjetividade; 
c) retratista, análise, regionalista; 
d) orador exímio, justeza verba, linguagem elaborada; 
e) critica, sátira, barroquismo. 
 

69. “Sofreu influencias das idéias deterministas de Taine; 
nacionalista ferrenho deu grande valor à mestiçagem; foi o 
primeiro intérprete da evolução cultural e espiritual brasileira; 
ignorando Hege, Engels e Marx faltou-lhe uma concepção 
totalizante e dialética da cultura.”: 

a) Raul Pompéia; 
b) Sílvio Romero; 
c) Rui Barbosa; 
d) Domingos Olímpio; 
e) Adolfo Caminha. 

 
70. A obra reúne uma série de artigos, iniciados com Velha 
Praga, publicados em O Estado de São Paulo a 14-11-1914. 
Nestes artigos o autor insurge-se contra o extermínio das 
matas da Mantiqueira pela ação nefasta das queimadas, 
retrógrada pratica agrícola perpetrada peã ignorância dos 
caboclos, analisa o primitivismo da vida dos caipiras do Vale 
da Paraíba e critica a literatura romântica que cantou 
liricamente esses marginais da civilização: 

a) Contrastes e Confrontos (Euclides da Cunha); 
b) Urupês (Monteiro Lobato); 
c) Idéias de Jeca Tatu (Monteiro Lobato); 
d) À Margem da História (Euclides da Cunha); 

e) n.d.a. 
 
71. (Epcar (Afa) 2011)  Um colecionador deixou sua casa 

provido de R$5,00 , disposto a gastar tudo na loja de 

miniaturas da esquina. O vendedor lhe mostrou três opções 
que havia na loja, conforme a seguir. 

• 5 diferentes miniaturas de carros, custando R$4,00 cada 

miniatura; 

• 3 diferentes miniaturas de livros, custando R$1,00 cada 

miniatura; 

• 2 diferentes miniaturas de bichos, custando R$3,00 cada 

miniatura. 
O número de diferentes maneiras desse colecionador efetuar a 

compra das miniaturas, gastando todo o seu dinheiro, é  
a) 15    
b) 21    
c) 42    
d) 90    
e) 94 
 
72. (Eewb 2011)  Uma equipe de saúde tem 4 médicos e 6 

enfermeiras. Quantas comissões de cinco profissionais, 
médicos e enfermeiras, podem ser formadas contendo, 
exatamente, dois médicos e três enfermeiras?  

a) 10    
b) 20    
c) 60    
d) 120    
e) 130 
 
73. Pneus usados geralmente são descartados de forma 

inadequada, favorecendo a proliferação de insetos e 
roedores provocando sérios problemas na saúde publica. 
Estima-se que, no Brasil, a cada ano, sejam descartados 20 
milhões de pneus usados. Como alternativa para dar uma 
destinação final a esses pneus, a Petrobras, em sua unidade 
de São Mateus do Sul, no Paraná, desenvolveu um 
processo de obtenção de combustível a partir da mistura dos 
pneus com xistos. Esses procedimento permite, a partir de 
uma tonelada de pneus, um rendimento de  cerca de 530 kg 
de óleo. 
Disponível em HTTP: //www.ambientebrasil.com.br  Acesso 
em: 3 out. 2008 (adaptado) 

 
Considerando que uma tonelada de pneus corresponde, em 
média, a cerca de 200 pneus, se todos os pneus 
descartados anualmente fossem utilizados no processo de 
obtenção de combustível pela mistura de xisto, seriam então 
produzidas, 

a) 5,3 mil toneladas de óleo 
b) 53 mil toneladas de óleo 
c) 530 mil toneladas de óleo 
d) 5,3 milhões de toneladas de óleo 
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e) 530 milhões de toneladas de óleo 
 
74. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participam de uma 

brincadeira na qual cada um é um tamanduá ou uma 
preguiça. Tamanduás sempre dizem a verdade e preguiças 
sempre mentem. 

• Adriano diz: “Bruno é uma preguiça”. 
• Bruno diz: “Carlos é um tamanduá”. 
• Carlos diz: ”Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais”. 
• Daniel diz: “Adriano é uma preguiça”. 
 
Quantos dos quatro amigos são tamanduás? 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 

 
75. Qual é o maior número de algarismos que devem ser 

apagados do número de 1000 algarismos 20082008…2008, 
de modo que a soma dos algarismos restantes seja 2008? 

a) 130    
b) 260   
c) 510   
d) 680   
e) 746 

76. (UFMG-2002) Ao se sair molhado em local aberto, mesmo 
em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse 
fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, 
no caso, está em contato com o corpo humano. Essa 
sensação de frio explica-se CORRETAMENTE pelo fato de 
que a evaporação da água 

a) é um processo endotérmico e cede calor ao corpo. 
b) é um processo endotérmico e retira calor do corpo. 
c) é um processo exotérmico e cede calor ao corpo. 
d) é um processo exotérmico e retira calor do corpo. 

 
77. Observando o diagrama a seguir, é correto afirmar que: 

 
a) para vaporizar 18g de água são liberados 10,5 kcal. 
b) o calor de reação, na síntese da água líqüida, é igual ao da 

água gasosa. 
c) a entalpia molar de vaporização da água é +10,5 kcal. 
d) a síntese da água gasosa libera mais calor que a da água 

líqüida. 
e) o ∆H na síntese de água gasosa é igual a -126,1kcal/mol. 
 
78. (UFSM) Com relação aos processos de mudança de estado 

físico de uma substância, pode-se afirmar que são 
endotérmicos: 

a) vaporização- solidificação - liquefação. 
b) liquefação - fusão - vaporização. 
c) solidificação - fusão - sublimação. 
d) solidificação - liquefação - sublimação. 
e) sublimação - fusão - vaporização. 
 
79.  
 
80. (PUC) São dadas as seguintes energias de ligação: 

 
Com os dados fornecidos é possível prever que a reação 
 2HCl(g) + F2(g) → 2HF(g) + Cl2(g) 
tenha ∆H, em kJ, da ordem de 
a) - 584,9, sendo endotérmica. 
b) - 352,3, sendo exotérmica 
c) - 220,9, sendo endotérmica 
d) + 220,9, sendo exotérmica. 
e) + 352,3, sendo endotérmica. 
 
81. É possível preparar gás oxigênio em laboratório pelo 

aquecimento cuidadoso de clorato de potássio, de acordo 
com a equação: 

 

2 KCIO3  2 KCI + 3 O2 H = - 90 kJ 
 
Sabendo que a entalpia do KCI vale – 436 kJ/mol a entalpia do 

KCIO3 deve valer: 
a) – 782 kJ/mol 
b) + 782 kJ/mol 
c) – 391 kJ/mol 
d) + 391 kJ/mol 
e) – 196 kJ/mol 
 

82. Fe2O3(s) + 3 C(s) + 491,5 kJ  2 Fe(s) + 3 CO (g)  
 
Da transformação do óxido de ferro III em ferro metálico, 

segundo a equação acima, pode-se afirmar que: 
a) é uma reação endotérmica. 
b) é uma reação exotérmica. 
c) é necessário 1 mol de carbono para cada mol de Fe2O3 (s) 

transformado. 
d) o número de mol de carbono consumido é diferente do 

número de mol de monóxido de carbono produzido. 
e) a energia absorvida na transformação de 2 mol de Fe2O3 (s) 

é igual a 491,5 kJ. 
 
83. Em nosso cotidiano ocorrem processos que podem ser 

endotérmicos (absorvem energia) ou exotérmicos (liberam 
energia). Indique a alternativa que contém apenas 
fenômenos exotérmicos ou apenas fenômenos 
endotérmicos. 

a) explosão de fotos de artifício – combustão em motores de 
automóveis – formação geada. 

b) secagem de roupas – formação de nuvens – queima de 
carvão. 

c) combustão em motores de automóveis – formação de geada 
– evaporação dos lagos. 

d) evaporação de água dos lagos – secagem de roupas – 
explosão de fogos de artifício. 

e) queima de carvão – formação de geada – derretimento de 
gelo. 

 
84. As bolsas térmicas consistem, geralmente, de dois 

invólucros selados e separados, onde são armazenadas 
diferentes substância químicas. Quando a camada que 
separa os dois invólucros é rompida, as substâncias neles 
contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou o 
resfriamento. A seguir, estão representadas algumas 
reações químicas que ocorrem após o rompimento da 
camada que separa os invólucros com seus respectivos 
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H0. Analise as reações e os valores correspondentes de 

H0 e indique a alternativa que correlaciona, corretamente, 
as reações com as bolsas térmicas quentes ou frias: 

 

I. CaO(s) + SiO2(s)  CaSiO3(s) H0 = - 89,5 kJ/mol 

II. NH4NO3 (s) + H2O( )  N
4H (aq) + N

3O (aq)   H0 = + 

25,69 kJ/mol 

III. CaC 2 (s) + H2O( )  Ca2+ (aq) + 2 C - (aq)  H0 = - 

82,80 kJ/mol 
 
a)  (I) é fria; (II) é quente; (III) é fria; 
b)  (I) é quente; (II) é fria; (III) é quente; 
c)  (I) é fria; (II) é fria; (III) é fria; 
d)  (I) é quente; (II) é quente; (III) é fria; 
e)  (I) é quente; (II) é quente; (III) é quente. 
 
85. A partir das equações termoquímicas: 
 
H2(g)  + 1/2O2(g) → H2O(g) ΔH = - 242 kJ/mol 
H2(g)  + 1/2O2(g) → H2O(l) ΔH = - 286 kJ/mol 
 
É possível prever que na transformação de 2,0 mols de água 

líquida em vapor d'água haverá 
 
a) liberação de 44 kJ 
b) absorção de 44 kJ 
c) liberação de 88 kJ 
d) absorção de 88 kJ 
e) liberação de 99 kJ 
 
86. Desassoreamento é: 
a) Aprofundamento do leito dos rios; 
b) Aprofundamento do leito dos mares; 
c) Abrandamento do leito dos rios; 
d) Alargamento do leito dos mares; 
e) Alargamento do leito dos rios. 
 
87- Sobre o Resumo, assinale as alternativas CORRETAS:  
I-   Um texto que conta estórias apenas baseadas em criação; 
II-  Expressa e identifica a idéia original da referida obra, sem 

adornos e figurações;  
III- Altera a seqüência da obra; 
IV- Redução de uma obra de outrem, para proporcionar uma 

compreensão imediata; 
V-  Deve ter como narrador um personagem; 
a)  III e V   
b) II e IV   
c) I e II   
d) V e IV    
e) III e IV 
 
88 - Sobre a T.E.A., assinale as alternativas INCORRETAS:  
I-  O tempo verbal é, obrigatoriamente, o Pretérito;  
II- Baseia-se no Lide da narração descritiva; 
III-Pode dispensar tempo e espaço; 
IV-Um texto que conta estórias apenas baseadas em criação; 
V- Pode-se iniciar o texto com o tempo;    
a)  III e V   
b) II e IV   
c) III e IV   
d) V e IV    
e) I e II 
 
89. Leia a tira abaixo para responder à questão. 

 

 
 
No último quadrinho, Mafalda diz: “Porque é um modelo 

reduzido. O original é um desastre!”. Dessa fala, 
compreende-se a seguinte interpretação: 

a) Seria possível substituir o artigo “o” em “O original” por “um” 
sem causar prejuízo para a idéia. 

b) Tanto “um modelo” como “um desastre”, o artigo “um” tem 
como significado uma indefinição. 

c) O termo “O original” traz a idéia de não ser nada criativo. 
d) Mafalda usa a palavra “um” para quantificar o modelo em 

questão. 
e) As palavras “modelo” e “original” não se relacionam como 

antônimos. 
 
90. (ENEM) José Dias precisa sair de sua casa e chegar até o 

trabalho, conforme mostra o Quadro 1. Ele vai de ônibus e 
pega três linhas: 1) de sua casa até o terminal de integração 
entre a zona norte e a zona central; 2) deste terminal até 
outro entre as zonas central e sul; 3) deste último terminal 
até onde trabalha. Sabe-se que há uma correspondência 
numérica, nominal e cromática das linhas que José toma, 
conforme o Quadro 2. 

 
              Quadro 1                                                
                       zona norte (casa)         
        zona central        
        zona sul (trabalho)       
 
 
 
 
 
 
 
José Dias deverá, então, tomar a seguinte sequência de linhas 

de ônibus, para ir de casa ao trabalho: 
a) L. 102 – Circular zona central – L. Vermelha. 
b) L. Azul – L. 101 – Circular zona norte. 
c) Circular zona norte – L. Vermelha – L. 100. 
d) L. 100 – Circular zona central – L. Azul. 
e) L. Amarela – L. 102 – Circular zona sul. 
 
91. (Ufpb 2010)  Foi feito um estudo envolvendo três cidades, 

C1, C2 e C3, a fim de verificar o fluxo entre seus habitantes, 

com vistas a possíveis melhorias nas rodovias que ligam 

essas cidades. Para isso, foi observada, durante um ano, a 

quantidade de deslocamentos entre essas cidades. O 

resultado dessa observação, em certo mês, está mostrado 

na matriz abaixo, onde o elemento presente na linha i e na 

Quadro 2 
Linha 100 circular zona sul Linha amarela 
Linha 101 circular zona central Linha vermelha 

Linha 102 circular zona norte linha azul 
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coluna j representa a quantidade de deslocamentos da 

cidade Ci para a cidade Cj, nesse mês. 

 

0 300 800

430 0 970

350 370 0

 
 
 
  

 

 

Nesse contexto, identifique as afirmativas corretas relativas 

aos deslocamentos no mês da observação:  

a) (     )  Os deslocamentos partindo da cidade C3 tiveram como 
destino, em sua maioria, a cidade C2.   

b) (     )  Os deslocamentos partindo da cidade C1 totalizaram 
1100.   

c) (     )  Os deslocamentos com destino à cidade C3 totalizaram 
1770.   

d) (     )  Os deslocamentos com destino à cidade C1 totalizaram 
um número menor do que o total de deslocamentos com 
destino a qualquer uma das outras duas cidades.   

e) (     )  Os deslocamentos partindo da cidade C2 totalizaram 
um número maior do que o total de deslocamentos partindo 
de qualquer uma das outras duas cidades.   

   
92. (Uesc 2011)  O fluxo de veículos que circulam pelas ruas de 

mão dupla 1, 2 e 3 é controlado por um semáforo, de tal 
modo que, cada vez que sinaliza a passagem de veículos, é 
possível que passem até 12 carros, por minuto, de uma rua 

para outra. Na matriz 

0    90  36 

S 90   0   75 

36  75   0

 
 

  
 
 

 cada termo 

ijS indica o tempo, em segundos, que o semáforo fica 

aberto, num período de 2 minutos, para que haja o fluxo da 
rua i para a rua j. Então, o número máximo de automóveis 
que podem passar da rua 2 para a rua 3, das 8h às 10h de 
um mesmo dia, é : 

a) 432    
b) 576    
c) 900    
d) 1080    
e) 1100    
   
93. . (Ufal 2007)  Suponha que as concentrações de dióxido de 

carbono no ar, as de metano e as de óxido nitroso, variam 

desde o século XIX (t = 0), segundo as expressões f(t) = q0 . 

(1, 3)t, g(t) = q1 . 2t e h(t) = q2 . (1, 15)t, respectivamente. 

O valor do determinante 

)2()2()2(

)1()1()1(

210

hgf

hgf

qqq

 

é igual a   

a) 8,925 . 10-3 q0q1q2    
b) 89,25 . 10-2 q0q1q2    
c) 89,25 . 10-3 q0q1q2    
d) 892,5 . 10-3 q0q1q2    
e) 8925 q0q1q2    
   
94. . (Ufpb 2007)  Três cidades distintas foram representadas em 

um mapa (plano) pelos pontos C1, C2 e C3. Considere a 

matriz D = (dij)3x3 , onde dij é a distância entre Ci e Cj , 1 ≤ i ≤ 

3, 1 ≤ j ≤ 3. Nesse contexto, considere as seguintes 

afirmações: 

 

I. Se C1 , C2 e C3 são vértices de um triângulo equilátero, D é 

uma matriz cujos elementos são todos iguais. 

II. A matriz D é simétrica. 

III. O determinante da matriz D é nulo. 

 

Está(ão) correta(s) apenas:  

a) I    
b) II    
c) III    
d) I e II    
e) II e III    
   

95. (Uece 1996)  Sejam as matrizes 









01

01
1M   e 











11
2

qp
M  e considere a operação entre estas 

matrizes definida como. 















23

22
2112 MMMM  

Nessas condições p + q é igual a:  

a) 5    
b) 6    
c) 7    
d) 8    
   
96.  (Ufpi 2000)  Considere as seguintes matrizes 











20

11
A  e 










40

31
B  

Podemos afirmar corretamente que:  

a)  A = B-1    
b)  det A = det B    
c)  AB = BA    
d)  det (AB) = 0    
e)  A = B2    
   
97.  . (Ufal 2000)  O elemento localizado na segunda linha e 

terceira coluna da matriz A = (ain)3x3 definida por 

 

ain = i ,  se i < n  

ain = log n, se i = n 

ain = in, se i >n  

 

é  

a) 8    
b) log 3    
c) log 2    

d) 3     

e) 2     

   
98.  (Ufc 2001)  O determinante da matriz mostrada na figura 

adiante 
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é igual a:  

a) 0    
b) 0,5    
c) 1    
d) 1,5    
e) 2    
   
99.  (Ufc 2002)  Sejam A e B matrizes 3 × 3 tais que detA = 3 e 

detB = 4. Então det(A × 2B) é igual a:  

a)  32    
b)  48    
c)  64    
d)  80    
e)  96    
   
100. (Ufpe 2005)  Um grupo de alunos dos cursos 1, 2 e 3 

solicita transferência para outro curso, escolhido entre os 

mesmos 1, 2 e 3. A matriz abaixo representa o resultado 

obtido após as transferências: 

132 7 8

12 115 13

14 15 119

 
 
 
  

 

- para i ≠ j, na interseção da linha i com a coluna j, encontra-se o 

número de estudantes do curso i que se transferiram para o 

curso j; 

- para i = j, na interseção da linha i com a coluna j, encontra-se o 

número de estudantes do curso i que permaneceram no 

curso i. 

Admitindo que cada aluno pode se matricular em apenas um 

curso, analise as afirmações seguintes, de acordo com as 

informações acima.  

a) (     )  Antes das transferências, existiam 147 alunos no curso 

1. 

 
b) (     )  Após as transferências, existem 137 alunos no curso 

2. 

 
c) (     )  Foram transferidos 26 alunos para o curso 3. 

 
d) (     )  O total de alunos transferidos é 69. 

 
e) (     )  O total de alunos nos cursos 1, 2 e 3 é de 363 alunos. 

   
101. Se o valor de um determinante é 42. Se dividirmos a 

primeira linha por 7, multiplicarmos a primeira coluna por 3 e 
invertemos 32 vezes 2 filas quaisquer deste matriz, o  

       valor do novo determinante será igual a:  
a) 42 
b) -42 

c) 18 
d) -18 
e) 126                                                                                                           
 
102. Um artista plástico deseja confeccionar uma peça cujo 

formato é mostrado abaixo, com resina, quantos mililitros 
desta resina deve ser comprada de modo que não sobre e 
não haja desperdício.  

a) 184 ml 
b) 220 ml 
c) 284 ml 
d) 300 ml 
e) 450 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 cm 

5 cm 

3 cm 

7 cm 
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4º TESTE QUIZENAL 
2º TRIMESTRE  -  2012 

 

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 

  2ª 01-AGO-2012 
 

      

01
 

A B C D E 21
 

A B C D E 41
 

A B C D E 51
 

A B C D E 71
 

A B C D E 91
 

A B C D E 

02
 

A B C D E 22
 

A B C D E 42
 

A B C D E 52
 

A B C D E 72
 

A B C D E 92
 

A B C D E 

03
 

A B C D E 23
 

A B C D E 43
 

A B C D E 53
 

A B C D E 73
 

A B C D E 93
 

A B C D E 

04
 

A B C D E 24
 

A B C D E 44
 

A B C D E 54
 

A B C D E 74
 

A B C D E 94
 

A B C D E 

05
 

A B C D E 25
 

A B C D E 45
 

A B C D E 55
 

A B C D E 75
 

A B C D E 95
 

A B C D E 

06
 

A B C D E 26
 

A B C D E 46
 

A B C D E 56
 

A B C D E 76
 

A B C D E 96
 

A B C D E 

07
 

A B C D E 27
 

A B C D E 47
 

A B C D E 57
 

A B C D E 77
 

A B C D E 97
 

A B C D E 

08
 

A B C D E 28
 

A B C D E 48
 

A B C D E 58
 

A B C D E 78
 

A B C D E 98
 

A B C D E 

09
 

A B C D E 29
 

A B C D E 49
 

A B C D E 59
 

A B C D E 79
 

A B C D E 99
 

A B C D E 

10
 

A B C D E 30
 

A B C D E 50
 

A B C D E 60
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 

11
 

A B C D E 31
 

A B C D E  A B C D E 61
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 

12
 

A B C D E 32
 

A B C D E  A B C D E 62
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 

13
 

A B C D E 33
 

A B C D E  A B C D E 63
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 

14
 

A B C D E 34
 

A B C D E  A B C D E 64
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 

15
 

A B C D E 35
 

A B C D E  A B C D E 65
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 

16
 

A B C D E 36
 

A B C D E  A B C D E 66
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

17
 

A B C D E 37
 

A B C D E  A B C D E 67
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

18
 

A B C D E 38
 

A B C D E  A B C D E 68
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

19
 

A B C D E 39
 

A B C D E  A B C D E 69
 

A B C D E 89
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

20
 

A B C D E 40
 

A B C D E  A B C D E 70
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
0 

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. 


