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Coordenação do Ensino Médio 

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

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

01. Identifique os vocábulos que, segundo o Novo Acordo Ortográfico, 

apresentam indevidamente acento gráfico: 

I)  chapéu 
II) jóia 
III)anéis 
IV) herói 
V)  heroico 
 
a) I e II 
b) II e V 
c) I e III 
d) III e IV 
e) IV e V 
 
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  
 
a) I, III e IV 
b) II, III e V 
c) III, IV e V 
d) I, II, IV e V 
e) II, IV e V 
 
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  
c) O extravasamento lírico  
d) A musicalidade  
e) O descritivismo  
 
8 (UFU-MG) Relacione as espécies literárias ao lado com suas 

respectivas características dispostas abaixo e assinale a alternativa 
correta:  

I. Modalidade de texto literário que oferece uma amostra da vida 
através de um episódio, um flagrante ou instantâneo, um momento 
singular e representativo; possui economia de meios narrativos e 
densidade na construção das personagens.  

II. À intensidade expressiva desse tipo de texto literário, à sua 
concentração e ao seu caráter imediato, associa-se, como traço 
estético importante, o uso do ritmo e da musicalidade.  

III. Essa modalidade de texto literário prende-se a uma vasta área de 
vivência, faz-se geralmente de uma história longa e apresenta uma 
estrutura complexa.  

IV. Nos textos do gênero, o narrador parece estar ausente da obra, 
ainda que, muitas vezes, se revele nas rubricas ou nos diálogos; 
neles impõe-se rigoroso encadeamento causal.  

V. Espécie narrativa entre literatura e jornalismo, subjetiva, breve e leve, 
na qual muitas vezes autor, narrador e protagonista se identificam.  

 
( ) Poema lírico  
( ) Conto  
( ) Crônica  
( ) Romance  
( ) Texto teatral  
 
a) II – I – V – III e IV.  
b) II – I – V – IV e III.  
c) II – I – III – V e IV.  
d) I – II – V – III e IV.  
e) I – IV – II – V e III.  
 
9. (UFMT) Sobre literatura, gênero e estilos literários, pode-se dizer que:  
 
a) tanto no verso quanto na prosa pode haver poesia.  
b) todo momento histórico apresenta um conjunto de normas que 

caracteriza suas manifestações culturais, constituindo o estilo da 
época.  

c) o texto literário é aquele em que predominam a repetição da 
realidade, a linguagem linear, a unidade de sentido.  

d) no gênero lírico os elementos do mundo exterior predominam sobre 
os do mundo inteiro do eu poético.  
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10. (UFRS) Assinale a alternativa incorreta com respeito ao 
Trovadorismo em Portugal:  

 
a) nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de 

vista feminino.  
b) nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre senhor e 

vassalo na sociedade feudal: distância e extrema submissão.  
c) a influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor 

galego-portuguesas.  
d) durante o trovadorismo, ocorre a separação entre poesia e música.  
e) muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou 

coletâneas que receberam o nome de cancioneiros.  
 
11. (PUC-RS) O paralelismo, uma técnica de construção literária nas 

cantigas trovadorescas, consistiu em:  
a) unir duas ou mais cantigas com temas paralelos e recitá-las em 

simultaneidade.  
b) um conjunto de estrofe ou um par de dísticos em que sempre se 

procura dizer a mesma ideia.  
c) apresentar as cantigas, nas festas da corte, sempre com o 

acompanhamento de um coro.  
d) reduzir todo o refrão a um dístico.  
e) pressupor que há sempre dois elementos paralelos que se digladiam 

verbalmente.  
 
12. (UFMG) Interpretando historicamente a relação de vassalagem 

entre homem amante/mulher amada, ou mulher amante/homem 
amado, pode-se afirmar que:  

a) o Trovadorismo corresponde ao movimento humanista.  
b) o Trovadorismo corresponde ao Renascimento.  
c) o Trovadorismo corresponde ao Feudalismo.  
d) o Trovadorismo e o Medievalismo só poderiam ser provençais.  
e) tanto o Trovadorismo como Humanismo são expressões da 

decadência medieval 
 
 

REDAÇÃO [13-18]: 

Desde os anos 70, quando os partidos verdes começaram a 
despontar na Europa e o Greenpeace surgiu para protestar contra 
testes nucleares, o movimento ambientalista nunca foi seriamente 
questionado em sua sacrossanta missão de salvar a Terra. Nem 
havia por quê: os dados da tragédia — florestas desaparecendo, 
espécies se extinguindo a rodo e os mares subindo devido ao efeito 
estufa — pipocam nos noticiários para dizer que a humanidade está 
destruindo o planeta. Ninguém em sã consciência (salvo um ou 
outro presidente dos EUA) poderia ser contra os cuidados com a 
combalida saúde global. 
Nada mais normal, portanto, do que reagir com incredulidade a 
qualquer um que venha dizer que o planeta nunca esteve tão bem, 
obrigado, e que um futuro radiante aguarda a humanidade, mesmo 
depois de todos os seus pecados contra a Mãe Natureza. Mas é 
justamente disso que o dinamarquês Bjorn Lomborg tenta (e, até 
certo ponto, consegue) convencer o leitor em The Skeptical 
Environmentalist. As coisas estão melhorando. E o fim do mundo 
não está próximo. 
O livro de Lomborg cumpre a saudável tarefa de destoar ao 
dessacralizar as ONGs ecológicas. Ao caracterizá-las — não sem 
um certo exagero — como mais um grupo de lobby brigando por 
verbas, o autor quebra um tabu e abre um debate que, para a maior 
parte das pessoas, ainda soa algo herético. (...) 
ANGELO, Claudio. In: Folha de S. Paulo. 26 jun. 2001. Mais! 

 
13. UEL-PR – Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) O autor do texto, Claudio Angelo, questiona as ONGs ecológicas 

pela sua posição radical em relação à avaliação da saúde do 
planeta. 

b) O autor do texto procura mostrar que, apesar de a humanidade ter 
atacado a Mãe Natureza, o fim do mundo não está próximo. 

c) O livro de Lomborg questiona a postura das ONGs ecológicas, 
mostrando os efeitos dos testes nucleares no meio ambiente. 

d) O livro de Lomborg defende que a saúde do planeta não está tão 
abalada quanto muitos supõem. 

e) Lomborg mostra em seu livro que devemos desconfiar de quem 
venha dizer que o planeta nunca esteve tão bem. 

 
14. UEL-PR – Observando a forma como é organizado o texto, é 

correto afirmar que nele predomina a intenção de:  
a) questionar, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior 

é tratar dos impactos ambientais que colocam em xeque a saúde 
do planeta. 

b) argumentar, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior 
é desenvolver o tema de que as ONGs precisam cumprir melhor 
seu papel. 

c) informar, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior é 
apresentar como o livro de Lomborg trata as questões ecológicas. 

d) descrever, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior 
é caracterizar os acidentes ambientais que ameaçam a saúde do 
planeta. 

e) narrar, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior é 
apresentar os fatos que corroboram as atitudes das ONGs 
ecológicas. 

 
15. UEL-PR – O texto apresenta várias opiniões. Assinale a alternativa 

em que a correspondência entre a opinião e seu detentor é correta. 
a) Alguns presidentes dos EUA costumam colocar-se contra os 

cuidados que são tomados para salvar o planeta — opinião de 
Lomborg. 

b) Lomborg exagera um pouco ao dizer que as ONGs ecológicas só 
brigam por verbas — opinião do autor do texto. 

c) Em relação à saúde global, as coisas estão melhorando e o fim do 
mundo não está próximo — opinião do autor do texto. 

d) Lomborg consegue, até certo ponto, convencer o leitor de que o 
planeta nunca esteve tão bem — opinião das ONGs ecológicas. 

e) O movimento ambientalista nunca foi seriamente questionado — 
opinião de Lomborg. 

 
16. Enem  

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

REVISTA CLÁUDIA. n. 7, ano 48, jul. 2009. 
O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de 
uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu 
formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos 
construídos socioculturalmente. A análise dos elementos 
constitutivos desse texto demonstra que sua função é 

a) vender um produto anunciado.  
b) informar sobre astronomia. 
c) ensinar os cuidados com a saúde. 
d) expor a opinião de leitores em um jornal. 
e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 
Resposta: E 
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17. UFPR — Leia o texto a seguir, um exemplo da linguagem oral 
informal, em muitos pontos não condizente com as regras da norma 
culta. 

 
  
 
 
 
Selecione a alternativa que apresenta basicamente as mesmas  
 
 
informações do texto, de acordo com a norma culta. 
a) O presidente cujos os ministros tinham acabado de pedir demissão 

porque não concordavam com ele, tinha de assinar dois decretos, 
dos quais estabeleciam as novas cotas de importação, mas isso 
não fez diferença na hora, já que as importações caíram durante 
dois meses. 

b) O presidente, cujos ministros tinham acabado de se demitir por não 
concordarem com ele, devia assinar dois decretos com as novas 
cotas de importação, aliás, inúteis, no momento, porque as 
importações já estavam caindo havia dois meses. 

c) O presidente, cujos ministros tinham acabado de pedir demissão 
porque não concordavam com ele, devia assinar dois decretos 
estabelecendo as novas cotas de importação, embora isso não 
fizesse diferença imediata, uma vez que as importações já estavam 
caindo faziam dois meses. 

d) Embora a assinatura dos dois decretos estabelecendo as novas 
cotas de importação não fizesse diferença no momento porque as 
importações já estavam caindo há dois meses, o presidente cujos 
ministros tinham pedido demissão, onde não concordavam com ele, 
devia de lhes assinar. 

e) O presidente, cujos ministros pediram demissão por não 
concordarem com ele, e que deviam de assinar dois decretos com 
as novas cotas de importação, mas isso não fazia diferença: as 
importações vinham caindo já há dois meses. 

 
18. UFPR — Está redigida de acordo com as normas padrão da escrita 

a alternativa: 
a) Os eleitores ainda esperam, apesar das dificuldades, de que o 

candidato eleito melhore seu desempenho. 
b) As pessoas entrevistadas pelo canal de televisão têm esperança de 

que o índice de desemprego será reduzido. 
c) Em pronunciamento feito para a imprensa, o ministro declarou de 

que está estudando a revisão da tabela do imposto de renda. 
d) Poucos acreditam de que a violência urbana possa ser resolvida em 

um prazo curto. 
e) O político disse ter certeza que poderá melhorar as condições de 

saúde, segurança e educação em sua cidade. 

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 19-24 
Su majestad la pelota 

 
Hector M. Guyot 

 
 
Puede faltar el aguatero. O el técnico. También un jugador. Y hasta uno 

de los arcos. Pero ella es imprescindible, porque todo – aguatero, 
técnico, jugadores, arcos, trotecito del referí y delirio de la tribuna – 
se organiza a su alrededor. Ella lo sabe y es una reina que exige 
pleitesía, aunque entrega sus secretos a unos pocos. Sus 
veleidades encierran una paradoja: sin aristas para sujetarla a 
nuestros afanes, siempre de viaje, maliciosamente esquiva en su 
perfecta redondez, ella – así, en femenino, porque la pelota tiene 
alma de mujer – se prodiga, sin embargo, con democrática 
generosidad. 

En los barrios pobres, rebota sin queja en los pozos del potrero que se 
convierte en una pecera cuando caen cuatro gotas. En los ricos, 
corre sobre la grama verde y mullida en la que no necesariamente 
la tratan mejor. 

(...) 
La pelota es objeto de deseo, antes y ahora. Una cualidad que tiene 

que ver incluso con el erotismo. “Es el objeto que hay que 
conquistar, que preservar, y con el que finalmente hay que 
penetrar. La simbología erótica es clarísima”, señala Pablo 
Alabarces, magister en sociología de la cultura, docente de la UBA 
y autor de Futbol y patria. 
Alabarces comenta que hay otro símbolo muy claro en la pelota: la 
perfección de la esfera. Ya para Platón la esfera era la figura más 
perfecta. Alegoría de la totalidad y del infinito, en si misma contiene 
al mundo y puede rodar por todos los caminos. 
Si es por rodar, la pelota viene rodando desde lejos. La patada 
inicial la dieron los chinos hace mas de 2300 anos en Linzi, antigua 
capital del reino Qi, según concluyeron hace dos anos 36 expertos 
en historia deportiva, arqueología y cultura china. Todo habría 
comenzado cuando Fu-Hi, uno de los grandes gobernantes de la 
China antigua y apasionado inventor, apelmaso un manojo de 
raíces duras y cerdas de animal, hasta formar una masa esférica 
que recubrió con pedazos de cuero crudo. Así nacía el cu-ju, 
antiguo futbol chino (cu significa patear y ju, pelota) en el que había 
que embocar el balón con el pie en una red de apenas 40 
centímetros, fijada con varas de bambú. 
Hay un antecedente más lejano, el pok ta pok de los mayas, un 
juego ritual que hace 3000 años se popularizo en México y en gran 
parte de América Central. Un aro colgado a tres metros de altura 
oficiaba de arco.       
La pelota de caucho podía ser golpeada solo con el antebrazo, los 
codos, los hombros y las caderas.                               A los 
ganadores, en lugar de un trofeo se los premiaba con la muerte, en 
ofrenda a los dioses. Algunos estudiosos afirman, en cambio, que 
tal suerte se reservaba para los perdedores. 

Algún atractivo debe de tener la pelota, especula un humorista y actor, 
porque hasta los perros y los gatos la siguen. Y señala que la 
importancia que le dan los argentinos al esférico se traduce, sin ir 
más lejos, en el lenguaje: dame pelota, decimos cuando queremos 
que nos presten atención. 

 
Trecho inicial de: Su majestad la pelota. La Nación Revista. 28-05-

2006, n.1925, pp.32-40. 
 
19- (UNIOESTE) En los primeros dos párrafos, el autor del texto, para 

realizar una descripción y caracterización de la pelota, construye 
una 

 
a) simbología. 
b) personificación. 
c) animalización. 
d) espiritualización. 
e) materialización. 
 
20- (UNIOESTE - adaptado) En la frase: “Ella lo sabe y ...”, el 

pronombre destacado es una referencia 
 
a) al conocimiento de que ella misma es una reina que exige pleitesía. 
b) al hecho de que entrega su conocimiento a unos pocos. 
c) a la ciencia de que sus veleidades encierran una paradoja. 
d) al hecho de que todo se organiza a su alrededor. 
e) al hecho de que es prescindible. 
 
21- (UNIOESTE - adaptado) La locución conjuntiva “sin embargo”,  

introduce una oración que establece con “maliciosamente esquiva 
en su perfecta redondez”, en la línea anterior, una relación de 

 

O presidente, que os ministros tinham acabado 
de pedir demissão, onde não concordavam com ele, 
bem, ele devia assinar dois decretos, onde 
estabeleciam as novas cotas de importação. Apesar 
que não ia fazer diferença no momento, por causa que 
as importações já estavam caindo faziam dois meses. 
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a) oposición. 
b) alternancia. 
c) explicación. 
d) concordancia. 
e) concesión. 
 
22- (UNIOESTE) Para referirse a “la pelota”, el autor, en el texto, ha 

empleado dos otros sinónimos, que son: 
 
 
a) rebota y patada. 
b) objeto y esfera. 
c) balón y esférico. 
d) fútbol y manojo. 
e) pecera y alegoría. 
 
23- (UNIOESTE - adaptado) En el primer párrafo, al caracterizar y 

describir la pelota, el autor afirma que: “Sus veleidades encierran 
una paradoja.” Entonces, para él existe una paradoja porque al 
mismo tiempo que ella 

 
a) se esquiva maliciosamente a la vez se prodiga con democrática 

generosidad. 
b) no presenta aristas para sujetarla mientras que está siempre de 

viaje. 
c) no tiene aristas y a la vez se presenta perfectamente redonda. 
d) rebota sin quejas en los pozos del potrero de los barrios pobres, 

corre sobre la grama verde y mullida de los barrios ricos. 
e) tiene un alma de mujer y, en cambio, maliciosamente se esquiva en 

su perfecta redondez. 
 
24- (UNIOESTE) A partir de las informaciones que nos brinda el texto, 

se puede afirmar que en el antiguo fútbol chino 
aún NO existía 
 
a) la costumbre de patear la pelota. 
b) un balón de relleno sólido. 
c) una pelota envuelta en cuero. 
d) el arco y la red. 
e) el portero o golero.  

 

 

INGLÊS [25-30]: 

Assinale a alternativa correta 

25. Nora's husband is ___________ mean ___________ he never 

gives anything to anybody. 

a) enough / that 

b) hardly / so 

c) perhaps / that 

d) so / that 

e) hat / so 

 

26. You won't convince me of your good intentions __________ hard 

you try. 

a) whenever 

b) whatever 

c) whoever 

d) wherever 

e) however 

 

27. I ___________ go jogging. I need to lose weight, because I'm a bit 

fat. 

a) never 

b) rarely 

c) seldom 

d) always 

e) sometimes 

 

28. Brazilian people ____________ drink beer, mainly on weekends. 

a) rarely 

b) never 

c) sometimes 

d) seldom 

e) usually    
   
29. Cheque a oração que tem um advérbio de intensidade:  
a) I work as a translator, too.    
b) I also work as a translator.    
c) I'm too stressed.    
d) I don't like to work as a translator, either.    
   
Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se a Phrasal 

Verbs: 

 

30. Dr. Stein called and said he is supposed to ____________ by 

Monday.  
a)  be up    
b)  be up to    
c)  be to    
d)  be back 

 
 

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 

e) I e III 

 

32. 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. 
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d) O futebol, a guerra, a evolução das espécies, a política. 

e) A Educação, a Política, A Religião, o Poder exercido na sociedade. 

 

33. 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. 

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. 

e) NDA. 

 

34. (UEL Conh. Ger. 2006) Durante séculos, houve controvérsias sobre 

a forma do planeta e sua representação. A idéia 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 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 experimentais e 
ampliaram a concepção 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 idéia da 
fragilidade e finitude do planeta. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
 
35. (UEL Conh. Ger. 2006) A nova compreensão de mundo que surge 

com os recursos provenientes das formas geométricas, na 
passagem da Idade Média para a Idade Moderna, pode ser 

observada na seguinte afirmação: o triângulo constituído pelos 
vértices “Homem- Natureza- Deus” apresenta em sua base a 
relação Homem e Natureza, que assume uma extensão infinita, 
considerando que o vértice (Deus) coincide com a base, 
transformando o triângulo em uma reta infinita. (Adaptado de: 
ANDRÉ, João Maria. Homem e Natureza em Nicolau de Cusa. In: 
Veritas, Porto Alegre, v. 44, n.3, p. 805, set. 1999.) Com base no 
texto e considere as afirmativas a seguir. 

 
I. A relação Homem-Natureza é indicada na base do triângulo, sendo 

que o primeiro lê e interpreta a segunda, sem desconsiderar Deus, 
que garante essa base geométrica. 

III. O conhecimento humano desconsidera a transcendência e limita-se 
à verdade natural, que é construída pela decifração do universo, 

IV. O homem, em sua atividade criadora, abre-se ao mundo natural e à 
crença no divino, buscando, além do mundo, assegurar sentido 
para a existência humana. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 
36. (UEL Esp. 2005) “- Mas a cidade pareceu-nos justa, quando 

existiam dentro dela três espécies de naturezas, que executavam 
cada uma a tarefa que lhe era própria; e, por sua vez, temperante, 
corajosa e sábia, devido a outras disposições e qualidades dessas 
mesmas espécies. É verdade. Logo, meu amigo, entenderemos 
que o indivíduo, que tiver na sua alma estas mesmas espécies, 
merece bem, devido a essas mesmas qualidades, ser tratado pelos 
mesmos nomes que a cidade”. (PLATÃO. A República.Trad. de 
Maria Helena da Rocha Pereira. 7ª. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993. p. 190.)  

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a justiça em Platão, é 

correto afirmar: 
 
a) As pessoas justas agem movidas por interesses ou por benefícios 

pessoais, havendo a possibilidade de ficarem invisíveis aos olhos 
dos outros. 

b) A justiça consiste em dar a cada indivíduo aquilo que lhe é de direito, 
conforme o princípio universal de igualdade entre todos os seres 
humanos, homens e mulheres. 

c) A verdadeira justiça corresponde ao poder do mais forte, o qual, 
quando ocupa cargos políticos, faz as leis de acordo com os seus 
interesses e pune a quem lhe desobedece. 

d) A justiça deve ser vista como uma virtude que tem sua origem na 
alma, isto é, deve habitar o interior do homem, sendo independente 
das circunstâncias externas. 

e) Ser justo equivale a pagar dívidas contraídas e restituir aos demais 
aquilo que se tomou emprestado, atitudes que garantem uma 
velhice feliz. 

 
 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. Para explicar os primeiros aglomerados humanos, no mundo 
antigo, leva-se em consideração a combinação de fatores sociais, 
demográficos, religiosos e políticos. 
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Assinale a alternativa que reúne fatores decisivos para o 

surgimento da cidade antiga. 
a) A sedentarização, a produção de excedentes na agricultura e o 

aparecimento de ofícios permitiram a sobrevivência dos homens e 
o surgimento das cidades. 

b) As guerras, o surgimento da propriedade privada e a religião 
obrigavam o homem a se fixar e buscar proteção junto aos 
aglomerados. 

c) O desenvolvimento do trabalho de artífices como ceramistas, 
cuteleiros, ferreiros, marceneiros e a grande desorganização do 
mundo rural. 

d) O monoteísmo, substituindo o politeísmo, e a necessidade de 
comercializar produtos artesanais determinaram a fixação do 
homem em um espaço menor.  

e) A invenção da roda, o monoteísmo e as grandes construções 
possibilitaram o aumento da população, e com ela, o êxodo rural. 

 
38. Observe a tabela:    

 
Os brasileiros tiveram, em junho, o maior tempo de navegação 

residencial na internet entre 11 países monitorados pelo 
Ibope/NetRatings: média mensal de 16 horas e 54 minutos por 
pessoa. O país ficou à frente de nações como a França, Japão, 
Estados Unidos e Espanha.  

                                                                                                             
(Adaptado. Folha de S.Paulo, 23/07/2005.)  

Com base na tabela e no texto acima, analise os possíveis motivos 
para a liderança do Brasil no tempo de uso da internet.  

I - O país tem uma estrutura populacional com maior percentual de 
jovens do que os países da Europa e os EUA.  

II - O uso de internet em casa se distribui igualmente entre as classes 
A, B e C, o que demonstra iniciativas de inclusão digital.  

III - A adesão ao sistema de internet por banda larga ocorre, porque 
essa tecnologia promove a mudança de comportamento dos 
usuários.  

 
Está correto apenas o que se afirma em  
(A) I.                      
(B) II.                    
(C) III.                        
(D) I e II.                    
(E) II e III. 
 

39. Sobre as relações produtivas desenvolvidas por diferentes grupos 
sociais ao longo da história, analise as assertivas:  

I - Nas sociedades tribais, o trabalho humano está relacionado apenas 
à satisfação das necessidades básicas do homem, como, por 
exemplo, garantir a alimentação e o abrigo. Por isso, nesses casos, 
os processos de trabalho não geram relações propriamente sociais. 

II - Segundo muitos autores, para alcançar a sua subsistência, nem 
todos os grupos humanos viveram de atividades produtivas, como 
ocorreu historicamente nas sociedades de pescadores, de 
coletores e de caçadores. 

III - Alguns antropólogos afirmam que grupos indígenas, como os 
ianomâmis, podem ser considerados “sociedades de abundância”, 
pois dedicam poucas horas diárias às atividades produtivas, mas, 
apesar disso, têm suas necessidades materiais satisfeitas. Tais 
necessidades não são crescentes, como ocorre nas sociedades 
capitalistas. 

IV - Na sociedade feudal, a terra era o principal meio de produção, 
porém os direitos sobre ela pertenciam aos senhores. Os 
camponeses e os servos nunca podiam decidir o que produzir, para 
quem e quando trocar o fruto do seu trabalho. 

V - O modo de produção escravista colonial que ocorreu no Brasil tinha 
as seguintes características principais: economia voltada para o 
mercado externo baseada no latifúndio, troca de matérias-primas 
por produtos manufaturados da metrópole e fraco controle da 
colônia sobre a comercialização. 

 
Assinale a que for correta. 
a) I e II                    
b) III e IV                
c) III e V                 
d) I e V             
e) II e V 
 
40. Considerando que a produção e a circulação de bens e de serviços 

são o resultado da combinação de trabalho, matéria-prima e 
instrumentos de produção.  

I - Para Karl Marx, no capitalismo, os trabalhadores encontram-se 
alienados pelo fato de não se apropriarem dos resultados do seu 
trabalho nem controlarem o processo produtivo. 

II - Na produção capitalista contemporânea, a ciência e a tecnologia 
tornaram-se forças produtivas e agentes de acumulação do capital. 

III - As atividades relacionadas às artes e à atividade intelectual não 
podem ser consideradas trabalho, pois não produzem riqueza 
material. 

IV - No modo de produção asiático, os escravos e os camponeses 
entregavam a sua produção ao Estado, porém o excedente da 
produção era dividido igualmente por toda a população. 

V - A partir das mudanças ocorridas em seu processo de produção, o 
sistema feudal entrou em declínio, assim, os países europeus 
predominantemente agrários lentamente se transformaram em 
urbano-industriais. 

 
Assinale a que for correta. 
a) I, II e V                    
b) I, II e III                
c) II, III e V               
d) II, III e IV             
e) I, III e V 
 
41. O modo particular como uma determinada cultura, sociedade ou 

corrente historiográfica explica e justifica os acontecimentos 
históricos é chamado de “Visão de História”. Sendo assim, uma 
Visão Teológica da História pode ser caracterizada por 

 I. acreditar na explicação científico-evolutiva do processo histórico. 
 II. explicar os fenômenos históricos a partir da idéia de acaso. 
 III. entender a história como a realização de um projeto divino. 
 IV. justificar os acontecimentos a partir da idéia de destino. 
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Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e II                
b) I, III e IV               
c) III e IV                
d) I, II e III           
e) II e IV 
 
42. “Direito ao trabalho, direito ao salário igual por trabalho igual, direito 

à educação, direito à igualdade do homem e da mulher: os direitos 
sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são 
prestações positivas estatais, enunciadas em normas 
constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos 
mais fracos, direitos que tendem a realizar a equalização de 
situações sociais desiguais”.  

Marque V para as verdadeiras e F para as falsas:  
I.  Redução do salário, sem qualquer tipo de exceção.  
II. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua 
retenção dolosa.  
III. Em 1948, os direitos sociais passaram a ser reconhecidos 
juntamente com os direitos civis, políticos e humanos.  
IV. Jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.  
V.  Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos. 

 
A alternativa correta é: 
a) FVFVF                   
b) FVVFV                  
c) VFFVV                 
d)VFVFV                     
e) FFVFV      
 
43. A respeito da economia e da sociedade no Brasil Colônia, é 

correto afirmar que: 
 

a) no 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. 
 

44.  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; 
e) a desigualdade social, que outrora se apresentava de forma 
mascarada, hoje se manifesta com maior visibilidade. 

 

45. 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. 

 

46. 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. 
 
47.  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. 
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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. 

 
48. “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. 
 
I.  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. 

II.  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. 

III.  A expressão “fim da História” sintetiza a idéia de ter acabado a 
disputa entre as 

principais ideologias. 
IV.  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. 
V.  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. 

 
 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (UFAL) O Capitalismo Moderno é um sistema político e econômico 
que ainda predomina no mundo atual. Ele apresenta uma série de 
características, como as que são mencionadas a seguir, exceto: 

  
a) a globalização do capital financeiro. 
b) a intensificação dos monopólios. 
c) a redução considerável do direito à propriedade privada dos meios 

de produção. 
d) o aumento da produtividade do trabalho. 
 
50.  (UNIOESTE) A respeito da formação da sociedade capitalista, leia 

o trecho abaixo e assinale a afirmativa INCORRETA. 
  
“O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo 

que retira do trabalhador a 

propriedade de seus meios de trabalho, um processo que transforma 
em capital os meios sociais de 

produção e sobrevivência e (que) convertem em assalariados os 
produtores diretos (...). O produtor direto, o trabalhador, só pode 
dispor de sua pessoa depois que deixou de estar vinculado à gleba 
(...)” 

Marx. O Capital. 
  
a) O processo de formação do sistema capitalista baseou-se na 

expropriação dos meios de produção de um determinado grupo 
social – os trabalhadores diretos. 

b) sistema capitalista ao se formar transforma o trabalhador em 
mercadoria, pois este, para sobreviver, deverá vender sua força de 
trabalho. 

c) O processo de formação da sociedade capitalista transformou a terra 
em mercadoria. 

d) A transformação do camponês em trabalhador assalariado baseou-
se no processo de expropriação de seu direito a terra. 

e) O processo de formação da sociedade capitalista se baseou na 
socialização dos meios de produção 

  
51. (FATEC) O Mercantilismo pode ser definido como um conjunto de 

práticas e doutrinas econômicas adotadas pelo Estado absolutista, 
na Idade Moderna, com o objetivo de obter e acumular riqueza. 
Partindo do princípio de que a riqueza de uma nação era 
determinada pela quantidade de metais preciosos mantidos dentro 
de seu território, os estados absolutos desse período: 

  
a) proibiam as atividades manufatureiras e desviavam os capitais assim 

liberados para o desenvolvimento de frotas comerciais. 
b) criavam cooperativas multinacionais para dividir os custos de 

empreendimentos, como a colonização de áreas periféricas. 
c) eliminavam a livre iniciativa, submetendo as atividades econômicas 

rurais e urbanas ao monopólio estatal. 
d) estabeleciam a lei da oferta e da procura para garantir a livre 

concorrência e eliminar os entraves ao desenvolvimento comercial. 
e) utilizavam políticas intervencionistas para regular o funcionamento 

da economia e obter uma balança comercial favorável. 
 
52. (IFMT) “Os grandes grupos empresariais capazes de monopolizar 

ramos inteiros da economia precisavam de fornecimentos estáveis 
e baratos de matérias-primas. Dada a produção em grande escala, 
tinham necessidade também de mercados consumidores para o 
escoamento de suas mercadorias. Por fim, em razão da escala de 
acumulação de capital que praticavam, necessitavam de mercados 
receptores de investimentos.” (KOSHIBA, Luiz. História: origens, 
estruturas e processos. Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2000. p. 
383.) 

  
 O texto acima se refere ao imperialismo surgido no final do século XIX. 

Entre os fatores que motivaram o imperialismo, não podemos 
incluir: 

  
a) A emergência de novas potências industrialmente mais bem 

equipadas, acirrando a concorrência e 
concentrando o capital. 
b) O surgimento de grupos monopolistas que dominavam praticamente 

sozinhos o mercado. 
c) A crença na superioridade dos europeus sobre os povos 

conquistados. 
d) O desenvolvimento de novas técnicas de produção, como o 

taylorismo, que foi aplicado por Henry Ford e por isso chamado de 
fordismo. 

e) O crescimento da política econômica mercantilista, com a 
intervenção cada vez maior do Estado Absolutista em todos os 
aspectos econômicos. 
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53. (FEI) No final do período medieval, parte da burguesia europeia 

emergente passou a apoiar a centralização do poder nas mãos dos 
monarcas, em detrimento da nobreza, como forma de garantir 
privilégios e interesses econômicos, como o do comércio. Esta 
centralização, que está na origem dos Estados-nações, não 
ocorreu de forma homogênea em toda a Europa. Assinale a 
alternativa que indica o país onde o processo de centralização 
ocorreu em primeiro lugar: 

  
a) Alemanha 
b) Itália 
c) Holanda 
d) Portugal 
e) Bélgica 
 
54.  (CEDERJ) 
  
“Os Estados monárquicos dos séculos XV e XVI encontraram, pois, 

neste tesouro de experiência e de regulamento, os primeiros 
elementos de sua política econômica; numa certa medida, o 
mercantilismo que começa a se afirmar na França e na Inglaterra 
na segunda metade do século XV estendeu aos limites das jovens 
monarquias nacionais as preocupações e as práticas das cidades 
da Idade Média.” Deyon, Pierre. O Mercantilismo. São Paulo: 
Perspectiva, 1973, p.16. 

  
Sobre o Mercantilismo, pode-se afirmar que 
  
a) é um conjunto de teorias sobre o papel da moeda no processo de 

desenvolvimento europeu. Nesse sentido, a acumulação de 
moedas é identificada como inibidora do fortalecimento econômico 
de um país. 

b) se constitui numa prática política protecionista que desestimula a 
importação e favorece a exportação de produtos, eliminando o 
equilíbrio da balança comercial. 

c) suas políticas assentavam-se na certeza de que a riqueza de uma 
nação tinha relação direta com 

o maior incremento na importação de produtos. Por isso, as políticas 
mercantilistas são essencialmente liberais. 

d) está ancorado na manutenção de práticas locais de produção de 
subsistência e na vinculação estreita com a Igreja Católica. Dessa 
forma, a prática mercantilistas é essencialmente católica. 

 
55. (UEPB) De acordo com a composição “Triste Partida” de Patativa 

do Assaré, nas estrofes que dizem 
 
No topo da serra 
Oiando pra terra 
Seu berço, seu lar 
[...] 
Aquele nortista 
Partido de pena 
De longe acena 
Adeus meu lugar... 
 
a categoria geográfica “lugar” que aparece no fragmento do texto está 

empregada 
 
a) com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o retirante 

delimita visualmente o que ele denomina como o seu lugar. 
b) erroneamente porque ninguém pode ter o sentimento de identidade 

e de pertencimento a uma terra inóspita que só lhe causa 
sofrimento. O lugar é para cada pessoa o espaço onde consegue 
se reproduzir economicamente. 

c) com o sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado 
pelo fazendeiro, o qual exerce sobre o mesmo uma relação de 
poder. 

d) corretamente porque está impregnada de emoções e de afetividade. 
Há uma identidade de pertencimento para com esta parcela d 
espaço. 

e) com conotação de região natural, pois trata-se do Sertão nordestino 
de abrangência do clima semi-árido de chuvas escassas e 
irregulares e da presença da vegetação de caatinga. 

 
56.  (UFU) 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 alternativa INCORRETA. 
 
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. 

 
57. Leia o fragmento da música, e assinale a opção VERDADEIRA 

referente à categoria geográfica utilizada: 

SAMBA DO AVIÃO 

Composição: Antônio Carlos Jobim 

Eparrê 

Aroeira beira de mar 

[...] 

Vejo o Rio de Janeiro 

Estou morrendo de saudades 

Rio, seu mar 

Praia sem fim 

[...] 

Este samba é só porque 

Rio, eu gosto de você 

A morena vai sambar 

Seu corpo todo balançar 

[...] 

Aperte o cinto, vamos chegar 

Água brilhando, olha a pista chegando 
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E vamos nós 

Pousar... 

 
a) CARTOGRAFIA, o trecho da música citada mostra aspectos visuais 

do espaço geográfico que podemos representar em mapas. 
b) ESPAÇO GEOGRAFICO, pois a composição mostra aspectos do 

Universo que vivemos, ou seja, nosso Espaço Sideral. 
c)PAISAGEM, a partir da dimensão do perceptível, que é delimitado 

pela visão, o compositor descreve o seu lugar. 
d) REGIÃO, os recortes espaciais abordados na canção trazem 

implícitos a idéia de particularidade e agrupa elementos 
semelhantes entre si. 

e)TERRITÓRIO, pois na composição, o autor aborda as 
territorialidades disputadas por grupos sociais diferentes. 

 
58. A partir do conceito de REGIÃO, assinale a opção CORRETA: 
a) O Conceito de Região na Geografia refere-se à porção do espaço 

que agrupa elementos diferentes. 
b) Por regionalização pode-se entender a divisão de um grande espaço 

em regiões, sem nenhum critério anteriormente estabelecido. 
c) Para estudar todos os países do mundo não precisamos regionalizar 

as informações, podemos estudar todos os dados geográficos 
juntos. 

d) O conceito de região é menor que a escala local, e maior que a 
escala nacional. 

e) Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades 
próprias, ou seja, semelhança entre seus elementos. 

 
59.  (UEG) A linha imaginária que circula a Terra a 23°27’ de latitude 

norte denomina-se: 
a) Círculo polar Ártico.    
b) Meridiano de Greenwich.    
c) Trópico de Câncer.    
d) Trópico de Capricórnio.   

 
60. (UPF) Analise as proposições e identifique a errada. 
a) As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que representam 

medidas, em graus, e possibilitam identificar a localização de um 
lugar na superfície do globo. 

b) Um avião, ao cruzar a linha internacional da data, no sentido oeste-
leste, retrocede um dia no calendário. 

c) A longitude inicial é de 0o e a final de 180o, podendo ser norte ou sul. 
d) A rede de linhas que representam paralelos e meridianos, sobre a 

qual se desenha um mapa, constitui o que se denomina de 
projeção cartográfica. 

e) A escala cartográfica indica a proporção entre as distâncias medidas 
no mapa e as distâncias reais na superfície terrestre. 

 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

61. O jur ista norte-americano Louis Brandeis (1856 -  1939) 
é considerado por  muitos o primeiro a pensar sobre o 
conceito do dire ito à privacidade, em suas palavras,  
"the r ight to be left a lone" (em portuguê s, o direito de 
ser deixado em paz).  No art igo "O dire ito à privacidade",  
de 1890, ele expõe que “a lei comum assegura a cada 
indivíduo o d irei to de determinar , ordinariamente, até 
que ponto os seus pensamentos, sentimentos e 
emoções devem ser comunicados aos outros”.  No 
Brasil ,  a privacidade é um direito de todos,  garant ido 
pelo art igo 5º  da Consti tu ição Federal  de 1988, com 
isso podemos af irma que  

a) Não são invio láveis a int imidade, a vida pr ivada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o d irei to à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

b) São violáveis a int imidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas,  assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

c) São invioláveis  a int imidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas,  assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

d) São invioláveis a int imidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas,  mas não assegura o di re ito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

e) N.d.a.  
 
62. O(s) grupo(s) que mais preocupa os psicólogos, pais e 

especia l istas em segurança na internet por serem 
usuár ios das redes socia is, muito expostos e 
hiperconectados, e acabarem sendo alvo fáci l  de casos 
de sexting por não se preocuparem com a segurança de 
suas informações, são  

a)jovens 
b)crianças 
c)adolescentes e jovens  
d)adolescentes  
e)jovens e adul tos  
 
63. É um costume dos adolescentes se reunirem em 

shoppings para passear.  Mas quando centenas de 
jovens de peri fer ia começaram a promover encontros em 
shopping centers de São Paulo, em dezembro do ano 
passado, os chamados “rolezinhos” viraram caso de 
polícia e ganharam repercussão nacional.  Os encontros 
e as reações e e les ganharam di ferentes interpretações:  

a)seriam um pretexto para fazer baderna e confusão, 
gerando prejuízos f inanceiros e de imagem para os 
centros comercia is;  ref lexo da fa lta de espaços públicos 
e de convivência segura para os jovens,  que veem no 
shopping sua única saída; e, ainda, como uma 
demonstração de desigualdade e e l i t ismo da sociedade 
brasi leira.  

b)surgimento com caracter íst icas de bailes funk, que há 
anos acontecem nos bairros pobres da cidade, com 
encontros nos quais adolescentes conhecem ídol os das 
redes sociais. Isso é marcado por redes sociais pra eles 
se encontrarem no shopping e fazer a bagunça.  

c) reunião de jovens e adolescentes em shoppings que 
nasceu por  um grupo de estudantes de São Paulo e já 
se espalhou por outras par tes do país, v irou o assunto 
do verão deste 2014.  

d) é um tipo de f lash mob (aglomerações instantâneas de 
pessoas em certo lugar para realizar determinada ação 
inusitada previamente combinada, estas s e dispersando 
tão rapidamente quanto se reuniram) que envolve 
coordenar encontros nesses locais entre centenas ou 
milhares de jovens. O fenômeno tem ocorr ido 
principalmente em São Paulo.  

e) ref lexo da fa lta de espaços públ icos e de convivência 
segura para os jovens, que veem no shopping sua única 
saída; representando a um desejo de mudança de 
governo.  

 
64. (UEPB) 

Pela Internet (Gilberto Gil) 
In: CD Quanta. Gilberto Gil. Warner Music Brasil Ltda, 1997, faixa 
11. CD 1. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
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Criar meu web sit 
Fazer minha home-page 
Com quantos gigabytes 
Um barco que veleje 
Que veleje nesse infomar 
Que aproveite a vazante da infomaré 
Que leve um oriki1 do meu velho orixá 
Ao porto de um disquete de um micro em Taipe 
[...] Que leve meu e-mail até Calcutá 
Depois de um hot-link 
Juntar via Internet 
Num site de Helsinque [...] 
Eu quero entrar na rede 
Promover um debate [...] 
[...] Um haker mafioso acaba de soltar 
Um vírus pra atacar programas no Japão 
Eu quero entrar na rede pra conectar 
Os lares do Nepal, os bares do Gabão 
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular 
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar 
(grifos nossos) 
 
(1 Oriki palavra da língua Yorùbá, que tem vários significados, um 
deles pode-se traduzir como literatura ou textos para a língua 
portuguêsa. 
(http://pt.wikipedia.org)) 
 
A partir dos fragmentos da letra da música, é possível perceber as 
transformações que o meio técnico-científico-informacional introduz 
na sociedade contemporânea, tais como: 
 
I - A necessidade do domínio de um vocabulário específico e 
universal para se ter acesso ao sistema informacional e dele poder 
participar. 
II - A permanente necessidade de atualização a partir da rapidez 
das transformações e da constante obsolescência dos objetos que 
são lançados no mercado. 
III - O surgimento dos crimes virtuais e de novas formas de 
arbitrariedades só possíveis com o advento dessas novas 
tecnologias. 
IV - O conhecimento do mundo ocorrendo em tempo real e 
simultâneo, o que permite não só a globalização econômica mais 
também cultural. 
 
Estão corretas as proposições: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I e III, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

 
65. A palavra “sexting” é uma junção das palavras sex 

[sexo] e texting [envio de mensagens] e poderia ser 
apenas a troca de imagens eróticas ou sensuais entre 
casais, namorados ou pessoas que estão em algum t ipo 
de re lacionamento, mas acabou tornando -se uma prática 
“cr iminosa” e vingat iva.  Não à toa ganhou o apelido de 
“pornografia de revanche”. Qual motivo estaria 
principalmente associado a esse apelido?  

a)  Casos em que ex-namorados ou ex-mar idos publicam na 
internet fotos e vídeos das namoradas como forma de 
vingança após o f im do re lacionamento.  

b) Exposição do companheiro na internet para satisfazer  
um desejo de compart i lhamento da pessoa  

c) Um ataque de sent imentalismo, onde eles d isparam e -
mails com as imagens erót icas para famil iares, amigos e 
colegas delas  

d) Mostrar de maneira pejorativa o/a ex-namorado/a com 
intu ito unicamente de atrapalhar numa futura re lação  

e) N.d.a  
 
66. Sexting é um angl ic ismo que se refere à divulgação de 

conteúdos erót icos e sensuais através de celulares.  
Inic iou-se através das mensagens SMS de natureza 
sexual e com o avanço tecnológico tem -se aumentado o 
envio de fotografias e vídeo,  aos quais apl ica -se o 
mesmo termo, mesmo que  text ing se ref ira 
originalmente em inglês mensagens enviadas como 
texto. Nesse sent ido, podemos dizer  que o sexting 
reúne caracter íst icas de diferentes práticas ofensivas e 
cr iminosas,  pois  

a)não envolve diretamente o ciberbullying,  mas ofende e  
difama as vít imas que têm suas imagens publicadas sem 
seu consentimento; est imula a pornografia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como roubo de informações.  

b) envolve ciberbullying por ofender moralmente e di famar  
as vít imas que têm suas imagens publ icadas sem seu 
consent imento; estimula a pornograf ia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como roubo de informações.  

c) envolve falta de privacidade e constrangimento as 
vít imas que têm suas imagens publicadas sem seu 
consent imento;  destaca a pornografia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como coleta de informações.  

d) envolve ciberbullying por ofender moralmente e di famar 
as vít imas que têm suas imagens publ icadas com seu 
consent imento; estimula a pornograf ia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como roubo de informações.  

e)n.d.a.  

 

 

FÍSICA [67-78]: 

67-Uma fonte puntiforme ilumina um disco metálico de raio 10 cm. A 

fonte e o centro do disco pertencem a uma reta perpendicular a um 

anteparo. Sabendo-se que a distância da fonte ao disco é de 20 cm 

e que a do disco ao anteparo é de 50 cm, determine o raio da 

sombra do disco projetada no anteparo. 

a) 15 cm 

b) 20 cm 

c) 25 cm 

d) 30 cm 

e) 35 cm 

 

68- A formação de sombra evidencia que: 

a) a luz se propaga em linha reta. 

b) a velocidade da luz não depende do referencial. 

c) a luz sofre refração. 

d) a luz é necessariamente um fenômeno de natureza corpuscular. 

e) a temperatura do obstáculo influi na luz que o atravessa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/SMS
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69- Do fundo de um poço, um observador de altura desprezível 

contempla um avião, que está 500 m acima de seus olhos. No 

instante em que o aparelho passa sobre a abertura do poço, o 

observador tem a impressão de que suas asas abrangem 

exatamente o diâmetro da abertura do poço. Determine qual é a 

envergadura da aeronave ( l ). 

                                        

a) 10 m 

b) 20 m 

c) 30 m 

d) 40 m 

e) 50 m 

 

70- Uma tela opaca de grandes dimensões apresenta um pequeno furo 

onde está instalada uma lâmpada pontual de grande potência. Um 

espelho plano quadrado de lado igual a 40 cm é fixado 

paralelamente à tela, a 1,5 m de distância em relação a ela, 

conforme representa a figura. Desconsiderando a existência de 

outras fontes de luz no local do experimento, determine a área 

iluminada na tela.  

 

                                 

a) 0,25 m2 

b) 0,50 m2 

c) 0,58 m2 

d) 0,64 m2 

e) 0,72 m2 

 

71- No dia 3 de novembro de 1994 ocorreu o último eclipse total do Sol 

deste milênio. No Brasil, o fenômeno foi mais bem observado na 

região Sul. A figura mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados num 

dado instante durante o eclipse; nesse instante, para um 

observador no ponto P, o disco da Lua encobre exatamente o disco 

do Sol. 

                                     

 

Sabendo que a razão entre o raio do Sol (RS) e o raio da Lua (RL) vale 

 = 400 e que a distância do ponto P ao centro da lua vale 3,75 

x 105 km, calcule a distância entre P e o centro do Sol. Considere a 

propagação retilínea para a luz. 

a) 1,2 · 108 km 

b) 1,5 · 108 km 

c) 2,5 · 106 km 

d) 3,6 · 106 km 

e) 4,2 · 104 km 

 

72- A figura abaixo representa uma fonte extensa de luz L e um 

anteparo opaco A, dispostos paralelamente ao solo (S): 

 

                               

 

 

O valor mínimo de h, em metros, para que sobre o solo não haja 

formação de sombra, é: 

a) 2,0 

b) 1,5 

c) 0,80 

d) 0,60 

e) 0,30 

73. (Uel 2014)  O desrespeito às leis de trânsito, principalmente 
àquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias públicas, 
levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de 
fiscalização: os radares capazes de aferir a velocidade de um 
veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração ao Código 
de Trânsito Brasileiro. 

Suponha que um motorista trafegue com seu carro à velocidade 
constante de 30 m/s em uma avenida cuja velocidade regulamentar 
seja de 60 km/h. A uma distância de 50 m, o motorista percebe a 
existência de um radar fotográfico e, bruscamente, inicia a 
frenagem com uma desaceleração de 5 m/s2. 

 
Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o veículo  
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a) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com 
velocidade de 50 km/h.    

b) não terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com 
velocidade de 60 km/h.    

c) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade 
de 64 km/h.    

d) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade 
de 66 km/h.     

e) terá sua imagem capturada, pois passa pelo radar com velocidade 
de 72 km/h.    

   
74. (Ufg 2013)  Nos jogos paraolímpicos de Londres, o sul-africano 

biamputado Oscar Pistorius, após perder a medalha de ouro para o 
brasileiro Alan Fonteles, indignado, reclamou do tamanho das 
próteses de Fonteles. Antes dos jogos, elas foram trocadas por um 
par 5,0 cm maior que, no entanto, estavam dentro do limite 
estabelecido pelo regulamento. Porém, mesmo com próteses mais 
longas, as amplitudes de passada de Fonteles foram menores do 
que as de Pistorius, conforme o quadro da prova de 200 metros 
rasos apresentado a seguir. 

 

Dados da corrida Fonteles Pistorius 

Altura 1,82 m 1,86 m 

Altura máxima permitida 1,85 m 1,93 m 

Amplitude média da passada 2,04 m 2,17 m 

Número de passadas 98 92 

Tempo 21,45 s 21,52 s 

 
Considere que Fonteles consiga aumentar a amplitude média de sua 

passada em 1,0 cm, mantendo a mesma frequência de passadas. 
Nessas circunstâncias, quantos segundos, aproximadamente, será 
a nova vantagem de Fonteles?  

a) 0,05    
b) 0,07    
c) 0,10    
d) 0,17    
e) 0,35    
   
75. (Acafe 2012)  Para garantir a segurança no trânsito, deve-se reduzir 

a velocidade de um veículo em dias de chuva, senão vejamos: um 
veículo em uma pista reta, asfaltada e seca, movendo-se com 

velocidade de módulo 36 km h   10 m s  é freado e desloca-se 

5,0 m  até parar. Nas mesmas circunstâncias, só que com a pista 

molhada sob chuva, necessita de 1,0 m  a mais para parar. 

Considerando a mesma situação (pista seca e molhada) e agora a 

velocidade do veículo de módulo 108 km h   30 m s ,  a 

alternativa correta que indica a distância a mais para parar, em 
metros, com a pista molhada em relação a pista seca é:  

a) 6    
b) 2    
c) 1,5    
d) 9    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Um meio de transporte é tanto mais eficiente quanto menor for a 

energia consumida para transportar cada pessoa por certa 
distância. Na figura abaixo são mostrados diversos meios de 
locomoção e seu consumo, em J/km por pessoa, para certa 
velocidade. 

 

  
 
 
76. (Unicamp simulado 2011)  Analisando a figura acima é correto 

afirmar que a energia consumida na situação de maior eficiência 
em um percurso de 2 horas é de  

a) 0,6 kJ.    
b) 1,2 kJ.    
c) 160 kJ.    
d) 640 kJ.    
   
77. (Ita 2009)  Dentro de um elevador em queda livre num campo 

gravitacional g, uma bola é jogada para baixo com velocidade v de 

uma altura h. Assinale o tempo previsto para a bola atingir o piso do 

elevador.  

a) t = 
v

g
    

b) t = 
h

v
    

c) t = 
2h

g
    

d) t = 

2v 2gh v

g

 
    

e) t = 

2v 2gh v

g

 
    

   
78. (Enem 2008)  O gráfico a seguir modela a distância percorrida, em 

km, por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo 

a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como 

essa pessoa se desloca. 

 
Qual é a opção que apresenta a melhor associação entre meio ou 

forma de locomoção e unidade de tempo, quando são percorridos 

10 km?   

a) carroça - semana    
b) carro - dia    
c) caminhada - hora    
d) bicicleta - minuto    
e) avião - segundo    
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QUÍMICA [79-90]: 

79. (Mackenzie-SP) O ácido adípico , matéria-prima para a produção 
de náilon, apresenta cadeia carbônica: 

 
 
 
 
 
 
 
a) saturada, homogênea e ramificada. 
b) saturada, heterogênea e normal. 
c) insaturada, homogênea e ramificada. 
d) saturada, homogênea e normal. 
e) insaturada, homogênea e normal. 
 
80. (UFPA) O Linalol, substância isolada do óleo de Alfazema, 

apresenta a seguinte fórmula estrutural: 
 
 
 
 
 
 
Esta cadeia carbônica é classificada como: 
 
a) acíclica, normal, insaturada e homogênea. 
b) acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. 
c) alicíclica, ramificada, insaturada e homogênea. 
d) alicíclica, normal, saturada e heterogênea. 
e) acíclica, ramificada, saturada e heterogênea. 
 
81. (Osec-SP) A substância dietil-amina,                               , tem 

cadeia carbônica: 
 
a) acíclica, saturada, heterogênea. 
b) cíclica, insaturada, heterogênea. 
c) acíclica, normal, homogênea. 
d) cíclica, saturada, homogênea. 
e) acíclica, ramificada, homogênea. 
 
82. (Osec-SP) Quando uma pessoa “leva um susto” a supra-renal 

produz uma maior quantidade de adrenalina que é lançada na 
corrente sanguínea. Analisado a fórmula estrutural 

 

da adrenalina,                                                                , podemos  

 

 

concluir que a cadeia orgânica ligada   ao anel aromático é: 

a) aberta, saturada e homogênea. 
b) aberta, saturada e heterogênea. 
c) aberta, insaturada e heterogênea. 
d) fechada, insaturada e homogênea. 
e) fechada, insaturada e heterogênea. 
 
83. Classifique os seguintes compostos aromáticos segundo os 

critérios: 
 
 mononucleares (M);  
 polinucleares com núcleos separados (PS); 
 polinucleares com núcleos condensados (PC). 

a)                                                        d)

b)                                                        e)

c)                                                         f)

CH2

CH3H3C

CH3

 
 
 
84. (U. Católica Dom Bosco-MS) A massa molecular da sulfanilamida é: 
 
a) 196 u 
b) 174 u 
c) 108 u 
d) 112 u 
e) 172 u 
 
85. Na notação 3CO2, estão representados: 
 
a) 3 moléculas, 3 átomos de Carbono, 9 átomos, 2 elementos 

químicos distintos e 6 átomos de Oxigênio; 
b) 3 moléculas, 3 átomos de Carbono, 9 átomos, 3 elementos 

químicos distintos e 6 átomos de Oxigênio; 
c) 1 molécula, 1 átomo de Carbono, 3 átomos, 2 elementos químicos 

distintos e 2 átomos e Oxigênio; 
d) 3 moléculas, 1 átomo de Carbono, 3 átomos, 3 elementos 

químicos distintos e 2 átomos de Oxigênio; 
e) 1 molécula, 3 átomos de Carbono, 6 átomos, 3 elementos 

químicos distintos e 2 átomos de Oxigênio. 
 
86. A relação abaixo contém uma série de substâncias numeradas: 
 
I – Água pura; 
II – Água pura + gelo puro; 
III – Açúcar (C6H12O6); 
IV – Cloro Gasoso; 
V – Hidróxido de Sódio  (NaOH); 
VI – Areia (SiO2) 
Assinale a única afirmação FALSA: 
a) a presença de III ou IV em I formará uma solução (mistura); 
b) II é um sistema difásico: 
c) III em VI forma uma substância; 
d) I em III forma uma solução homogênea; 
e) São substâncias compostas : III e VI 
 
87. O estado físico de uma substância depende de: 
 
a) Temperatura, somente; 
b) Temperatura e fonte de calor; 
c) Temperatura e pressão; 
d) Temperatura, pressão e fonte de calor; 
e) Temperatura, pressão e DDP. 
 
88. Fase é sempre: 
 
a) Uma porção arbitrariamente delimitada de um sistema; 
b) A menor parte do sistema que ainda apresenta todas as 

propriedades do mesmo; 
c) Uma das substâncias que compõem o sistema; 

C CH2

O

HO

CH2 CH2 CH2 C

O

OH

H3C C CH

CH3

CH2 CH2 C CH

OH

CH3

CH2

C2H5 N C2H5

H

O

O

CH

H

CH2

H

OH

N

H

CH3

SO2NH2H2N
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d) Uma das misturas homogêneas de que se compõem um sistema 
heterogêneo; 

e) Qualquer parte heterogênea de um sistema de misturas. 
 
89.  (UFLA MG/2008)   Considere os sistemas abaixo. 
 

 
 
Os sistemas I, II e III correspondem, respectivamente, a 
a)mistura heterogênea, substância composta, mistura heterogênea. 
b)mistura homogênea, substância simples, mistura heterogênea. 
c)mistura homogênea, substância simples, mistura homogênea. 
d)mistura homogênea, substância composta, mistura heterogênea. 
 
90.  (UECE/2011)   Analise os itens a seguir e escreva nos parênteses 

F quando se tratar de um fenômeno físico ou Q quando se tratar de 
um fenômeno químico.  

(  ) A fervura da água a 100ºC.  
(  ) A obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico.  
(  ) O cozimento de um ovo em uma panela de pressão.  
(  ) O amadurecimento de uma fruta na árvore.  
(  ) A permanência do óleo de cozinha na fase de cima de um recipiente 

com água a que foi adicionado.  
 
A sequência correta de cima para baixo é  
a) F, Q, F, F, Q.  
b) F, Q, F, Q, F.  
c) Q, F, Q, F, Q.  
d) F, F, Q, Q, F.  

 

 

BIOLOGIA [91-108]: 

91. Os sintomas a seguir numerados se referem aos efeitos mais 
marcantes da carência de algumas vitaminas no organismo 
humano.  
 
I. Deformação no esqueleto e anomalias da dentição.  
II. Secura da camada córnea do globo ocular e deficiência visual 
em ambiente de luz fraca.  
III. Dificuldade de coagulação do sangue.  
IV. Inflamação da pele e das mucosas, com sangramento.  
Esses sintomas estão associados, respectivamente, à carência das 
vitaminas 
 
a) D, E, C e A 
b) K, A, B e D 
c) B, K, A e C 
d) B, D, K e A 
e) D, A, K e C 

 
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. Radicais livres, que se originam de reações químicas das quais o 

O2 participa, têm efeitos nocivos sobre as membranas biológicas. 
Agindo sobre as duplas ligações dos ácidos graxos das 
lipoproteínas, comprometem as funções de tais membranas. 
 
 Entre as substâncias que protegem as membranas lipoprotéicas da 
ação do oxigênio está a vitamina E. Pode-se, portanto, concluir que 
essa vitamina atua como 
 
a) oxidante.  
b) anti-oxidante.  
c) anti-redutor.  
d) catalisador.  
e) auto-regulador. 

 
94. (FUVEST 2007) Os carboidratos, os lipídios e as proteínas 

constituem material estrutural e de reserva dos seres vivos. Qual 
desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma 
planta e de um animal? 

a) Proteínas em plantas e animais. 
b) Carboidratos em plantas e animais. 
c) Lipídios em plantas e animais. 
d) Carboidratos nas plantas e proteínas nos animais. 
e) Proteínas nas plantas e lipídios nos animais. 
 
95. O gráfico abaixo representa a produção de proteínas por duas 

populações celulares mantidas "in vitro". A primeira população 
celular é representada pela sequência 1 e a segunda pela 
sequência 2. A seta vertical indica o tempo exato de administração 
da Droga x. 

 
Com base no gráfico apresentado, é correto afirmar que a Droga x inibe 

o processo de tradução de forma: 
A) mais lenta na sequência 2. 
B) mais rápida na sequência 2. 
C) mais rápida na sequência 1. 
D) que em ambas as sequências a velocidade é a mesma. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 

  
96.( FUVEST)No esquema abaixo, as letras R e S representam 

substâncias orgânicas, enquanto X, Y e Z referem-se a grupos de 
animais. 

 
O metabolismo das substâncias R e S produz excretas nitrogenados. A 

amônia, a ureia e o ácido úrico são as substâncias nitrogenadas 
predominantes nos excretas dos animais dos grupos X, Y e Z, 
respectivamente. As letras R, S, X, Y e Z correspondem a: 

http://www.biosphera.com.br/anatomia-ossos.asp
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97.(Unesp)   

 
 
Se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, minha 

teoria poderá ser enterrada. 
 
(Charles Darwin) 
Sobre essa frase, afirmou-se que: 
 
I. Contrapõe-se ao criacionismo religioso. 
II. Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas as 

espécies têm uma essência fixa e eterna. 
III. Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a 

hipótese evolutiva darwiniana. 
IV. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da modificação de 

espécies ancestrais, não aparentadas entre si. 
V. Nega a existência de espécies extintas, que não deixaram 

descendentes. 
 
É correto o que se afirma em  
a) IV, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) III e IV, apenas.    
d) I, II e III, apenas.    
e) I, II, III, IV e V.    
 
 
98. (Uel)  A fauna de vertebrados do fundo de cavernas é representada 

por peixes, salamandras e morcegos, que são animais geralmente 

despigmentados e, no caso dos peixes, cegos. 

Sobre a condição de cegueira dos peixes da caverna, atribua 
verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas a seguir, que 
explicam a razão pela qual encontramos maior incidência de peixes 
cegos dentro das cavernas do que fora delas, quando comparada 
com a população de peixes não cegos. 

 
(     ) Dentro das cavernas, os peixes não cegos são presas fáceis dos 

peixes cegos. 
(  ) Fora das cavernas, os peixes cegos são presas fáceis de 

predadores. 
(     ) Fora das cavernas, os peixes não cegos levam vantagem sobre 

os peixes cegos. 
(     ) Dentro das cavernas, os peixes cegos levam vantagem sobre os 

peixes não cegos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta, de cima para baixo, a sequência 

correta.  
a) F, V, V e V.    

b) F, V, V e F.    
c) V, F, V e F.    
d) V, F, F e V.    
e) V, V, F e F.    
 
 
99. (Enem)  Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. 

Nessa situação, apresentam algumas características corporais 

como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o 

deslocamento no subsolo e, em alguns casos, ausência de olhos. 

Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações 
mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de 
Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que  

a) as características citadas no texto foram originadas pela seleção 
natural.    

b) a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos 
mesmos, segundo a lei do uso e desuso.    

c) o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas 
seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes.    

d) as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa 
característica foi incorporada ao patrimônio genético e então 
transmitida aos descendentes.    

e) as características citadas no texto foram adquiridas por meio de 
mutações e depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por 
serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se 
encontram.    

 
100. (Fatec)  "Nos últimos 100 anos, cientistas formularam diversas 

teorias para explicar por que o ser humano, ao contrário dos outros 

grandes primatas, tornou-se bípede em determinada fase de sua 

evolução. Uma pesquisa divulgada recentemente lança novos 

subsídios para explicar as origens do bipedalismo. No estudo, 

cientistas de três universidades americanas, da Califórnia, do 

Arizona e de Washington, mostram que um fator determinante para 

que o homem tenha passado a andar apenas com os pés foi a 

necessidade de gastar menos energia, dessa forma, adaptando-se 

melhor ao meio ambiente." 

 (Adaptado de: <http://veja.abril.com.br/250707/p_104.shtml>) 

 

O texto anterior segue a linha de pensamento proposta por:  

a) Charles Darwin.    
b) Stephen Jay Gould.    
c) Thomas Huxley.    
d) Jean-Baptiste Lamarck.    
e) Gregor Meestendel.    
 
101. (Ifsp)  Leia o texto para responder à questão a seguir. 

 
 “(...) os indivíduos que, por causas particulares, são transportados a 

uma situação muito diferente daquela em que se encontram, e que 
experimentam constantemente outras influências nessa situação, 
tomam novas formas devido aos novos hábitos, e como 
consequência disso constituem uma nova espécie, formada pelo 
conjunto de indivíduos que estão na mesma circunstância”. 

 
O trecho retirado do livro Recherches sur l’organisation des corps 

vivants, de Jean Baptiste Lamarck, demonstra:  
a) A teoria fixista indicando que as situações às quais os indivíduos são 

expostos influenciam a formação de novas características que 
serão transmitidas aos descendentes.    

b) O rompimento, em termos filosóficos, do fixismo com o modelo 
apresentado por Lamarck, propondo uma visão evolucionista sobre 
a formação de novas espécies.    
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c) A constituição de uma nova espécie baseada na seleção natural dos 
indivíduos mais aptos a sobreviver quando submetidos a diferentes 
condições de pressão.    

d) A influência do conjunto de circunstâncias às quais os indivíduos são 
submetidos como fator determinante na constituição de novas 
espécies, baseadas nos conceitos de genética e seleção natural.    

e) A importância das situações de pressão para a ocorrência de 
mutações e formação de variações dentro de uma espécie e até 
mesmo de novas espécies geradas pelo conjunto de indivíduos que 
sofreram as mesmas alterações genéticas.    

 
 
102. (Pucrj)  Considere os tópicos abaixo: 

 
I. Seleção natural 
II. Herança dos caracteres adquiridos 
III. Adaptação ao meio 
IV. Ancestralidade comum 
VI. Mutação 
Quais deles foram considerados por Darwin na elaboração de sua 

teoria da evolução das espécies?  
a) Somente I, III e IV.    
b) Somente I, II e V.    
c) Somente I e III.    
d) Somente III, IV e V.    
e) Somente I e V.    
 
103. (UNIMEP modificado) Alguns vírus atacam e destróem bactérias e 

por isso receberam o nome de bacteriófagos ou simplesmente 
fagos. Com relação a esses vírus afirma-se que: 

 a) São constituídos quimicamente de moléculas de hidrocarbonetos 
 b) Possuem grandes quantidades de mitocôndrias e ergastoplasma 

essenciais para que se possam reproduzir 
 c) São constituídos de uma cápsula protéica e ácido nucléico o DNA, 

sendo apenas o DNA injetado na bactéria 
 d) São constituídos de nucleoproteína, e penetram inteiros dentro da 

bactéria, multiplicando-se, então, por cissiparidade  
  

104. (UFBA modificado) A caracterização do vírus como ser vivo está 
relacionada com a capacidade de: 

 a) Sobreviver em meios de cultura artificiais mantidos em laboratório 
 b) Realizar a síntese de proteínas, utilizando seus próprios ribossomos 
 c) Reproduzir-se e sofrer modificações nas suas características 

hereditárias 
 d) Fabricar o seu próprio alimento, quando em vida livre, e armazena-

lo, para uso, quando cristalizado  
  

105. (UFBA modificado) No mundo dos excessivamente pequenos, 
encontram-se os vírus, que se caracterizam por serem: 

 a) De crescimento e multiplicação restritos ao interior das células que 
parasitam 

 b) Organismos vivos que se apresentam sob uma mesma forma 
 c) Estruturalmente semelhantes às células vegetais 
 d) Agentes infecciosos específicos de células animais  

  
106.  (UFMG - modificado) Assinale a opção que se refere a uma 

doença virótica: 
 a) Blenorragia 
 b) Coqueluche 
 c) Tétano 
 d) Febre amarela  
 
107. Assinale a alternativa incorreta referente às bactérias. 

 
a)  A conjugação é a maneira pela qual as bactérias podem 
trocar material genético. 
b)  O cromossomo bacteriano é circular e contém todos os gens 

essenciais à bactéria. 
c)  Algumas bactérias transformam o nitrogênio atmosférico em 
compostos químicos assimiláveis pelos demais seres vivos. 
d)  No grupo das arqueobactérias estão as bactérias halófilas, as 
metanogênicas e as termo-acidófilas. 
e)  As bactérias Staphylococcus apresentam um arranjo linear 
em forma de colar. 
 
108. (UDESC 2009) Leia e analise as afirmativas abaixo: 
I – As bactérias possuem apenas um material genético, DNA ou 
RNA. 
II – O cromossomo bacteriano está enovelado em torno de uma 
proteína histona. 
III – As bactérias possuem apenas um cromossomo, que é circular, 
e algumas apresentam um material genético denominado 
plasmídeo, que está disperso no citoplasma. 
IV – Pelo processo de transdução, muitas bactérias trocam material 
genético com outras bactérias. 
Assinale a alternativa correta. 
a)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b)  Somente a afirmativa III é verdadeira. 
c)  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
d)  Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
e)  Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
 

MATEMÁTICA [109-120]: 

109. (Uerj 2014)  O reservatório A perde água a uma taxa constante de 
10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma 
taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão 
representados, no eixo y, os volumes, em litros, da água contida 
em cada um dos reservatórios, em função do tempo, em horas, 
representado no eixo x. 

 

 
 

Determine o tempo 0x ,  em horas, indicado no gráfico. 

  
a)30 horas  
b)20 horas  
c)40 horas  
d)60 horas  
e)nda. 
   
110. (Unioeste 2013)  Uma empresa de telefonia celular possui 

somente dois planos para seus clientes optarem entre um deles. No 
plano A, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 27,00 e mais R$ 0,50 
por minuto de qualquer ligação. No plano B, o cliente paga uma 
tarifa fixa de R$ 35,00 e mais R$ 0,40 por minuto de qualquer 
ligação. É correto afirmar que, para o cliente,  

a) com 50 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o plano A.    
b) a partir de 80 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o 

plano A.    
c) 16 minutos de cobrança tornam o custo pelo plano A igual ao custo 

pelo plano B.    
d) o plano B é sempre mais vantajoso que o plano A, independente de 

quantos minutos sejam cobrados.    
e) o plano A é sempre mais vantajoso que o plano B, independente de 

quantos minutos sejam cobrados.    
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111. (Espcex (Aman) 2013)  Na figura abaixo está representado o 

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

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

a) 
x

y 1
2

      b) 
1

y x
2

      c) y 2x 2      d) 

y 2x 2       e) y 2x 2      

   
112. (Upe 2013)  Um dos reservatórios d’água de um condomínio 

empresarial apresentou um vazamento a uma taxa constante, às 12 
h do dia 1º de outubro. Às 12 h dos dias 11 e 19 do mesmo mês, os 
volumes d´água no reservatório eram, respectivamente, 315 mil 
litros e 279 mil litros. Dentre as alternativas seguintes, qual delas 
indica o dia em que o reservatório esvaziou totalmente?  

a) 16 de dezembro     
b) 17 de dezembro    
c) 18 de dezembro    
d) 19 de dezembro                 
e) 20 de dezembro    
   
113. (G1 - cftmg 2013)  Um experimento da área de Agronomia mostra 

que a temperatura mínima da superfície do solo t(x), em °C, é 
determinada em função do resíduo x de planta e biomassa na 
superfície, em g/m2, conforme registrado na tabela seguinte. 

 

x(g/m2) 10 20 30 40 50 60 70 

t(x) (°C) 7,24 7,30 7,36 7,42 7,48 7,54 7,60 

 
Analisando os dados acima, é correto concluir que eles satisfazem a 

função  
 
a) y = 0,006x + 7,18.    
b) y = 0,06x + 7,18.    
c) y = 10x + 0,06.    
d) y = 10x + 7,14.    
e) nda. 
 
   
114. (G1 - ifsp 2013)  Andando de bicicleta a 10,8 km/h, Aldo desloca-

se da livraria até a padaria, enquanto Beto faz esse mesmo trajeto, 
a pé, a 3,6 km/h. Se ambos partiram no mesmo instante, andando 
em velocidades constantes, e Beto chegou 10 minutos mais tarde 
que Aldo, a distância, em metros, do percurso é  

 
a) 720.     
b) 780.     
c) 840.     
d) 900.     
e) 960.    
 
115. No triângulo ABC da figura a 

seguir, I é o seu incentro. O 

valor do ângulo x. 

 

A) 95° 

B) 100° 

C) 105° 

D) 110° 

E) 115° 

 
116. O jardineiro do Sr. Artur 

fez um canteiro triangular 

composto por folhagens e 

flores onde as divisões 

são todas paralelas à 

base AB do triângulo 

ABC, conforme figura. Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros 

de flores são respectivamente: 

a) 30 cm e 50 cm. 
b) 28 cm e 56 cm. 
c) 50 cm e 30 cm. 
d) 56 cm e 28 cm. 
e) 40 cm e 20 cm. 
 
117. Para a instalação de luz elétrica no quarteirão do loteamento 

TUDO É BELEZA, serão colocados quatro postes, A, B, C e D, 

como indica a figura abaixo. Sabendo-se que as laterais dos 

terrenos são paralelas e a distância AD corresponde a 180 m, é 

certo afirmar que a distância entre os postes A e B corresponde a : 

a) 50 m 

b) 52 m 

c) 54 m 

d) 56 m 

e) 58 m 

 
118. (Enem 2009)  

A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura 

de 2,2 metros. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe 

que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro.  A 

distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para 

atingir o ponto mais alto da rampa é  

a) 1,16 metros.    
b) 3,0 metros.    
c) 5,4 metros.    
d) 5,6 metros.    
e) 7,04 metros.    
 

119. Numa cidade do interior, à 

noite, surgiu um objeto 

voador não identificado, em 

forma de disco, que 

estacionou a 50 m do solo, 

aproximadamente. Um 

helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 m acima do 

objeto, iluminou-o com um holofote, conforme mostra a figura 

anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco-voador 

mede, em m, aproximadamente: 

a) 3 

b) 3,5 

c) 4 
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d) 4,5 

e) 5 

 

120. Dentre os vários feitos do notável matemático grego Tales de 

Mileto, destaca-se um em que ele se propôs a medir a altura de 

uma pirâmide egípcia sem escalar o monumento. Em um dia de sol 

escaldante, na presença do rei Amasis, Tales posicionou-se ao 

lado da pirâmide, cravando verticalmente uma haste no solo. A 

seguir, mediu o comprimento h da haste e o comprimento s da 

sombra projetada por ela; calculou também a distância S entre o 

centro da pirâmide e o ponto mais distante da sombra projetada 

pelo monumento, conforme mostra a figura. A partir dessa situação, 

Tales calculou a medida H da altura da pirâmide, para espanto do 

rei e de todas as pessoas presentes. 

Supondo que os comprimentos medidos por Tales foram: h = 1 m; s = 

2 m e S = 120 m, podemos afirmar corretamente que a medida H 

da altura da pirâmide é: 

 

 

 

 

 

a) 60 m. 

b) 120 m. 

c) 150 m. 

d) 240 m. 

e) 300 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O esquema fica melhor assim representado: 
 

 
h 

s 

H 

S 

~ 
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Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

  3ª 21-fev-2014 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


