
 

Colégio Nossa Senhora da Luz 
Coordenação do Ensino Médio 

Aluno(a):  Trimestre:  1º 

    

Série/Turma: 2ª Data: 24 de março de 2013 

2º TESTE QUIZENAL  - 2013  
 

 1 IGA 

 

GRAMÁTICA [01-06]: 

01. Flores me são os teus lábios. Qual é o tipo de predicado desta 
oração? 

a) Nominal. 
b) Verbal. 
c) Verbo-nominal. 
d) Não há predicado. 
e) Simples. 
 
02.  "Galos cantam no despertar da aurora." Qual é o núcleo do 

predicado desta oração e qual o seu tipo? 
a) Cantam / verbo-nominal. 
b) Cantam / nominal. 
c) Cantam no despertar da aurora / verbal. 
d) Cantam / verbal. 
e) Cantam / simples. 
 
03. A frase que admite transposição para a voz passiva é: 
a) O país pode chegar a uma situação caótica. 
b) O editorial é um desrespeito à soberania cubana. 
c) A atenção do Estado cubano para com a saúde popular é exemplo 

para todos. 
d) Houve indignação e protestos contra o editorial da revista. 
e) Cuba tem auxiliado países vítimas de catástrofes. 
 
O4. Transpondo-se para a voz passiva a frase Esses meios 

desrespeitam a consciência e a liberdade da pessoa moral, a forma 
verbal resultante será: 

a) serão desrespeitadas. 
b) desrespeita-se. 
c) é desrespeitada. 
d) são desrespeitadas. 
e) são desrespeitados. 
 
05. Transpondo da voz passiva para a voz ativa a frase "Os avisos 

terão sido dados pelo coordenador", obtém-se a forma verbal ...... . 
a) deu 
b) dará 
c) terá dado 
d) terão dado 
e) foram dados 
 
06. "Os ladrões foram identificados por uma testemunha". Transpondo 

para a voz ativa, teremos: 

a) Havia identificado. 
b) Tinha identificado. 
c) Identificara. 
d) Identificou-se 
e) Identificará 
 
 

LITERATURA [07-12]: 

07.  A respeito de Realismo, pode-se afirmar: 
I   – Busca o perene humano no drama da existência. 
II  – Defende a documentação de fatos e a impessoalidade do autor 

perante a obra. 

III – Estética literária restritamente brasileira; seu criador é Machado de 
Assis. 

a) São corretas apenas II e III. 
b) Apenas III é correta. 
c) As três afirmações são corretas. 
d) São corretas I e II. 
e) As três informações são incorretas. 
 
08. Considerando-se iniciado o movimento realista no Brasil quando: 
a) Aluísio de Azevedo publica O Homem. 
b) José de Alencar publica Lucíola. 
c) Machado de Assis publica Memória Póstumas de Brás Cubas. 
d) As alternativas a e c são válidas. 
e) As alternativas a e b são válidas. 
 
09. O realismo, como escola literária, é caracterizado: 
a) pelo exagero da imaginação; 
b) pelo culto da forma; 
c) pela preocupação com o fundo; 
d) pelo subjetivismo; 
e) pelo objetivismo. 
 
10. Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, os 

escritores realistas desejavam retratar o homem e a sociedade em 
sua totalidade. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada 
da vida como fizeram os românticos. Era preciso mostrar o 
cotidiano massacrante, o amor adúltero, a falsidade e o egoísmo 
humano, a impotência do homem comum diante dos 
poderosos. (CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza 
Analia Cochar. Literatura brasileira. São Paulo: Atual, 2000. p. 244 
– Texto adaptado.). 

 
A respeito da literatura realista, assinale a alternativa correta. 

a) Apresenta descrições e adjetivações subjetivas, no intuito de 
representar a realidade como ela é. 

b) A mulher é idealizada, sendo representada como um anjo de pureza 
e perfeição. 

c) Utiliza uma linguagem culta e direta, semelhante ao estilo metafórico 
do Romantismo. 

d) O herói é problemático, revelando-se portador de fraquezas e 
incertezas. 

e) O casamento é apresentado como uma instituição falida, em que 
prevalecem os sentimentos. 

 
11. (Cesgranrio) Sobre o Realismo, assinale a afirmativa correta: 
a) O romance é visto como distração e não como meio de crítica às 

instituições sociais decadentes. 
b) Os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. 
c) O romance sertanejo ou regionalista originou-se no Realismo. 
d) O Realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. 
e) O Realismo vê o Homem somente como um produto biológico. 
 
12. (USP) Com relação ao realismo, é válido afirmar que: 
a) analisa o ser humano do ponto de vista estritamente psicológico, 

isolando-o do meio social. 
b) valoriza e introduz na literatura elementos tipicamente brasileiros 
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c) apresenta exagerada preocupação formal, que se revela na busca de 
palavras ricas em sugestões sensoriais 

d) idealiza a personagem feminina, que é apresentada como um ser 
excepcional de rara beleza 

e) procura analisar com objetividade e senso crítico os problemas 
sociais. 

 
 

REDAÇÃO [13-18]: 

13. (UFPA) A matéria se apresenta sob forma de cerca de 200 bilhões 
de estrelas em nossa galáxia, a Via-Láctea. Uns 65 bilhões dessas 
estrelas podem ter planetas girando ao seu redor, como acontece 
no Sistema Solar. Podem alguns desses distantes planetas 
apresentar alguma forma de vida? Até o momento nada se sabe a 
respeito. Não se sabe se em algum outro lugar do Universo a 
matéria existente originou formas de organismos vivos, como 
aconteceu em nosso planeta. Hoje, vários cientistas buscam algum 
sinal de vida extraterrestre. Para isso, procuram em diversos pontos 
da Via-Láctea planetas que apresentem condições físicas e 
químicas semelhantes às encontradas aqui na Terra: temperatura, 
pressão, composição química da atmosfera, do solo, etc. 
(BARROS, Carlos e PAULINO, Wilson Roberto. Física e Química. 
São Paulo: Ática, 1997) 
 
No texto 1, acima, os segmentos que promovem a sequenciação 
textual, relacionando coesivamente uma idéia com outra 
anteriormente expressa, são: 

a) Uns 65 bilhões dessas estrelas; alguns desses distantes planetas; 
algum outro lugar do Universo; isso. 

b) Uns 65 bilhões dessas estrelas; alguns desses distantes planetas; a 
respeito; para isso. 

c) Via-Láctea; planetas girando ao seu redor; Sistema Solar; Terra. 
d) Uns 65 bilhões dessas estrelas; Sistema Solar; alguns desses 

distantes planetas; em nosso planeta. 
e) Via-Láctea; até o momento; hoje; diversos pontos da Via-Láctea. 
 
14. (UFPB) Um dia, o Simão me chamou: – “Vem ver. Olha ali”. Era 

uma mulher, atarracada, descalçada, que subia o caminho do 
morro. (Diante do Sanatorinho havia um morro. Os doentes em bom 
estado podiam ir até lá em cima, pela manhã e à tarde.) Lembro-me 
de que, de repente, a mulher parou e acenou para o Sanatorinho. 
Não sei quantas janelas retribuíram. E o curioso é que, desde o 
primeiro momento, Simão saltou: – “É minha! Vi primeiro!”. 
Uns oitenta doentes tinham visto, ao mesmo tempo. Mas o Simão 
era um assassino. Como ele próprio dizia, sem ódio, quase com 
ternura, “matei um”. E o crime pretérito intimidava os demais. 
Constava que trouxera, na mala, com a escova de dentes, as 
chinelas, um revólver. Naquela mesma tarde, foi para a cerca, 
esperar a volta da fulana. E conversaram na porteira. Simão voltou, 
desatinado. Conversara a fulana. Queria um encontro, na manhã 
seguinte, no alto do morro. 
A outra não prometera nada. Ia ver, ia ver. Simão estava possesso: 
– “Dez anos!”, e repetia, quase chorando: – “Dez anos não são dez 
dias!”. Campos do Jordão estava cheio de casos parecidos. Nada 
mais cruel do que a cronicidade de certas formas de tuberculose. 
Eu conheci vários que haviam completado, lá na montanha, um 
quarto de século. E o próprio Simão falava dos dez anos como se 
fosse esta a idade do seu desejo. 
Na manhã seguinte, foi o primeiro a acordar. (…) Havia uma tosse 
da madrugada e uma tosse da manhã. Eu me lembro daquele dia. 
Nunca se tossiu tanto. Sujeitos se torciam e retorciam asfixiados. E, 
súbito, a tosse parou. Todo o Sanatorinho sabia que, no alto do 
morro, o Simão ia ver a tal mulher do riso desdentado. E justamente 
ela estava subindo a ladeira. Como na véspera, deu adeus; e todas 
as janelas e varandas retribuíram. Uma hora depois, volta o Simão. 
Foi cercado, envolvido: – “Que tal?”. Tinha uma luz forte no olhar: – 
“Tem amanhã outra vez”. Durante todo o dia, ele quase não saiu da 
cama: – sonhava. Às seis, seis e pouco, um médico entra na 

enfermaria. Falou pra todos: – “Vocês não se metam com essa 
mulher que anda por aí, uma baixa. Passou, hoje de manhã, subiu 
a ladeira. É leprosa”. Ninguém disse nada. O próprio Simão ficou, 
no seu canto, uns dez minutos, quieto. Depois, levantou-se. No 
meio da enfermaria, como se desafiasse os outros, disse duas 
vezes: – “Eu não me arrependo, eu não me arrependo”. 
(RODRIGUES, Nelson. A menina sem estrela. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993, p. 132-3.) 
 
A propósito do fragmento seguinte: “A outra não prometera nada. Ia 
ver, ia ver.”, afirma-se que a repetição da locução verbal : 
I. é um traço coloquial do discurso. 
II. introduz discurso indireto livre. 
III. ressalta a onisciência do narrador. 

 
Das afirmações acima, está(ão) correta(s) 

a) apenas I. 
b) apenas II. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 
 
15.  (PUC-MG) As práticas escolares de leitura 

Na escola, tal como a conhecemos, a leitura de textos nunca deixou 
de estar presente, em qualquer das disciplinas que nela se 
ministram (técnicas ou não). Mas é no interior daquela disciplina 
que teria a própria leitura como seu objeto de estudos (as aulas de 
língua e literatura) que esta prática é mais surpreendente. Nas 
aulas de português, a presença da leitura tem tido um objetivo 
muito particular: o da transformação do texto que se lê em modelo, 
isto por diferentes caminhos: 

a) O texto transformado em objeto de uma leitura vozeada (ou da 
oralização do texto escrito), em que se lê para “provar” que se sabe 
ler. Recomendava-se, em geral, que o próprio professor fizesse 
uma leitura em voz alta do texto, e depois solicitasse que seus 
alunos lessem o texto: aluno por aluno (às vezes sadicamente, 
aquele aluno que o professor percebe estar com a alma vagando 
longe da sala de aula) vão lendo partes do texto. Lê melhor aquele 
que melhor se aproxima do modelo de leitura dado: a leitura do 
professor. Evidentemente, trata-se hoje de uma prática felizmente 
já ausente das aulas contemporâneas; 

b) O texto transformado em objeto de uma imitação. A leitura nada mais 
é do que a motivação para a produção de outros textos pelo aluno. 
Com ela, dois resultados podem ser perseguidos: ou que o aluno 
escreva outro texto tratando do mesmo tema (ainda que tal tema 
lhe seja distante) ou que o aluno tome o texto como modelo formal 
para escrever, sobre outro tema, mas na forma do texto lido (e os 
alunos então escrevem poesias, crônicas, contos, fábulas, etc., 
sempre de acordo com o modelo a ser seguido); 

c) O texto transformado em objeto de uma fixação de sentidos. Os 
sentidos que o professor ou algum outro leitor privilegiado tenha 
dado ao texto passam a ser os sentidos do texto. Ao aluno, em sua 
leitura do texto, cabe descobrir tais sentidos previamente definidos. 
Lê melhor quem mais se aproximar dos sentidos que já se 
atribuíram ao texto. Não se trata de o aluno (leitor) construir 
sentidos do texto a partir das pistas que este lhe fornece 
associadas à experiência vivida por ele próprio, mas se trata de o 
aluno “redescobrir” a leitura desejada, num exercício de 
adivinhações que não mobiliza a história de vida do leitor (que inclui 
também outras leituras), mas mobiliza apenas sua experiência 
escolar, que sempre lhe disse que deve “aproximar-se” do já dado 
para melhor se safar da tarefa. 

 
Em resumo, estes três tipos de práticas não respondem a qualquer 
interesse do próprio leitor: são exercícios de leitura cujos objetivos 
são para ele incompreensíveis. Afinal, para que aprender a ler em 
voz alta, se pretendo ser torneiro mecânico, eletricista, projetista, ou 
o que seja? Para que escrever sobre este tema, se sobre ele já 
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escreveu o autor que acabo de ler e nada tenho de diferente para 
dizer? Para que aprender a escrever poesias, crônicas, contos, se 
não farei nada disso depois? Para que ler o texto que estou lendo, 
se não houvesse estas perguntas de interpretação que tenho que 
responder para me ver “aprovado” em português? 
Não se trata de leituras de sujeitos que, querendo aprender, vão em 
busca de textos e, cheios de perguntas próprias, sobre eles se 
debruçam em busca de respostas. O que poderia ser uma 
oportunidade de encontros de sujeitos torna-se um meio de 
estimular operações mentais (especialmente da memória), e não 
um meio de, operando mentalmente, produzir sentidos e, 
conseqüentemente, construir categorias de compreensão da 
realidade vivida a partir das informações e opiniões dadas pelo 
autor do texto lido. 
GERALDI, João Wanderley. Linguagem e ensino: exercícios de 
militância e divulgação.  Campinas, SP: Mercado de Letras – ALB, 
1996, p. 118-120. 
 
Em todos os trechos a seguir, retirados do texto lido, o autor revela 
aspectos desejáveis para a prática da leitura na escola, EXCETO: 

a) Não se trata de o aluno (leitor) construir sentidos do texto a partir das 
pistas que este lhe fornece associadas à experiência vivida por ele 
próprio. 

b) O que poderia ser uma oportunidade de encontro de sujeitos 
c) Não se trata de leituras de sujeitos que, querendo aprender, vão em 

busca de textos e, cheios de perguntas próprias, sobre eles se 
debruçam em busca de respostas. 

d) e não um meio de, operando mentalmente, produzir sentidos e, 
conseqüentemente, construir categorias de compreensão da 
realidade vivida a partir das informações e opiniões dadas pelo 
autor do texto lido. 

e) Lê melhor quem mais se aproximar dos sentidos que já se atribuíram 
ao texto. 

 
16. (UFPA) O texto Tecendo a Manhã de João Cabral de Melo Netto, já 

nos seus primeiros versos refere: 
 

Um galo sozinho não tece a manhã: 
Ele precisará sempre de outros galos… 
Tais versos 

 
a) remetem para a tendência ruralista nordestina que aparece na sua 

poesia 
b) sugerem-nos que o poeta se preocupa com a utilidade prática dos 

animais 
c) procuram despir a poesia de processos pomposos, anunciando a 

tendência para enfatizar a vida comunitária, marca de seus versos 
d) trazem a presença do Natal e toda sua simbologia o que é suficiente 

para registrar a religiosidade de seu autor 
e) sugerem o resgate que João Cabral faz da fantasia, colocando-a 

como ponto fundamental do fazer poético 
 
17. De acordo com o ditado popular "invejoso nunca medrou, nem 

quem perto dele morou", 
 
a) o invejoso nunca teve medo, nem amedronta seus vizinhos; 
b) enquanto o invejoso prospera, seus vizinhos empobrecem; 
c) o invejoso não cresce e não permite o crescimento dos vizinhos; 
d) o temor atinge o invejoso e também seus vizinhos; 
e) o invejoso não provoca medo em seus vizinhos. 
 
18. Leia e responda: 
 

"O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-
regra, isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes 
as cartas e outros objetos, e executa dentro os sinais 
correspondentes ao diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro." 

 

Assinale a alternativa correta sobre esse fragmento de D. 
Casmurro, de Machado de Assis: 

a) é de caráter narrativo; 
b) é de caráter reflexivo; 
c) evita-se a linguagem figurada; 
d) é de caráter descritivo; 
e) não há metalinguagem. 
 
 

ESPANHOL [19-24]: 

19. (UFPB)  En la frase “Su cuerpo y su mente le quedarán 

eternamente agradecidos”, la expresión subrayada puede ser 

sustituida por:  

a) le estarán 
b) le dejarán  
c) le mostrarán 
d) se reaccionarán  
e) te funcionarán 
 
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. 
 
20. (UFPB) 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 
 
21. (UFPB) 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. 
 
22. (UFPB)  La partícula posesiva “su”, destacada dos veces en el 

texto, se refiere sucesivamente a: 
 
a) gases y planeta  
b) tierra y clima  
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c) tierra y capa gaseosa 
d) atmósfera y equilibrio 
e) gases y clima 
 
TEXTO 

Las actitudes de desprecio y de rechazo se dan con mayor 
frecuencia entre las clases sociales de menor nivel adquisitivo y 
cultural, porque es evidente que a un extranjero rico o prestigioso 
nadie lo desprecia. Por ejemplo, en Madrid, Roberto Carlos 
despierta pasiones de admiración, incluso en grupos de seguidores 
fanáticos de su equipo que pueden llegar a tener tintes racistas y 
que, sin embargo reconocen a este sudamericano como un 
auténtico ídolo. Pero por el contrario, la dominicana asesinada en 
Aravaca y todo el grupo con el que ésta vivía lo que recibían era 
odio de ese grupúsculo de asesinos que acabó con su vida. 

 
Revista Padres y Alumnos, n. 61 – CEAPA 

 
23. (UFPB)  Según el texto, 
 

I. los sin techo son alabados. 
II. la consideración del extranjero depende de su nivel social. 
III. hay un desdén social por el fútbol. 
 
Es correcta sólo la opción: 

a) I  
b) II  
c) III  
d) I y II  
e) II y III 
 
24. (UFPB) El uso de la palabra grupúsculo por el autor puede 

caracterizar 
 
a) una actitud racista contra los sudamericanos. 
b) el vilipendio por los dominicanos. 
c) el prestigio de los asesinos. 
d) falta de respeto por los asesinos. 
e) desprecio por los asesinos. 
 
 

INGLÊS [25-30]: 

25. Considering the pressure the teenage girl may face in relation to the 
use of the means of communication, 

identify the correct statement(s): 
 

I. The girl can be asked to be constantly online. 
II. The girl’s friends might criticize her for being off sometimes. 
III. The girl must be ordered to enlist complete guidance for her 

friends. 
IV. The girl may complain about not being allowed to use the phone. 
 
The correct statement(s) is (are) only:  

a) I        
b) II and III         
c) I, II and III           
d) I, II and IV        
e) II, III and IV 
 
26. Considering the suggestion at the end of the blog Enjoy your media 

and use them wisely, (line 31), identify the 
correct statements: 
 
I. One should make use of their media prudently. 
II. One should entertain with their media carelessly. 
III. One should benefit from their media intelligently. 
IV. One should have fun with their media responsibly. 
The correct statement(s) is (are) only: 

a) I and II        
b) II and III         
c) II and IV        
d) I, II and IV        
e) I, III and IV 
 
.Read the text and answer questions 27 to 30, according to it. 
 
Looking for freedom 
 
By David Hasselhoff 
One morning in june some twenty years ago 
I was born a rich man’s son 
I had everything that money could buy 
But freedom - I had none 
 
I’ve been lookin’ for freedom 
I’ve been lookin’ so long 
I’ve been lookin’ for freedom 
Still the search goes on 
I’ve been lookin’ for freedom 
Since I left my home town 
I’ve been lookin’ for freedom 
Still it can’t be found 
 
I headed down the track, my baggage on my back 
I left the city far behind 
Walkin’ down the road, with my heavy load 
Tryin’ to find some peace of mind 
Father said you’ll be sorry, son, 
If you leave your home this way 
And when you realize the freedom money buys 
You’ll come running home some day 
 
I paid a lotta dues, had plenty to lose 
Travelling across the land 
Worked on a farm, got some muscle in my arm 
But still I’m not a self-made man 
I’ll be on the run for many years to come 
I’ll be searching door to door 
But, given some time, some day I’m gonna find 
The freedom I’ve been searchin’ for 
                                                                                          Disponível em: 

<http://www.lyrics007.com/David%20Hasselhoff%20Lyrics/Looking
%20For%20Freedom%20Lyrics.html>. Acesso em: 13 jul. 2011 

 
 
27. Considering the lyrics of the song, it is correct to say that it is a text 

about 
a) a careless father.        
b) an aggressive boy.  
c) a free young runner. 
d) the glamour of money.  
e) the search for freedom. 
 
28. The word “none” (verse 4) refers back to 
 
a) twenty years. b) son.                            
b) son.                                       
c) money.  
d) freedom 
e) everything. 
 
29. According to the text, it is correct to affirm that the young man 
 
a) has already gotten freedom.                                 
b) has not left home for freedom. 
c) has not found freedom yet.                                  

http://www.lyrics007.com/David%20Hasselhoff%20Lyrics/Looking%20For%20Freedom%20Lyrics.html
http://www.lyrics007.com/David%20Hasselhoff%20Lyrics/Looking%20For%20Freedom%20Lyrics.html
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d) has never desired freedom. 
e) has given up searching for freedom. 
 
30. According to the text, it is correct to say that the young man had 
 
a) everything, however he was unhappy.   
b) nothing, because he was a traveller.  
c) no interest in life despite being rich.  
d) anything he wanted, but a son of his own. 
e) all he wished except for his father’s advice. 
 
 

FILOSOFIA (31-36): 

31. UEL-PR-Adaptado 
 
[...] nos tempos antigos era a Filosofia que determinava o curso da 

ciência, o ideal do conhecimento era filosoficamente estipulado; nos 
tempos modernos, pelo contrário, o ideal científico, físico, do 
conhecimento passa a determinar o conhecimento metafísico. 

 
BORNHEIM, G. Galileo Filósofo. In: Estudos sobre Galileo Galilei. 
Porto Alegre: UFRGS, Secretaria de Educação do Estado: Porto 
Alegre, 1964. P. 78. 

 
Como base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre 
filosofia e ciência, é correto afirmar: 

 
a) O conhecimento científico, a partir da modernidade, determina o 

conhecimento filosófico. 

b) A Ciência antiga obteve maior êxito que a Ciência moderna pelo 

fato de ter sido influenciada pela metafísica 

c) A filosofia moderna, por partir da ciência, finalmente atinge a 

verdade metafísica buscada pelos antigos. 

d) A filosofia moderna, quando comparada às suas versões passadas, 

possui maior aplicabilidade instrumental. 

 
32. 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 

 
33. UFAL – as mudanças políticas trazidas pela República deixaram 

frustrações na sociedade brasileira. Havia expectativas dos liberais 
mais radicais que não foram cumpridas. O movimento político de 

1930, que também veio acompanhado de projetos de 
transformação: 

a) Conseguiu mudar a estrutura partidária brasileira, fugindo do 
regionalismo e do mando das oligarquias rurais. 

b) Fez mudanças administrativas radicais, mas não transformou a 

estrutura da sociedade para um governo democrático. 

c) Foi de grande valia politica, trazendo uma renovação radical no 

núcleo central do governo com o fim do coronelismo. 

d) Reorganizou o Estado brasileiro em alguns aspectos, com abertura 

para um processo de modernização da sociedade. 

  
34. UFU-MG – Dentro da ótica dos movimentos sociais, é correto 

afirmar acerca de O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-
Terra (MST) que: 

a) O MST tem como um dos principais obstáculos à sua atuação mais 

ampla a falta de organização interna e de articulação para as ações 

coletivas 

b) O MST é o produto de um conjunto de fatores sociais e políticos 

que teve como contexto fundamental o período final da ditadura 

militar e o início do processo de democratização. 

c) O MST, que teve início na década de 1980, mais ativo na região Sul 

do país, é homogêneo e procura garantir o direito constitucional à 

propriedade. 

d) O MST é constituído exclusivamente por grupos sociais 

expropriados, buscando materializar suas demandas política e 

sociais através de reivindicações e manifestações públicas. 

 
35. De acordo com o pensamento de Parmênides, assinale a 

alternativa correta. 
a) O caminho da verdade afirma que o ser é e que o não-ser é 

necessário 

O caminho da verdade e o caminho da opinião são os mesmos, porque 

tudo é um eterno devir 

b) Há dois caminhos, o primeiro conduz à verdade, enquanto o 

segundo não é passível de investigação. 

c) É possível investigar, conhecer e expressar o não-ser, porque é do 

conjunto das opiniões dos mortais que nasce a verdade. 

36. indique a alternativa que melhor exprime a ética socrática. 
 
a) Sócrates define a virtude a partir de um conjunto de ações que são 

ensinados aos discípulos por meio de exemplos. Somente a ciência 

constitui o saber, pois não se pode conhecer a essência da virtude. 

O aperfeiçoamento da alma só acontece através do saber técnico, 

que permite ao homem voltar-se para a prática do bem. 

b) O exame da alma constitui, para Sócrates, simultaneamente uma 

investigação acerca da verdade e a escolha de um modo de vida 

virtuoso. Na investigação sobre a essência das virtudes são 

empregadas a refutação e a ironia, que expurgam as falsas 

opiniões acerca do bem e conduzem a razão para os verdadeiros 

valores. 

c) O objetivo da investigação filosófica é o exame da natureza e da 

cosmologia, pelo qual são delimitados os critérios racionais que 

permitem o abandono dos falsos valores e que conduzem ao 

aperfeiçoamento da alma pela ciência. A investigação socrática não 

se ocupa das questões éticas e políticas. 

d) O aperfeiçoamento da alma só ocorre pelo abandono das 

preocupações éticas e pela investigação racional do discurso 

lógico. O exame filosófico é propiciado pela refutação e pela ironia, 

que permitem a defesa de argumentos contrários e configuram as 

regras do discurso político persuasivo. 
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HISTÓRIA [37-48]: 

37. De acordo com o mapa, os povos que viviam nas regiões 
identificadas pelas letras "A", "B" e "C", são, respectivamente,  

a) astecas, incas e maias.  
b) incas, maias e astecas.  
c) astecas, maias e incas.  
d) maias, astecas e incas.  
e) maias, incas e astecas. 
 

 
 
38. Na América portuguesa os fatores externos foram determinantes 

para a independência. A Inglaterra desempenharia nesse processo 
um papel fundamental, porque: 
I. aos britânicos interessava que os portos brasileiros estivessem 

abertos para seus manufaturados. 
II. aos proprietários de terra também interessava a venda de seus 

produtos diretamente aos ingleses, obtendo assim maiores 
lucros. 

III. aos ingleses a manutenção do monopólio significava o fim do 
pacto colonial. 

IV. A aliança entre o capitalismo industrial inglês e os setores 
exportadores brasileiros buscava a anulação do pacto colonial. 

V. Tentava-se substituir o livre comercio pelo monopólio. 
 

É correta a alternativa: 
a) I - II – IV  
b) II - II – IV 
c) III- IV –V 
d) I - IV – V 
e) II - III- IV 
 
39. A saída de Dom Pedro I do governo imperial representou uma nova 

fase para a história política brasileira. Não tendo condições 
mínimas para assumir o trono, Dom Pedro II deveria aguardar a sua 
maioridade até alcançar a idade exigida para tornar-se rei. Nesse 
meio tempo, os agentes políticos daquela época disputaram o 
poder entre si no chamado Período Regencial, que vai de 1831 até 
1840. 

 
 Sobre o Período Regencial é INcorreto afirmar que: 
  
a) Durante as Regências surgiram nossos primeiros partidos políticos: 

o Liberal e o Conservador. 
b)   O Partido Liberal representava as novas aspirações populares, 

revolucionárias e republicanas. 
c) Foi um período de crise econômica e social que resultou em 

revoluções como a Cabanagem e a Balaiada. 
d) Houve a promulgação do Ato Adicional à Constituição, pelo qual o 

regente passaria a ser eleito diretamente pelos cidadãos com 
direito de voto. 

e) Formaram-se as lideranças políticas que teriam atuação marcante no 
II Reinado. 

40. Em sua obra O Abolicionismo, Joaquim Nabuco afirma: 
 
  “Para nós a raça negra é um elemento de considerável importância 

nacional, estreitamente ligada por infinitas relações orgânicas à 
nossa constituição, parte integrante do povo brazileiro. Por outro 
lado, a emancipação não significa tão somente o termo da injustiça 
de que o escravo é martyr, mas também a eliminação simultânea 
dos dois typos contrários, e no fundo os mesmos: o escravo e o 
senhor.” 

 (NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Edição fac-similar. Recife. 
Fundação Joaquim Nabuco. Ed. Massangana. 1988. p. 20) 

 
 Em relação à condição do negro na sociedade brasileira, é correto 

afirmar que: 
 
I. A abolição representou uma perda total da mão-de-obra pelos antigos 

senhores. 
 II. O fim da escravidão possibilitou ao negro liberto a integração no 

mercado de trabalho e o livre acesso à terra. 
 III. As Sociedades Libertadoras tinham como objetivo principal 

promover a integração do ex-escravo na sociedade, garantindo-lhe 
os direitos de cidadania. 

 IV. A diferença entre o processo abolicionista ocorrido nos Estados 
Unidos da América e o ocorrido no Brasil foi a ausência de 
preconceito racial em nosso país. 

 V. O negro livre permaneceu à margem do universo cultural 
estabelecido por uma sociedade regida pelo branco e continuou 
sujeito ao preconceito e a novos mecanismos de controle social. 

 
a) I - II - III– IV  
b) I - II - III – IV 
c) III- IV –V 
d) I - II - IV – V 
e) II - III- IV 
 
41. No quadro político brasileiro do Segundo Reinado, criou-se, em 

1847, o cargo de presidente do Conselho de Ministros, dando então 
ao país uma forma muito peculiar de parlamentarismo. Sobre esse 
fato,assinale o que for INCORRETO: 

 
a) O parlamentarismo é instituído no Segundo Reinado, a partir de 

1847, com a criação do cargo de presidente do Conselho de 
Ministros. Indicado pelo imperador, o presidente do conselho 
organiza o ministério e torna-se o responsável pelo Poder 
Executivo. 

b) Como resultado direto dessa inovação política, eclodiram rebeliões 
em diversas províncias, sendo as mais importantes a Farroupilha, 
no Rio Grande do Sul, e a Praieira, em Pernambuco. 

c) A presidência do Conselho de Ministros enfraqueceu e ofuscou o 
papel político de D. Pedro II, transformado daí em diante em mero 
joguete nas mãos de liberais e conservadores. 

d) O novo sistema de governo funcionava, na prática, segundo o 
modelo inglês, subordinando-se o poder executivo, exercido pelo 
Imperador, ao poder legislativo, exercido pela Câmara. 

e) Apesar da Criação do conselho de ministros, a Constituição então 
vigente, era concedido ao Imperador um tipo de poder bastante 
particular: o Poder Moderador concedia ao Imperador o direito de 
fechar a Câmara e convocar novas eleições, agindo de acordo com 
suas tendências políticas pessoais. 

 
42. O estudo comparativo das Constituições Brasileiras de 1824 (Carta 

Outorgada, Imperial) e de 1891 (Carta promulgada, Republicana) 
não permite afirmar: 

a) A Carta de 1891 estabeleceu a Federação como forma de Estado. 
b) A Carta Republicana teve inspiração européia, ao passo que a lei 

maior imperial buscou seguir o modelo norte-americano. 
c) A Carta de 1824 criou o Unitarismo como forma de Estado, mesmo 

porque as Províncias eram destituídas de preparo político. 
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d) A Carta Imperial criou 4 (quatro) poderes, mas o documento 
republicano estabeleceu somente 3 (três). 

e) Enquanto o estatuto Imperial recebeu uma emenda, o Ato Adicional, 
um progresso rumo à federação, a Carta republicana foi emendada 
em 1926, com fortalecimento do Poder Central. 

 
43. Leia atentamente o texto do século XVIII: 

“É reparo singular dos que contemplam as cousas naturais ver que 
as que são de maior proveito ao gênero humano não se reduzem à 
perfeição sem passarem primeiro por notáveis apertos [...] o vemos 
na fábrica de açúcar, o qual, desde o primeiro instante de se 
plantar, até chegar às mesas e passar entre os dentes a sepultar-se 
no estômago dos que o comem, leva uma vida cheia de tais e 
tantos martírios que os que inventaram os tiranos lhes não ganham 
vantagem. [...] E, ainda assim, sempre doce e vencedor de 
amarguras, vai dar gosto ao paladar dos seus inimigos nos 
banquetes, saúde nas mezinhas aos enfermos e grandes lucros 
aos senhores de engenho e aos lavradores que o perseguiram e 
aos mercadores que o compraram e o levaram degredado nos 
portos e muito maiores emolumentos à Fazenda Real nas 
alfândegas.” (ANTONIL, A. J. Cultura e opulência do Brasil. São 
Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1982.) 

 
Considere as afirmativas a seguir: 

I. O texto descreve o empreendimento colonial nas Américas, 
destacando os maus tratos pelos quais passam os trabalhadores no 
cultivo do açúcar, em especial no Brasil e nas Antilhas. 

II. É possível caracterizar a produção açucareira como um dos 
primeiros empreendimentos fabris no Brasil, dada a complexidade 
do processo que vai do plantio da cana até o produto final. 

III. A prosa colonial, na pena de Antonil, pode ser caracterizada como 
barroca na medida em que se interessa pelos lucros do 
empreendimento econômico, no caso do comércio do açúcar. 

IV. O fetichismo da mercadoria ocupa o primeiro plano do discurso, 
revelando a mentalidade mercantil do autor que se interessa pela 
produção e comercialização do açúcar. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a 
alternativa que contém todas as afirmativas corretas. 

a) I e II         
b) I e III        
c) II e IV          
d) I, III e IV          
e) II, III e IV 
 
44. "No que exatamente consistiam os engenhos? Em algo mais que as 

gigantescas rodas, movidas a água ou a tração animal, com que 
são representadas nas gravuras dos viajantes. [...] Quem plantava, 
colhia, botava a cana para moer, acondicionava e transportava o 
açúcar até o mar? O escravo: primeiramente o indígena e depois o 
africano."  

A respeito do assunto tratado neste texto, assinale o que for correto.  
a) A empresa do açúcar não envolvia apenas senhores e escravos; 

abrigava também um grupo diversificado de trabalhadores 
especializados e agregados, que orbitavam em suas franjas, 
prestando serviços ao senhor de terras: mestres de açúcar, 
purgadores, caixeiros, calafates, caldeireiros, carpinteiros, pedreiros 
e barqueiros, entre outros.  

b) A escravidão de negros em associação com engenhos de açúcar já 
era comum desde o século XV, no sul de Portugal, e 
posteriormente, nas ilhas do norte da África. Ela intensificou-se ao 
longo dos séculos XVI e XVII, com o tráfico para o Brasil.  

c) A mortalidade indígena ligada ao trabalho forçado e a fuga de tribos 
inteiras para o interior acabaram por inviabilizar o trabalho cativo 
dos índios.  

d) Os escravos se distinguiam em "boçais", recém-chegados da África, 
e "ladinos", africanos já aculturados que entendiam o português. 

Além desses dois grupos de estrangeiros, havia o dos "crioulos", 
nascidos no Brasil.  

 
45. “Homens de fortuna feita em açúcar e negros devem ter sido todos 

aqueles ‘moradores ricos de fazenda de raiz’ de que nos fala 
Gabriel Soares: os mais de cem moradores da Bahia do século XVI 
que tinham cada ano de mil cruzados até cinco mil de renda (...). 
Vida opulenta e até espaventosa, a daqueles colonos portugueses 
que, dispondo de capitais para se estabeleceram com engenhos, 
conseguiram prosperar no Brasil, logo nos primeiros tempos à custa 
do açúcar e do negro” (Freyre, Gilberto. Casa Grande e Senzala). 
 
Sobre a vida social na América Portuguesa, é possível afirmar que: 

I. A sociedade colonial se organizava a partir da divisão entre homens 
livres e escravos destituídos de direitos. 

II. As hierarquias sociais eram determinadas por critérios como a 
origem familiar, a ocupação e a religião. 

III. À Igreja Católica cabia o papel de zelar pela “boa conduta” dos 
súditos do Rei, daí a política de estímulo ao casamento e o 
combate ao concubinato. 

IV. Ao criar as escolas de ler e escrever, os seminários e os colégios, a 
Igreja Católica teve um papel central na formação intelectual e 
cultural das elites coloniais. 
 
As afirmativas corretas são: 

a) I, II e III                  
b) I, II e IV        
c) I, III e IV           
d) II, III e IV                  
e) I, II ,III e IV. 
 
46. Assinale a alternativa que apresenta elementos que favoreceram, 

respectivamente, a ocupação holandesa em 1630, em 
Pernambuco, e sua expulsão em 1654. 

a) Os interesses econômicos holandeses em explorar a região 
mineradora e as ameaças que tal projeto representou para os 
interesses espanhóis. 

b) A necessidade de recuperar os capitais aqui investidos, ameaçados 
pela União Ibérica, e o endividamento da elite local junto à Cia. das 
Índias. 

c) O fracasso dos investimentos na produção açucareira antilhana e o 
envolvimento holandês, por motivos religiosos, na Guerra dos Sete 
Anos. 

d) O interesse em consolidar o monopólio do tráfico negreiro para o 
Atlântico Sul e as pressões inglesas após o Bill Aberdeen. 

 
47. Podem ser apontados como motivos que levaram ao fracasso da 

ocupação holandesa no nordeste brasileiro no século XVII, exceto: 
a) o declínio dos preços do açúcar no mercado internacional. 
b) a substituição de Nassau no comando da colônia nordestina. 
c) a elevação dos juros dos empréstimos, o que levou muitos senhores 

de engenho à falência. 
d) a existência de um movimento de resistência à ocupação holandesa 

que ganhou força com a saída de Nassau. 
e) o boicote ao produto vindo da colônia holandesa por parte de 

Portugal e Espanha, grandes consumidores de açúcar. 
 
48. A criação, em território brasileiro, de gado e de muares (mulas e 

burros), na época da colonização portuguesa, caracterizou-se por 
a) ser independente das demais atividades econômicas voltadas para a 

exportação. 
b) ser responsável pelo surgimento de uma nova classe de 

proprietários que se opunham à escravidão. 
c) ter estimulado a exportação de carne para a metrópole e a 

importação de escravos africanos. 
d) ter-se desenvolvido, em função do mercado interno, em diferentes 

áreas no interior da colônia. 
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e) ter realizado os projetos da Coroa portuguesa para intensificar o 
povoamento do interior da colônia. 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (Uff 2012)  O espaço geográfico encontra-se organizado por meio 
de redes, que estabelecem nexos entre lugares mais ou menos 
distantes entre si, sobrepondo-se ao padrão da continuidade 
territorial. 

 

 
 

Os respectivos esquemas de tipos de rede apresentados enfatizam, 
mais diretamente, a seguinte característica da organização 
espacial:  

a) hierarquia entre lugares.    
b) desigualdade entre classes.    
c) diferença entre escalas.    
d) isolamento entre regiões.    
e) concorrência entre produtores.    
   
50. (G1 - cps 2012)  Leia a notícia a seguir. 
 

A arborização urbana contribui para a melhoria do microclima, 
favorece a infiltração de água no solo, embeleza a cidade, além de 
inúmeras outras vantagens. Ciente disso, o prefeito do município de 
Sonho Dourado aprovou um projeto de lei que incentiva a 
população a plantar árvores na cidade. 

 
Cleiton, após ler essa mesma notícia, ficou na dúvida sobre a 
diferença, no Brasil, entre município e cidade e resolveu pesquisar 
a respeito, constatando que  

a) cidade engloba as zonas urbana e rural de um município.    
b) cidade corresponde exclusivamente à zona rural de um município.    
c) município corresponde exclusivamente à zona rural de uma cidade.    
d) cidade corresponde exclusivamente à área urbana de um município.    
e) município corresponde exclusivamente à zona urbana de uma 

cidade.    
   
51. (Uem 2012)  No contexto do espaço urbano, assinale o que for 

correto.  
 
a) A rede urbana é formada pelo sistema de cidades de um mesmo 

país ou de países vizinhos que se interligam por meio de 
transportes e de comunicações, através dos quais ocorrem os 
fluxos de pessoas, mercadorias, informações e capitais.    

b) A lei do parcelamento do solo urbano tem como principal atribuição 
estabelecer o tamanho mínimo dos lotes urbanos, o que acaba 
determinando o grau de adensamento de um bairro ou zona da 
cidade.    

c) Por processo de urbanização, chama-se a transformação de espaços 
naturais e rurais em espaços urbanos, concomitantemente à 
transferência de população do campo para a cidade que, quando 
acontece em larga escala, é chamada de êxodo rural.    

d) Segundo a ONU, uma aglomeração urbana é um conjunto de 
cidades conurbadas, ou seja, interligadas pela expansão periférica 
da malha urbana ou pela integração socioeconômica comandada 
pelo processo de industrialização e de desenvolvimento das demais 
atividades econômicas.    

e). Apesar dos avanços tecnológicos na área da informática, os SIGs 
(sistema de informações geográficas) não acompanharam 
totalmente esses avanços, o que acarretou a baixa eficácia na 
coleta, no armazenamento e no processamento de dados 
georreferenciados. Isso tem dificultado a elaboração de plantas e 
de mapas e tem inviabilizado ações e estratégias para o 
planejamento urbano.  

 
52. (Uepa 2012)  O crescimento precipitado das cidades em 

decorrência do acelerado desenvolvimento tecnológico da segunda 
metade do século XX produziu um espaço urbano cada vez mais 
fragmentado, caracterizado pelas desigualdades e segregação 
espacial, subemprego e submoradia, violência urbana e graves 
problemas ambientais. Sobre os problemas socioambientais nos 
espaços urbano-industriais é correto afirmar que:  

a) os resíduos domésticos e industriais aliados aos numerosos espaços 
marginalizados, problemas de transportes, poluição da água e do 
solo, bem como os conflitos sociais são grandes desafios das 
cidades na atualidade.    

b) as ações antrópicas, em particular, as atividades ligadas ao 
desenvolvimento industrial e urbano têm comprometido a qualidade 
das águas superficiais, sem, contudo, alcançar os depósitos 
subterrâneos.    

c) os conflitos sociais existentes no espaço urbano mundial estão 
associados à ampliação de políticas públicas para melhoria de 
infraestrutura que provocou o deslocamento de milhões de pessoas 
do campo para a cidade.    

d) a violência urbana, problema agravado nos últimos anos, está 
associada à má distribuição de renda, à livre comercialização de 
armas de fogo e à cultura armamentista existente na maioria dos 
países europeus.    

e) a chuva ácida ocorrida nos países ricos industrializados apresenta 
como consequências, a destruição da cobertura vegetal, alteração 
das águas, embora favoreça a fertilização dos solos agricultáveis.    

   
53. (Pucsp 2012)  “A cidade tem sido sempre o lugar da liberdade, um 

lugar de refúgio para os pobres e desenraizados. E para minorias 
de todos os tipos, que encontraram proteção na cidade […] A 
diversidade de origem é uma constante da população das cidades. 
A cidade tem sido com frequência o espaço da coexistência e da 
mestiçagem. Isso não foi produzido sem dor e dificuldades. Porém, 
tem gerado sempre consequências positivas para as áreas urbanas 
e para o desenvolvimento da cultura em geral. Sempre nas cidades 
essa diversidade tem sido maior que nas áreas rurais e, maior nas 
grandes cidades do que nas pequenas. E tudo isso em todas as 
épocas, países e cultura.” 

 
(Horacio CAPEL. Los inmigrantes en la ciudad. Crecimiento 
económico, innovación y conflicto social [Os imigrantes na cidade. 
Crescimento económico, inovação e conflito social] In: Scripta 
Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 
Barcelona: Universidad de Barcelona, Nº 3, 1 de mayo de 1997, 
http://www.ub.es/geocrit/sn-3.htm, acesso em 11 de outubro de 
2011, tradução nossa) 

 

http://www.ub.es/geocrit/sn-3.htm
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Considerando o texto é correto afirmar que  
a) é da natureza das grandes cidades a diversidade cultural e étnica, 

visto que não há grandes populações urbanas homogêneas, já que 
as cidades, em razão de suas múltiplas atividades e possibilidades, 
têm um poder de atração bastante abrangente.    

b) grandes cidades, quanto mais desenvolvidas, notabilizam-se por 
terem populações homogêneas do ponto de vista étnico e cultural, 
isso porque há dificuldades para o desenvolvimento, quando se 
depende de relações entre pessoas muito diferentes.    

c) a generosidade na recepção de imigrantes é uma condição que as 
cidades modernas perderam, na Europa, e também no Brasil, em 
vista dos encargos que os imigrantes impõem, sem retorno 
econômico equivalente.    

d) as inevitáveis dificuldades de convivência nas cidades entre os 
imigrantes e os nativos agravam-se quando a imigração é 
estrangeira, pois se nacional ela é recebida sem preconceitos, 
como ocorre na metrópole de São Paulo.    

e) o fenômeno migratório gerou nas cidades modernas muita riqueza 
econômica e cultural, mas atualmente isso não mais ocorre, pois a 
fase original de povoamento das grandes cidades já foi completada 
e atualmente elas não comportam novos contingentes 
populacionais.     

   
54. (Uepg 2012)  Com relação aos problemas naturais, antrópicos ou 

sociais que podem ocorrer, principalmente, nos maiores centros 
urbanos, assinale o que for correto.  

a)) Poluição do ar, ocupação de áreas de risco, deficiência no 
abastecimento de água e facilidade de comunicação.    

b) Segregação espacial, segregação étnica, ilhas de calor e poluição 
sonora e visual.    

c) Inversão térmica, chuvas ácidas, especulação imobiliária e maior 
opção de cultura e lazer.    

d) Favelização, inchaço urbano, inundações-relâmpago devido à 
impermeabilização do solo urbano e excesso na geração de lixo.    

 
55. (ESPM) Em 2011 o IBGE divulgou a Sinopse do Censo 

Demográfico 2010. Observe alguns dados: 
De acordo com os dados é possível afirmar:  

 
 

Taxa média geométrica de crescimento anual Brasil - 1872/2010 
  
a) o Brasil passa a apresentar um processo de envelhecimento a partir 

das décadas de 1950 e 1960.  
b) a diminuição da população brasileira é observada a partir das duas 

últimas décadas devido a queda da fecundidade.  
c) a queda da taxa de fecundidade na metade do século XX e o 

processo de urbanização, que se seguiu a partir desse período, 
ajudam a compreender o crescimento vegetativo.  

d) a queda da taxa de mortalidade que provocou a desaceleração do 
crescimento vegetativo nos anos 1950, está relacionada à evolução 
da medicina e à melhoria das condições sanitárias. 

e) a população brasileira segue aumentando apesar da desaceleração 
do crescimento. 

 
56. (UNEAL) Analise o gráfico.  
 

 
(www.geografiaparatodos.com.br. Adaptado) 

  
A partir dos índices apontados no gráfico e de conhecimentos sobre 
os países mais populosos do mundo, as letras A, B, C, D e E 
correspondem, respectivamente, a 

  
a) Estados Unidos, China, Índia, Indonésia e Brasil. 
b) China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. 
c) Brasil, Índia, Estados Unidos, China e Indonésia. 
d) China, Índia, Indonésia, Brasil e Estados Unidos. 
e) Estados Unidos, Brasil, Índia, China e Indonésia. 
 
57. (UNEMAT - 2011) Sobre a População Brasileira é correto afirmar. 
a) Apresenta alto grau de movimentação interna, sendo o Centro-Oeste 

a região de maior repulsão populacional. 
b) A taxa de fecundidade da população brasileira vem aumentando 

significativamente no país. 
c) A maioria da população brasileira está concentrada na faixa oeste do 

país, em que podem ser encontradas áreas com densidades 
superiores a 100 hab./km2. Já a porção leste do país é bem menos 
povoada, com predomínio de densidades inferiores a 10 hab./km2. 

d) A partir de meados da década de 1960, a população urbana passa a 
ser mais numerosa que a população rural, em razão da 
industrialização que se acentua desde o final da década de 1950, 
provocando migrações do campo para a cidade. 

e) A população absoluta do Brasil e sua grande extensão territorial 
permitem-nos classificar o país como muito povoado, porém pouco 
populoso. 

 
58. (MACK - 2011)O Brasil em 2020 
Será, é claro, um Brasil diferente sob vários aspectos. A maior parte 

deles, imprevisível. Uma década é um período longo o suficiente 
para derrubar certezas absolutas (ninguém prediz uma Revolução 
Francesa, uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às torres 
gêmeas de Nova York). Mas é também um período de maturação 
dos grandes fenômenos incipientes — dez anos antes da 
popularização da internet já era possível imaginar como ela 
mudaria o mundo. Da mesma forma, fenômenos detectáveis hoje 
terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020.David Cohen, 
Revista Época, 25/05/2009 

  

  
  
Com base no enunciado, observe as afirmações abaixo, assinalando V 

(verdadeiro) ou F (falso). 
  
(     ) A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se às transformações 

econômicas e sociais que se acentuaram na primeira metade do 



 10 IGA 

  

século XX devido à intensa necessidade de mão de obra no campo, 
inclusive de mulheres, fato este que elevou o país ao patamar de 
agrário-exportador. 

(     ) Devido à mudança do papel social da mulher do século XX, ela 
deixa de viver, exclusivamente, no núcleo familiar, ingressando no 
mercado de trabalho e passando a ter acesso ao planejamento 
familiar e a métodos contraceptivos. Esses aspectos, conjugados, 
explicam a diminuição vertiginosa das taxas de fecundidade no 
Brasil. 

(     ) As quedas nas taxas de natalidade de um país levam, ao longo do 
tempo, ao envelhecimento da população (realidade da maioria dos 
países desenvolvidos). Neste sentido, verifica-se uma forte 
tendência a um mercado de trabalho menos competitivo e exigente, 
demandando menos custos do Estado com os aspectos sociais. 

  
Dessa forma, a sequência correta, de cima para baixo é 

a) VVV. 
b) FVV. 
c) VVF. 
d) FVF. 
e) VFV. 
 
59. (UFLA - 2011) Atente para o quadro abaixo: 

  
  
Fonte: Censo Demográfico 2000 e Contagem da População 2007 
  

As alternativas abaixo expressam análises possíveis para os dados 
apresentados no quadro, EXCETO: 

  
a) O uso de anticoncepcionais e a legalização do aborto nas regiões 

mais povoadas contribuíram, significativamente, para a redução da 
taxa de natalidade. 

b) A melhoria nas condições sanitárias e higiênicas promoveu a queda 
da taxa de mortalidade. 

c) O aumento da idade média para o casamento reduziu o período de 
fertilidade em um matrimônio, afetando a taxa de fertilidade. 

d) A redução das doenças infecciosas, parasitárias, do sistema 
respiratório e digestivo promoveu a queda da taxa de mortalidade. 

  
60. (UEPB - 2011) 
  A estrutura etária da população tem reflexos importantes na 

economia de um país. Logo, a tendência dos grupos etários 
representados no gráfico nos leva à reflexão de que: 

  
I - Em 1980, 38% da população tinham entre 0 a 14 anos de idade, em 

2000 esse percentual cai para 29%, e, de acordo com as projeções 
do IBGE, em 2020 as crianças e jovens menores de 14 anos serão 
apenas 23% da população do país. 

II - A participação relativa de idosos na população total vem 
aumentando significativamente. Em 1980, as pessoas com mais de 
60 anos de idade representavam apenas 6%; em 2000 já perfaziam 
7% e em 2020 totalizarão 13%. 

III - As estatísticas oficiais afirmam que em 2006, 97% das população 
entre 7 a 14 anos frequentavam a escola. Como a população, 
nessa faixa etária, tende a diminuir em termos relativos e a 
permanecer estável em termos absolutos, não será necessário 
ampliar o número de vagas já existentes nas escolas fundamentais 

e sim melhorar a universalização do ensino médio e a qualidade 
das escolas, em todos os níveis. 

IV - A projeção nos mostra que nas próximas décadas haverá um 
acelerado crescimento da população de idosos, resultante do 
aumento da expectativa de vida. Essas alterações no padrão 
demográfico brasileiro agravam a crise estrutural do sistema de 
previdência social no Brasil, mas, por outro lado, aumentam de 
maneira significativa a importância dos idosos no mercado de 
consumo (casas de repouso, atividades recreativas, educação 
continuada na área de informática, ensino de línguas estrangeiras e 
uma boa pedida para a indústria do turismo. 

  
Estão corretas: 
 
a) Apenas as proposições II e III 
b) Apenas as proposições I e II 
c) Todas as proposições 
d) Apenas as proposições II e IV 
e) Apenas as proposições I e IV 
 
 

FÍSICA [61-72]: 

61. (G1 - cftsc 2010)  Diferentemente de nós, que usamos a escala de 
temperatura Celsius, os americanos utilizam a escala de 
temperatura Fahrenheit. Se esse texto fosse dirigido a estudantes 
americanos, como seria expressa a temperatura de – 70°C?  

a) 0°F    
b) – 60°F    
c) – 55°F    
d) – 40°F    
e) – 94°F    
   
62. (G1 - cftmg 2008)  Em um determinado dia, a temperatura mínima 

em Belo Horizonte foi de 15 °C e a máxima de 27 °C. A diferença 

entre essas temperaturas, na escala kelvin, é de  

a) 12.    
b) 21.    
c) 263.    
d) 285.    
   
63. (G1 - cps 2008)  A partir dos sentidos, o homem começou a ter 

contato com o mundo físico que o cerca. O médico grego Galeno, 

no século II a.C., sugeriu que as sensações de quente e frio fossem 

medidas com base em uma escala de quatro divisões. 

Após 1300 anos, Harme de Berna desenvolveu uma escala de 

temperatura baseada nas latitudes terrestres. Galileu, utilizando a 

expansão do ar, desenvolveu um termoscópio com uma escala 

mais precisa para leitura, dividida em graus de calor. 

Com o passar dos tempos e a aquisição de novos conhecimentos, 

desenvolveram-se termômetros que utilizavam diferentes 

substâncias - álcool, óleo de linhaça, mercúrio, gás - até os 

termômetros digitais, sempre acompanhados de diferentes escalas, 

com maior precisão de leitura, que foram padronizadas e 

aperfeiçoadas - °C e °F, por exemplo - até chegar a uma escala de 

referência, kelvin (K), que possui o zero absoluto. 

 

De acordo com o texto, o desenvolvimento do termômetro e das 

escalas  

a) facilitou a leitura da quantidade de energia transferida entre dois 
corpos.     

b) permitiu medir temperaturas mais baixas que o zero absoluto.     
c) permitiu que a indústria de construção de termômetros aperfeiçoasse 

as escalas.     
d) aconteceu pela necessidade de o homem comparar qual objeto 

estava quente ou frio.     
e) tornou difícil ao homem adquirir conhecimentos para aperfeiçoar a 

construção de escalas.    
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  64. (Fatec 2007)  Um cientista criou uma escala termométrica D que 

adota como pontos fixos o ponto de ebulição do álcool (78 °C) e o 

ponto de ebulição do éter (34 °C). 

O gráfico a seguir relaciona esta escala D com a escala Celsius. 

 
A temperatura de ebulição da água vale, em °D:  

a)  44    

b)  86    

c)  112    

d)  120    

e)  160    

   

65. (Ufal 2007)  Considere uma escala termométrica X tal que, sob 

pressão normal, ao ponto de fusão do gelo faça corresponder o 

valor - 20° X e ao ponto de ebulição da água o valor 180° X. Uma 

queda de temperatura de 5° C corresponde na escala X a  

a) 16    

b) 12    

c) 10    

d) 8    

e) 5    

   

66. (Ufpb 2007)  Em uma conferência pela internet, um meteorologista 

brasileiro conversa com três outros colegas em diferentes locais do 

planeta. Na conversa, cada um relata a temperatura em seus 

respectivos locais. Dessa forma, o brasileiro fica sabendo que, 

naquele momento, a temperatura em Nova Iorque é TNI = 33,8 °F, 

em Londres, TL = 269 K, e em Sidnei, TS = 27 °C. Comparando 

essas temperaturas, verifica-se:   

a) TNI >TS >TL    

b) TNI >TL >TS    

c) TL >TS >TNI    

d) TS >TNI >TL    

e) TS >TL >TNI    

 

  67. A refrigeração e o congelamento de alimentos são responsáveis 

por uma parte significativa do consumo de energia elétrica numa 

residência típica.Para diminuir as perdas térmicas de uma 

geladeira, podem ser tomados alguns cuidados operacionais: 

I – Distribuir os alimentos nas prateleiras deixando espaços vazios 

entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para baixo e do 

quente para cima. 

II – Manter as paredes do congelador com camada bem espessa de 

gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca de 

calor no congelador. 

III – Limpar o radiador (“grade” na parte de trás) periodicamente, para 

que a gordura e a poeira que nele se depositam não reduzam a 

transferência de calor o ambiente.  

Para uma geladeira tradicional é correto indicar, apenas, 

a) a operação I 

b) a operação II 

c) as operações I e II 

d) as operações I e III 

e) as operações II e III 

 

68. Em uma noite fria, quando tocamos em objetos que estão expostos 

ao tempo, verificamos que uma peça metálica, a maçaneta de uma 

porta, por exemplo, parece mais fria que a própria porta. Esse fato 

pode ser explicado porque: 

a) a massa da maçaneta é menor que a da porta. 

b) o metal é bem mais denso que a madeira. 

c) a porta é pintada e a tinta é isolante térmico. 

d) o metal é bom condutor de calor. 

e) a liga metálica da maçaneta é isolante térmico. 

 

69. Para melhorar o isolamento térmico de um ambiente, mantendo o 

material de que são feitas as paredes, deve-se: 

a) aumentar o volume das paredes. 

b) aumentar a área da parede e manter sua espessura. 

c) diminuir a espessura das paredes. 

d) aumentar a espessura e diminuir a área das paredes. 

e) nenhuma das respostas anteriores. 

 

70. Um cobertor de lã tem por função: 

a) dar calor ao corpo; 

b) reduzir a transferência de calor do corpo para o meio exterior; 

c) impedir a entrada do frio; 

d) comunicar sua temperatura ao corpo; 

e) aquecer o ar entre ele e o corpo. 

 

71. (MACKENZIE) A massa específica de um sólido é 10,00g . cm-3 a 

100°C e 10,03g . cm-3 a 32ºF. O coeficiente de dilatação linear do 

sólido é igual a:   

 

a) 5,0 . 10-6 °C-1  

b) 10 . 10-6 °C-1  

c) 15 . 10-6 °C-1  

d) 20 . 10-6 °C-1  

e) 30 . 10-6 °C-1    

 

72. (ITA) Um bulbo de vidro cujo coeficiente de dilatação linear é 3 x 10-

6 °C-1 está ligado a um capilar do mesmo material. À temperatura 

de -10,0°C a área da secção do capilar é 3,0 x 10-4cm2 e todo 

o mercúrio, cujo coeficiente de dilatação volumétrico é 180 x 10-6 

°C-1, ocupa o volume total do bulbo, que a esta temperatura é 

0,500cm3. O comprimento da coluna de mercúrio a 90,0°C será:   

 

 a) 270mm  

 b) 257mm  
 c) 285mm  
 d) 300mm  
  e) 540mm 
 
 

QUÍMICA [73-84]: 
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73. Estudos mostram que as moléculas de dois gases, a uma mesma 

temperatura, possuem igual energia cinética média. Para ilustrar 
esta teoria, um professor montou o experimento abaixo 
esquematizado, no qual, em cada extremidade de um tubo de vidro 
com 1 m de comprimento, foram colocados dois chumaços de 
algodão embebidos, respectivamente, em uma solução de amônia 
e em uma solução de ácido clorídrico, ambas com a mesma 
concentração. Após determinado período de tempo, observou-se a 
formação do cloreto de amônio na região do tubo mais próxima à 
extremidade que contém o ácido. Considere que os vapores 
formados no experimento se comportam como gases. 

 
 Decorridos 15 segundos do início da difusão dos vapores, 
verificou-se a formação do anel de cloreto de amônio a 59,4 cm da 
extremidade que contém o algodão com amônia e a 40,6 cm da 
extremidade que contém o algodão com ácido clorídrico. A razão 
entre as velocidades médias de difusão das moléculas de NH3 e 
HCl é: 

 
a) 1,75 
b) 1,46 
c) 0,96 
d) 0,74 
 
74. Na(s) questão(ões) a seguir, escreva no espaço apropriado a soma 

dos itens corretos. 
Considere os seguintes dados: 
- O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Cem litros (100L) desta 
mistura contêm aproximadamente: 78,084% de N2; 20,948% de O2; 
0,934% de Ar; 0,032% de CO2 e 0,002 de outros gases. 
- Devido aos efeitos da poluição, outros constituintes podem ser 
encontrados, tais como poeira, fumaça e dióxido de enxofre. 
- Para a separação de gases de uma mistura, utiliza-se o processo 
de liquefação, seguido de uma destilação fracionada. Este 
procedimento é empregado, por exemplo, na obtenção de O‚ 
utilizado nos hospitais. 
- Massas atômicas: 0=16 ; C=12. Com base nesses dados, é 
correto afirmar que: 

 
a) A liquefação é um processo físico e pode ser obtida com o aumento 

de pressão do sistema. 
b) Considerando-se um balão contendo 1L de ar atmosférico a 

temperatura ambiente, a pressão parcial do N‚ é menor que a 
pressão parcial do O2. 

c) Na mesma temperatura e pressão, volumes iguais de N2 e O2 irão 
conter o mesmo número de moléculas. 

d) A 0°C e 1atm (C.N.T.P.), o volume molar de 44g de CO2 é 44,8L. 
e) A presença de poluentes sólidos faz com que a mistura homogênea 

se transforme em heterogênea. 
 
75. Considere a queima completa de vapores das quatro seguintes 

substâncias: metano, etano, metanol e etanol. Os volumes de ar 
necessário para a queima de 1 litro de cada um destes vapores, 

todos a mesma pressão e temperatura, são, respectivamente, V1, 
V2  V3, V4 Assinale a alternativa que apresenta a comparação 
CORRETA entre os volumes de ar utilizado na combustão 

. 
a) V2 > V4 > V1 > V3 
b) V2 > V1 > V4 > V3 
c) V4 > V2 > V3 > V1 
d) V4 > V3 > V2 > V1 
e) V4 = V3 > V2 = V1 
 
76. Dois frascos de igual volume, mantidos à mesma temperatura e 

pressão, contêm, respectivamente, os gases X e Y. A massa do 
gás X é 0,34g, e a do gás Y é 0,48g. Considerando que Y é o 
ozônio (O3), o gás X é: Dados: Massas atômicas H = 1,0; C = 12,0; 
N = 14,0; O = 16,0; S = 32,0 

 
a) N2 
b) CO2 
c) H2S 
d) CH4 
e) H2 
 
77. Para identificar dois gases incolores, I e II, contidos em frascos 

separados, um aluno, sob a orientação do professor, reagiu cada 
gás, separadamente, com gás oxigênio, produzindo em cada caso 
um outro gás, que foi borbulhado em água destilada. O gás I 
produziu um gás castanho e uma solução fortemente ácida, 
enquanto que o gás II produziu um gás incolor e uma solução 
fracamente ácida. A partir desses resultados, o aluno identificou 
corretamente os gases I e II como sendo, respectivamente, 

 
a) CO e SO2. 
b) NO2 e SO2. 
c) NO e CO. 
d) NO2 e CO. 
e) SO2 e NO. 
 
78. Em um aparelho gasométrico, cheio de solução permanganato de 

potássio ( KMnO4), em meio ácido, introduzindo-se exatamente 
10mL de água oxigenada – H2O2 comercial. A uma temperatura de 
20°C e uma pressão de 750mmHg desprendeu-se 5mL de 
oxigênio. A massa de oxigênio liberada é igual a: 

 
a) 0,0071 g 
b) 0,0033 g 
c) 0,00657 g 
d) 0,1522 g 
e) 6,57 g 
 

Massa atômica: O=16u ; R=62,34mmHgL/MolK ou 0,082atmL/Mol K 
 
79. Os xampus, muito utilizados para limpar e embelezar os cabelos, de 

modo geral, contêm em sua constituição, no mínimo, as seguintes 
substâncias: detergente, corante, bactericida, essência e ácido 
cítrico (regula o pH).  

 

 
As funções orgânicas, presentes na fórmula estrutural do ácido 

mencionado, são: 
a) cetona e álcool                         
b) álcool e aldeído                        
c) ácido carboxílico e álcool 
d) ácido carboxílico e aldeído 
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e) cetona e éster 
 
80. Observe a estrutura da muscona: 
 

 
  Esta substância é utilizada em indústrias farmacêuticas, 

alimentícias e cosméticas, tendo sua maior aplicação em 
perfumaria. É o princípio ativo de uma secreção glandular externa 
produzida por uma espécie de veado que habita a Ásia Central: 
os almiscareiros. Os machos dessa espécie produzem a muscona 
(almíscar), com a finalidade deatrair as fêmeas na época do 
acasalamento. Em perfumaria, a sua principal aplicação é como 
fixador de essências.    Marque a alternativa que corresponde à 
função orgânica que caracteriza a muscona: 

a) Ácido carboxílico                     
b) Aldeído                                    
c) Cetona 
d) Éter 
e) Fenol 
 
81.  A respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que 

 
a) são isômeros de posição.   
b) são metâmeros.   
c) são isômeros funcionais.   
d) ambos são ácidos carboxílicos.   
e) o composto I é um ácido carboxílico, e o composto II é um éter.   
 
82. As substâncias A, B e C têm a mesma fórmula molecular (C3H8O). 

O componente A tem apenas um hidrogênio ligado a um carbono 

secundário e é isômero de posição de C. Tanto A quanto C são 

isômeros de função de B. As substâncias A, B e C são, 

respectivamente,  

a) 1-propanol, 2-propanol e metoxietano.   
b) etoxietano, 2-propanol e metoxietano.   
c) isopropanol, 1-propanol e metoxietano.   
d) metoxietano, isopropanol e 1-propanol.   
e) 2-propanol, metoxietano e 1-propanol.   
 
83. O odor de muitos vegetais, como o louro, a cânfora, o cedro, a 

losna, e a cor de outros, como a cenoura e o tomate, são devidos à 

presença de terpenoides (terpenos). 

Os terpenos são o resultado da união de duas ou mais unidades do 

isopreno, como se pode ver a seguir: 

 
Em relação ao isopreno, podemos afirmar que 

a) A nomenclatura do isopreno, segundo a IUPAC, é 2-metil-1-buteno.   
b) O isopreno não apresenta carbonos insaturados.   
c) O isopreno é isômero de cadeia do 4-metil-2-pentino.   
d) Segundo a IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), 

a nomenclatura do isopreno é 2-metil-1,3-butadieno.   

e) O isopreno pode apresentar isômeros de cadeia, funcionais e 
tautômeros.   

 
84.O butanoato de etila é um líquido incolor, empregado como essência 

artificial em algumas frutas, como, por exemplo, o abacaxi e a 

banana, sendo isômero do ácido hexanoico. O tipo de isomeria 

plana presente entre o butanoato de etila e o ácido hexanoico é de  

a) cadeia.   
b) posição.   
c) função.   
d) metameria.   
e) tautomeria.   
 
 
BIOLOGIA [85-102]: 
 
85.. (FCC-Londrina) Considere as plantas abaixo: 
I. Musgos. 
II. Samambaias. 
III.Fanerógamas. 
Os gametas masculinos não dispensam a água para encontrarem os 

gametas femininos apenas em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
86. (FUVEST) A presença de semente é uma adaptação importante de 

certos grupos vegetais ao ambiente terrestre. Caracterizam-se por 
não apresentar sementes: 

a) Pinheiros. 
b) Gramíneas  
c) Samambaias. 
d) Musgos. 
e) Mangueira 
 
87.Devido a certas particularidades de seu ciclo vital, as briófitas como 

os musgos, e as pteridófitas, como as samambaias devem ser mais 
abundantes  

a) no cerrado.  
b) no pantanal.  
c) na mata Atlântica.  
d) na Amazônia.  
e) nos manguezais 
 
88. O ciclo de vida de briófitas e pteridófitas pode ser representado, 

segundo o esquema a seguir.  

 
A respeito dele, podemos afirmar que:  

a) a meiose ocorre em I.  
b) I constitui a geração predominante para os dois grupos vegetais.  
c) somente II e IV são diplóides.  
d) I constitui a geração predominante para briófitas e não para 

pteridófitas.  

http://2.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH5oU48RAI/AAAAAAAABNw/mqaVDSt6ZEg/s1600/quest%C3%A3o-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_UUQBey0aYFM/TLH51fv-QxI/AAAAAAAABN0/2R0LiSZZzfY/s1600/quest%C3%A3o-3a.jpg
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e) somente II e IV são haplóides. 
 
89. Em que fase do ciclo de vida das pteridófitas há maior quantidade 

de DNA por núcleo celular?  
a) gametófitos.  
b) gametângios.  
c) gametas.  
d) esporos.  
e) esporófitos. 
 
90.Filicínea é uma classe de vegetais que contém cerca de 10.000 

espécies descritas entre samambaias e avencas. No ciclo de vida 
das filicíneas isosporadas, ocorre redução no número de 
cromossomos durante:  

a) a formação dos gametas.  
b) a formação dos esporos.  
c) o desenvolvimento do protalo.  
d) o desenvolvimento do esporófito.  
e) o desenvolvimento do arquegônio. 
 
91. (Ufpr)  Os métodos de reprodução assistida vêm se popularizando e 

sendo tecnicamente aprimorados. À medida que o sucesso desses 
métodos aumenta, a frequência de gestações múltiplas decorrentes 
da fertilização in vitro vem diminuindo, embora ainda apresente 
taxas acima da média, quando comparada à fertilização natural. 
Com relação aos motivos do aumento da incidência de gestações 
múltiplas após a fertilização in vitro, considere as seguintes 
afirmativas: 

1. A grande proporção de gametas masculinos em relação aos 
femininos disponíveis in vitro aumenta as chances de polispermia, 
ou seja, de que mais de um espermatozoide fecunde o mesmo 
ovócito. 

2. A separação das células da massa celular interna do blastocisto 
produz duas populações de células totipotentes, sendo que cada 
uma dessas populações irá originar um organismo completo. 
Substâncias presentes no meio de cultura estimulam essa 
separação em taxa acima do esperado naturalmente. 

3. Geralmente, são transferidos mais de um concepto para o útero, 
para aumentar as chances de sucesso do procedimento in vitro. 
Assim, com frequência, múltiplos conceptos desenvolvem-se e 
chegam a termo. 

4. A implantação do único zigoto produzido pela fertilização com 
frequência estimula mecanicamente a dissociação das células da 
massa celular interna do blastocisto, gerando células totipotentes 
que se desenvolverão em organismos completos. 

 
Assinale a alternativa correta.  

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.    
 
92. (Ufrgs)  Observe o quadro a seguir, referente a diferentes fases do 

ciclo celular de uma célula meiótica de uma determinada espécie. 
Com base nos dados apresentados no quadro, assinale a 
afirmação correta.  

 

 A B C D E F 

Número de cromátides por 
célula 20 40 40 20 20 10 

Númerode cromossomos 
por célula 20 20 20 10 10 10 

 

a) A separação das cromátides-irmãs é responsável pela redução do 
número de cromossomos entre as fases C e D.    

b) O aumento do número de cromátides em relação ao número de 
cromossomos na fase B é consequência da separação dos 
cromossomos homólogos.    

c) O valor n mantém-se constante em todas as fases do ciclo celular.    
d) O número de cromossomos de células haploides desta espécie é 20.    
e) A redução do número de cromátides entre as fases E e F deve-se à 

separação das  cromátides-irmãs.    
 
93.  (Pucsp)  Leia com atenção o trecho a seguir: 
 

HISTORIA DE DUAS BACTERIAS 
A bactéria Zi e a bactéria Wu encontram-se em um meio de cultura 
contendo um antibiótico A. 
Zi comenta com Wu: — “Esse antibiótico me deixa muito mal. Estou 
com dificuldade de sintetizar moléculas de RNA”. 
Responde Wu: — “Puxa, eu continuo produzindo normalmente 
proteínas e sinto-me muito bem. Zi, farei imediatamente uma ponte 
citoplasmática com você e vou lhe transferir um plasmidio especial”. 
Um pouco depois, Zi comenta: — “Wu, muito obrigada, meu 
processo de síntese de proteínas se normalizou. Sou uma nova 
bactéria!” 
 
Com relação ao trecho descrito, e INCORRETO afirmar que  

a) a bactéria Zi, inicialmente, teve dificuldade de sintetizar moléculas de 
RNA e isso interferiu na síntese de proteínas.    

b) a bactéria Wu tem constituição genética que permite sobreviver em 
meio contendo o antibiótico A.    

c) ocorreu conjugação entre as bactérias Wu e Zi.    
d) a bactéria Zi recebeu molécula de RNA mensageiro presente no 

plasmidio, o que lhe garantiu resistência ao antibiótico A.    
e) a bactéria Wu transferiu DNA para a bactéria Zi.    
 
94. (Enem)  Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, 

caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e 
pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos 
indivíduos. 
 
Considerando-se um modelo simplificado padrão para geração de 
indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em 
seres humanos é:  

a) 

    

b)     

c)     

d)     
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e) 

   
95.  (Ufv-pases)  Observando a reprodução de alguns organismos, um 

grupo de alunos elaborou o esquema de três tipos desse processo, 
representados a seguir por I, II e III. Embora o esquema esteja 
incompleto, é possível identificá-los. 

 
Assinale a alternativa que contenha, respectivamente, os nomes dos 

três tipos de reprodução:  
a) cissiparidade, fecundação, conjugação.    
b) esporulação, brotamento, cissiparidade.    
c) fecundação, brotamento, conjugação.    
d) cissiparidade, brotamento, esporulação.    
e) cissiparidade, fecundação, brotamento.    
 
96.  (Uff)  Recentemente, foram divulgados resultados de uma pesquisa 

sobre terapia de reposição hormonal (TRH) realizada nos Estados 
Unidos, com 16,6 mil mulheres de 50 a 79 anos de idade. Essa 
pesquisa apontou aumento da incidência de câncer de mama e de 
doenças cardiovasculares nas mulheres submetidas à TRH a fim de 
amenizar os efeitos da menopausa, período da vida da mulher em 
que a produção dos hormônios sexuais diminui. 

 

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

virais correlacione as colunas abaixo: 

I. Sarampo                   (    ) Picada de inseto 

II. Poliomielite              (     ) Mordedura, lambedura ou arranhadura por 

animal infectado. 

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

doentes 

IV. Febre amarela        (    ) Contaminação por via digestiva 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

a) I, II, III e IV 

b) IV, III, I e II 

c) IV, I, II e III 

d) I, IV, III e II 

 

98. (UFRPE - adaptada) 

Em relação aos vírus, marque “V” para verdadeiras ou “F” para falsas: 

a)  O material genético é de RNA. 

b)  Vírus são agentes causadores de várias doenças em seres 

humanos.  

c)  Possuem ribossomos e mitocôndrias essenciais e típicas de seu 

metabolismo e reprodução.  

d)  Proteínas compõem suas cápsulas externas.  

e)  Reproduzem-se apenas no interior de células vivas. 

 

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

a) Herpes, condiloma acuminado, hepatite e mononucleose 

b) AIDS, dengue, malária, gripe 

c) Febre amarela, dengue, AIDS e botulismo 

d) Catapora, rubéola, caxumba, tétano 

e) Leishmaniose, AIDS, sífilis e tétano. 

 

100.  (UNESP-SP) Os vírus são organismos obrigatoriamente 

parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior de 

seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que: 

a) apresentam características fundamentais dos seres vivos: estrutura 

celular, reprodução e mutação. 

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

permitem a passagem de bactérias. 

c)  são formados por uma carapaça protéica envolvendo o retículo 

rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua carapaça. 

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

e) podem desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, 

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

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

semelhante àquele que atualmente vem causando surtos de febre 
amarela são, também, causadores de:  

a) malária e elefantíase. 
b) tripanossomíase e malária. 
c) tuberculose e sarampo. 
d) leishmaniose e catapora. 
e) catapora e sarampo. 
 
102. (UFMA) Em protozoários de vida livre, como na Amoeba proteus, 

existe o vacúolo contrátil, cuja função é a: 
a) eliminação do excesso de água. 
b) locomoção. 
c) digestão de microcrustáceos. 
d) absorção de água. 
e) emissão de pseudópodos. 
 
 

MATEMÁTICA [103-120]: 

103. Carlos tem 8 anos de idade. É um aluno brilhante, porém 
comportou-se mal na aula, e a professora mandou-o  calcular a 
soma dos mil primeiros números impares. Carlos resolveu o 
problema rapidinho, deixando a professora impressionada. A 
resposta correta encontrada por Carlos foi: 

a) 512 000 
b) 780 324 
c) 1 000 000 
d) 1 210 020 
e) 2 048 000 
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104. Um produtor rural teve problema em sua lavoura devido à ação de 
uma praga. Para tentar resolver esse problema, consultou um 
engenheiro agrônomo e foi orientado a pulverizar, uma vez ao dia, 
um novo tipo de pesticida, de acordo com as seguintes 
recomendações: 

• No primeiro dia, utilizar 3 litros desse pesticida. 
• A partir do segundo dia, acrescentar 2 litros à dosagem anterior e, 

assim, sucessivamente. 
 
 Sabendo-se que, nesse processo, foram utilizados 483 litros de 

pesticida, conclui-se que esse produto foi aplicado durante: 
a) 18 dias  
b) 19 dias   
c) 20 dias  
d) 21 dias 
e) 22 dias 
 
105. Para descarregar os 6579 contêineres de um navio, realizou-se o 

seguinte planejamento: no primeiro dia, foram descarregados 300 
contêineres, e, nos demais dias, sempre foram descarregados 
exatamente 7 contêineres a menos que no dia anterior. No último 
dia, havia 6 contêineres a descarregar. Em quantos dias (contando 
com o último), o navio foi totalmente descarregado? 

a) 43 
b) 42 
c) 21 
d) 22 
e) 44 
 
106. Devido à epidemia de gripe do último inverno, foram suspensos 

alguns concertos em lugares fechados. Uma alternativa foi realizar 
espetáculos em lugares abertos, como parques ou praças. Para 
uma apresentação, precisou-se compor uma platéia com oito filas, 
de tal forma que na primeira fila houvesse 10 cadeiras; na segunda, 
14 cadeiras; na terceira, 18 cadeiras; e assim por diante. O total de 
cadeiras foi: 

a) 384 
b) 192 
c) 168 
d) 92 
e) 80 
 
107. (Pucrj 2013)  Se a soma dos quatro primeiros termos de uma 

progressão aritmética é 42, e a razão é 5, então o primeiro termo é:  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    
   
108. Uepa 2012)  Em 2004, o diabetes atingiu 150 milhões de pessoas 

no mundo (Fonte: Revista Isto é gente, 05/07/2004). Se, a partir de 
2004, a cada 4 anos o número de diabéticos aumentar em 30 
milhões de pessoas, o mundo terá 300 milhões de pessoas com 
diabetes no ano de:  

a) 2020    
b) 2022    
c) 2024    
d) 2026    
e) 2028    
 
109.Sabe-se que os números x e  y fazem parte de um conjunto de 100 

números, cuja a média aritmética é 9,83. retirando-se x e y desse 
conjunto, a média aritmética dos números restantes  será 8,5. se 3x 
– 2y = 125, então: 

a)x = 75   
b)y = 55   
c)x = 80   

d)y = 65   
e)x = 95 
 
110. Para ser aprovado, um aluno precisa ter média maior ou igual a 5, 

se ele obteve notas 3 e 6 nas provas parciais (que têm peso 1 cada 
uma), quanto precisa tirar na prova final (que tem peso 2) para ser 
aprovado? 

a)4   
b)4,5   
c)5   
d)5,5   
e)6 
 
111. Durante os sete primeiros jogos de um campeonato , um time 

marcou , respectivamente, 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols. A média 
aritmética por gols por partida é: 

a)8   
b)16   
c)7   
d)4   
e)nda. 
 
112. Em relação a questão 9, podemos afirmar que a mediana é: 
a)1   
b)2   
c)3   
d)4   
e)nda. 
 
113. Em relação a questão anterior podemos afirmar que a moda é: 
a)1   
b)5   
c)4   
d)3   
e)nda. 
 
114. De segunda – feira a sábado, os gastos com alimentação de uma 

pessoa foram 15, 13 , 12 , 10, 14, e 14 reais a média diária dos 
gastos foi de: 

a)19   
b)13   
c)9   
d)14   
e)nda.   
 
115. Uern 2012)  Sejam as matrizes 

3 1 2 6 y 2

A x 4 1 e B 1 4 3 ,

1 6 y x 1 1

   
   

 
   
       

 cujos determinantes 

são, respectivamente, iguais a 63 e 49. Sendo y = x + 3, então a 
soma dos valores de x e y é  

a) 7.    
b) 8.    
c) 10.    
d) 12.    
   
116. (Uern 2012)  Sejam as matrizes 

2 3 4 0
M , N e P M N N M.

1 0 1 5

   
        

   
 O menor 

elemento da matriz P é  
a) – 7.    
b) – 1.    
c) – 5.    
d) 2.    
   



 17 IGA 

  

117. Dado  um  quadrado  de  lado  medindo  1  unidade,  numerado  

conforme  a  figura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  matriz  4 x 4,  tal  que   a ij  é  a  distância   entre  os  vértices de  
número  i   e  j  é: 

 

a)    





















1020

0102

2010

0201

    

b)    





















0121

1012

2101

1210

 

 

c)     





















0212

2021

1201

2120

   

d)     





















2012

1210

2121

1212

     

e)  nenhuma  das  alternativas  anteriores. 
   
 
118.   (Fatec – SP)  Uma  indústria  automobilística  produz  carros  X  e  

Y  nas  versões  standard, luxo e 
super luxo.  A, B  e  C  são  utilizadas  na  montagem,  é  dada  a  

seguinte   informação : 
 

carro  X carro  Y 

peça  A 4 3 

peça  B 3 5 

peça  C 6 2 

 

standard luxo superluxo 

carro  X 2 4 3 

carro  Y 3 2 5 

 
Em   termos  matriciais,  temos: 

Matriz  peça – carro  =  

















26

53

34

   

Matriz  carro – versão = 








523

342
 

A  matriz  peça – versão  é: 
 

a) 

















222818

342821

272217

      

b) 

















283418

282221

272217

 

c) 

















282818

342221

272217

     

d) 

















282818

223421

272217

    

e) 

















223418

282821

272217

 

 
119. (UFMG) Qual  a  afirmativa  errada? 

 
a) O determinante  de uma  matriz  que  tem  duas linhas (ou colunas) 

iguais  é  igual  a  zero. 

b) O determinante  de uma  matriz  não  se altera  quando  se trocam  

na  matriz  duas  linhas(ou  colunas) entre  si. 

c) O  determinante    de   uma   matriz   fica    multiplicado   por   K  

quando   se   multiplica   uma  linha (ou  coluna)  da  matriz  por  K. 

d) A  adição   a   uma   linha   de  uma   combinação  linear   das   

demais   não   altera  o   valor   de   seu determinante. 

e) O  determinante  de  uma  matriz  que  tem  duas  linhas  (ou  

colunas)  proporcionais  é  igual  a  zero. 

 

120.  (MACK – SP) Se  det  A  =  5  e   





















5

2

5

1
5

4

1

a
A ,  então  

a  é  igual  a: 

a)    
5

8
 .                     

b) 0.                      

c) 
5

1
 .                          

d) 
5

3
  .                    

e)  
5

2 .               

4 

2 

3 

1 
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2º TESTE QUIZENAL 
1º TRIMESTRE  -  2013 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

   23-mar-2013 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


