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GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1. Leia o texto abaixo e responda o que se pede: 

A aplicação do princípio da boa-fé nos contratos sempre suscitou 

controvérsias, pois o Código Civil de  1916, ainda em vigor, não 

consigna expressamente nenhuma regra genérica atinente à sua 

aplicação na formação ou execução dos contratos. Concebido dentro 

de uma perspectiva individualista, voluntarista e patrimonialista do 

Direito Civil, o referido diploma legal consagrou o princípio da boa-fé 

subjetiva, embasado na intenção ou na consciência do sujeito da 

relação jurídica de estar agindo de acordo com o Direito e com 

ausência de má-fé, ou seja, sem a intenção de lesar outrem. 

Entretanto, tal concepção de boa-fé, por demandar de seus intérpretes 

análise eivada de incertezas e dificuldades, uma vez que é relacionada 

com o aspecto psicológico dos sujeitos, passou a não mais atender às 

novas exigências criadas pela sociedade moderna que busca mais 

segurança e razoabilidade nos contratos firmados. Tanto é assim que a 

doutrina e a jurisprudência começaram a reconhecer sua observância 

obrigatória, independentemente de sua positivação, por ser um 

imperativo das necessidades éticas inerentes a qualquer sistema 

jurídico. 

Julgue se os itens a seguir, que constituem paráfrases de trechos do 

texto, respeitando as ideias deste. 

I. O princípio da boa-fé subjetiva, consagrado pelo Código Civil de 
1916, foi concebido dentro de uma perspectiva individualista, 
voluntarista e patrimonialista. 
II. O princípio da boa-fé subjetiva baseia-se na intenção ou na 
consciência que o sujeito da relação jurídica tem de que age com 
ausência de má-fé e de acordo com o Direito. 
III. O princípio da boa-fé, relacionado com o aspecto psicológico dos 
sujeitos, não requer de seus intérpretes uma análise cheia de 
incertezas e dificuldades e passou a não atender às exigências da 
sociedade moderna. 
IV. O princípio da boa-fé reconhece a observância obrigatória da 
doutrina e da jurisprudência como um imperativo das necessidades 
éticas inerentes a qualquer sistema jurídico, para sua positivação. 
 
Estão certos apenas os itens: 
 
a) I, II. 
b) I, III. 
c) III, IV. 
d) I, II, IV. 
e) II, III, IV. 

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

a) sujeito; 

b) aposto; 

c) vocativo; 

d) adjunto adverbial; 

e) adjunto adnominal. 

3.  "O herdeiro, longe de compadecer-se, sorriu e, por esmola, atirou-
lhe três grãos de milho. O se no trecho anterior é: 
 
a) índice de indeterminação do sujeito 
b) pronome apassivador 
c) parte integrante do verbo 
d) complemento nominal 
e) adjunto adnominal 
 
4.Assinale  a  alternativa  que  traz  exemplo  de  variedade linguística  
que exemplifique variação de estilo (ou seja, diafásica, ou de registro). 
 
a)  É  urgente  que  os  gringos  se  comprometam  a 
manter  o  aquecimento global abaixo de 2ºC em relação aos níveis de 
1990. 
b)  Estudos  revelam  que  Barack Obama  fez mais  pelo 
meio  ambiente  do que os governos americanos anteriores nos últimos 
30 anos. 
c)  Japão e  Itália  liberam pouca quantidade de gases do efeito estufa, 
mas  carecem de uma política climática para alcançar as metas  fixadas 
pela ONU. 
d)  Os  Estados  Unidos  mantêm  o  maior  nível  de emissão  per  capit
a  de poluentes no mundo todo. 
e) Não se pode esquecer do avanço na educação obtido no decorrer do 
governo da presidente Dilma. 
 
 
5. Assinale a alternativa que  contém uma  informação FALSA 
em  relação ao fenômeno da variação linguística. 
 
a)  A variação  linguística consiste num uso diferente da língua, num 
outro modo de expressão aceitável em determinados contextos. 
b)  A variedade linguística usada num texto deve estar adequada à 
situação de comunicação vivenciada, ao assunto abordado, aos 
participantes da interação. 
c)  As  variedades  que  se  diferenciam  da  variedade considerada  pa
drão devem ser vistas como imperfeitas, incorretas e inadequadas. 
d)  As  línguas  são  heterogêneas  e  variáveis. 
e) Os  falantes 
apresentam  variações  na  sua  forma  de expressão,  provenientes  de 
diferentes fatores. 
 
  
6.  Leia o texto abaixo para responder as duas primeiras questões. 
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À pampa, truta? 
A gíria é o elemento mais intercambiável entre as tribos. Ela se 
dissemina rapidamente e acaba se incorporando ao vocabulário de 
todas elas. 
                                                                                           (Revista Ana Maria, 22 de maio 
2005, p. 36) A partir do texto apresentado, assinale o que for correto. 
 

(    ) As gírias são expressões que marcam a língua coloquial, ou seja, 
é uma variante mais espontânea, utilizada nas relações informais entre 
os falantes. 
(    ) O emprego intensivo de gírias entre os falantes faz com que essa 
variedade linguística se propague rapidamente. 
(    ) O autor do texto expõe sobre um processo linguístico que sofre 
influência de inúmeros fatores entre eles: a relação entre falantes e 
ouvintes. 
(    ) “À pampa, truta” são expressões resultantes de variação 
linguística, empregadas entre falantes, marcadas por uma época e o 
grupo social de que fazem parte. 
(   ) O vocábulo “tribos” está empregado em um sentido denotativo, isto 
é, real. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
a) V, V, F, F, V 
b) V, F, V, F, V 
c) V, V, V, V, F 
d) F, F, F, F, V 
e) F, V, F, V, F 
 
 

LITERATURA [07-12]: 

 

7. (Cescem) - Um dos aspectos que faz com que a poesia simbolista se 
contraponha frontalmente ao Parnasianismo é:  
 
a) o predomínio da linguagem denotativa sobre a figurada, como 
tentativa   
de exprimir com mais clareza as ambigüidades da alma.  
b) a consideração do poema como um produto artístico, resultante de 
um processo lógico e analítico de interpretação do real.  
c) a visão materialista do mundo, adequadamente expressa por uma 
linguagem eivada de sugestões plásticas que acentuam a idéia de 
sensualidade.  
d) a adoção de uma postura subjetiva diante da realidade, expressa por 
uma linguagem rica de associações sensoriais.  
e) o abandono do soneto, que, como forma poética fixa, passa ser 
considerado impróprio para exprimir a fluidez onírica. 
 
8. (Cescem) - O Simbolismo enveredou por caminhos algumas vezes 
semelhantes aos Romantismo; é o que se pode depreender do fato de 
que os autores simbolistas, via de regra: 
    
a) aceitaram que o real é aquilo que está refletido na consciência 
individual.  
b) asumiram uma postura esteticista, cultuaram a forma e a expressão 
ortodoxa.  
c) utilizaram uma linguagem enxuta, direta e contundente, que dizia a 
expressão de seus temas ao essencial.  
d) adotaram uma expressão oralizada, valendo-se dos recursos da fala 
popular.  
e) impuseram à literatura uma concepção positiva do mundo, segundo 
a qual o homem exprime as contradições e grandezas da sociedade 
em que vive. 
 
9. (Cescem) - O texto que segue aponta características do Simbolismo. 
"Nem a idéia clara, nem o sentimento preciso, mas o vago do coração, 
o indeciso dos estados da alma." 

Com base nessas propostas, aponte o excerto que pertence a esse 
movimento estético.  
 
a) "Era um casarão sombrio, a casa da fazenda. Além de escura e 
abafada, recendia a um cheiro esquisito".  
b) "A catedral ebúrnea do meu sonho 
Aparece na paz do céu risonho 
Toda branca de sol".  
c) "Lá nas areias infindas,  
das palmeiras do país,  
Nasceram - crianças lindas, 
Viveram - moças gentis..."  
d) "Pois direi-me agora da grandeza, com que já me tendes ameaçado, 
desta província chamada Brasil, ou Terra de Santa Cruz".  
e) "Vontade de dormir. Fumaça de chaminé transformada em lençol 
branco, cama macia de fazer água na boca." 
 
10. (Fac. Bandeirantes-PR) - O Simbolismo caracterizou-se por ser:  
 
a) positivista, naturalista, cientificista.  
b) antipositivista, antinaturalista, anticientificista.  
c) objetivo, racional.  
d) volta aos modelos greco-latinos.  
e) subjetivista, materialista. 
 
O texto para as questões 11 e 12 
 
Leia o fragmento do poema "Antífona", de Cruz e Sousa, e responda: 
 
"Ó Formas , brancas, Formas claras 
De luares, de neves, de neblinas!... 
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 
Incensos dos turíbulos das aras... 
 
Formas do Amor, constelarmente puras, 
De Virgens e de Santas vaporosas... 
Brilhos errantes, mádidas frescuras 
E dolências de lírios e de rosas... 
 
Indefiníveis músicas supremas, 
Harmonias da Cor e do Perfume. 
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas, 
Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume..." 
 
11. Esse trecho do poema, que abre o livro BROQUÉIS, é considerado 
uma espécie de profissão de fé simbolista. Reflita sobre as afirmações 
a seguir. 
I - O fragmento revela a preocupação do eu lírico pelas formas 
caracterizadas pela cor branca, pelas cintilações, pela vaguidade, pelo 
diáfano o pelo transparente. 
II - O fragmento apresenta uma construção apoiada na justaposição de 
frases nominais, com o intuito de descrever os objetos com clareza. 
III - O fragmento mostra alguns procedimentos estilísticos do 
Simbolismo, como, por exemplo, a musicalidade das palavras, o uso de 
reticências, o emprego de letras maiúsculas e a identificação do 
referente. 
 
Conforme se verifica, está correto o que se afirma 
a) apenas em I e II 
b) apenas em I e III 
c) apenas em II e III 
d) apenas em I 
e) em I, II e III 
 
12. No poema de Cruz e Sousa, ocorre o predomínio das seguintes 
características 
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a) invocações, simultaneidade de traços, dinamicidade, ausência de 
sequência temporal e descritor observador. 
b) explicações, sequência de traços, estaticidade, sequência temporal e 
narrador personagem. 
c) explicações, sequência de traços, dinamicidade, ausência de conflito 
narrativo e ausência de narrador. 
d) invocações, concomitância de traços, estaticidade, ausência de 
conflito narrativo e ausência de narrador. 
e) invocações, concomitância de traços, estaticidade, sequência 
temporal e descritor observador. 
 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

 

13. Numere a 2ª coluna, respectivamente, de acordo com a 1ª 

(I) Tema            (    ) é a apresentação do ponto de vista escolhido 

(II) Ponto de vista          (    ) é a justificativa que defende a tese 

(III) Frase-tese  (    ) é amplo e apresenta vários micro-assuntos 

(IV) Explicação            (    ) é o assunto escolhido sobre o tema 

(V) Argumentos            (    ) é o que esclarece a frase-tese 

 

a) I, II, III, IV e V  

b) II, I, IV, V e III  

c) III, IV, V, I e II  

d) III, V, I, II e IV 

e) II, V, I, III e IV  

 

 

14. São meios de evolução tecnológica do início deste século. 

(I) Medicina     

(II) Telefonia Móvel    

(III) Informática    

(IV) Futebol    

(V) Alimentos    

 

a) I, II e III  

b) IV, V e III  

c) V, I e II  

d) I, II e IV  

e) Todos 

 

 

 
15. “O desarmamento no Brasil é uma evolução social”. Pelas 

regras da construção do texto dissertativo definida pela 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), a frase 

acima é: 

 

a) Um título;  

b) Um argumento;  

c) Uma tese;  

d) uma Explicação  

e) Uma introdução 

 

 

16. “além disso, os políticos aceitaram o ‘Mensalão’ pago pelo 

governo ”. Pelas regras da construção do texto dissertativo 

definida pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas 

(ABNT), a frase acima é: 

 

a) Um título;  

b) Um argumento;  

c) Uma tese;  

d) uma Explicação  

e) Uma introdução 

 

Leia o texto com atenção é responda: 
Os desmatamentos provocam sério impacto no meio ambiente. 

Sendo as florestas o ecossistema mais rico em espécies animais e 

vegetais, sua destruição constitui grave risco à biodiversidade. A 

perda da cobertura vegetal causa a degradação do solo e, em 

decorrência, a desertificação. O extermínio das florestas também 

afeta o clima, pois elas regulam a temperatura, o regime de vento 

e de chuva. A redução da camada vegetal e a conseqüente 

diminuição da chuva levam ainda ao aquecimento da Terra.O 

desmatamento e a erosão do solo nas nascentes e nas margens 

dos cursos de água comprometem a rede hidrográfica, à medida 

que grande quantidade de terra e areia se deposita no fundo de 

rios e lagos, diminuindo sua profundidade. Esse fenômeno, 

conhecido como assoreamento, aliado à escassez de vegetação 

nativa, que antes absorvia a água, intensifica a incidência de 

enchentes. 

 

17.  Biodiversidade significa? 

 

a)  Diz-se de substância suscetível de decomposição por 

microrganismos.   

b)  Energia obtida pela transformação química da biomassa.   

c) A existência, numa dada região, de uma grande variedade de 

espécies, ou de outras categorias taxonômicas (como gêneros, 

etc.) de plantas ou de animais. 

d) Método terapêutico baseado nessa teoria e que combina o 

trabalho com o corpo e com a mente, para ajudar a resolver 

problemas emocionais.   

e) O estudo dos problemas éticos suscitados pelas pesquisas 

biológicas e pelas suas aplicações por pesquisadores, médicos, 

etc.   

 
18. A desertificação é: 

 

a)  Retirada progressiva de armas potentes numa guerra; 

b)  Ato de um agente que erode, que corrói a pouco e pouco; o 

resultado desse ato.   

c)  Ação ou operação de desestagnar. 

d)  Abandonar, deixar; 

e) Desaparecimento de toda a atividade humana numa região aos 

poucos transformada em deserto pela ação de fatores climáticos 

ou humanos.   

  

 

 

ESPANHOL [19-24]: 

 

Hacia una madurez emocional 

 
 

Se insiste mucho en mostrarles a los jóvenes el valor de 

desarrollarse intelectualmente para posteriormente tener avances 

profesionales. Pareciera que a los adultos les cuesta considerar la 

importancia 5 que tiene, especialmente durante la adolescencia, 

el desarrollo armónico de la personalidad. Esto tiene que ver con 

la integración de lo cognitivo, afectivo, sexual y social como 

parte del proceso de la consolidación de la identidad, que influye 

de manera significativa en el 10 desempeño profesional y en la 

calidad de vida del joven, futuro adulto integrante de nuestra 

sociedad. 

Si se le quieren entregar las mejores herramientas a un hijo no se 

puede poner el énfasis sólo en lo intelectual. La adquisición de 

madurez emocional es 15 fundamental en el desarrollo, esta dice 

relación con la capacidad para manejar emociones conflictivas, 

la adaptación a la realidad y una combinación exitosa entre las 

distintas partes de la personalidad. 

Sin embargo, el oficio que demanda el desarrollo 20 integral de 

los hijos toma tiempo. A ser padre y madre se aprende y dicho 
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proceso como cualquier otro, requiere de un camino en el cual 

suceden errores, retrocesos y contradicciones. No solo se aprende 

de las equivocaciones y la experiencia, también es posible 25 

recurrir a los libros, las consultas con especialistas y otros padres 

que han pasado por los mismos problemas. 

El equilibrio para acompañar a nuestros adolescentes en sus 

maremotos internos, depende también de nuestro propio progreso 

emocional, de nuestra 30 comprensión de la variedad de nuestros 

impulsos y sentimientos contradictorios y de nuestra capacidad 

de resolver estos conflictos internos. La integración también 

tiene el efecto de crear tolerancia, comprensión y simpatía hacia 

nuestros impulsos y, por lo tanto, hacia los defectos 35 ajenos y 

las dificultades de los otros, en este caso nuestros hijos y los de 

los demás. Esto se logra poco a poco y es un trabajo para toda la 

vida. 

 

 

El terremoto al que nos someten los adolescentes 

constituye una fuerte prueba para medir nuestro equilibrio 40 

interno, ya que estos personajes nos hacen tambalear. 

La capacidad de resolver conflictos se desarrolla a lo largo de la 

adolescencia y la adultez y es la base de la salud mental. Por 

consiguiente, la salud mental no es tan solo un producto de la 

personalidad madura, sino 45 que en cierto modo, se aplica a 

cada momento del desarrollo del individuo. 
 

SOSMAN, Viviana. Hacia una madurez emocional. Disponível 

em: <http:/ 

/puntomujerblog.emol.com/archives/2008/04/hacia_una_madur.

asp> 

Acesso em: 25 set.2008 

 

 

19.  (Uesc – BA – adaptado) Es una idea presente en el texto 
 
a) la salud mental plena se adquiere en la vejez. 

b) las crisis de la adolescencia ponen a prueba el equilibrio de 

los adultos. 

c) la búsqueda de la integración de padres e hijos proporciona 

mayor confianza entre las familias. 

d) la personalidad de un adolescente está determinada sólo por 

el entorno social en el que vive. 

e) el desequilibrio de los adolescentes es el resultado de la 

fragmentación familiar actual. 

 

20. (Uesc – BA – adaptado) En el texto, se afirma que la 

madurez emocional 

 

a) es una exclusividad de pocos. 

b) deviene de la comprensión de la gente adulta. 

c) proporciona la capacidad de saber conducir emociones en 

conflicto. 

d) trae realizaciones exitosas. 

e) es resultado de la capacidad intelectual del adolescente. 

 

Leia este poema: 

 
Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino,  

se hace camino al andar 

Y al volver la vista atrás 

Se ve la senda que nunca 

Se ha de volver a pisar 

Caminante no hay camino 

Sino estelas en la mar 

(http://www.riconcastellano.com/biblio/sigloxx_98/amachado_pr

ov.html) 

 

21. No poema acima, o poeta espanhol Antonio Machado (1875-

1939): 
 
a) dá ordens aos caminhantes do mundo todo. 

b) encoraja o caminhante a fazer seu percurso. 

c) sugere ao caminhante que revisite o passado. 

d) recomenda que o caminhante observe as estrelas e o mar. 

e) insunua que não há caminho nenhum a ser percorrido. 

 

22. Lee el cómic y señala la alternativa que completa los 

espacios con los posesivos adecuados. 

 
a) tus, mis.         

b) su, sus.          

c) mis, su.         

d) mi, mis.         

e) tu, tus. 

 

23. Unicentro (adaptado) - Si los posesivos de los fragmentos 

“ni de su vida” y “ha cambiado mi vida” apareciesen pospuestos, 

éstos se transformarían, respectivamente, en: 

 

a) ni de vida suya / ha cambiado vida mía. 

b) ni de vida su / ha cambiado vida mi.  

c) ni de la vida sua / ha cambiado la vida mi. 

d) ni de la vida suya / ha cambiado la vida mía. 

e) ni de la vida su / ha cambiado la vida mía. 

 

24.  Cuál es la alternativa que no contiene un verbo en el Futuro 

imperfecto.  
 
a) Viajaré a España en mis vacaciones. 

b) Estaremos con nuestros hijos en la playa. 

c) Ustedes serán mis amigos para siempre. 

d) ¿Tú estudiarás español próximo año? 

e) Carmen y Ana cantan en el coro de la iglesia. 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  

 

SALT 

           What substance is essential to life but can damage your 

health if taken in excess? What has been used as money and has 

been the cause of bitter warfare? What is so important to our 

culture that references to it abound in every language around the 

globe? Nothing less than salt - that white granular seasoning 

found on virtually every dining table. 

 Although current nutritional adpresidente vice-

presidente warns against consuming too much salt, without it we 

would die. In addition, salt is one of the most effective and 

widely used food preservatives and its industrial uses are 

innumerable. Indeed, salt is vitally important to agriculture, snow 
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and ice control, water conditioning, the chemical industry, metals 

production - to name just a few! 

 Salt has a fascinating history and references to it are 

common since writing began. Some 2,700 years BC the 'Peng-

Tzao-Kan-Mu' was published in China. This is probably the 

earliest known treatise on pharmacology. A major portion of this 

writing is devoted to a discussion of more than 40 kinds of salt. 

The treatise includes descriptions of two methods of extracting 

salt and adapting it to a usable form. The ancient Chinese 

methods for obtaining salt are amazingly similar to processes 

still in use today. 

 Salt has also been of crucial economic importance. In 

some parts of the world, salt was minted into coins and deemed 

to be as valuable as gold. The ancient Greeks traded salt for 

slaves, giving rise to the phrase "not worth his salt" to describe 

someone who is lazy or does not work hard. The beautiful Italian 

city of Venice was built on revenue from the salt trade. Roman 

soldiers were partially paid in the mineral known as "salarium 

argentum", out of which comes the common English word 

"salary". References to salt abound in languages around the 

globe, especially where salt is important to food. From the Latin 

"sal", for example, come such words for preserved foods as 

"sauce" and "sausage".  COSTIN, Helen. Modern English 

Digest, 2005. v. 3, p. 8 -11. (Adapted)   

 

 

25. (Ufmg 2009)  From the text, we can infer that salt  

a) has become a reference in cooking.    

b) has been found to be unlimited.    

c) has debatable physiological action.    

d) has influenced social practices.    

   

26. (Ufmg 2009)  According to the text, the process to obtain salt 

has been  

a) mistakenly adapted from old medicine.    

b) nearly the same for thousands of years.    

c) sometimes described in literary texts.    

d) strictly related to agricultural strategies.    

   

27. (Ufmg 2009)  According to the text, we CANNOT say that:  

a) All countries distribute salt.    

b) Salt is an economic resource.    

c) There are many types of salt.    

d) We do not survive without salt.    

   

28. (Ufmg 2009)  According to the text, the word DEEMED 

(means nearly the same as:   

a) Considered.     

b) Imagined.     

c) Neglected.     

d) Pretended.    

   

29. (Mackenzie 2009)   

 

According to the story above,  

a) Snoopy is feeling down due to the box of cookies he got.     

b) the coffee Snoopy is having is likely to make him depressed.     

c) although Snoopy is lovely, his girl is surely coming back to 

him.     

d) we can say that Snoopy must not have a liking for coconut.     

e) Snoopy realizes that if his girl loved him, she would be sitting 

and having coffee with him now.    

 

Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se a 

Vocabulário 

 

30. She's ____________ sorry she can't talk to you now. She's 

going to the ___________ to buy a book. 

a) terribly / bookstore 

b) terribly / library 

c) terrible / library 

 e) terrible / bookstore 

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

31. A existência de movimentos sociais fortalecidos é 

imprescindível para o funcionamento da democracia de um país, 

pois consiste em mais uma maneira de os cidadãos 

demonstrarem opiniões e se posicionarem a favor ou contra os 

acontecimentos sociais. Sobre a origem desses movimentos, 

observe as assertivas: 

 

A. Surgem quando há algum conflito na sociedade 

B. Podem surgir como uma resistência ao que o Estado oferece à 

sociedade 

C. Podem surgir como uma mobilização por mudanças 

D. Surgem como reivindicação de questões pessoais e 

individuais 

Considera-se corretamente: 

a) A alternativa A está incorreta 

b) Estão corretas todas as alternativas 

c) Estão corretas apenas as letras A e B 

d) Apenas a alternativa D está incoerente. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

32. No sistema político brasileiro a democracia é o modelo de 

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

forma transparente. Assim, quanto à classificação de democracia, 

o Brasil é: 
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a) Uma democracia representativa – os cidadãos conversam 

sobre problemáticas de interesse comum e decidiam sobre elas; 

b) Uma democracia direta – por meio dos eleitos, projetos, 

ações e leis são encaminhadas a assembleias, câmaras e ao 

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

c) Uma democracia representativa – por meio dos eleitos, 

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

ao senado, de acordo com a estrutura estabelecida nos três 

poderes. 

d) Uma democracia direta – os cidadãos conversam sobre 

problemáticas de interesse comum e decidiam sobre elas; 

e) Uma democracia representativa e direta – os cidadãos elegem 

os representantes para “governarem” em nome do povo, mas o 

próprio povo pode fazer movimentos reivindicatórios. 

 

33. O conceito de cidadania é considerado um dos mais 

importantes nas Ciências Sociais. Diz respeito à participação de 

um cidadão na comunidade, e no compartilhamento de valores 

comuns. Pode-se dizer que, nos últimos anos, a construção da 

cidadania diz respeito à própria construção da nacionalidade. 

Para que ela se realize plenamente, o cidadão pleno seria aquele 

titular de três direitos fundamentais: os direitos civis, os direitos 

políticos e os direitos sociais. Entre as questões abaixo, assinale 

a alternativa referente às características dos direitos civis. 

 

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

demonstrações políticas. Através dele podemos discutir 

problemas do governo, de organizar partidos, de votar, de ser 

votado.  

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

das pessoas no governo; garante a participação na distribuição 

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

justo, ao trabalho, à aposentadoria, enfim, um mínimo bem-estar 

para todos.  

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

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

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

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

processo legal regular, de garantias da liberdade individual.  

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

máquina burocrática administrativa do Poder Executivo. A ideia 

central desse direito é a justiça social. 

e) Diz respeito à participação de poucos indivíduos no governo 

da sociedade. Está mais voltado para pessoas vinculadas a 

partidos políticos que elaboram projetos sociais.  

 

34. Os conflitos sociais gerados durante o desenvolvimento do 

capitalismo promoveram o nascimento de um conjunto de 

movimentos sociais ao longo da história contemporânea. No 

intuito de problematizar e transformar a realidade vivida 

movimentos de trabalhadores da cidade e do campo surgiram no 

mundo todo, exigindo respostas às dificuldades existentes e 

melhorias nas condições de vida da população. Contudo, tais 

movimentos sofreram muitas modificações nas últimas décadas. 

Sobre isso é INCORRETO afirmar que  

 

a) Com o fortalecimento da democracia e da participação 

popular nas eleições representativas os movimentos sociais 

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

de participação política da população. 

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

promoveram um refluxo ideológico nos movimentos sociais, que 

gradativamente abandonaram a perspectiva revolucionaria em 

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

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

televisão e a internet, enfraqueceu umas das funções primordiais 

dos movimentos sociais, que era de deixar público as 

necessidades de comunidades especificas. 

d) Embora existam inúmeros movimentos sociais no Brasil, o 

Movimento Sem Terra continua a ser o mais significativo, 

devido ao número de pessoas que representa e as suas formas de 

luta.  

e) No mundo contemporâneo, as organizações-não-

governamentais vêm dividindo espaço com os movimentos 

sociais nos processos de divulgação dos diferentes problemas 

sociais e também na representação popular.  

 

35. UEL-PR – Para a teoria sociológica de Max Weber, em toda 

a sociedade há dominação, que é entendida como uma [...] 

probabilidade de haver obediências para ordens específicas (ou 

todas) dentro de um determinado grupo de pessoas [...]. 

 

Fonte: Weber, M. Tradução de: BARBOSA, Regis; e 

BARBOSA, Karen Elsabe. Economia e Sociedade, Brasília: 

UnB, 1991, p. 139. 

 

De acordo com a teoria sociológica do autor, é correto 

afirmar que os três tipos puros de dominação legítima são: 

 

a) Racional, tradicional e carismática. 

b) Econômica, social e política. 

c) Feudal, capitalista e comunista. 

d) Monárquica, absolutista e republicana. 

e) Socialista, neoliberal e social-democrática. 

 

36. UEL – PR 

 

“Há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira como 

os gregos puseram a serviço do seu problema último – da origem 

e essência das coisas – as observações empíricas que receberam 

do Oriente e enriqueceram com as suas próprias, bem como no 
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modo de submeter ao pensamento teórico e casual o reino dos 

mitos, fundado na observação das realidades aparentes do mundo 

sensível: os mitos sobre o nascimento do mundo.” 

 

JAEFER, W. Paldela. Tradução de: Parreira, Arthur M. 3. Ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 197. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre 

mito e Filosofia na Grécia, é correto afirmar: 

 

a) Em que pese ser considerada como criação dos gregos, a 

filosofia se origina no Oriente, sob o influxo da religião, e apenas 

posteriormente chega à Grécia. 

b) A filosofia represente uma ruptura radical em relação aos 

mitos, significando uma nova forma de pensamento plenamente 

racional desde as suas origens. 

c) Apesar de ser pensamento racional, a filosofia se desvincula 

dos mitos de forma gradual. 

d) Filosofia e mito sempre mantiveram uma relação de 

interdependência, uma vez que o pensamento filosófico necessita 

do mito para se expressar. 

e) O mito já era Filosofia, uma vez que buscava respostas para 

problemas que até hoje são objeto da pesquisa filosófica. 

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

 

37. Analise o seguinte comentário acerca da sociedade europeia, 

no século XVIII: 

“Os filósofos se erigiram como preceptores do gênero humano. 

Liberdade de pensar, eis seu brado, e este brado se propagou de 

uma extremidade a outra do mundo.” 

Fonte: Denúncia do Advogado Séquier, em 1770 

De acordo com o seu conteúdo, é correto afirmar que: 

 

a) os filósofos franceses apoiaram o absolutismo, a fim de 

garantir a difusão do saber 

b) a ideologia dos pensadores iluministas direcionava-se contra o 

absolutismo monárquico 

c) a implantação da República Francesa, na 1.ª metade do século 

XVIII, resultou da aliança da burguesia com o clero 

d) a teoria do Direito Divino, fruto do iluminismo, consistia 

numa crítica à nobreza e aos desmandos da Igreja. 

e) o Iluminismo fortalecia os princípios filosóficos dos 

renascentistas e teóricos políticos do século XVI. 

 

38. “O homem nasce livre e em toda parte encontra-se a 

ferros.”  

(ROSSEAU, J. J. O Contrato Social, Iluminismo - a revolução 

das luzes) 

A afirmação acima, de autoria do filósofo Rosseau, é uma 

demonstração das ideias que surgiram na Europa do século 

XVIII, por ocasião do Iluminismo.  

Sobre esse movimento intelectual, assinale o que for correto. 

01. As ideias defendidas pelos iluministas caracterizavam-se pela 

importância que a razão passa a ter, ou seja, eles procuravam 

uma explicação racional para todas as coisas. 

02. Temos na sociedade brasileira atual algumas heranças 

oriundas das ideias do Iluminismo. Um exemplo bastante 

conhecido pode ser percebido na organização política do País, 

através da divisão dos poderes de governo em executivo, 

legislativo e judiciário. 

04. O “despotismo esclarecido” foi um regime de governo típico 

do século XVIII, que consistiu numa aliança entre os princípios 

filosóficos dos iluministas e o oportunismo do poder monárquico 

dos príncipes que procuravam pôr em prática as novas idéias, 

sem ter que abandonar o poder absoluto. 

08. Apesar de os iluministas sonharem com um mundo regido 

pelos princípios da razão, as ideias liberais surgidas nesse 

período defendiam o absolutismo dos reis, os privilégios da 

nobreza e do clero e as práticas mercantilistas. 

39. Os fisiocratas foram os primeiros contestadores da doutrina 

mercantilista, porque viam nela uma atividade econômica estéril 

que não produzia riquezas, mas, simplesmente, trocas. 

Está correta a alternativa: 

 

a) 22         

b)23        

c) 28       

d) 31        

e) 20 

 

39. Em meados do século XVIII, surgiu na Europa uma profunda 

crítica intelectual à sociedade do Antigo Regime, o Iluminismo.  

Sobre esse movimento intelectual, assinale o que for correto. 

01. A Enciclopédia, editada por Diderot e D'Alembert, foi 

elaborada pelos iluministas como uma forma de difundir as 

novas idéias. 

02. O Iluminismo surgiu do embate entre a Monarquia 

Constitucional e os defensores das liberdades sociais e 

expressou, entre outras questões, a luta por uma sociedade 

economicamente igualitária. 

04. Dentre os principais pensadores iluministas destacam–se 

Montesquieu, autor de O Espírito das Leis, Voltaire, que 

ridicularizou o absolutismo, e Jean Jacques Rousseau, autor da 

obra O Contrato Social. 

08. Foi um movimento exclusivamente francês, haja vista não 

terem existido pensadores iluministas na Inglaterra, na Itália e 

em outros países da Europa. 

16. Dentre as principais idéias dos iluministas destacam–se a 

igualdade jurídica, a liberdade individual e a tolerância religiosa. 

Está correta a alternativa: 

 

a) 20        

b) 23        

c) 18       

d) 28       

e)21 

 

40. O texto abaixo proclama, ao mesmo tempo, a igualdade entre 

os homens e a preservação do direito de propriedade, cuja 

distribuição entre os homens é habitualmente muito desigual. 

“1 - Os homens nascem e permanecem livres e iguais quanto aos 

direitos. As distinções sociais só podem ser baseadas na 

utilidade comum. 

 2 - A finalidade de toda associação política é a preservação dos 

direitos naturais e imprescritíveis do homem. Tais direitos são a 

liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

opressão.” 

(Declaração dos direitos do homem e do cidadão - 26 de agosto 

de 1789) 

No contexto das idéias liberais da época em que o documento foi 

redigido, é correto o seguinte comentário: 

 

a) O caráter contraditório do documento se deve a que a 

Assembléia Nacional Constituinte quis contentar a todas as 

facções. 

b) Não é contraditório que o texto proclame, ao mesmo tempo, a 

igualdade e o direito de propriedade,já que se pretendia estender 

o acesso à propriedade a todos os franceses. 
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c) É contraditória, no texto, a proclamação simultânea da 

igualdade e do direito de propriedade, já que, se a distribuição da 

propriedade for desigual, torna-se impossível a igualdade. 

d) É contraditória, no texto, a proclamação simultânea, da 

igualdade e do direito de propriedade, já que o voto censitário 

fazia com que só os ricos influíssem politicamente. 

e) Não é contraditório que o texto proclame, ao mesmo tempo, a 

igualdade e o direito de propriedade, já que a liberdade a que se 

refere é exclusivamente civil, legal e institucional. 

 

41. A Revolução Francesa divulgou ideais iluministas que 

criticavam o absolutismo e o monopólio comercial. 

Muitos desses ideais ajudaram a pensar as mudanças do sistema 

colonial. No Brasil, os ideais iluministas influenciaram a Revolta 

dos Alfaiates, a qual defendia: 

 

a) a imediata instalação de uma monarquia constitucional com 

sede na Bahia, seguindo o modelo de Montesquieu. 

b) a convocação de uma Assembleia Nacional para libertar os 

escravos e ampliar a cidadania. 

c) a estruturação de uma República e o fim das injustiças sociais 

existentes na colônia. 

d) a libertação dos escravos sem contudo haver a emancipação 

de Portugal, preservando-se, assim, o estatuto colonial. 

e) a independência da Bahia e a instalação de um governo de ex-

escravos, baseado em ideais democráticos. 

 

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

mais célebre, por marcar o início do processo de emancipação 

política do Brasil." 

A respeito desse movimento emancipacionista ocorrido em 

Minas Gerais, em 1789, assinale o que for correto: 

 

a) Uma das principais propostas da Inconfidência Mineira era 

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

Brasil. 

b) Os inconfidentes eram totalmente contrários à influência de 

sistemas filosóficos e de ideias políticas estrangeiras, como o 

Iluminismo europeu e os princípios republicanos que inspiraram 

os líderes norte-americanos da independência, em 1776. 

c) Os inconfidentes, sob a influência do Iluminismo e do 

movimento de independência dos Estados Unidos da América, 

pregavam o fim do pacto colonial, a independência em relação a 

Portugal, a implantação do regime republicano etc. 

d) A Inconfidência mineira foi, na realidade, uma mera rebelião 

militar, sem apoio junto à intelectualidade, aos profissionais 

liberais e a outros setores civis da colônia. 

e) A principal causa da rebelião mineira foi a transferência da 

sede da administração colonial portuguesa de São João del Rei 

para a cidade do Rio de Janeiro, em 1785. 

 

43. Foi portanto como (...) prêmio de vitória que foram dados os 

índios aos espanhóis (...) Como, depois de ganho o Novo Mundo, 

ficasse tão distante do Rei, não podia de modo algum mantê-lo 

em seu poder se os mesmos que o tinham descoberto e 

conquistado não o guardassem (...) acostumando os índios às 

nossas leis(...) Segue-se que tratemos do serviço pessoal dos 

índios, no qual se compreende toda a utilidade que pode obter o 

encomendadero do trabalho do índio. 

Este texto foi escrito pelo cronista José da Costa, no século XVI. 

Para entendê-lo, é importante considerar que, na sociedade 

colonial hispano-americana, no período da conquista da 

América, os índios: 

a)  tinham uma posição social semelhante aos guachupines, que 

eram brancos pobres trazidos da Europa para trabalhar na 

lavoura, com direito também de exercer ofícios artesanais; 

b) eram considerados como simples instrumentos de trabalho e 

podiam ser comprados,vendidos e doados, sendo utilizados na 

agricultura, nas minas, no transporte de mercadorias e nos 

serviços domésticos; 

c) permaneceram no regime de trabalho existente antes entre os 

incas, chamado de cuatequil, no qual eram submetidos a uma 

servidão na agricultura, com fixação na terra e na comunidade 

originária; 

d) foram utilizados como mão-de-obra a partir da encomienda e 

da mita, sendo que no primeiro caso eram confiados a um 

espanhol a quem pagavam tributo sob a forma de prestação de 

serviço; 

e)  transformaram-se em súditos do rei da Espanha e deviam 

pagar a ele tributos,através da entrega periódica de metais 

preciosos e da prestação de serviços em terras comunais, 

inclusive mulheres e crianças. 

 

44. Do ponto de vista político, podemos considerar o Período 

Regencial como: 

                              

a) uma época conturbada politicamente, embora sem lutas 

separatistas que comprometessem a unidade do país; 

b) um período em que as reivindicações populares, como direito 

de voto, abolição da escravidão e descentralização política, 

foram amplamente atendidas; 

c) uma transição para o regime republicano que se instalou no 

país a partir de 1840; 

d) uma fase extremamente agitada com crises e revoltas em 

várias províncias, geradas pelas contradições daselites, classe 

média e camadas populares; 

e) uma etapa marcada pela estabilidade política, já que a 

oposição ao Imperador Pedro I aproximou os vários segmentos 

sociais, facilitando as alianças na Regência. 

 

45. O Período Regencial apresentou as seguintes características, 

menos: 

  

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. 

 

 

46. " ... desligado o povo rio-grandense da comunhão brasileira, 

reassume todos os direitos da primitiva liberdade; usa destes 

direitos imprescritíveis  constituindo-se República Independente; 

toma na extensa escala dos Estados Soberanos o lugar que lhe 

compete..." 

 

Na evolução histórica brasileira, pode-se associar as idéias do 

texto à: 
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a) Sabinada 

b) Balaiada 

c) Farroupilha 

d) Guerra dos Emboabas 

e) Confederação do Equador 

 

47. "Em 1835, o temor da "haitianização" que já era comum 

entre muitos políticos do Primeiro Reinado, cresceu ainda mais 

depois da veiculação da estarrecedora notícia: milhares de 

escravos se amotinaram a ameaçavam tomar a capital da 

província." 

 

O texto acima trata da: 

 

a) Balaiada ocorrida no Maranhão; 

b) Revolta dos Quebra-Quilos, verificada em Alagoas; 

c) Abrilada, detonada no Rio de Janeiro; 

d) Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia; 

e) Revolta do "Maneta", destravada em Pernambuco. 

 

 

48. O Golpe da Maioridade, datado de julho de 1840 e que 

elevou D. Pedro II a imperador do Brasil, foi justificado como 

sendo: 

 

a) uma estratégia para manter a unidade nacional, abalada pelas 

sucessivas rebeliões provinciais; 

b) o único caminho para que o país alcançasse novo patamar de 

desenvolvimento econômico e social; 

c) a melhor saída para impedir que o Partido Liberal dominasse a 

política nacional; 

d) a forma mais viável para o governo aceitar a proclamação da 

República e a abolição da escravidão; 

e) uma estratégia para impedir a instalação de um governo 

ditatorial e simpatizante do socialismo utópico. 

 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 

49. (Espm 2012)  Observe os dados sobre as instalações 

portuárias no Brasil: 

 

Portos Principais Especializações 

I Exportação de minério de ferro de Minas Gerais. 

II Exportação de minério de ferro de Carajás. 

III 
Exportação de grãos do centro-oeste, importação de 

produtos industriais. 

IV Exportação e importação de petróleo. 

V Exportação de soja do centro-oeste, sudeste e sul. 

VI Complexo petroquímico. 

 

Fonte: adaptado de Ministério dos Transportes, 2011; Hervé 

Théry e Neli Aparecida de Mello. Atlas do Brasil. 

Disparidades e Dinâmicas do Território. 2a ed. P, 201. São 

Paulo: Edusp, 2009. 

 

A alternativa que encerra a associação correta é:  

 

a) I, Tubarão; II, Itaqui; III, Santos e V, Paranaguá.    

b) I, Tubarão; II, Vitória; IV, Santos e VI e Rio Grande.    

c) II, Vitória; III, Santos; IV, São Sebastião e V, Paranaguá    

d) I, Vitória; II, Itaqui; IV, Santos e V, Rio Grande    

e) I, Paranaguá; II, Vitória; III, Santos e V Itaqui    

   

50. (Enem 2012)  A soma do tempo gasto por todos os navios de 

carga na espera para atracar no porto de Santos é igual a 11 anos 

— isso, contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 

2011. O problema não foi registrado somente neste ano. Desde 

2006 a perda de tempo supera uma década. 

 

Folha de S. Paulo, 25 dez. 2011 (adaptado). 

 

A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a 

produção quanto para o transporte. No que se refere à 

territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma 

dessas consequências é a  

a) realocação das exportações para o modal aéreo em função da 

rapidez.    

b) dispersão dos serviços financeiros em função da busca de 

novos pontos de importação.    

c) redução da exportação de gêneros agrícolas em função da 

dificuldade para o escoamento.    

d) priorização do comércio com países vizinhos em função da 

existência de fronteiras terrestres.    

e) estagnação da indústria de alta tecnologia em função da 

concentração de investimentos na infraestrutura de circulação.   

 

51 - (CEFET-MG) Sobre a matriz de transportes brasileira, 

afirma-se: 

  

I - Há uma concentração de ferrovias na região Centro-Oeste 

devido à ampliação dos investimentos internacionais. 

II - O incremento estatal na infra-estrutura aérea possibilitará um 

escoamento significativo da exportação dos produtos agrícolas. 

III - A preferência pelas ferrovias em detrimento da navegação 

de cabotagem, deve-se à sua maior capacidade de carga. 

IV - A modalidade rodoviária apresenta um percentual de 

utilização superior às demais tipologias. 

V - A expansão da rede dutoviária, a partir do final do século 

XX, efetivou-se em consonância com o processo de 

diversificação da matriz energética brasileira. 

  

Estão corretas apenas as afirmativas 

  

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) III e V. 

e) IV e V. 

  

52. (Enem 2012)  A maior parte dos veículos de transporte 

atualmente é movida por motores a combustão que utilizam 

derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior 

consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de 

crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm 

obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes 

tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. 

 

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2011 (adaptado). 

 

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor 

de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso, 

estão indicados, respectivamente, em:  

a) Aumento da poluição sonora — construção de barreiras 

acústicas.    

b) Incidência da chuva ácida — estatização da indústria 

automobilística.    
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c) Derretimento das calotas polares — incentivo aos transportes 

de massa.    

d) Propagação de doenças respiratórias — distribuição de 

medicamentos gratuitos.    

e) Elevação das temperaturas médias — criminalização da 

emissão de gás carbônico.    

   

53. (Uftm 2012)  A organização do espaço geográfico através de 

redes de comunicação eliminou a necessidade de fixar as 

atividades econômicas num determinado lugar. Isso vale para um 

grande número de serviços, que podem ser prestados a partir de 

qualquer lugar do mundo para qualquer outro, bastando que estes 

locais estejam conectados. 

 

Sobre essas redes de comunicação, é correto afirmar que:  

a) eliminaram as restrições produtivas dos diferentes espaços 

geográficos, criando condições de trabalho igualitárias em 

todos os países do mundo.    

b) contribuíram, pela velocidade da informação e diversidade de 

serviços, para a dispersão geográfica dos processos produtivos 

industriais, cujas etapas estão localizadas em diferentes 

países.    

c) possibilitaram a disseminação dos lucros das empresas 

multinacionais, pela interligação de sistemas industriais de 

produção.    

d) ampliaram as trocas no comércio internacional, mas não 

possibilitaram grandes transformações na organização do 

espaço geográfico mundial.    

e) diminuíram, por sua ampliação, as desigualdades sociais entre 

os países, tendência mundial da atualidade.    

   

54. (Ufsm 2012)  Leia o texto: 

 

Do mesmo modo que em outros ramos industriais, a industria 

cultural transforma matéria-prima em mercadorias, criando 

novos padrões de consumo, voltados para atender às demandas 

de um determinado público-alvo. 

 

TERRA, Lygia; ARAUJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. 

Conexões: estudos de geografia do Brasil. São Paulo: Moderna, 

2009. p.134. 

 

Em relação ao monopólio da informação no Brasil, assinale 

verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir. 

 

(     ) Existe a concentração da veiculação dos produtos culturais 

nas mãos de poderosos grupos empresariais. 

(     ) As concessões de rádio e TV têm sido utilizadas como 

moeda de troca nas negociações que estabelecem alianças 

políticas. 

(     ) Os grandes grupos econômicos puderam, por meio de 

investimentos no controle das inovações tecnológicas em 

comunicações, ampliar espacialmente sua influência, ditando 

novos padrões de consumo. 

 

A sequência correta é  

a) V – V – V.    

b) F – F – V.    

c) V – F – V.    

d) F – V – F.    

e) V – F – F.    

 

55. (FUVEST) Desde a década de 1990, o Brasil vem 

incrementando a importância do gás natural na matriz energética 

nacional, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de integração 

econômica com países vizinhos. A prova disto está 

a) no esforço do Brasil para aumentar a importação de gás 

natural do Paraguai, sendo que o enfraquecimento recente do 

MERCOSUL tem causado obstáculos para essa proposta. 

b) nos novos acordos com o governo uruguaio, no âmbito do 

MERCOSUL, dobrando a importação de gás natural efetuada 

pelo Brasil, em troca do aumento de exportação de carros 

brasileiros para o Uruguai. 

c) nos novos investimentos feitos pela Petrobrás em território 

venezuelano, constituindo parceria com a 

estatal da Venezuela, estreitando assim a relação do Mercosul 

com o Pacto Andino. 

d) na construção do gasoduto Brasil-Bolívia, que, todavia, tem 

encontrado dificuldades, em função da recente nacionalização 

dos hidrocarbonetos, realizada pelo governo boliviano. 

e) no consórcio TRANSIERRA, empresa constituída pela 

Petrobrás, pela Repsol YPF e pela TotalfinaELF, com a 

finalidade de intensificar a exploração de gás natural em 

território peruano. 

  

56. (INATEL) 

  

 
  

A análise dos gráficos e os conhecimentos sobre o consumo de 

energia no mundo e noBrasil permitem concluir: 

  

(01) A maior parte da energia utilizada no planeta origina-se de 

fontes não renováveis e poluentes, sendo que grande parte das 

reservas conhecidas de petróleo está concentrada em alguns 

países do Oriente Médio. 

(02) O petróleo responde por 43% da matriz energética mundial, 

e a demanda global tende a aumentar nos próximos anos, 

induzindo que tecnologias mais modernas precisarão atingir as 

áreas de difícil acesso na Sibéria e nas profundidades oceânicas. 

(04) Os Estados Unidos são responsáveis pela maior parte do 

consumo mundial de petróleo, graças a suas imensas reservas, 

capazes de abastecer o país nas próximas décadas. 

(08) O Brasil, ao atingir a auto-suficiência em petróleo e em gás 

natural, não importa mais combustíveis, estando com capacidade 

para produzir sua própria energia. 

(16) O expressivo consumo de energia solar e eólica no mundo e 

no Brasil, demonstrado no gráfico,  traduz a eficácia dos 

programas implementados a partir da assinatura do Protocolo de 

Kyoto. 

  

As Alternativas corretas somam 

  

a) 03 

b) 06 

c) 12 



 2ª série do Ensino Médio 2º Teste Quinzenal  - 2º Trimestre - 2013 16 de julho de 2013 
 

 11 IGA 

 

d) 20 

e) 24 

  

57. (URCA) Sobre Fontes de Energia, leia as afirmativas abaixo 

e assinale a alternativa correta: 

  

 I. A eletricidade pode ser obtida pela força da água (hidráulica); 

pelo vapor da queima de combustíveis fósseis (termelétricas) e 

pelo calor produzido pela fissão do urânio no núcleo do reator. 

II. Os vulcões, os gêiseres, o sol e as fontes termais são formas 

de energia geotérmica, produzida pelo calor existente no interior 

da Terra. Porém o principal problema técnico, ainda não foi 

solucionado, pois o tratamento da água do vapor servido que 

contém boro, amônia e outros sólidos dissolvidos, podem 

contaminar as águas próximas à usina. 

III. As centrais maremotrizes obtêm energia elétrica 

aproveitando o movimento das marés. Esse tipo de energia pode 

ser obtido por meio de um reservatório, constituído de uma 

barragem, uma turbina e um gerador. 

IV. Se na usina hidrelétrica é o vapor de água produzido por uma 

caldeira aquecida pela queima do carvão e do petróleo; na usina 

termelétrica quem faz esse papel é a água que, embora 

teoricamente ela seja renovável, já sabemos que pode acabar. 

  

a) As afirmativas I e III são verdadeiras; 

b) As afirmativas I, II e III são verdadeiras; 

c) As afirmativas II e IV são verdadeiras; 

d) As afirmativas II, III e IV são verdadeiras; 

e) As afirmativas III e IV são verdadeiras. 

 

58. (IBMECSP) "O Google anunciou nesta terça-feira (19/08) 

que vai investir mais de 10 milhões de dólares em tecnologia 

geotérmica avançada. A entidade filantrópica da empresa, a 

Google.org, afirmou que o investimento será destinado aos 

chamados Sistemas Geotérmicos Melhorados." 

  

                  (http://info.abril.com.br/aberto/infonews/082008/190

82008-21.shl) 

  

Entre as vantagens do uso de energia geotérmica, pode-se 

incluir: 

a) O baixo custo da produção, por ser uma fonte energética que 

não exige grandes investimentos na infra-estrutura de captação. 

b) A facilidade de transmissão da energia para regiões distantes 

de onde é produzida, barateando os custos finais de distribuição. 

c) A baixa emissão, praticamente nula, de gases causadores do 

aquecimento global, tornando-a uma fonte de energia mais 

limpa. 

d) A expansão do calor produzido nos campos geotérmicos que 

garantem a diminuição da temperatura no subsolo, facilitando a 

produção elétrica. 

e) Os modestos investimentos necessários para a pesquisa e 

exploração dos campos geotérmicos, que usa a mesma tecnologia 

da exploração petrolífera. 

 

59. (Fgv 2012)  “Até que ponto o uso (e o valor extraído) por 

Google e Facebook das nossas informações pessoais está sendo 

bem valorado pelo mercado e pelos investidores? Até que ponto 

o uso que os fregueses de Google ou Facebook fazem das suas 

informações pessoais lhes é providencial, útil, indispensável? 

Nesse universo em que as redes digitais servem para construir 

economias e mercados feitos de ícones, a alma é o segredo do 

negócio.” 

 

Gilson Schwartz, http://exame.abril.com.br/rede-de-

blogs/iconomia/2012/04/03/facebook-e-o-valor-da-intimidade/” 

 

Sobre o “valor da intimidade” nas redes sociais, leia as seguintes 

afirmações: 

 

I. A internet, que já foi vista como ponta de lança da liberdade de 

expressão e da superação de oligopólios midiáticos, corre o risco 

de converter-se em seu oposto, ou seja, em nova forma de 

controle social e de manipulação. 

II. Na era da informação e da financeirização das redes sociais, 

um número cada vez maior de usuários abre mão de restringir o 

uso que as empresas fazem dos dados gerados pela sua 

navegação. 

III. O potencial criativo e emancipatório das redes sociais 

representa uma conquista coletiva contra as grandes corporações, 

que se manifesta nas mais diferentes formas de mobilização 

social. 

 

São coerentes com os argumentos apresentados no texto apenas o 

que se afirma e. 

  
a) I.    
b) I e II.    
c) I, II e III.    
d) II e III.    
e) Nenhuma das afirmações está correta.    
   
60. (Ufu 2012)  O desenvolvimento científico e tecnológico vem 

possibilitando, nos últimos anos, o aumento de confiabilidade no 

tráfego de informações entre pessoas, corporações e governo em 

todo o mundo. Os satélites artificiais, a telefonia e a informática 

são os principais exemplos desse desenvolvimento. 

Em termos econômicos, esse desenvolvimento é importante por 

que. 

  
a) o incremento tecnológico está sendo lucrativo, principalmente 

para os países em desenvolvimento, como o Brasil, que consegue 

atrair para o seu território a instalação de empresas de alta 

tecnologia, causando sérios prejuízos financeiros aos países 

sedes.    
b) o avanço tecnológico possibilitou a criação do “dinheiro 

eletrônico” e do “mercado computadorizado”, que funciona 24 

horas por dia, movimentando bilhões de dólares no mercado 

nacional e internacional.    
c) o volume de negócios feitos tem crescido de forma 

significativa em todo planeta, sendo mais lucrativo para as 

nações menos desenvolvidas que tinham dificuldades para 

divulgar e comercializar seus produtos.    
d) o comércio virtual, considerado o de maior crescimento nos 

últimos anos no mundo, atualmente vem sendo a forma mais 

utilizada de compra de produtos que circulam entre países e entre 

regiões de países capitalistas.    
   

 
ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. A medida provisória 592/2012, conhecida como MP dos 

Portos, foi aprovada no dia 16 de maio de 2013 na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, após uma longa batalha política 

que ameaçava “enterrar” a lei que moderniza os portos 

brasileiros. De acordo com a MP dos portos, qual seu principal 

objetivo? 

 

a) analisar à infraestrutura e a economia brasileira, que têm na 

área portuária um de seus principais entraves 

b) extinguir o fisiologismo político, responsável pela morosidade 

na votação de leis importantes para o país. 

c) ampliar os acessos ao porto e o transporte rodoviário dos 

produtos. 
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d) ampliar os investimentos do setor privado nos portos e com 

isso reduzir os custos da logística de exportações, possibilitando 

uma melhora na economia. 

e) n.d.a. 

 

62. Sessenta e dois países assinaram no dia 3 de junho de 2013, 

na ONU, o primeiro tratado sobre comércio internacional de 

armas. O que pretende esse acordo?  

 

a) ampliar a fiscalização global sobre a venda de armamentos 

b) controlar a produtividade dos países que são os maiores 

exportadores de armas no mundo 

c) regular a indústria bélica, impedindo que arsenais sejam 

usados em guerras civis, massacres ou por criminosos. 

d) restringir o comércio legal de armas entre países 

e) n.d.a. 

 

63. O tratado de Comércio de Armas foi aprovado em 2 de abril, 

após sete anos de negociações, com 154 votos a favor, três contra 

e outros 23 países se abstiveram, entre eles, Rússia e China, que 

estão entre as principais exportadoras, e Egito, Índia e Indonésia, 

países listados entre os maiores compradores do mundo. Assinale 

a alternativa cujos países votaram contra o ATT (Arms Trade 

Treaty). 

 

a) Estados Unidos, Iraque e Irã 

b) Coreia do Sul, Síria e Irã 

c) Irã, Turquia e Coreia do Norte 

d) Coreia do Norte, Irã e Síria 

e) Síria, Estados Unidos e Coreia do Sul 

 

64. (OSEC) As guerras entre árabes e judeus, que se verificam 

no Oriente Médio, tiveram como causa principal: 

  

 

a) a guerra civil, no Líbano; 

b) o fato de que maiores reservas mundiais de petróleo, se 

localizam nos países árabes; 

c) um discurso do líder Yasser Arafat, na Assembleia na ONU; 

d) o controle do canal de Suez, por parte do Egito. 

e) o problema de uma população sem território - os refugiados 

palestinos - que surgiu com a criação do Estado de Israel; 

 

65. (Cesgranrio) Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se 

uma ordem político-econômica internacional que expressou o(a): 

 

a) supremacia política e militar da Europa Ocidental. 

b) subordinação neocolonial dos países árabes e da América 

Latina. 

c) conflito político e ideológico entre a União Soviética e os 

Estados Unidos. 

d) liderança política mundial da China Comunista através de sua 

participação na ONU. 

e) hegemonia econômica mundial das ex-nações imperialistas, 

tais como a Inglaterra e a França. 

 

66. (UnB) As discordâncias entre árabes e israelenses 

apresentam as seguintes características, EXCETO: 

 

a) controle de rotas marítimas 

b) interesses raciais e religiosos 

c) interesses ideológicos 

d) interesses industriais 

e) n.d.a. 

 

 

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67. Para lubrificar um motor, misturam-se massas iguais de dois 

óleos miscíveis de densidades d1 = 0,60g/cm
3
 e d2 = 0,85 g/cm

3
. 

A densidade do óleo lubrificante resultante da mistura é, 

aproximadamente, em g/cm
3
:   

a) 0,72 

b) 0,65 

c) 0,70 

d) 0,75 

e) 0,82     

 

68. Em pressão e temperatura constante, a massa específica de 

uma substância pura: 

a) é diretamente proporcional à massa considerada. 

b) é inversamente proporcional ao volume considerado. 

c) é constante somente para pequenas porções da substância. 

d) é calculada por meio do quociente da massa considerada pelo 

respectivo volume. 

e) pode ser medida em kgf/m
3
. 

 

 69. Uma determinada máquina térmica deve operar em ciclo 

entre as temperaturas de 27 °C e 227 °C. Em cada ciclo ela 

recebe 1000 cal da fonte quente. O máximo de trabalho que a 

máquina pode fornecer por ciclo ao exterior, em calorias, vale 

a) 1000 

b) 600 

c) 500 

d) 400 

e) 200 

 

70. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das 

afirmativas. 

(  ) É impossível transferir energia na forma de calor de um 

reservatório térmico à baixa temperatura para outro com 

temperatura mais alta. 

(  ) É impossível construir uma máquina térmica que, operando 

em ciclos, transforme em trabalho toda a energia a ela fornecida 

na forma de calor. 

(  ) Em uma expansão adiabática de um gás ideal, o trabalho é 

realizado às custas da diminuição da energia interna do gás. 

(  ) Em uma expansão isotérmica de um gás ideal, o trabalho é 

realizado às custas da diminuição da energia interna do gás. 

A sequência correta é: 

a) F – V – F – V 

b) F – V – V – F 

c) F – F – V – V  



 2ª série do Ensino Médio 2º Teste Quinzenal  - 2º Trimestre - 2013 16 de julho de 2013 
 

 13 IGA 

 

d) V – F – F – V 

e) V – F – V – F 

 

71. Qual a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na 

temperatura de 20°C? Considere R=8,31 J/mol.K. 

a) 2, 35 kJ 

b) 3, 42 kJ 

c) 5, 47 kJ 

d) 6, 18 kJ 

e) 10, 15 kJ 

 

72. Um gás ideal de volume 12m³ sofre uma transformação, 

permanecendo sob pressão constante igual a 250Pa. Qual é o 

volume do gás quando o trabalho realizado por ele for 2kJ? 

a) 10 m
3
 

b) 20 m
3 

c) 30 m
3
 

d) 40 m
3 

e) 50 m
3 

73. (Enem 2012)  Em um dia de chuva muito forte, constatou-se 

uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um 

padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que 

caíam duas gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas 

consecutivas era de 25 cm e cada uma delas se aproximava da 

borda da piscina com velocidade de 1,0 m/s. Após algum tempo 

a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo. 

Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a 

velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente,  

a) maior que 25 cm e maior que 1,0 m/s.    

b) maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s.    

c) menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s.    

d) menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s.    

e) igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s.    

   

74. (G1 - cps 2012)  A poluição sonora nas grandes cidades é tão 

intensa e constante que nem mais a percebemos, pois já nos 

habituamos. São motores de veículos, buzinas, sirenes, 

máquinas, todas fontes sonoras produzindo sons que vão do 

grave ao agudo. 

Com respeito aos sons agudos, podemos dizer que correspondem 

a sons de frequências  

a) altas e de grandes comprimentos de onda.    

b) altas e de pequenos comprimentos de onda.    

c) baixas e de pequenos comprimentos de onda.    

d) baixas e de grandes velocidades de propagação.    

e) baixas e de pequenas velocidades de propagação.    

   

75. (Unimontes 2011)  Duas barras metálicas de comprimentos 

L1 e L2, de materiais diferentes, estão acopladas (ver figura 

abaixo). A barra de comprimento L1 possui condutividade 

térmica k1, e a barra de comprimento L2 possui condutividade 

térmica k2, sendo k1 > k2. As duas extremidades são mantidas a 

temperaturas fixas e diferentes, T1 e T2. Considere as três seções 

retas destacadas na figura. A seção reta 1 está na barra 1; a 2, na 

barra 2; a 3, na interface ou região de acoplamento das barras. 

 

 
 

Pode-se afirmar corretamente que  

a) o fluxo de calor na seção reta 1 é maior que o fluxo de calor 

na seção reta 2.    

b) o fluxo de calor na seção reta 2 é maior que o fluxo de calor 

na seção reta 1.    

c) o fluxo de calor na interface é nulo.    

d) o fluxo de calor é o mesmo em qualquer uma das três seções 

retas.    

   

76. (G1 - ifsc 2011)  A lei de Fourier, ou lei da condução térmica 

serve para analisar e quantificar o fluxo de calor através de um 

sólido. Ele relaciona esse fluxo de calor com o material, com a 

geometria do corpo em questão e à diferença de temperatura na 

qual está submetido. 

Para aumentar o fluxo de calor de um corpo, sem alterar o 

material e a diferença de temperatura, deve-se...  

a) manter a área da secção transversal e aumentar a espessura 

(comprimento) do corpo.    

b) aumentar a área da secção transversal e a espessura 

(comprimento) do corpo.    

c) diminuir a área da secção transversal e a espessura 

(comprimento) do corpo.    

d) diminuir a área da secção transversal e aumentar a espessura 

(comprimento) do corpo.    

e) aumentar a área da secção transversal e diminuir a espessura 

(comprimento) do corpo.    

   

77. (G1 - cps 2011)  Na Copa do Mundo de 2010, a Fifa 

determinou que nenhum atleta poderia participar sem ter feito 

uma minuciosa avaliação cardiológica prévia. Um dos testes a 

ser realizado, no exame ergométrico, era o eletrocardiograma. 

Nele é feito o registro da variação dos potenciais elétricos 

gerados pela atividade do coração. 

Considere a figura que representa parte do eletrocardiograma de 

um determinado atleta. 

 

 
 

Sabendo que o pico máximo representa a fase final da diástole, 

conclui-se que a frequência cardíaca desse atleta é, em 

batimentos por minuto,  

 

a) 60.    

b) 80.    

c) 100.    

d) 120.    

e) 140.    

   

78. (G1 - ifce 2011)  O fenômeno da refração de uma onda 

sonora pode ser explicado pela passagem da onda de um meio 

para outro de propriedades diferentes, mantendo constante(s)   

a) a frequência, a velocidade e o comprimento de onda.     
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b) somente a velocidade.     

c) somente o comprimento de onda     

d) somente a frequência     

e) apenas a frequência e o comprimento de onda    

 

QUÍMICA [79-90]: 

 

79. (Ufg 2012)A argamassa é um material usado na construção 

civil, composto de uma fração ativa e outra inerte. A fração 

inerte é formada por areia e a fração ativa, por cimento e cal 

hidratada. A cal hidratada é obtida por meio da reação 

representada pela seguinte equação química: 

 

(s) 2 ( ) 2 (aq)CaO H O Ca(OH)  

 

Considerando-se uma argamassa para revestimento com um teor 

de 17% de cal hidratada, a massa de óxido de cálcio e o volume 

de água necessários para a produção de 50 kg de argamassa são, 

aproximadamente, 

 

Dados: H= 1; O = 16; Ca = 40. 

águad 1 g / mL  

 

a) 0,64 kg e 0,2 L. 

b) 6,4 kg e 2,0 L. 

c) 8,5 kg e 1,8 L. 

d) 8,5 kg e 2,0 L. 

e) 8,5 kg e 18,0 L. 

 

80. (G1 - ifce 2012)É muito comum, em traumas ósseos, o 

paciente ter seu membro acidentado imobilizado com uma 

armação de gesso endurecido. O endurecimento do gesso ocorre 

devido à reação química representada por  

 

4 2 2 4 2
31CaSO  .  H O (s) +  H O    CaSO  . 2H O (s)

2 2
  

 

Após a imobilização de alguns pacientes, verificou-se a 

utilização de 2,9 kg de gesso do almoxarifado do hospital. 

Quando os 2,9 kg de gesso endureceram, o aumento de massa 

verificado é, em gramas,  

 

Dados:massas molares (g/mol): H..........1; O.......... 16; S ......... 

32; Ca ....... 40 

  

a) 540.  

b) 680.  

c) 480.  

d) 1040.  

e) 360.  

 

81. (Ucs 2012)O sulfato de alumínio é um dos agentes 

floculantes mais utilizados na purificação de água potável. Sua 

obtenção pode ocorrer a partir da reação de alumínio metálico e 

ácido sulfúrico. A massa de sulfato de alumínio produzida (em 

kg), partindo-se de 15 kg de alumínio, que reagiram 

completamente com ácido sulfúrico, é de, aproximadamente,  

 

a) 15,02.  

b) 34,04.  

c) 63,06.  

d) 95,08.  

e) 120,02.  

 

82. (Udesc 2012)Os compostos reduzidos de enxofre, 

principalmente o sulfeto de hidrogênio (H2S), um gás de cheiro 

desagradável, são formados por atividade bacteriana anaeróbica 

em “lixões”. Ele pode ser removido do ar por uma variedade de 

processos, entre eles, o bombeamento através de um recipiente 

com óxido de ferro (III) hidratado, o qual se combina com 

sulfeto de hidrogênio:  

 

2 3 2 (s) 2 (g) 2 3(s) 2 ( )Fe O H O 3 H S Fe S 4 H O     

 

Se 208 g de Fe2S3 são obtidos pela reação, qual a quantidade de 

H2S removida? Considere que 2 3 2Fe O H O está em excesso e 

que o rendimento da reação é de 100%.  

 

a) 68g 

b) 51g 

c) 34g 

d) 102g 

e) 208g 

 

83. (Enem 2012)No Japão, um movimento nacional para a 

promoção da luta contra o aquecimento global leva o slogan: 1 

pessoa, 1 dia, 1 kg de CO2 a menos! A ideia é cada pessoa 

reduzir em 1 kg a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio 

de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás 

de cozinha.  

 

Um hambúrguer ecológico? É pra já!Disponível em: 

http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 24 fev. 2012 (adaptado). 

 

Considerando um processo de combustão completa de um gás de 

cozinha composto exclusivamente por butano (C4H10), a mínima 

quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar 

para atender à meta diária, apenas com esse gesto, é de 

 

Dados: CO2 (44 g/mol); C4H10 (58 g/mol) 

a) 0,25 kg. 

b) 0,33 kg. 

c) 1,0 kg. 

d) 1,3 kg. 

e) 3,0 kg. 

 

84. (Ufsj 2012)Um frasco contendo 1,0 L de água oxigenada de 

concentração 1,0 mol/L foi armazenado incorretamente e 

verificou-se a eliminação de 8 g de O2. Sabendo-se que na 

decomposição de água oxigenada são produzidos H2O e O2, a 

porcentagem de água oxigenada decomposta é igual a. 

 

a) 50 

b) 25 

c) 10 

d) 8 

 

85. (UFTM MG)       

O gráfico apresenta os valores de entalpia para uma reação 

genérica X + Y  Z + W, em duas situações: na presença e na 

ausência de catalisador. 
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Os valores da energia de ativação na presença do catalisador e o 

tipo de reação quanto à liberação ou absorção de calor são, 

respectivamente, 

a) 30 kJ e endotérmica. 

b) 50 kJ e endotérmica. 

c) 50 kJ e exotérmica. 

d) 110 kJ e endotérmica. 

e) 110 kJ e exotérmica. 

 

86. (UEPG PR)       

Considere a representação gráfica da variação de entalpia abaixo. 

 
Entre os processos que ela pode representar figuram: 

01. a fusão da água 

02. a vaporização da água 

04. a oxidação da gordura 

08. a combustão da gasolina 

16.o preparo de uma solução aquosa de NaOH, com aquecimento 

espontâneo do frasco 

 

a) 28 

b) 24 

c) 15 

d) 26 

e) 19 

 

87. (UMG)        

A variação de energia ocorrida na queima de um mol de álcool 

combustível é corretamente representada pelo gráfico: 

 

 
 

88. (Unesp 2011)  Diariamente podemos observar que reações 

químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. 

Analise cada um dos seguintes processos, sob pressão 

atmosférica. 

 

I. A combustão completa do metano  4CH produzindo 2CO e 

2H O . 

II. O derretimento de um iceberg. 

III. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura h. 

 

Em relação aos processos analisados, pode-se afirmar que: 

a) I é exotérmico, II e III são endotérmicos.  

b) I e III são exotérmicos e II é endotérmico. 

c) I e II são exotérmicos e III é endotérmico.  

d) I, II e III são exotérmicos.  

e) I, II e III são endotérmicos.  

 

89. (Fuvest 2012)  O monóxido de nitrogênio (NO) pode ser 

produzido diretamente a partir de dois gases que são os 

principais constituintes do ar atmosférico, por meio da reação 

representada por 

 

2 2N (g) O (g) 2NO(g)    H 180 kJ      

 

O NO pode ser oxidado, formando o dióxido de nitrogênio 

(
2NO ), um poluente atmosférico produzido nos motores a 

explosão: 

 

2 22NO(g) O (g) 2NO (g)   H 114 kJ      

 

Tal poluente pode ser decomposto nos gases 
2N  e 

2O : 

 

2 2 22NO (g) N (g) 2O (g)   

 

Essa última transformação  

a) libera quantidade de energia maior do que 114 kJ.  

b) libera quantidade de energia menor do que 114 kJ. 

c) absorve quantidade de energia maior do que 114 kJ.  

d) absorve quantidade de energia menor do que 114 kJ.  

e) ocorre sem que haja liberação ou absorção de energia.  

 

90. (Ita 2012)Considere as reações representadas pelas seguintes 

equações químicas: 

 

2 4

2 2 2

3 2 2

3 2

I. C(s) 2H (g) CH (g)

II. N O(g) N (g) 1/ 2O (g)

III. 2NI (s) N (g) 3I (g)

IV. 2O (g) 3O (g)

 

 

 



 

 

Assinale a opção que apresenta a(s) reação(ões) química(s) na(s) 

qual(is) há uma variação negativa de entropia.  

 

a) Apenas I 

b) Apenas II e IV 

c) Apenas II e III e IV 

d) Apenas III 

e) Apenas IV 
 
 

BIOLOGIA [91-108]: 

 

91. (FCMS-SP) O principal tipo de reprodução das bactérias é: 

 

a) a harmogogia. 

b) o brotamento. 

c) a cissipariedade. 

d) a segmentação. 

e) a isogamia. 

 

92. (UFLA-JULHO/2006) O jornal Folha de São Paulo, em 

6/4/2006, noticiou que a AIDS (em português: SIDA – síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida), hoje em dia, já faz parte do 

grupo das doenças negligenciadas pelos países ricos. Estando 

95% dos portadores dessa doença nos países pobres, o 

investimento em pesquisa é pequeno, ocasionando pouco avanço 

na descoberta de novos tratamentos. 

Em relação a essa doença, afirma-se: 

 

I- A doença é causada por vírus. 

II- A doença provoca diminuição na produção de hemácias. 

III- Os sintomas iniciais são característicos, contribuindo para o 

diagnóstico. 
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IV- A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a 

resistência do organismo. 

De acordo com os conhecimentos atuais, assinale 

a) Se apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

b) Se apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Se apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Se apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 

93. (UNIFAL/2008)  Os estudos sobre as formas de replicação 

dos vírus intensificaram-se nos últimos anos, objetivando 

encontrar meios mais eficientes de prevenção e tratamento de 

doenças virais nos seres humanos. Tais estudos têm demonstrado 

que existem diferentes tipos de vírus e diferentes formas de 

replicação. Os vírus de RNA de cadeia simples podem ser 

divididos em três tipos básicos, conhecidos como vírus de cadeia 

positiva, vírus de cadeia negativa e como retrovírus. 

 

Com relação aos diferentes tipos de replicação dos vírus, analise 

as afirmativas abaixo. 

I - Os retrovírus contêm cadeias simples de RNA, enzima 

transcriptase reversa e produzem DNA tendo como modelo o 

RNA viral. 

 

II - Os vírus de cadeia negativa possuem RNA genômico com as 

mesmas seqüências de bases nitrogenadas dos RNA mensageiros 

(RNAm) formados. Dessa maneira, moléculas de RNA servem 

de modelo para a síntese de moléculas de RNA complementares 

à cadeia molde. 

 

III - Os vírus de cadeia positiva possuem RNA genômico com 

seqüências de bases nitrogenadas complementares às dos RNAm 

formados. Desta maneira, moléculas de RNA servem de modelo 

para a síntese do RNAm. 

 

IV - Os retrovírus contêm uma cadeia de RNA dupla hélice que 

serve de base para a transcrição do DNA necessário à replicação. 

 

Marque a alternativa correta. 

a) Somente II e III são corretas. 

b) Somente IV é correta. 

c) Somente I é correta. 

d) Somente I, II e III são corretas. 

 

94. (UFES/2008) Das doenças abaixo, a que NÃO é causada 

por vírus é 

a) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

b) Dengue. 

c) Tétano. 

d) Influenza. 

e) Raiva 

95. (UFScar/2006)"Nesta cidade, vacinação anti-rábica. Não 

deixe de levar seus cães e gatos". 

A Vigilância Sanitária promove, ao longo do ano, campanha para 

a vacinação anti-rábica de cães e gatos. Nessas campanhas, as 

pessoas não são vacinadas porque. 

 

a) com os animais vacinados, é menor a probabilidade dos 

humanos contraírem a doença. 

b) a raiva só ocorre em humanos quando contraída através da 

mordida de morcegos. 

c) ainda não existe uma vacina específica para os humanos. 

d) a raiva é uma doença exclusiva de cães e gatos. 

e) já foram imunizadas com a vacina tríplice tomada quando 

criança. 

 

96. (UFV/2004) Os vírus são parasitas intracelulares 

obrigatórios que realizam todas as fases do ciclo no interior de 

uma célula hospedeira. Sem contato com as células, as partículas 

virais são inertes e não apresentam atividade biológica aparente. 

Com relação aos vírus que infectam eucariotos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Alguns vírus são capazes de infectar células animais e 

vegetais, multiplicando-se em ambos os organismos. 

b) Os vírus que infectam animais normalmente penetram na 

célula por meio de endocitose mediada por receptores. 

c) A infecção de uma célula vegetal por vírus com genoma de 

DNA tem como desfecho a lise da parede celular. 

d) Os retrovírus integram seu genoma ao genoma da célula e 

alguns estão associados à ocorrência de câncer. 

e) Morcegos hematófagos e roedores são exemplos de vetores de 

vírus que infectam seres humanos. 

 
97. (Udesc)  Assinale a alternativa correta, quanto aos poríferos, 

cnidários, platelmintos e nematelmintos.  

 

a) As esponjas pertencem ao filo dos poríferos. Possuem 

constante movimentação através de cílios e apresentam digestão 

exclusivamente extracelular.    

b) As águas vivas e as anêmonas pertencem ao filo dos cnidários. 

Apresentam digestão intracelular (células digestivas) da 

gastroderme e extracelular no tubo digestório incompleto, pois 

não têm ânus.    

c) Os Ascaris lumbricoides são vermes que pertencem ao filo dos 

platelmintos. Possuem corpos achatados com simetria bilateral e 

sua digestão é incompleta, pois não têm ânus.    

d) A Taenia saginata é um verme pertencente ao filo dos 

nematelmintos, pois seu corpo é achatado com simetria bilateral. 

Sua digestão é completa, pois tem ânus.    

e) Os corais pertencem ao filo dos poríferos. Possuem corpos 

com esqueleto calcário e sua digestão é completa, pois têm ânus.    

 

 

98. (Ufpa)  Várias espécies de helmintos são agrupadas dentro do 

filo Nematoda, ou vermes cilíndricos. As principais novidades 

evolutivas que surgiram nesse filo, em comparação com os 

vermes achatados (Platelmintos), foram: 

  

a) a presença de três folhetos germinativos; uma cavidade interna 

chamada pseudo-celoma; e o sistema digestório completo.    

b) a presença de três folhetos germinativos; uma cavidade interna 

chamada celoma; e o sistema circulatório fechado.    

c) a presença de três folhetos germinativos; ausência de cavidade 

interna; e sistema digestório completo.    

d) a presença de dois folhetos germinativos; uma cavidade 

interna chamada pseudo-celoma; e o sistema digestório 

completo.    

e) a presença de três folhetos germinativos; uma cavidade interna 

chamada celoma; e o sistema digestório completo.    

 

 

99. (Ufpr)  Existe uma regra geral em fisiologia animal que 

define como sendo de 1 mm a espessura máxima de um tecido 

capaz de sustentar suas células se o mecanismo de transporte é 

realizado apenas por difusão. Células, tecidos e organismos 

precisam ter acesso a oxigênio e nutrientes e remover compostos 

nitrogenados e gás carbônico para poderem realizar suas funções 

vitais adequadamente. O principal sistema que provê essas 

condições nos cordados vertebrados é o sistema circulatório. 

Inegável reconhecer que, graças a esse sistema (entre outros), 

vertebrados podem atingir tamanhos tão grandes como o de 

baleias ou elefantes. Entretanto, mesmo não apresentando um 

sistema circulatório completo, com coração e vasos, alguns 

animais com estrutura corporal mais simples podem atingir 

tamanhos consideravelmente grandes. Sob essa perspectiva, 

considere as seguintes afirmativas: 
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1. Poríferos não apresentam tecidos verdadeiros e, portanto, não 

são capazes de desenvolver órgãos ou sistemas que possam 

resolver o problema das trocas internas de gases, nutrientes e 

excretas. Assim, poríferos são animais para os quais a regra do 1 

mm é efetivamente aplicável, e por isso nenhuma espécie desse 

grupo atinge esse tamanho. 

2. Alguns cnidários (celenterados) podem atingir grandes 

dimensões. As soluções para o problema do 1 mm são variáveis 

e geralmente baseadas em duas características: a) esses animais 

são diblásticos (apresentam duas monocamadas corporais, que 

geralmente se encontram diretamente em contato com a água 

externa ou com a água da gastroderme); b) o aumento corporal 

está associado ao aumento de uma camada acelular ou com 

poucas células, denominada mesogleia. 

3. Animais pseudocelomados (também denominados de 

blastocelomados) podem realizar as trocas internas utilizando o 

fluido do pseudoceloma em si. O transporte pode, ainda, ser 

auxiliado por um sistema de canais como os encontrados em 

acantocéfalos e rotíferos, denominado em alguns desses grupos 

de sistema lacunar de canais. 

4. Apesar de serem acelomados e de não apresentarem um 

sistema circulatório, muitos platelmintos podem atingir grandes 

tamanhos. É o caso das planárias terrestres, que atingem mais de 

30 cm de comprimento, e das tênias (algumas com dezenas de 

metros de comprimento). Nesses casos específicos, as trocas de 

gases, nutrientes e excretas ocorrem através do trato digestivo e 

pela superfície corporal desses animais, com um processo de 

difusão eficiente. 

 

Assinale a alternativa correta.  

 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.    

b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    

c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    

d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    

e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    

 

 

100. (Ifsp)  A tabela hipotética a seguir apresenta dados sobre a 

ocorrência de doenças parasitárias em três cidades do interior do 

Brasil, entre janeiro de 2009 e julho de 2010. 

 
 Esquistossomose Ascaridíase Filariose Ancilostomose 

Cidade A 241 42 0 0 

Cidade B 0 56 139 48 

Cidade C 52 347 32 71 

 

Diante dessa situação, para diminuir a ocorrência das doenças na 

população, as prefeituras locais estabeleceram algumas medidas 

profiláticas, tais como o controle da população do vetor das 

doenças e o uso de telas em portas e janelas. 

 

Essas medidas foram eficientes para a(s) cidade(s)  

 

a) A, apenas.    

b) B, apenas.    

c) A e B, apenas.    

d) B e C, apenas.    

e) A, B e C.    

 

101. (Uesc)  As espécies do gênero Schistosoma que afetam o 

homem chegaram às Américas durante o tráfico de escravos (S. 

mansoni) e com os imigrantes orientais e asiáticos (S. 

haematobium e S. japonicum). Entretanto, apenas o S. mansoni 

aqui se fixou, seguramente pelo encontro de bons hospedeiros 

intermediários e pelas condições ambientais semelhantes às da 

região de origem. 

 

NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. 10a ed. São 

Paulo: Atheneu, 2002. p 175. 

 

 
 

Considerando-se as informações apresentadas a respeito da 

biologia desse parasita, é correto afirmar:  

 

a) O S. mansoni encontrou, no Brasil, uma nova espécie de 

hospedeiro definitivo, que permitiu uma boa adaptação desses 

vermes ao novo ambiente.    

b) As cercárias maduras penetram ativamente no caramujo para 

que possam completar seu estágio de desenvolvimento.    

c) A presença de caramujos da família dos planorbídeos é 

essencial para que o miracídio complete seu ciclo de 

desenvolvimento por um processo sexuado de reprodução.    

d) A ingestão de água e alimentos contaminados com ovos do 

parasita é a principal forma de contágio de seres humanos para 

esse tipo de verminose.    

e) A construção de instalações sanitárias nas moradias para evitar 

que os ovos do esquistossoma contaminem rios e lagos é 

considerada como uma medida profilática adequada para essa 

endemia.    

 

 

102. (G1 - utfpr)  A tênia ou solitária é um verme chato causador 

de uma doença humana conhecida como teníase. No ciclo 

normal da doença, uma pessoa adquire o verme através da 

ingestão de carne mal cozida. O verme se desenvolve no sistema 

digestório do ser humano, que é o hospedeiro definitivo do 

verme, se reproduz e elimina ovos que saem com as fezes. Um 

ambiente contaminado com fezes de uma pessoa doente pode 

transmitir ovos para um animal, que é o hospedeiro 

intermediário da doença. Em um ciclo anormal da doença, uma 

pessoa pode se contaminar com os ovos que estão no ambiente, 

sem que eles passem pelo hospedeiro intermediário. 

 

Esse ciclo anormal desenvolve uma doença chamada de 

cisticercose. Assinale a alternativa que contenha o nome do 

verme causador da cisticercose e seu hospedeiro intermediário. 

  

a) Taenia solium; porco.    

b) Taenia saginata; porco.    

c) Taenia solium; boi.    

d) Taenia saginata; boi.    

e) Taenia solium; galinha.    

 

103. (Fatec-SP) Considere as seguintes características dos 

vegetais: 

I. sistema vascular; 

II. grãos de pólen e tubo polínico; 

III. sementes nuas. 
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Dessas, são comuns às gimnospermas e angiospermas: 

a) somente I. 

b) somente II. 

c) somente III. 

d) I e II apenas. 

e) I, II e III. 

104. (UCDB-MT) Considerando a grande variabilidade das  

 

Coluna A 

Coluna B 

I – corolas vistosas a – vento 

II – estigmas plumosos b – pássaros 

III – flores que abrem à noite c – mosca-varejeira 

IV – cheiro de carniça d – morcego  

A associação correta é: 

a) I-b; II-c; III-a; IV-d 

b) I-c;II-b; III-d; IV-a 

c) I-b; II-a; III-d; IV-c 

d) I-a;II-d; III-b; IV-c 

e) I-d; II-a; III-c; IV-b 

105. (Fuvest-SP) Um horticultor deseja obter indivíduos 

geneticamente idênticos (clones) a uma samambaia 

comercialmente valiosa. Para alcançar esse objetivo ele deve: 

a) cultivar os esporos produzidos por essa samambaia. 

b) induzir artificialmente a autofecundação dessa samambaia. 

c) implantar núcleos de esporos dessa samambaia em oosferas 

anucleadas de outras plantas. 

d) introduzir DNA extraído de folhas dessa samambaia em 

zigotos de outras plantas. 

e) obter fragmentos de rizoma (caule) dessa samambaia e 

cultivá-los. 

106. (PUC-RS) Nas regiões dos manguezais é comum se 

encontrar raízes que crescem verticalmente do solo e vão atingir 

o nível da maré alta. Elas desenvolvem estruturas para permitir a 

vida nestes locais e se relacionam com: 

a) melhor flutuação. 

b) trocas gasosas. 

c) o acúmulo de reservas nutritivas. 

d) a fixação das folhas. 

e) o aproveitamento do sal marinho. 

107. (UFRS) Existem plantas que, por suas características 

morfológicas, são mais adaptadas à função de conter a erosão do 

solo, como em encostas de morros, taludes e beiras de estradas. 

Entre as plantas indicadas para este fim, costuma-se utilizar 

espécies do grupo das Gramíneas. 

Indique a alternativa que apresenta uma característica que 

corresponde ao grupo acima citado. 

a) folhas sem bainha 

b) sementes com dois cotilédones 

c) flores pentâmeras 

d) raízes fasciculadas 

e) folhas peninérveas 

108. (UCDB-MT) Apresentam função de fixação: 

a) espinhos 

b) acúleos 

c) gavinhas 

d) estípulas 

e) coifa 

 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 
 
109. (Upe 2013)  Seguindo a etiqueta japonesa, um restaurante 

tipicamente oriental solicita aos seus clientes que retirem seus 

calçados na entrada do estabelecimento. Em certa noite, 6 pares 

de sapato e 2 pares de sandálias, todos distintos, estavam 

dispostos na entrada do restaurante, em duas fileiras com quatro 

pares de calçados cada uma. Se esses pares de calçados forem 

organizados nessas fileiras de tal forma que as sandálias devam 

ocupar as extremidades da primeira fila, de quantas formas 

diferentes podem-se organizar esses calçados nas duas fileiras?  

 
a) 6!      
b) 2 . 6!     

c) 4 . 6!      

d) 6 . 6!     

e) 8!    
   
110. (Upe 2013)  Nove cartões, com os números de 11 a 19 

escritos em um dos seus versos, foram embaralhados e postos um 

sobre o outro de forma que as faces numeradas ficaram para 

baixo. A probabilidade de, na disposição final, os cartões ficarem 

alternados entre pares e ímpares é de: 

 

a) 
1

126
     

b) 
1

140
     

c) 
1

154
     

d) 
2

135
     

e) 
3

136
    

   
111. (Espm 2012)  Para x N  e x > 2, a expressão 

 
   

2

2

x 1 ! . x!

x 2 ! . x 1 !



 
 é equivalente a:  

 
a) x – 2     
b) (x – 2)!     

c) (x – 1)!     

d) x      

e) x – 1    
   
112. (Uespi 2012)  De quantas maneiras podemos enfileirar 5 

mulheres e 3 homens de tal modo que os 3 homens permaneçam 

juntos?  

 
a) 8!      
b) 6!      

c) 6!3!      

d) 7!      

e) 9!    
   
113. (Uespi 2012)  De quantas maneiras podemos formar 5 

casais (com pessoas de sexos diferentes e não ordenados) a partir 

de um grupo formado por 5 homens e 5 mulheres? Desconsidere 

a ordem dos 5 casais.  
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a) 60      
b) 80      

c) 100     

d) 120     

e) 140    
   
114. (Insper 2012)  Em cada ingresso vendido para um show de 

música, é impresso o número da mesa onde o comprador deverá 

se sentar. Cada mesa possui seis lugares, dispostos conforme o 

esquema a seguir. 

 

 
 

O lugar da mesa em que cada comprador se sentará não vem 

especificado no ingresso, devendo os seis ocupantes entrar em 

acordo. Os ingressos para uma dessas mesas foram adquiridos 

por um casal de namorados e quatro membros de uma mesma 

família. Eles acordaram que os namorados poderiam sentar-se 

um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras 

distintas em que as seis pessoas poderão ocupar os lugares da 

mesa é. 

  
a) 96.      
b) 120.     

c) 192.     

d) 384.      

e) 720.  

   

115. Um prédio tem sombra, pela luz solar, projetada no solo 
horizontal com 70 m. Simultaneamente um poste de 8m de 
altura localizado nas proximidades deste prédio também tem 
sua sombra projetada no solo. Sabendo que neste instante os 
raios solares fazem um ângulo de 45° com o solo, calcule a 
altura do prédio e a sombra do poste que, respectivamente, 
são: 

 
 
a) 70 m e 8 m 
b) 35 m e 8 m  
c) 70 m e 4 m  
d) 35 m e 4 m 
e) 20 m e 8 m 

 
116. Para se medir a largura de um rio, efetuaram-se três 
medições: RO mede 45 metros, OC mede 90 metros e  RE mede 
60 metros. 

 
Os pontos R e O são colocados no mesmo lado do rio e, no lado 
oposto, localiza-se o ponto P, de forma que os três fiquem 
alinhados. Qual a largura do rio (distância entre os pontos P e 
R)? 
A) 50 m 
B) 60 m 
C) 70 m 
D) 80 m 
E) 90 m 
117. Qual e a medida da 
hipotenusa do triangulo retângulo 
da figura? 
a) 10 m 
b) 9 m 
c) 8 m 
d) 7 m 
e) 6 m 
 
 
 
 
118. (PUCSP) Dois navios navegavam pelo Oceano Atlântico, 
supostamente plano: X, à velocidade constante de 16 milhas por 
hora, e Y à velocidade constante de 12 milhas por hora. Sabe-se 
que às 15 horas de certo dia Y estava exatamente 72 milhas 
ao sul de X e que, a partir de então, Y navegou em linha reta 
para o leste, enquanto que X navegou em linha reta para o sul, 
cada qual mantendo suas respectivas velocidades. Nessas 
condições, às 17 horas e 15 minutos do mesmo dia, a distância 
entre X e Y, em milhas, era: 
 
a) 45 
b) 48 
c) 50 
d) 55 
e) 58 
 
119. (Ufjf 2011)  Para uma viagem, seis amigos alugaram três 

motocicletas distintas, com capacidade para duas pessoas cada. 

Sabe-se que apenas quatro desses amigos são habilitados para 

pilotar motocicletas e que não haverá troca de posições ao longo 

do percurso. De quantas maneiras distintas esses amigos podem 

se dispor nas motocicletas para realizar a viagem?  

 
a) 24      
b) 72      

c) 120      
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d) 144      

e) 720    
   
120. (Uel 2011)  Um grupo de 6 alunos decide escrever todos os 

anagramas da palavra PERGUNTA. Esta tarefa será feita em 

vários turnos de trabalho. Em cada turno 3 alunos escrevem e os 

outros descansam. Para serem justos, decidiram escrever o 

mesmo número de anagramas em cada turno. 

Qual deve ser o número mínimo de anagramas, escrito por turno, 

de modo que não se repitam grupos de trabalho?  

 
a) 23      
b) 720      

c) 2016     

d) 5040     

e) 35000    
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º TESTE QUIZENAL 
2º TRIMESTRE  -  2013 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

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

  2ª 05-julho-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 

 


