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Coordenação do Ensino Médio 

5º TESTE QUINZENAL- 2ª SÉRIE – 1º TRIMESTRE 2014 

GRAMÁTICA [01-06]: 

 

1.Na oração “Não foi aceita por mim a recompensa oferecida”, os 
termos “por mim” e “recompensa oferecida” são, respectivamente: 
a) sujeito e agente da passiva. 
b) agente da passiva e sujeito. 
c) adjunto adverbial de instrumento e objeto direto. 
d) objeto direto e sujeito 
e) adjunto adverbial de modo e sujeito. 
 
2.Assinale a análise correta do termo destacado: A terra era povoada 
de selvagens. 
a) objeto direto 
b) Objeto indireto 
c) Agente da passiva 
d) complemento nominal 
e) adjunto adverbial 
 
3.No período: “Quando enxotada por mim foi pousar na vidraça”, qual 
a função sintática de por mim? 
a) objeto direto 
b) sujeito 
c) objeto indireto 
d) complemento nominal 
e) agente da passiva 
 
4.Na oração: “Um dia um tufão furibundo abateu-se pela raiz”, um dia 
é: 
a) sujeito 
b) adjunto adnominal 
c) adjunto adverbial de tempo 
d) adjunto adverbial de modo 
e) objeto direto 
 
5.Na oração: “O alvo foi atingido por uma bomba formidável”, a 
locução “por uma bomba formidável” tem a função de: 
a) objeto indireto 
b) agente da passiva 
c) adjunto adverbial 
d) complemento nominal 
e) adjunto adnominal 
 
6.Qual a função sintática da palavra sublinhada no período seguinte: 
“É a hora em que o pássaro volta, mas de há muito não há pássaros;” 
a) Complemento nominal 
b) Predicativo do sujeito 
c) Objeto direto 
d) Sujeito 
e) Objeto indireto 
 

LITERATURA [07-12]: 

 
7. (UCSAL) Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira são 
representantes de uma mesma escola literária. Assinale a alternativa 
cujos versos exemplificam as características dessa escola. 
a) A noite caiu na minh‟alma, 
fiquei triste sem querer. 
Uma sombra veio vindo, 
veio vindo, me abraçou. 
Era a sombra de meu bem 
que morreu há tanto tempo. 

b) Dorme. 
Dorme o tempo que não podias dormir. 
Dorme não só tu, 
Prepara-te para dormir teu corpo e teu amor contigo. 
c) Pálida, à luz da lâmpada sombria, 
Sobre o leito de flores reclinada, 
Como a lua por noite embalsamada. 
Entre as nuvens do amor ela dormia! 
d) Nas horas da noite, se junto a meu leito 
Houveres acaso, meu bem, de chegar, 
Verás de repente que aspecto risonho 
Que torna o meu sonho, 
Se o vens bafejar! 
e) Quantas vezes, em sonho, as asas da saudade 
Solto para onde estás, e fico de ti perto! 
Como, depois do sonho, é triste a realidade! 
Como tudo, sem ti, fica depois deserto! 
 
8. (PUCCAMP) O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobre; 
Sangram, em laivos de ouro, as minas, que a ambição 
Na torturada entranha abriu da terra nobre; 
E cada cicatriz brilha como um brasão. 
O ângelo plange ao longe em doloroso dobre. 
O último ouro do sol morre na cerração. 
E, austero, amortalhando a urbe gloriosa e pobre, 
O crepúsculo cai como uma extrema-unção. 
Podemos reconhecer nas estrofes acima, de Olavo Bilac, as 
seguintes características do estilo de época que marcou sua poesia: 
a) Interesse pela descrição pormenorizada da paisagem, numa 
linguagem que procura impressionar os sentidos. 
b) Uso do vocabulário próprio para acentuar o mistério, a realidade 
oculta das coisas, que deve ser sugerida por meio de símbolos. 
c)   Valorização do passado histórico, em busca da definição da 
nacionalidade brasileira. 
d) Utilização exagerada de hipérboles, perífrases e antíteses, no 
desejo de não nomear diretamente as coisas, mas de fazer alusão a 
elas. 
e) Busca de imagens naturais e vocabulário simples, predileção pelo 
verso branco e negação de inversões sintáticas. 

 

9. (FUND. UNIV. RIOGRANDE) Marque a afirmativa correta: 

a) O Parnasianismo caracterizou-se, no Brasil, pela busca da 

perfeição formal na poesia. 

b) O Parnasianismo determinou o surgimento de obras de tom 

marcadamente coloquial. 

c) O Parnasianismo, por seus poetas, preconizava o uso do verso 

livre. 

d) O Parnasianismo brasileiro deu ênfase ao experimentalismo 

formal. 

e) O Parnasianismo foi o responsável pela afirmação de uma poesia 

de caráter sugestivo e musical. 

 

10. Assinale a alternativa que tenha apenas características do 

Parnasianismo: 

a) culto da forma; objetivismo; predomínio dos elementos da 
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natureza; 

b) preocupação com a forma, com a técnica e com a métrica; 

presença de rimas ricas, raras, preciosas; 

c) predomínio do sentimentalismo; vocabulário precioso; descrições 

de objetos; 

d) teoria da arte pela arte; métrica perfeita; busca do nacionalismo; 

e) sexualidade; hereditariedade; meio ambiente. 

 

11. (MACKENZIE) Não caracteriza a estética parnasiana: 

a) A oposição aos românticos e distanciamento das preocupações 

sociais dos realistas. 

b) A objetividade, advinda do espírito cientificista, e o culto da forma. 

c) A obsessão pelo adorno e contenção lírica. 

d) A perfeição formal na rima, no ritmo, no metro e volta aos motivos 

clássicos. 

e) A exaltação do “eu” e fuga da realidade presente. 

  

12. (CEFET-PAR)  

E sobre mim, silenciosa e triste, 

A Via-Láctea se desenrola 

Como um jarro de lágrimas ardentes. (Olavo Bilac) 

Sobre o fragmento poético não é correto afirmar:  

a) A “Via-Láctea” sofre um processo de personificação. 

b) A cena é descrita de modo objetivo, sem interferência da 

subjetividade do eu-poético. 

c) A opção pelos sintagmas “desenrola” e “jarro de lágrimas 

ardentes”visa a presentificar o movimento dos astros. 

d) Há predomínio da linguagem figurada e descritiva. 

e) A visão de mundo melancólica do emissor da mensagem se 

projeta sobre o objeto poetizado. 

 

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]: 

MEMORIA: CÓMO MANTENERLA 
EN FORMA 
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¿Dónde está mi agenda?, ¿a quién tenía que llamar? Los olvidos 
cotidianos parecen inevitables y muchas personas se resignan a 
padecerlos. ¿Se puede mantener la memoria en buen estado durante 
toda la vida? Sí, se puede entrenar la mente para mantenerla en 
forma. El desgaste apodado disfunción cognitiva mínima es normal 
en los adultos mayores. No obstante, es leve y no interfiere con las 
actividades de la persona, que suele compensarlo con experiencia e 
información acumulada. Distintos estudios que compararon el 
rendimiento intelectual de jóvenes universitarios y personas sanas de 
la tercera edad muestran que obtienen similares resultados, dado que 
los mayores compensan su menor velocidad mental con mayor 
cúmulo de conocimientos previos. Investigaciones recientes señalan 
que ciertos patrones de nuestro estilo de vida pueden convertirse en 
un factor protector frente a los trastornos cognitivos en general. Se 
sabe que mantener una buena salud física es fundamental para 
proteger nuestro cerebro del deterioro. La realización periódica de 
ejercicios físicos y una dieta rica en frutas y verduras, ayudan a 
mantener la mente en forma. Pero además es sumamente importante 
mantener una buena salud emocional, ya que el estrés, la depresión 
y la ansiedad tienen consecuencias negativas para las funciones 
intelectuales. Algunos expertos especulan con que el aprendizaje en 
sí estimula un mayor crecimiento de las neuronas, y por lo tanto 
puede crear una reserva más grande en el cerebro. Hoy en día 
existen programas de entrenamiento cognitivo, ya sea mediante 
ejercicios individuales o talleres grupales, que permiten mantener la 
mente en forma. Otro factor que puede protegernos del deterioro 
cognitivo es el grado de actividad y ejercitación mental que  tengamos 
a lo largo de la vida. 
 
19- Analice las afirmativas sobre el texto y rellene los paréntesis con 
V para verdadero y F para falso. 
 
(   ) Los disturbios mentales suelen interferir con el estilo de vida de 
los adultos. 
(   ) El acopio de información contrarresta la declinación de la 
memoria. 
(   ) La disminución de la capacidad intelectual en los jóvenes es leve 
comparada con la de los mayores. 
(   ) El aumento de las neuronas controla y favorece el aprendizaje. 
(   ) El índice de ansiedad afecta el funcionamiento de las actividades 
mentales. 
La secuencia correcta en el rellenado de los paréntesis es: 
a) F – V – F – V – F 
b) F – F – F – V – F 
c) V – V – V – F – F 
d) V – F – V – F – V 
e) F – V – F – F – V 
 
20- La afirmación que NO está de acuerdo con el texto es: 
a) La merma de la rapidez mental suele ser crítica en los jóvenes. 
b) Es posible preservarnos de perturbaciones en la actividad del 
intelecto. 
c) Una vida saludable contribuye con el resguardo de las funciones 
intelectuales. 
d) Hay especialistas que vinculan capacidad de adquirir conocimiento 
y funciones cerebrales. 
e) Algunas personas sufren de olvidos pasajeros en el día a día. 
 
21- El conector “No obstante” (línea 07) puede ser reemplazado, sin 
cambio de significado, por 
a) A pesar de. 
b) Entretanto. 
c) Todavía. 
d) Sin embargo. 
e) Aunque. 
 
22- El verbo “tenía” que se encuentra en la primera línea, está 
conjugando en: 

a) pretérito perfecto 
b) pretérito pluscuamperfecto 
c) pretérito indefinido 
d) pretérito imperfecto 
e) pretério anterior 
 
 

 
 
23- Ello(1) se refiere 
a) a las relaciones familiares. 
b) a los problemas económicos. 
c) a los hijos y sus conflictos. 
d) al hecho de que los problemas de dinero están entrelazados con las relaciones 
familiares. 
e) a la manera de adquirir hábitos negativos. 
 
24- Éste(2) se refiere: 
a) al soborno 
b) al dinero 
c) a los gastos 
d) al estímulo 
e) a los padres 
 

INGLÊS [25-30]: 

 

Complete with Simple Present or Present Continuous (Progressive) 

 

25. She usually _______________ against injustice, but at this 

moment she _______________ against unemployment.  

a) protest / protesting  
b) protests / is protesting  
c) is protesting / protests  
d) protest / are protesting  
e) protested / are protesting 
 
26.Usamos o PresentProgressive Tense para:  

a) ação há pouco completada;  
b) ação que começou no passado e continua no presente;  
c) ação premeditada;  
d) ações habituais;  
e) ação praticada no momento em que se fala.  
 
27.CHECK THE CORRECT ANSWER. 

 

What ___________ you ____________ now? 
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I ________________ my car. 

a) do/do - am wash  
b) are/do - washing  
c) are/doing - am washing  
d) do/doing - washing 
 
Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se ao 

Passado Simples: 

28. We went to the cinema but I ___________ the movie.  

a) didn't enjoy  
b) didn't enjoyed  
c) did to enjoy  
d) did enjoy not  
e) wasn't enjoy 

 

29. Tell me, why __________ you so angry? 

a) was 

b) wasn't 

c) were 

d) did be 

e)didn't 

 

30. I didn't talk to Marta because we __________ for ages. 

a) hadn't meet 

b) didn't met 

c) had meeting 

d) hadn't met 

didmeetnot 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

 
Filosofia e Sociologia 

 
31. 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 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. 

 

32. UEL – PR 
 
 “Entre os „físicos‟ da Jônia, o caráter positivo invadiu de 
chofre a totalidade do ser. Nada existe que não seja natureza, physis. 
Os homens, a divindade, o mundo formam um universo unificado, 
homogêneo, todo ele no mesmo plano: são as partes ou os aspectos 
de uma só e mesma physisque põem em jogo. Por toda parte, as 
mesmas forças, manifestam a mesma potência de vida. As vias pelas 
quais essa physisnasceu, diversificou-se e organizou-se são 
perfeitamente acessíveis à inteligência humana: a natureza não 
operou „no começo‟ de maneira diferente de como o faz ainda, cada 
dia, quando o fogo seca uma vestimenta molhada ou quando, num 
crivo agitado pela mão, as partes mais grossas se isolam e se 
reúnem. 
 

VERNANT, Jean-Pierre. As Origens do Pensamento Grego.  
Tradução de: FONSECA, Isis Borges B. da. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Difel, 2002. p. 110. 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
a) Para explicar o que acontece no presente é preciso compreender 

como a natureza agia “no começo”, ou seja, no momento original. 

b) O nascimento, a diversidade e a organização dos seres naturais 

têm uma explicação natural e esta pode ser compreendida 

racionalmente. 

c) A explicação para os fenômenos naturais pressupõe a aceitação 

de elementos sobrenaturais. 

d) A razão é capaz de compreender parte dos fenômenos naturais, 

mas a explicação da totalidade deles está além da capacidade 

humana. 

e) A diversidade de fenômenos naturais pressupõe uma 

multiplicidade de explicações e nem todas essas explicações 

podem ser racionalmente compreendidas. 

 
33.UEL-PR 
 
 “Mais que saber identificar a natureza das contribuições 
substantivas dos primeiros filósofos é fundamental perceber a 
guinada de atitude que representam. A proliferação de óticas que 
deixam de ser endossadas acriticamente, por força da tradição ou da 
„imposição religiosa‟,é o que mais merece ser destacado entre as 
propriedades que definem a filosoficidade” 
 

OLIVIA, Alberto; GUERREIRO, Mario. Pré-Socráticos: a invenção da 
filosofia. Campinas: Papirus, 2000. p. 24. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a “guinada de atitude” que o 
texto afirma ter sido promovida pelos primeiros filósofos. 
a) A aceitação acrítica das explicações tradicionais relativas aos 

acontecimentos naturais. 

b) A discussão crítica das ideias e posições, que podem ser 

modificadas ou reformuladas 

c) A busca por uma verdade única e inquestionável, que pudesse 

substituir a verdade imposta pela religião 

d) A confiança na tradição e na “imposição religiosa” como 

fundamentos para o conhecimento. 

e) A desconfiança na capacidade da razão em virtude da 

“proliferação de óticas” conflitantes entre si. 

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

I. Os poemas homéricos, em razão de muitos de seus 

componentes, já contêm características essências da 
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compreensão de mundo grega que, posteriormente, se 

revelaram importantes para o surgimento da Filosofia. 

II. O naturalismo, que se manifesta nas origens da filosofia, na 

medida em que nem homens nem deuses são 

compreendidos como perfeitos. 

III. A humanização dos deuses na religião grega, que os 

entende movidos por sentimentos similares aos dos 

homens, contribuiu para o processo de racionalização da 

cultura grega, auxiliando o desenvolvimento do pensamento 

filosófico e científico. 

IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento 

filosófico, devido à assimilação que os gregos fizeram da 

sabedoria dos povos orientais, sabedoria essa 

desvinculada de qualquer base religiosa. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II 

b) III e IV  

c) I, II e III 

d) II e III 

e) I 

 
35. De acordo com o pensamento de Parmênides, assinale a 
alternativa correta. 
a) O caminho da verdade afirma que o ser é e que o não-ser é 

necessário 

b) O caminho da verdade e o caminho da opinião são os mesmos, 

porque tudo é um eterno devir 

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

segundo não é passível de investigação. 

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

do conjunto das opiniões dos mortais que nasce a verdade. 

e) NDA 

 
36. Sobre a globalização, assinale o que é verdadeiro (V) ou falso (F). 
 
(    ) A globalização iniciou apenas com o desenvolvimento 
capitalista 
(    ) A globalização dos séculos XX e XXI apresenta como 
fatores principais o desenvolvimento tecnológico e econômico 
(    ) A integração e interdependência entre os países é uma das 
características da globalização  
(    ) O aumento do desemprego, segundo alguns críticos, deu-
se pelo avanço da globalização. 
(    ) A quebra de fronteiras, apesar de alguns pontos negativos, 
favorece o desenvolvimento do mercado devido ao processo de 
competição. 
A sequência correta é: 
a) FVVVV 

b) FFVVV 

c) VFFFF 

d) VVVVF 

e) VVVVV 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

 
37. A organização político-administrativa do Brasil-colônia estava 
calcada na divisão territorial em capitanias, no estabelecimento dos 
governos gerais e na criação da câmaras municipais. Tal organização 
atendia às necessidades inerentes à relação metrópole-colônia 
apontadas abaixo, COM EXCEÇÃO DE:  
a) Promover a ocupação territorial através do povoamento.  

b) Evitar gastos supérfluos com o envio de funcionários da metrópole 
para a colônia.  
c) Possibilitar a efetivação dos interesses metropolitanos, que tinham 
por base a política mercantilista.  
d) Restringir a participação política nas câmaras municipais aos 
chamados “homens bons”.  
e) Defender a colônia dos ataques e invasões das potências rivais.  
   
38. A criação do governo geral no Brasil representou:   
a) O fim das capitanias hereditárias.  
b) A proteção dos indígenas contra o avanço jesuítico.  
c) A descentralização administrativa da colônia.  
d) Um maior controle da Metrópole sobre a colônia.  
e) A liberação da atividade mineradora.  
   
39. A relação entre a consolidação do absolutismo em Portugal, no 
século XVI, e a criação do governo geral no Brasil, está no fato de 
que:  
a)  Ambos os processos deram-se no marco histórico do domínio 
espanhol sobre a Coroa Portuguesa, culminando na organização 
autoritária do poder em Portugal e no Brasil.  
b)  Na Metrópole e na colônia o papel transformador exercido pela 
Igreja, sobretudo pela Companhia de Jesus, levou ao acirramento de 
suas contradições políticas, sendo o absolutismo e o governo geral 
formas de superação da crise.  
c)  A criação do governo geral implicou o fortalecimento dos 
instrumentos de combate aos invasores estrangeiros e a 
centralização administrativa, pelas prerrogativas que eram atribuídas 
aos governadores em detrimento dos donatários.  
d)  Em Portugal, a nova forma do Estado expressa no absolutismo 
ampliou o espaço político dos produtores de açúcar, que se viram 
fortalecidos a ponto de instaurarem no Brasil uma nova forma de 
administração; o governo geral.  
e)  A falência econômica da empresa colonial portuguesa no século 
XVI exigiu novas formas de organização político-administrativas a fim 
impedir que Portugal e suas colônias passarem para a órbita de 
dominação do Império Britânico.  
 
40. No que diz respeito à combinação entre capital, tecnologia e 
organização, a lavoura açucareira implantada pelos portugueses no 
Brasil seguiu um modelo empregado anteriormente 
a) no Norte da África e no Caribe                   
b) no Mediterrâneo e nas ilhas africanas do Atlântico  
c) no sul da ltália e em São Domingos           
d) em Chipre e em Cuba  
e) na Península Ibérica e nas colônias holandesas.     
 
41. A implantação da lavoura canavieira no Brasil colonial, em 
meados do século XVI, deveu-se, dentre outros fatores a, EXCETO:  
a)condições geográficas favoráveis: clima quente e terras em 
abundância.  
b) experiência portuguesa bem sucedida nas Ilhas Atlânticas.  
c) ampla aceitação do açúcar no mercado internacional.  
d) participação de capitais holandeses na distribuição do produto.  
e) baixíssimos custos na montagem do engenho açucareiro.   
   
42. No Brasil colonial dos séculos XVI-XVII, a estrutura econômica 
tinha como suporte básico:  
a) extrativismo – trabalho livre – pequenas propriedades  
b) monocultura açucareira – escravidão – latifúndio 
c) cafeicultura – trabalho imigrante – latifúndio  
d) mineração – escravidão – médias propriedades  
e) monocultura açucareira – escravidão – mineração 

43.  Planos, metas e Brasília 
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O "planejamento econômico" estava no ar desde os anos 30, 

influenciado principalmente pelo sucesso da política do New Deal, 

aplicada por Franklin Delano Roosevelt à Depressão norte-

americana. Como governador de Minas (1945-51), JK adotara o 

binômio energia/transportes como metas de desenvolvimento. O 

Plano de Metas foi a primeira medida de planejamento econômico 

'stricto sensu', no Brasil. 

Constava de 31 metas, agrupadas em cinco setores básicos, para os 

quais deveriam ser encaminhados todos os investimentos públicos e 

privados do país: energia, transportes, indústrias de base, 

alimentação e educação (...). A meta 31, denominada meta síntese, 

era a construção de Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 

1960. 

Entre 1956 e 1961, a economia brasileira cresceu, em média, 8,1% 

ao ano (...). A fabricação de automóveis e de material elétrico 

ultrapassou 25% ao ano. Vários outros setores, como siderurgia, 

álcalis, celulose e papel, construção e pavimentação de rodovias, 

ultrapassaram as metas estabelecidas. 

                (Revista "Problemas Brasileiros". n. 352. julho/ago/2002. p. 

 O texto identifica dois momentos da história contemporânea 

associados, respectivamente, à 

a) Revolução Francesa, que pôs em prática os ideais de liberdade e 

fraternidade e à Revolução Socialista, que se inspirou no princípio de 

igualdade social. 

b) Primeira Guerra Mundial, que acabou por ressaltar as contradições 

do capitalismo e à Segunda Grande Guerra, que dividiu o mundo em 

dois blocos antagônicos. 

c) Guerra do Oriente Médio, que provocou a crise econômica do 

mundo capitalista e à Primeira Grande Guerra, que enfraqueceu os 

países com regimes democráticos. 

d) Primeira Guerra Mundial, que criou condições para o 

desenvolvimento do capitalismo moderno e à Revolução Russa, que 

desmantelou a ordem capitalista e burguesa. 

e) Segunda Guerra Mundial, que combateu os regimes políticos 

totalitários na Europa e à Revolução Russa, que promoveu o 

desenvolvimento econômico dos países pobres.  

 

44. Uma ameaça que não se cumpriu 

Em 1937, em Genebra, no plenário da Sociedade das Nações, o 

embaixador japonês barão Shudo levantou a tese de que as regiões 

inexploradas de vários países deveriam ser cedidas a nações ricas e 

populosas, como o Japão, naturalmente. Nesse caso o Brasil Central 

desértico era uma preocupação crescente. (...) Os estrategistas 

brasileiros concluíram que a Amazônia se autodefendia do 

colonizador branco com suas doenças, suas selvas e seu calor. Não 

havia porquê recear ali uma investida do Eixo. A mortandade 

provocada nos estrangeiros pela construção da ferrovia Madeira-

Mamoré, na atual Rondônia, também corroborava essa tese. 

Muito diferente, no entanto, era a situação da pré-Amazônia mato-

grossense e goiana, com suas extensas faixas de campos e cerrados 

habitáveis, colonizáveis sem maiores esforços. Era o caso típico da 

região do Araguaia-Xingu, que continha a Serra do Roncador e seus 

prodígios, além dos garimpos de diamantes do alto Araguaia, em 

parte contrabandeados para a Alemanha. 

                (Adaptado da Revista "Especial Temática". O Brasil que 

Getúlio sonhou. n.4. São Paulo: Duetto, 2004. p.71) 

A Sociedade das Nações mencionada no texto, também conhecida 

como Liga das Nações, foi criada em 1919 com o objetivo de 

a) promover a paz armada, após o Tratado de Versalhes, através da 

liderança do governo dos Estados Unidos, que presidiu essa 

organização. 

b) unir as nações democráticas e economicamente mais poderosas, 

para impedir a volta do nazi-fascismo, cuja expansão causara a 

Primeira Guerra Mundial. 

c) executar as determinações previstas pelo documento conhecido 

como "14 pontos de Wilson" e que favoreciam os países da Tríplice 

Aliança. 

d) promover o neocolonialismo na África, Ásia e Oceania, condição 

fundamental para a expansão mundial do capitalismo monopolista. 

e) intermediar conflitos internacionais a fim de preservar a paz 

mundial, fiscalizando o cumprimento dos tratados pós-guerra. 

 

45. Segundo as teorias desenvolvimentistas, a guerra era concebida 

como: 

a) uma necessidade de ampliar o mercado interno substituindo as 

importações. 

b) uma política econômica tendendo a desvalorizar a produção 

agrícola. 

c) uma forma de criar condições para a importação de tecnologia 

estrangeira. 

d) um recurso complementar e necessário à importação de produtos 

primários. 

e) uma política econômica que necessitava do apoio de todas as 

classes sociais para ser implementada. 

46. O clima de tensão oriundo da expansão imperialista na Ásia e 

determinador do 1Ž Conflito Mundial pode ser avaliado pelas: 
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a) rivalidades entre franceses e ingleses na Indochina, entre ingleses 

e russos na Ásia Central e entre russos e japoneses na Manchúria e 

Coréia. 

b) políticas de alianças entre russos e japoneses para bloquear as 

pretensões inglesas e francesas no sudeste asiático. 

c) tensões entre o Império Inglês e o Império Chinês em torno da 

Coréia e da Manchúria com o apoio da França à Inglaterra. 

d) rivalidades entre ingleses e franceses no sudeste asiático, entre 

belgas e alemães em Port-Arthur e entre russos e poloneses na Ásia 

Europeia. 

e) tensões entre o Império Austro-Húngaro e a Grécia na região do 

sudeste asiático com o apoio da Inglaterra aos gregos. 

 

47. Os Tratados de Paz assinados ao fim da Primeira Guerra Mundial 

"aglutinaram vários povos num só Estado, outorgaram a alguns o 

status de 'povos estatais' e lhes confiaram o governo, supuseram 

silenciosamente que os outros povos nacionalmente compactos 

(como os eslovacos na Tchecoslováquia ou os croatas e eslovenos 

na Iugoslávia) chegassem a ser parceiros no governo, o que 

naturalmente não aconteceu e, com igual arbitrariedade, criaram com 

os povos que sobraram um terceiro grupo de nacionalidades 

chamadas minorias, acrescentando assim aos muitos encargos dos 

novos Estados o problema de observar regulamentos especiais, 

impostos de fora, para uma parte de sua população. (... ) Os Estados 

recém-criados, por sua vez, que haviam recebido a independência 

com a promessa de plena soberania nacional, acatada em igualdade 

de condições com as nações ocidentais, olhavam os Tratados das 

Minorias como óbvia quebra de promessa e como prova de 

discriminação." 

           (Hannah Arendt, AS ORIGENS DO TOTALITARISMO) 

A alternativa mais condizente com o texto é: 

a) após a Primeira Guerra, os Tratados de Paz estabelecidos 

solaparam a soberania e estabeleceram condicionamentos aos novos 

Estados do Leste europeu através dos Tratados das Minorias, o que 

criou condições de conflitos entre diferentes povos reunidos em um 

mesmo Estado. 

b) o surgimento de novos Estados-nações se fez respeitando as 

tradições e instituições dos povos antes reunidos nos impérios que 

desapareceram com a Primeira Guerra Mundial. 

c) os Tratados de Paz e os Tratados das Minorias restabeleceram, no 

mundo contemporâneo, o sistema de dominação característico da 

Idade Média. 

d) apesar dos Tratados de Paz estabelecidos depois da Primeira 

Guerra terem tido algumas características arbitrárias em relação aos 

novos Estados-nações do Leste europeu, o desenvolvimento 

histórico destas regiões demonstra que foi possível uma convivência 

harmoniosa e gradativamente ocorreu a integração entre as minorias 

e as maiorias nacionais. 

e) os Tratados de Paz depois da Primeira Guerra conseguiram 

satisfazer os vários povos do Leste europeu.  O que perturbou a 

convivência harmoniosa foi o movimento de refugiados das 

revoluções comunistas. 

 

48. "Foi em 1994 que acabou o século XIX (...) De 1815 a 1914, a 

Europa (...) desfrutara um século de paz (...) Nesse século, a 

burguesia pôde consolidar o seu poder (...) E o imperialismo 

colonialista ia bem, obrigado, na África e Ásia. A guerra de 1914 caiu 

como uma bomba NESTE (PARAÍSO)." 

A 1• Guerra Mundial descortinou uma  série de conflitos camuflados 

neste "paraíso" tais como: 

a) a luta pelas terras conquistadas na América e a manutenção do 

tráfico de escravos. 

b) a disputa de mercados mundiais pelas nações europeias 

imperialistas como a Inglaterra, Alemanha e França e a opressão aos 

movimentos nacionalistas na África e na Ásia. 

c) a difusão do movimento socialista em países como a Inglaterra e 

França com o advento da Revolução Russa. 

d) a disputa dos mercados consumidores europeus pelas nações 

independentes da África e da Ásia. 

e) a luta dos americanos e brasileiros pelo controle dos mercados 

fornecedores de matérias-primas japoneses e africanos. 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 
49. (Ufpb 2012)  Leia a seguir os versos da canção Saga da 
Amazônia, de autoria do paraibano Vital Fariasque expressam uma 
das facetas da ocupação doespaço rural amazônico e da questão 
agráriabrasileira. 
 
Toda mata tem caipora para a mata vigiar 
veio caipora de fora para a mata definhar 
e trouxe dragão-de-ferro, prá comer muita madeira 
e trouxe em estilo gigante, prá acabar com a capoeira 
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar 
prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar: 
se a floresta meu amigo, tivesse pé prá andar 
eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá 
O que se corta em segundos gasta tempo prá vingar 
e o fruto que dá no cacho prá gente se alimentar? 
Mas o dragão continua a floresta devorar 
e quem habita essa mata, prá onde vai se mudar? 
corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá 
tartaruga: pé ligeiro, corre-corre tribo dos Kamaiura 
No lugar que havia mata, hoje há perseguição 
grileiro mata posseiro só prá lhe roubar seu chão 
castanheiro, seringueiro já viraram até peão 
afora os que já morreram como ave-de-arribação 
Zé de Nata tá de prova, naquele lugar tem cova 
gente enterrada no chão. 
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Disponível em: <http://letras.terra.com.br/vital-farias/380162>. Acesso 
em: 13 out. 2011. 

 
Com base na leitura desses versos e na literatura sobre o assunto, é 
correto afirmar:  
a) A violência decorrente dos conflitos por terra é uma característica 
marcante apenas da Amazônia.  
b) A ocupação do espaço agrário pelo agronegócio produz impactos 
sociais e ambientais negativos.  
c) A derrubada da mata, seguida do seu reflorestamento, resolveria 
os conflitos por terra na Amazônia.  
d) As ações públicas de ocupação do espaço rural foram planejadas 
de acordo com a população local.  
e) As sociedades indígenas foram privilegiadas com a chegada das 
multinacionais ao campo.  
 
50. (Espcex (Aman) 2012)Uma das principais dificuldades que alguns 
países periféricos ou semi-periféricos, como o Brasil, encontram no 
mercado mundial de produtos agrícolas é  
a) a concessão de subsídios agrícolas que países como os Estados 
Unidos e os da União Europeia cedem aos seus respectivos 
produtores.  
b) a política anti-protecionista que os países desenvolvidos adotam 
em relação à importação desses produtos.  
c) o alto custo de produção de todos os seus produtos agrícolas em 
relação aos custos desses produtos nos países desenvolvidos.  
d) o reduzido interesse de mercados fortes como o asiático, que 
apresenta baixa importação desses produtos.  
e) a baixa produtividade agrícola apresentada por esses países, não 
sendo suficiente para que haja excedente para ser exportado.  
 
51. (G1 - ifsp 2012)Observe a fotografia aérea de um hotel-fazenda. 
 

 
 
Empreendimentos como esse têm se expandido no campo brasileiro, 
revelando um novo mundo rural em que se destaca 
a) a formação dos complexos agroindustriais.  
b) o enriquecimento dos pequenos proprietários.  
c) o fenômeno da “migração de retorno”.  
d) a realização de atividades rurais não agrícolas.  
e) a terceirização das atividades produtivas.  
 
52. (Unesp 2010)  Correlacione os conceitos a seguir: 
 
I. Urbanização; 
II. Rede urbana; 
III. Hierarquia urbana; 
IV. Polarização e 
V. Metrópole. 

(     ) As aglomerações urbanas mantêm e reforçam laços 
interdependentes entre si e com outras áreas que elas atraem. Estas 
áreas que sofrem atração podem, às vezes, pertencer a regiões 
homogêneas diversas. Estas áreas criam um sistema urbano regional 
mais bem definido. Portanto, as regiões, de forma geral, nada mais 
são que recortes territoriais destas áreas. 
(     ) A característica marcante da estrutura dos sistemas de cidades 
que varia de acordo com seu tamanho, com a extensão de sua área 
de influência espacial e com a sua qualidade funcional no que se 
refere aos fluxos de bens, de pessoas, de capital e de serviços. No 
esquema atual das relações entre as cidades, uma vila pode se 
relacionar diretamente com a metrópole nacional, ao contrário do 
esquema clássico, onde a vila se relaciona, primeiramente, com a 
cidade local, depois com o centro regional, e em sequência, com a 
metrópole regional e nacional. 
(     ) O processo vinculado às transformações sociais que provocam 
a mobilização de pessoas, geralmente, de espaços rurais para 
centros urbanos. Essa mobilização de pessoas é motivada pela 
busca por estratégias de sobrevivência, visando à inserção no 
mercado de trabalho bem como na vida social e cultural do centro 
urbano. 
 
(     ) O conjunto articulado ou integrado de áreas urbanas que 
cobrem um determinado espaço geográfico e que se relacionam 
continuamente. 
(     ) O termo empregado para cidade central de uma determinada 
região geográfica, densamente urbanizada, que assume posição de 
destaque na economia, na política, na vida cultural etc. A mancha 
urbana é formada, geralmente, por cidades com tendência ao 
fenômeno de conurbação. Vários municípios formam uma grande 
comunidade, interdependente entre si e com a preocupação de 
resolver os problemas de interesse comum. 
 
A sequência correta obtida a partir da correlação entre os conceitos e 
as definições é:  
a) I, II, IV, V, III.  
b) II, V, I, III, IV.  
c) IV, III, I, II, V.  
d) III, IV, I, II, V.  
e) IV, I, V, II, III.  
 
53. (Uerj 2009)     

 
SÃO 

PAUL
O 

LONDRE
S 

PARIS 
NOVA 
YORK 

TÓQUI
O 

POPULAÇÃ
O 
(milhões de 
habitantes) 

18,8 8,5 9,9 19 35,7 

PIB (em 
dólares) 

225 
bilhõe

s 

452 
bilhões 

460 
bilhõe

s 

1,1 
trilhã

o 

1,2 
trilhão 

Posição que 
a cidade 
ocuparia, se 
fosse um 
país, no 
ranking das 
maiores 
economias 

33º 20º 19º 11º 10º 

 

Neste ano, segundo dados da ONU, o número de pessoas no mundo 

que mora em áreas urbanas ultrapassará a população que vive em 

áreas rurais. Entretanto, o processo de urbanização da humanidade é 

extremamente desigual, tanto em termos quantitativos como 

qualitativos. 

As cidades da tabela fazem parte de um grupo caracterizado por uma 
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especificidade que o distingue da maioria dos centros urbanos. 

Essa especificidade está enunciada na seguinte alternativa:  

a) cidades globais polarizam a economia mundial.  
b) megacidades concentram a urbanização dos países 
desenvolvidos.  
c) centros urbanos com PIB elevado agregam a função de capital 
nacional.  
d) megalópoles abrigam a maior parte da população de baixa renda 
do hemisfério norte.  
 
54. (Udesc 2012)O Censo de 2010 revelou aspectos importantes da 
moradia da população de baixa renda no Brasil. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aglomerados subnormais 
são aqueles conhecidos popularmente como “favelas, invasões, 
grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, 
entre outros”. Analise as proposições sobre os aglomerados 
subnormais. 
 
I. A maior parte dos aglomerados subnormais localiza-se nas regiões 
metropolitanas. 
II. Os aglomerados subnormais frequentemente ocupam áreas menos 
propícias à urbanização, como encostas íngremes no Rio de Janeiro, 
áreas de praia em Fortaleza, vales profundos em Maceió (localmente 
conhecidos como grotas), baixadas em Macapá e manguezais em 
Cubatão. 
III. Existem muitos aglomerados subnormais na região Sudeste. 
IV. A maioria do aglomerados subnormais, entretanto, possui rede 
elétrica e de água. 
V. A população que mora nos aglomerados subnormais é 
considerada de classe média. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.  
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.  

 

55. O Sudeste brasileiro foi durante muitos anos a região brasileira 

que mais recebeu migrantes, no entanto, nas últimas décadas esse 

cenário mudou, atualmente a região Centro-Oeste é o principal 

destino para os fluxos migratórios. Essas regiões recebem migrantes 

de várias partes do Brasil. O complexo regional brasileiro que é a 

principal origem de emigrantes (que saem) é: 

a) Sudeste 

b) Centro-Oeste 

c) Norte 

d) Sul 

e)Nordeste 

 

56. (FEI) Migrações pendulares são: 

a) movimentos da população rural em direção aos grandes centros 

urbanos. 

b) deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao 

campo. 

c) movimentos ligados a atividades pastoris. 

d) movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e 

o local de trabalho. 

e) troca de imigrantes entre as grandes regiões. 

  
57.(FGV-SP) 
Omapaaseguirapresentaonúmerodemigrantesqueentraramemcadaum
adasregiõesbrasileiras e os que delas saíram em 2009. Sobre esse 
fenômeno e suas causas, assinale a alternativa correta: 

 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2011/07/15/centro-oeste-e-a-
regiao-que-mais-retem-imigrantes-aponta-ibge.jhtm 

a) Uma parcela significativa dos migrantes que chegam à Região 
Nordeste é constituída por nordestinos que haviam migrado para 
outras regiões em períodos anteriores. 
b) O elevado saldo migratório registrado na Região Centro-Oeste 
pode ser explicado pela grande demanda por trabalhadores 
agrícolas, já que a agricultura da região caracteriza-se pela baixa 
intensidade tecnológica. 
c) A Região Sul apresenta saldo migratório positivo, em grande parte 
resultante da atração exercida pelas metrópoles nacionais que 
polarizam a região. 
d) A Região Norte apresenta saldo migratório negativo, reflexo da 
crise demográfica que se instalou no Amazonas após o fim da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). 
e) A Região Sudeste deixou de figurar como polo de atração de 
imigrantes, devido à estagnação dos espaços industriais nela 
situados. 

58. (UNISA)A história da imigração para as zonas cafeeiras de São 
Paulo começa no Segundo Reinado, mas tem maior impacto nos 
anos posteriores à proclamação da República. O incentivo à vinda de 
imigrantes passou por alguns ensaios e erros. Em 1847, Nicolau de 
Campos Vergueiro, antigo regente do Império e fazendeiro, cuja 
fortuna provinha em boa parte do comércio de importação de 
escravos, tentou uma primeira experiência.BORIS, Fausto. História 
do Brasil. 
Essa primeira experiência foi o “sistema de parceria” que não 
prosperou. Como razão para o fracasso desse sistema pode-se 
destacar: 
a) os colonos imigrantes não se adaptaram ao trabalho nas lavouras 
de café, que exigia alto nível técnico; 
b) a impossibilidade de convivência, em uma mesma fazenda, de 
colonos imigrantes com escravos negros; 
c) os colonos imigrantes não se adaptaram às novas condições de 
vida e ao clima do Brasil, preferindo retornar ao país de origem; 
d) não era de interesse do governo imperial incentivar a vinda de 
imigrantes, devido ao alto custo da viagem; 
e) os colonos imigrantes foram forçados a enfrentar um regime de 
semi-escravidão, devido às condições contratuais firmadas com os 
fazendeiros. 
  
59. (MACK) O fenômeno urbano mais visível, em decorrência das 
migrações pendulares, é: 
a) o aumento da mão-de-obra informal. 
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b) a formação exclusiva de cidades-satélites. 
c) a formação de cidades-dormitório. 
d) a diminuição dos cinturões verdes. 
e) o aumento do efeito estufa. 
  
60. (UFPI) Acerca da imigração no Brasil do século XIX: 
(   ) O governo imperial teve que recorrer à mão-de-obra estrangeira, 
porque os trabalhadores brasileiros se recusavam a deixar a sua terra 
de origem. 
(   ) A imigração foi a solução encontrada para o problema da 
substituição da mão-de-obra escrava e 
foi vista como um encaminhamento em direção à abolição. 
(   ) Atingiu majoritariamente as regiões sudeste e sul do País, a 
primeira para servir de mão-de-obra 
nas fazendas de café e a segunda para a formação de colônias. 
(   ) A escolha do imigrante europeu esteve associada à teoria do 
branqueamento, argumentação racista 
que caracterizava a mentalidade dos círculos dirigentes do Império.  
a. FVVV  
b. FVFV  
c. FFVV  
d. FVVF  
e. VFVV 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. Sobre a lei conhecida como Maria da Penha, pode-se afirmar que 
: 
a) Família é a comunidade compreendida como a comunidade 
formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
b) Não cabe ao Ministério Público requerer medidas protetivas à 
ofendida; 
c) Entende-se como unidade doméstica somente a casa onde vive a 
família; 
d) Aplica-se a qualquer mulher, estando ou não em situação de 
violência doméstica e familiar; 
e) N.D.A. 
 
62. O xisto é considerado o combustível fóssil que menos emite 
dióxido de carbono. Mas, assim como o petróleo, a exploração do 
xisto também oferece riscos ambientais e seus problemas ainda não 
são totalmente conhecidos. Sua técnica de extração está proibida em 
países como  
a) França, Bulgária e Irlanda. 
b) EUA, França e Irlanda 
c) França, Brasil e Bulgária 
d) EUA, Brasil e Irlanda 
e) França, Bulgária e Brasil 
 
63.  

A Câmara Federal aprovou nesta quinta-feira (10.04.2014) projeto de 
lei que estabelece no Sistema Único de Saúde (SUS) atendimento 

específico para mulheres vítimas de violência doméstica. Pela 
proposta, fica instituído na lei 
a) direito ao atendimento prioritário em emergências de hospitais, 
assim como em outros órgãos e empresas públicos e em bancos. 
b) direito à Carteira Nacional de Saúde, em que constarão os dados e 
os atendimentos para acompanhamento em unidades do SUS. 
c) direito a regulamentação deações e serviços de saúde sendo 
oferecido  atendimento psicológico e cirurgia reparadora a mulheres 
agredidas em casa. 
d) direito, em toda a rede do SUS e conveniados, a realizar cirurgia 
para esterilização quando desejar, contanto que seja maior de vinte e 
cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, e se em 
convivência conjugal, com o consentimento do marido. 
e) A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou 
parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por meio de 
cirurgia plástica. 
 
64.  
I - O xisto é uma camada de rocha sedimentar originada sob 
temperaturas e pressões elevadas, contendo matéria orgânica, 
disseminada em seu meio mineral.  
II - Ao aquecer essa rocha obtém-se um óleo, que em seguida é 
refinado.  
III - O óleo do xisto refinado é totalmente diferente ao petróleo de 
poço, sendo um combustível menos valorizado.  
IV - É possível produzir gasolina, gás combustível e enxofre através 
do óleo encontrado no xisto betuminoso.  
De acordo com as afirmações acima, podemos afirmar que 
a) I, II e III estão corretas 
b)I, III e IV estão corretas 
c)II, III e IV estão corretas 
d)I, III e IV estão corretas 
e)Todas estão corretas 
 
65. O Brasil tem 11 das 30 cidades mais violentas do mundo. 
Levantamento do Escritório sobre Drogas e Crime das Nações 
Unidas com base em assassinatos ocorridos no ano de 2012 aponta 
Maceió como à quinta cidade em homicídios por cada 100 mil 
habitantes. De acordo com a pesquisa assinale a alternativa 
incorreta: 
a)Natal (12ª posição); Salvador (13ª). 
b)Vitória (14ª); São Luís (15ª). 
c)Belém (23ª); Campina Grande (25ª). 
d)Goiânia (28ª); e Cuiabá (29ª). 
e)João Pessoa (3ª); e Maceió (5ª). 
 
66. É correto afirmar que as comissões parlamentares de inquérito 
possuem, dentre outros, poderes de 
a) inaugurar a sessão legislativa.  
b) investigação próprios das autoridades judiciais.  
c) regular a criação de serviços comuns da Câmara dos Deputados.  
d) elaborar o regimento comum do Senado Federal. 
e) conhecer do veto e sobre ele deliberar 

 

FÍSICA [67-78]: 

 

67- O expoente de Poisson de um gás ideal é y=3/2. Se certa 

quantidade desse gás ocupa inicialmente volume de 5,0 litros e 

exerce pressão de 2,0 atmosferas, que pressão passará a exercer ao 

sofrer uma contração adiabática, ocupando ao final volume de 1,0? 

a) aproximadamente 22,4 atm 

b) 35 atm 

c) 48 atm 

d) aproximadamente 50 atm 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/dioxido-de-carbono-na-atmosfera-sequestro-de-carbono.htm
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e) aproximadamente 64,2 atm 

 

68- Um recipiente contém certa massa de gás ideal que, na 

temperatura de 27ºC, ocupa um volume de 15 litros. Ao sofrer uma 

transformação isobárica, o volume ocupado pela massa gasosa 

passa a ser de 20 litros. Nessas condições, qual foi a variação de 

temperatura sofrida pelo gás? 

a) 100ºC 

b) 150ºC 

c) 220ºC 

d) 250ºC 

e) 320ºC 

 

69- Um gás está confinado num cilindro provido de um pistão. O gás 

é, então, aquecido, e o pistão é mantido fixo na posição inicial. 

Assinale a alternativa ERRADA: 

a) A pressão do gás aumenta. 

b) A força que o gás exerce no pistão é cada vez maior. 

c) O gás é mantido num volume constante. 

d) O trabalho realizado pelo gás é cada vez maior. 

e) A energia interna do gás é cada vez maior. 

 

70- Um volume 8,2 l é ocupado por 64 g de gás oxigênio à 

temperatura de 27ºC. Qual a pressão no interior do recipiente? 

Considere o oxigênio um gás perfeito. (1mol de O2 = 32g) 

a) 2atm 

b) 3atm 

c) 4atm 

d) 5atm 

e) 6atm 

 
71. (Enem PPL 2012)Um aquecedor solar consiste essencialmente 
em uma serpentina de metal, a ser exposta ao sol, por meio da qual 
flui água a ser aquecida. A parte inferior da serpentina é soldada a 
uma chapa metálica, que é o coletor solar. A forma da serpentina tem 
a finalidade de aumentar a área de contato com o coletor e com a 
própria radiação solar sem aumentar muito o tamanho do aquecedor. 
O metal, sendo bom condutor, transmite e energia da radiação solar 
absorvida para as paredes internas e, daí, por condução, para a 
água. A superfície deve ser recoberta com um material, denominado 
material seletivo quente, para que absorva o máximo de radiação 
solar e emita o mínimo de radiação infravermelha. Os quadros 
relacionam propriedades de alguns metais/ligas metálicas utilizados 
na confecção de aquecedores solares: 
 

Material metálico Condutividade térmica 
(W/m K) 

Zinco 116,0 

Aço 52,9 

cobre 411,0 

 

 
Os aquecedores solares mais eficientes e, portanto, mais atrativos do 
ponto de vista econômico, devem ser construídos utilizando como 
material metálico e material seletivo quente, respectivamente,  
a) aço e material seletivo quente A.  
b) aço e material seletivo quente B.  
c) cobre e material seletivo quente C.  
d) zinco e material seletivo quente B.  
e) cobre e material seletivo quente A. 
 
72. (Pucsp 2010)Um cubo de gelo de massa 100 g e temperatura 

inicial -10 ºC é colocado no interior de um micro-ondas. 

Após 5 minutos de funcionamento, restava apenas vapor d' água. 

Considerando que toda a energia foi totalmente absorvida pela 

massa de gelo (desconsidere qualquer tipo de perda) e que o 

fornecimento de energia foi constante, determine a potência utilizada, 

em W. 

 
 

São dados: 

Pressão local = 1 atm 

Calor específico do gelo = 0,5 cal.g-1.0C-1 

Calor específico da água líquida = 1,0 cal.g-1.0C-1 

Calor latente de fusão da água = 80 cal. g-1 

Calor de vaporização da água = 540 cal.g-1 

1 cal = 4,2 J  

a) 1008  
b) 896  
c) 1015  
d) 903  
e) 1512  
 
73. (Ufrgs 2010)  Considere as afirmações a seguir, referentes aos 

três processos de transferência de calor. 

I. A radiação pode ser refletida pelo objeto que a recebe. 

II. A condução ocorre pela propagação de oscilações dos 

constituintes de um meio material. 

III. A convecção ocorre apenas em fluidos. 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  
b) Apenas III.  
c) Apenas I e II.  
d) Apenas II e III.  
e) I, II e III.  
 

Material seletivo quente 

Razão entre a absorbância 
de radiação solar e a 
emitância de radiação 
infravermelha 

A. Óxido e sulfeto de níquel e 
zinco aplicados sobre 
zinco 

8,45 

B. Óxido e sulfeto de níquel e 
zinco sobre  
ferro galvanizado 

7,42 

C. Óxido de cobre em  
alumínio anodizado 

7,72 

ACIOLI, J. L. Fontes de energia. Brasília: UnB,1994. Adaptado. 
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74. (Upe 2010)Dois cilindros feitos de materiais A e B têm os mesmos 

comprimentos; os respectivos diâmetros estão relacionados por dA = 

2 dB. Quando se mantém a mesma diferença de temperatura entre 

suas extremidades, eles conduzem calor à mesma taxa. As 

condutividades térmicas dos materiais estão relacionadas por:  

a) kA = kB / 4  
b) kA = kB / 2  
c) kA = kB 
d) kA = 2 kB 
e) kA = 4 kB 
 
75. (Udesc 2010)Um sistema para aquecer água, usando energia 
solar, é instalado em uma casa para fornecer 400L de água quente a 
60 °C durante um dia. A água é fornecida para casa a 15 °C e a 
potência média por unidade de área dos raios solares é 130 W/m2. A 
área da superfície dos painéis solares necessários é:  
a) 9,50 m2 
b) 7,56 m2 
c) 2,00 m2 
d) 25,0 m2 
e) 6,73 m2 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

Você já pensou em passar a noite em uma geladeira ou 
dormir sobre uma grande pedra de gelo? 

Apesar de essa ideia ser assustadora, já existem hotéis 
feitos de gelo que são como imensos iglus. O primeiro hotel de gelo 
do mundo, o Ice, fica na Suécia. Esse hotel possui paredes, camas, 
mesas e tudo o que existe em um hotel normal, só que de gelo. Não 
há como não se impressionar. 

A inusitada construção é branca, transparente e costuma 
durar apenas o período do inverno, porque depois o gelo se derrete.  
 
76. (G1 - cps 2010)Numa noite, verificou-se que a temperatura 
externa era muito mais baixa que a temperatura do interior do hotel 
Ice. 
A diferença de temperatura entre o interior do hotel e seu exterior se 
deve ao fato de o gelo apresentar um valor baixo para  
a) o calor específico.  
b) a capacidade térmica.  
c) o coeficiente de atrito.  
d) o coeficiente de dilatação térmica.  
e) a constante de condutibilidade térmica.  
 
77. (Pucsp 2008)Leia a tirinha seguir: 

O fato de Calvin e Haroldo sentirem as sensações de calor e de frio 

sugere que a situação se passa  

a) de manhã e o calor específico da areia é maior do que o da água.  
b) à tarde e o calor específico da areia é maior do que o da água.  

c) de manhã e o calor específico da areia é menor do que o da água.  
d) à tarde e o calor específico da areia é menor do que o da água.  
e) ao meio-dia e o calor específico da areia é igual ao da água.  
 
78. (Ufpa 2008)Um expressivo polo de ferro-gusa tem se implantado 

ao longo da ferrovia de Carajás, na região sudeste do Pará, o que 

ensejou um aumento vertiginoso na produção de carvão, produzido 

normalmente com a utilização de fornos conhecidos como "rabos-

quentes", que a foto a seguir ilustra. Além dos problemas ambientais 

causados por esses fornos, a questão relativa às condições 

altamente insalubres e desumanas a que os trabalhadores são 

submetidos é preocupante. A enorme temperatura a que chegam tais 

fornos propaga uma grande quantidade de calor para os corpos dos 

trabalhadores que exercem suas atividades no seu entorno. 

 
Com base nas informações referidas no texto apresentado, analise as 

seguintes afirmações: 

I. O gás carbônico (CO2) emitido pelos fornos é um dos agentes 

responsáveis pelo aumento do efeito estufa na atmosfera. 

II. Nas paredes do forno de argila o calor se propaga pelo processo 

de convecção. 

III. O calor que atinge o trabalhador se propaga predominantemente 

através do processo de radiação. 

IV. O deslocamento das substâncias responsáveis pelo efeito estufa 

é consequência da propagação do calor por condução. 

Estão corretas somente  

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

QUÍMICA [79-90]: 

 

79. (UFSM) Os licores são constituídos principalmente de extrato de 
plantas, álcool etílico e uma grande quantidade de água e sacarose. 
Num copo de Becker, foram misturados 400 mL de solução de 
sacarose de concentração 57 g/L com 600 mL de solução de 
concentração 19 g/L do mesmo açúcar. A concentração da sacarose 
(C12H22O11) em mol L-1, na solução final é, aproximadamente, 

a) 0,10  

b) 0,34  

c) 1,00  

d) 3,42  

e) 34,20  

   

80. (UFRGS) O atleta Michael Phelps é considerado um fenômeno na 

natação. Contribui para esse sucesso uma particularidade metabólica 

que lhe confere uma recuperação fora do comum. Enquanto a maior 

parte dos nadadores, depois das competições, apresenta uma média 

de 10 milimols de ácido lático por litro de sangue, o nadador campeão 

apresenta apenas 5,6 milimols. 

Fonte: Veja, n. 2073, p.122, 13 ago. 2008. 

As concentrações de ácido lático (C3H6O3), em gramas por litro de 

sangue, que correspondem, respectivamente, a 10 milimols/L e 5,6 

milimols/L, são de aproximadamente 

a) 1 x 10-1 e 5,6 x 10-1.  
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b) 1 x 10-3 e 5,6 x 10-3.  

c) 4,5 x 10-1 e 2,5 x 10-1.  

d) 9 x 10-1 e 5 x 10-1.  

e) 9 x 10-3 e 5 x 10-3.  

 

81. (UFPR) A mistura de 26,7 g de NaCℓ (massa molar 53,4 g.mol-1) 

em água suficiente para que a solução apresente o volume de 500 

mL resulta numa concentração de: 

a) 26,7% (m/v).  

b) 26,7 g.L-1.  

c) 1,0 mol.L-1.  

d) 0,0534 g.L-1.  

e) 13,35 L.mol.  

   

82. (UFPR) Durante a temporada de verão, um veranista interessado 

em química fez uma análise da água da Praia Mansa de Caiobá. Pôs 

para evaporar ao ar livre 200 mL de água dessa praia, e o material 

sólido resultante ele colocou no forno de sua casa, ligado a 180 °C, 

por algumas horas. Ao pesar o material resultante, ele encontrou 6 

gramas de sólido como resultado. Supondo que o material 

encontrado pelo veranista era NaCℓ (59 g/mol), assinale a alternativa 

que apresenta a concentração desse sal na água do mar em mol/L. 

a) 0,5.  

b) 1.  

c) 3,4.  

d) 0,2.  

e) 0,1.  

 

83. Em determinadas condições, o dióxido de nitrogênio (NO2) pode 

ser formado a partir de nitrogênio (N2) e oxigênio (O2). Considere um 

recipiente de 24 L com êmbolo móvel em que há uma mistura 

estequiométrica de nitrogênio (N2) e oxigênio (O2), ou seja, a pressão 

parcial de nitrogênio no recipiente é metade da pressão parcial do 

oxigênio. A quantidade máxima que pode ser obtida do gás dióxido 

de nitrogênio, mantidas as condições de temperatura e pressão, é 

(A) 8 L.     

(B) 12 L.     

(C) 16 L.     

(D) 24 L.     

(E) 46 L. 

 

84. Um frasco de 250 mL contém neônio a uma pressão de 0,65 atm. 

Um outro frasco de 450 mL contém argônio a uma pressão de 1,25 

atm. Os gases são misturados a partir da abertura de uma válvula na 

conexão que liga os dois recipientes. Considerando o volume da 

conexão desprezível e, ainda, o sistema mantido a uma temperatura 

constante, a pressão final da mistura de gases é, aproximadamente, 

(A) 1,03 atm.     

(B) 1,90 atm.      

(C) 2,06 atm.      

(D) 2,80 atm.     

(E) 5,6 atm. 

 

85. Os gases do estômago, responsáveis pelo arroto, apresentam 

composição semelhante a do ar que respiramos: nitrogênio, oxigênio, 

hidrogênio e dióxido de carbono. Nos gases intestinais, produzidos 

no intestino grosso pela decomposição dos alimentos, encontra-se 

também o gás metano. Considerando cada gás individualmente, qual 

seria a ordem esperada de liberação destes para o ambiente, em 

termos de suas velocidades médias de difusão no ar? 

(A) N2 , O2 , CO2, H2, CH4               

(B) H2, N2, O2, CH4, CO2                 

(C) H2, CH4, N2, O2, CO2 

(D) CO2, O2, N2, H2, CH4 

(E) CH4, CO2, N2, O2, H2 

 

86.A calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita 

periodicamente. Sabe-se que o pneu deve ser calibrado a uma 

pressão de 30 lb/pol2 em um dia quente, a uma temperatura de 27°C. 

Supondo que o volume e o número de mol injetados são os mesmos, 

qual será a pressão de calibração (em atm) nos dias mais frios, em 

que a temperatura atinge 12°C?  Dado: Considere 1atm = 15 lb/pol2. 

(A) 1,90 atm.    

(B) 2,11 atm.    

(C) 4,50 atm.    

(D) 0,89 atm.    

(E) 14,3 atm. 
 
87. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100mL de CO2 a 1,0 atm. 
Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume 
diminua para 25 mL, teremos que aplicar uma pressão igual a: 
a) 5 atm. 
b) 4 atm. 
c) 2 atm. 
d) 0,4 atm. 
e) 0,1 atm 
 
88. Sem alterar a massa e a temperatura de um gás, desejamos que 
um sistema que ocupa 800 mL a 0,2 atm passe a ter pressão de 0,8 
atm. Para isso, o volume do gás deverá ser reduzido para: 
a) 600 mL. 
b) 400 mL. 
c) 300 mL. 
d) 200 mL. 
e) 100 mL. 
 
89. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás à 
temperatura de 27ºC. Este recipiente e aquecido até uma 
temperatura de 87ºC, mantendo-se constante a pressão. O volume 
ocupado pelo gás a 87ºC será de: 
a) 50 litros. 
b) 20 litros. 
c) 200 litros. 
d) 120 litros. 
e) 260 litros. 
 
90. Um balão que contém gás oxigênio, mantido sob pressão 
constante, tem volume igual a 10 L, a 27°C. Se o volume for dobrado, 
podemos afirmar que: 
a) A temperatura, em °C, dobra. 
b) A temperatura, em K, dobra. 
c) A temperatura, em K, diminui à metade. 
d) A temperatura, em °C, diminui à metade. 
e) A temperatura, em °C, aumenta de 273 K. 
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BIOLOGIA [91-108]: 

 

91. (UCDB-MT) São plantas avasculares: 
a) pteridófitas, musgos e hepáticas. 
b) hepáticas e angiospermas. 
c) antóceros, hepáticas e musgos. 
d) pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 
e) apenas as angiospermas. 
 
92. (Cefet-MG) Raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos estão 
presentes apenas nas: 
a) gimnospermas. 
b) coníferas. 
c) briófitas. 
d) pteridófitas. 
e) angiospermas. 
 
93. (PUC-RS) São vegetais que apresentam estruturas chamadas 
rizóides, as quais, servindo à fixação, também se relacionam à 
condução da água e dos sais minerais para o corpo da planta. 
Apresentam sempre pequeno porte, em decorrência da falta de um 
sistema vascular. Nenhum dos seus representantes é encontrado no 
meio marinho. 
O texto acima se aplica a um estudo: 
a) das pteridófitas. 
b) dos mixofitos. 
c) das briófitas. 
d) das clorofitas. 
e) das gimnospermas. 
 
94. (Fatec-SP) Considere as seguintes características dos vegetais: 
I. sistema vascular; 
II. grãos de pólen e tubo polínico; 
III. sementes nuas. 
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. 
 
95. (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. 
 
96. (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 
 
97. 

 
A respeito do esquema acima, assinale a alternativa correta.  
a) A parede interna do órgão B é descamada durante o período de 

ovulação.  
b) Estrógeno e progesterona são hormônios produzidos em A e agem 

em C. 
c) Se em uma cirurgia o órgão B for removido, a mulher não 

menstruará mais.  
d) A laqueadura é uma cirurgia em que é feita a remoção do canal 

indicado em D. 
e) A produção de gametas e a fecundação são eventos que ocorrem 

em A. 
 
98.A principal atração dos festejos juninos em Campina Grande é o 
tradicional forró. Este ritmo encanta os brasileiros desde o início do 
século XX. A dança é realizada por casais, que dançam com os 
corpos bem colados, transmitindo sensualidade. Nesse ritmo de 
romantismo e sensualidade muitos casais são formados durante o 
São João, o que preocupa a organização do evento e os órgãos de 
saúde pública em relação à transmissão de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs). Com o objetivo de alertar os forrozeiros de 
Campina Grande e de outras cidades sobre a importância do uso do 
preservativo como única forma de prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, entre elas, a AIDS, foi lançada a 
campanha “Quem tem atitude usa camisinha”, que distribuiu mais de 
100 mil preservativos durante o período da festa, e intensificou ações 
educativas e preventivas para orientar e informar a população quanto 
à prática do sexo seguro.  
 

 
 
Sobre as DSTs assinale a alternativa CORRETA.  
a) As DSTs têm transmissão apenas por relação sexual. 
b) AIDS, Varíola, Gonorreia e Sífilis são viroses transmitidas através 

do ato sexual.   
c) Métodos contraceptivos como tabelinha, coito interrompido e uso 

de anticoncepcionais podem ser usadas para evitar DST.   
d) As DSTs devem ser sempre tratadas com antibióticos.   
e) A sífilis caracteriza-se pelo aparecimento, próximo aos órgãos 

sexuais, de uma ferida de bordas endurecidas, indolor, o “cancro 
duro”.  

 
99.O Brasil é uma nação que não enfrenta problemas com 
superpopulação, por isso neste país não existe um programa oficial 
de controle da natalidade. Dessa forma, a reprodução humana 
ocorre de forma livre, natural, algumas vezes irresponsável e 
inconsequente, causando inúmeros problemas, principalmente, para 
famílias menos privilegiadas financeiramente. 
 

(Texto Modificado: Bio: Volume único, Sônia Lopes, 2008). 
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Quanto às palavras em destaque no texto, analise as afirmativas 
abaixo e identifique as verdadeiras (V) e as falsas (F). 
 
(     ) I. Próstata, vesículas seminais e bexiga são glândulas 

acessórias do sistema reprodutor masculino. 
(     ) II. Os testículos produzem os espermatozoides e o hormônio 

masculino Testosterona. 
(     ) III. Os ovários produzem os ovócitos e os hormônios femininos 

Estrógeno e Progesterona. 
(     ) IV. O útero é o órgão feminino onde ocorre o desenvolvimento 

embrionário e fetal. 
(     ) V. A ereção peniana é causada pelo aumento do volume 

sanguíneo no corpo esponjoso. 
 
A sequência correta é:  
a) V, F, V, F, V  
b) F, V, V, V, F  
c) F, V, V, F, V  
d) V, F, F, V, F 
e) F, V, F, V, F 
 
100.“Para clonar animais, separa-se, artificialmente, as células de um 
embrião no começo do desenvolvimento. Nessa etapa, cada célula é 
capaz de se tornar um embrião caso seja separada das outras. (...) 
Uma técnica diferente foi criada por cientistas escoceses, que 
clonaram, em 1996, uma ovelha. Para fazer o clone, eles usaram três 
ovelhas. Vamos chamá-las de 1, 2 e 3. Primeiro, pegaram um óvulo 
da ovelha 1 e retiraram o núcleo, onde estão os genes. Depois, 
conseguiram uma célula da mama da ovelha 2. Tiraram seu núcleo e 
o inseriram dentro do óvulo sem núcleo da ovelha 1. O óvulo da 
ovelha 1 com o núcleo da célula da mama da ovelha 2 foi posto no 
útero da ovelha 3, desenvolveu-se e gerou uma ovelha com genes 
iguais aos da ovelha 2: o clone, que recebeu o nome de Dolly”. 
 
Fonte (texto adaptado e imagem): 
http://chc.cienciahoje.uol.com.br/revista/ revista-chc-2002/122/copia-
fiel/clones-de-laboratorio 
 

 
 
A imagem e o texto acima fornecem um exemplo de formação de 
clones de animais em laboratório. Entretanto, é possível a formação 

de clones humanos naturalmente, durante o processo reprodutivo, 
através da:  
a) Formação de gêmeos monozigóticos (idênticos), que são formados 
quando o embrião gerado pela fecundação de um óvulo com um 
espermatozoide divide-se em dois ou mais, em fases iniciais do 
desenvolvimento.  
b) Formação de gêmeos dizigóticos (diferentes), que são formados a 
partir de fecundações distintas de um óvulo com um espermatozoide, 
gerando indivíduos geneticamente distintos.  
c) Ocorrência de anomalias, tal como a fissão de um zigoto, formado 
pela fecundação de um espermatozoide e de um óvulo, através da 
ação de radiações UV e agentes químicos, como o tabaco.  
d) Formação de gêmeos monozigóticos (idênticos), quando estes são 
formados pela fecundação de um óvulo por dois espermatozoides, 
gerando dois ou mais embriões geneticamente idênticos.  
 
101.Analise a figura a seguir. 

 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre o tema, marque a 

alternativa que distingue corretamente as crianças 1 e 2.  
a) Os gêmeos originados no esquema são um exemplo de unidade 
de poliespermia.   
b) São gêmeos originados da fecundação de uma célula totipotente 
com espermatozoide.   
c) São gêmeos originados da fecundação de um óvulo por um 
espermatozoide, e os dois blastômetros iniciais transformam-se em 
embriões diferentes.   
d) Se a criança 1 tivesse uma doença hereditária, a criança 2 não 
seria acometida pela anomalia.   
e) São crianças do mesmo sexo e muito semelhantes no aspecto 
físico, e a divisão desse tipo de gêmeos ocorre na fase de mórula.  
 
102.Um estudo sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) 

em adolescentes foi realizado no Rio de Janeiro, para identificar as 

principais causas dessas enfermidades. A média de idade dos jovens 

portadores de DSTs foi de 16,8 anos, sendo que a idade média da 

primeira relação sexual foi de 14,7 anos. O uso infrequente de 

preservativo, o atraso escolar e o uso de drogas lícitas e ilícitas foram 

as principais variáveis associadas, nesse estudo, às DSTs. A tabela a 

seguir mostra a distribuição das DSTs nos adolescentes avaliados. 

Distribuição dos diagnósticos das DSTs em homens e mulheres 

 
 TAQUETTE, S.R.; VILHENA, M.M.; PAULA, M.C. "Doenças 

sexualmente transmissíveis na adolescência: estudo de fatores de 

risco". v. 37, n.3, p.210-214, 2004 [adapt.] 
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De acordo com o texto, a tabela e seus conhecimentos sobre DSTs, 

analise as afirmativas a seguir. 

 

I. A segunda DST em ocorrência para ambos os sexos é transmitida 

pelo papilomavírus humano, responsável pelo surgimento de lesões 

verrugosas na região genital e anal, podendo alguns tipos de HPV 

provocar câncer de colo do útero. 

II. Portadores de DST que apresentam lesões na genitália têm mais 

chance de contrair o HIV - vírus que ataca o sistema imunológico e 

que pode ser transmitido, durante o ato sexual, por contato com o 

sêmen e/ou secreção vaginal contaminados, por contato com sangue 

infectado e por compartilhamento, entre usuários de drogas 

injetáveis, de agulhas contaminadas. 

III. As DSTs que mais ocorreram nas adolescentes são transmitidas 

por vírus durante o contato sexual sem preservativo, através do 

sêmen ou da secreção vaginal contaminados. 

IV. A terceira DST em ocorrência para ambos os sexos é transmitida 

exclusivamente pelo ato sexual sem o uso de preservativo, tendo 

como agente causal um vírus que provoca desde lesões na genitália 

até lesões cardiovasculares.  
a) II e III.  
b) II e IV.  
c) III e IV.  
d) I e II.  
e) I e III. 
 
103. Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a 
frase: Deve ser apenas uma virose! Entretanto, chamamos de viroses 
todas as doenças causadas por vírus, que podem variar de uma 
simples gripe até a AIDS. De acordo com seu conhecimento sobre 
viroses, marque alternativas em que encontramos apenas doenças 
causadas por vírus. 
a. Hepatite, raiva e caxumba. 
b. Hepatite, dengue e cólera. 
c. Raiva, dengue e gonorreia. 
d. Dengue, herpes e tétano. 
e. Dengue, cólera, gonorreia. 
 
104. O HIV é um exemplo de vírus envelopado. Marque a alternativa 
que explica corretamente essa definição. 
a. São vírus envolvidos por um envelope proteico. 
b. São vírus envolvidos por uma parede celular. 
c. São vírus envolvidos por um envelope lipoproteico. 
d. São vírus com um envelope quitinoso. 
e. Apresentam a quitina como proteção celular 
 
105. Como se denomina o tipo de vírus que ataca bactérias? 
a. Intracelular obrigatório. 
b. Bactericida. 
c. Bacteriose. 
d. Bacteriófago. 
e. Protozoários  
 
106. (UFRN) Todos os vírus são constituídos por: 
a. DNA e proteínas. 
b. Aminoácidos e água. 
c. Ácidos nucléicos e proteínas. 
d. DNA e RNA. 
e. RNA e proteínas. 
 
107. (FATEC-SP) Os vírus são minúsculos "piratas" biológicos 
porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as 
reações químicas das mesmas para se reproduzir. Logo em seguida 
os descendentes dos invasores transmitem-se a outras células, 
provocando danos devastadores. A estes danos, dá-se o nome de 
virose, como a raiva, a dengue hemorrágica, o sarampo, a gripe, etc. 
(Texto modificado do livro "PIRATAS DA CÉLULA", de Andrew Scott.) 

De acordo com o texto, é correto afirmar: 
a) Os vírus utilizam o seu próprio metabolismo para destruir células, 
causando viroses. 
b) Os vírus utilizam o DNA da célula hospedeira para produzir outros 
vírus. 
c) Os vírus não têm metabolismo próprio. 
d) As viroses resultam sempre das modificações genéticas da célula 
hospedeira. 
e) As viroses são transcrições genéticas induzidas pelos vírus que 
degeneram a cromatina na célula hospedeira. 
 
108.(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. 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

 

109. (Uece 2010)O número de soluções da equação 3sen²x - 3 

senx + cos²x = 0 que estão no intervalo [ 0, 2 π ] é  

a) 2.     
b) 8.    
c) 4.    
d) 6.    
e)nda. 
 
110. (Uece 2008)O número de soluções da equação 

| sen2x | | cosx |,  no intervalo  0,2 ,  é:   

a) 3    
b) 4    
c) 5    
d) 6    
e)nda. 
 
111. (Ufu 2006)Se os números reais x1 e x2, tais que 0 ≤ x1< x2 ≤ ð/2, 

são soluções da equação [1/(sen x)2] + [1/(cos x)2] = 16, então x2 - x1 

é igual a   

a) ð/4    
b) π/3   
c) ð/6    
d) ð/12   
e)nda. 
 
112. (Ufsm 2013)Em muitas cidades, os poluentes emitidos em 
excesso pelos veículos causam graves problemas a toda população. 
Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na 
atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. 
Suponha que a função 
 

   N x 180 54cos x 1
6

π 
   

 
 

 
represente o número de pessoas com doenças respiratórias 

registrado num Centro de Saúde, com x 1  correspondendo ao 

mês de janeiro, x 2,  ao mês de fevereiro e assim por diante. 

A soma do número de pessoas com doenças respiratórias registrado 
nos meses de janeiro, março, maio e julho é igual a 
 
a) 693.   
b) 720.   
c) 747.   
d) 774.   
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e) 936.  
 

113. (Cefet MG 2013)Considere a função f : A  definida por 

 

 

0 cosx 0

f x   det 0 3 1

cos x tgx sen2x
2

π

 
 
 
  
 

      

 

 
 
Pode-se afirmar corretamente que a função f 

a) intercepta o eixo y em x π .  

b) é periódica com período p = 2π .  

c) assume valor máximo em x
4

π
 .  

d) possui imagem igual aImf = [–1,1].  

e) possui domínio  A x / x k e kπ    .  

114. (Uepb 2013)Sendo f(x) 4cos x 2cosx,
2

π 
    

 
 o valor 

de 
7

f
4

π 
 
 

 é:  

 

a) 2   

b) 2    

c) 2   

d) – 1   

e) 
2

2
 

 
115. (Ulbra 2012)Preocupada com a sua locadora, Marla aplicou uma 
pesquisa com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma 
aleatória, sobre a quantidade de filmes que estes locaram no primeiro 
semestre de 2011. Os dados coletados estão apresentados na tabela 
a seguir: 
 

Número de filmes alugados 

Número de filmes Frequência 

0 25 
1 30 
2 55 
3 90 

Total 200 

 
A média, a moda e a mediana destes dados são, respectivamente, os 
seguintes:  
a) 2,05; 3; 2.  
b) 1,5; 2; 3.  
c) 1,5; 3; 3.  
d) 1,5; 3; 2.  
e) 2,05; 2; 3.  
 
116. A tabela, a seguir, informa o número total de medalhas que o 
Brasil ganhou emolimpíadas, no período entre 1964 e 2008. 

 
A soma da média com a moda (ou modas) e a mediana referente ao 
número de medalhas no período de 1964 a 2008 é 
A) 30,75 
B) 31,75 
C) 32,25 
D) 32,75 
E) 33,25 
 
117. Com internet e renda, cresce a opção de 
viver só 
Houve época em que a ideia de viver sozinho provocava ansiedade e 
visões de solidão. Hoje, porém, as pessoas mais privilegiadas do 
mundo usam seus recursos para comprar privacidade e espaço 
pessoal. Mais pessoas vivem sozinhas hoje que em qualquer outra 
época da história. Em Paris, a cidade dos amantes, mais da metade 
de todos os lares é composta por pessoas solteiras; em Estocolmo 
esse índice passa dos 60%. O gráfico abaixo mostra os resultados de 
uma pesquisa realizada em diversos países. 
... e ainda mais no exterior 

 
 
A média, a moda e a mediana das porcentagens mostradas nesse 
gráfico são: 
A) Média = 24,8 – Moda = 24 – Mediana = 25 
B) Média = 24,8 – Moda = 24 – Mediana = 24,5 
C) Média = 24,8 – Moda = 3 – Mediana = 24,5 
D) Média = 24,8 – Moda = 25 – Mediana = 25 
E) Média = 24,8 – Moda = 25 – Mediana = 27 
 
118. Acesso ao Ensino – Onde avançamos e o que precisamos 
melhorar no CE 
Estudo feito por ONG avalia acesso ao 
sistema de ensino e qualidade da rede pública em todo o país. O 
Ceará melhorou em 5% para quem tem de 4 a 17 anos. Os dados do 
gráfico mostram o percentual de crianças em sala de aula de cada 
Estado brasileiro. 
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Podemos afirmar que a moda e a mediana correspondem, 
respectivamente, a: 
A) Sergipe e Tocantins. 
B) Paraíba e Tocantins. 
C) Paraíba e Espírito Santo. 
D) Sergipe e Espírito Santo. 
E) Espírito Santo e Sergipe. 
 
119. 

 
A média, a moda e a mediana das quantidades de andares dos dez 
edifícios, respectivamente, é 
a) 501,29 – 88 – 99,5  
b) 491,2 – 101 – 451  
c) 491,2 – 108 – 99,5  
d) 100,9 – 88 – 99,5  
e) 100,9 – 108 – 99,5 

 
120.Chama-se mediana de um conjunto de 50 dados ordenados em 

ordem crescente o número x dado pela média aritmética entre o 25º e 

o 26º dados. Observe no gráfico a seguir uma representação para as 

notas de 50 alunos do primeiro semestre de Ciências Econômicas 

numa determinada prova. 

 
A mediana das notas dos 50 alunos de Ciências Econômicas nesta 
prova é igual a  
a) 3  
b) 4  
c) 5  
d) 6 
e)7 
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4º TESTE QUINZENAL 
1º TRIMESTRE-  2014 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

  2ª 19-05-2014 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


