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GRAMÁTICA [01-06]: 

01. Os amigos F.V.S., 17 anos, M.J.S., 18 anos, e J.S., 20 anos, moradores de Bom Jesus, cidade paraibana na divisa com o Ceará, 

trabalham o dia inteiro nas roças de milho e feijão. “Não ganhamos salário, é ‘de meia’. Metade da produção fica para o dono da 

terra e metade para a gente.” (Folha de São Paulo, 1° jun. 2002) 

Os jovens conversam com o repórter sobre sua relação de trabalho. Utilizam a expressão “é de meia” e, logo em seguida, explicam o 

que isso significa. Ao dar a explicação, eles: 

a) alteram o sentido da expressão. 

b) consideram que o repórter talvez não conheça aquele modo de falar. 

c) dificultam a comunicação com o repórter. 

d) desrespeitam a formação profissional do repórter. 

e) ferem a língua portuguesa. 

 

02. Suponha um aluno se dirigindo a um colega de classe nestes termos: “Venho respeitosamente solicitar-lhe se digne emprestar-me 

o livro.” A atitude desse aluno não se assemelha à atitude do indivíduo que: 

   I) comparece ao baile de gala trajando “smoking”. 

   II) vai à audiência com uma autoridade de paletó. 

   III) vai à praia de terno e gravata. 

   IV) põe terno e gravata para ir falar na Câmara dos Deputados. 

   V) vai ao Maracanã de chinelo e bermuda. 

 

ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

03. De acordo com o texto abaixo, indique os elementos da comunicação que apresentam a classificação correta: 

“ Um menino, jogando bola na rua, quebra a vidraça do Sr. Manuel. Furioso, ele grita : 

- Moleque danado. Seu pai vai ter que pagar! 

O garoto, então, foge em disparada.” 

I)   Emissor: Sr. Manuel 

II)  Mensagem: Moleque danado. 

III) Receptor: O menino 

IV)  Canal: Natural (A fala ) 

V)   Código: Verbal ( Língua portuguesa ) 

 

04. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em Espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a 

língua Espanhola. Se esta pessoa tivesse aceitado fazer esta palestra seria um fracasso porque: 

a) não dominava os signos 

b) não dominava o código 

c) não conhecia o referente 

d) não conhecia o receptor 

e) não conhecia a mensagem  

 

05. A mãe de Felipe sacode-o levemente e o chama: “Felipe, está na hora de acordar”. 

O que está destacado é: 

a) o emissor 

b) o código 

c) o canal 

d) a mensagem 
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e) o referente 

 

06. Não se pode afirmar que "Mensagem" é: 

I)   quem recebe a mensagem 

II)  o conjunto de informações recebidas 

III) por onde a mensagem é transmitida 

IV)  quem envia a mensagem 

V)   o código usado para estabelecer comunicação 

 

 

LITERATURA [07-12]: 

Observe a charge para responder às questões 7 e 8:  
 
7. (FUVEST) A crítica contida na charge visa, principalmente, ao 

 
a) Ato de reivindicar a posse de um bem, o qual, no entanto, já pertence ao Brasil. 

b) Desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira. 

c) Lançamento da campanha de preservação da floresta amazônica. 

d) Uso de slogan semelhante ao da campanha "O petróleo é nosso". 

e) Descompasso entre a reivindicação de posse e o tratamento dado à floresta. 

 
8. (FUVEST) O pressuposto da frase escrita no cartaz que compõe a charge é o de que a Amazônia está ameaçada de: 
 
a) Fragmentação. 

b) Estatização. 

c) Descentralização. 

d) Partidarização. 

e) Internacionalização 

 
9.  

Canoa 
Pegando o peixe. 
Cruzando o perau. 
Trazendo a feira. 
O porco, o cão 
a galinha, a semente. 
Levando o cacau. 
Deslizando como folha 
no amanhecer fundamental. 
M ATTOS, Cyro de. Vinte poemas do rio. ed. bilingüe. Tradução 
Manuel Portela. Ilhéus: Editus, 2001. p. 46. 
 
O texto expressa: 
a) um ambiente dinâmico e rico de sons e cores. 
b) duas realidades contrastantes do ponto de vista social. 
c) o anseio de mudança em uma realidade de condições precárias de vida. 
d) um elemento que é símbolo de um processo socioeconômico em tempo indefinido. 
e) o papel de um meio de transporte primitivo em uma região carente de riquezas naturais. 
 
 
Texto I 

 
“Mulher, Irmã, escuta-me: não ames, 
Quando a teus pés um homem terno e curvo 
jurar amor; chorar pranto de sangue, 
Não creias, não, mulher: ele te engana! 
as lágrimas são gotas de mentira 
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E o juramento manto da perfídia”. 
                                                     Joaquim Manoel de Macedo 

Texto II 
 
“Teresa, se algum sujeito bancar o 
sentimental em cima de você 
E te jurar uma paixão do tamanho de um 
bonde 
Se ele chorar 
Se ele ajoelhar 
Se ele se rasgar todo 
Não acredite não Teresa 
É lágrima de cinema 
É tapeação 
Mentira 
CAI FORA 
                   Manuel Bandeira 
 

10. (Enem) Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, sugerem que:  
 

a) Há um tratamento idealizado da relação homem/mulher. 
b) Há um tratamento realista da relação homem/mulher. 
c) A relação familiar é idealizada. 
d) A mulher é superior ao homem. 
e) A mulher é igual ao homem. 
 
11. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Assinale a afirmativa que NÃO condiz com a propaganda a seguir: 
 
a) É possível coordenar elementos em princípio incompatíveis semanticamente: "Você vai ficar de saco cheio. E muito feliz... " 
b) Para que a coordenação entre "Você vai ficar de saco cheio. E muito feliz..." se torne possível, é necessário que o valor semântico 

da expressão "de saco cheio" seja "abastecido". 
c) No texto da propaganda, a expressão "de saco cheio" equivale a "entediado", "molestado". 
d) A ambigüidade presente em propagandas é propositada e destina-se exatamente a permitir o jogo baseado nos textos verbal e 

não-verbal. 
e) "(... ) porque o São José faz questão de encher as sacolas amarelinhas com um montão de promoções como estas" é a causa de 

"Você vai ficar de saco cheio. E muito feliz". 
 
12.  
Meu partido 

É um coração partido 
E as ilusões 
Estão todas perdidas 
Os meus sonhos 
Foram todos vendidos 
Tão barato 
Que eu nem acredito 
Ah! eu nem acredito... 

Que aquele garoto 
Que ia mudar o mundo 

Mudar o mundo 
Frequenta agora 
As festas do "Grand Monde"... 

 
Meus heróis 

Morreram de overdose 
Meus inimigos 
Estão no poder 
Ideologia! 
Eu quero uma pra viver 
Ideologia! 
Eu quero uma pra viver... 
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O meu prazer 
Agora é risco de vida 
Meu sex and drugs 
Não tem nenhum rock 'n' roll 
Eu vou pagar A conta do analista 
Pra nunca mais 
Ter que saber 
Quem eu sou 
Ah! saber quem eu sou.. 

Pois aquele garoto 
Que ia mudar o mundo 
Mudar o mundo 

Agora assiste a tudo 
Em cima do muro. Em cima do muro... 

 
Meus heróis 

Morreram de overdose 
Meus inimigos 
Estão no poder 
Ideologia! 
Eu quero uma pra viver 
Ideologia! 
Pra viver... 

Ideologia - Cazuza 
 
E as ilusões estão todas perdidas (v. 3) 
 
Este verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões perdidas, de Honoré de Balzac. 
Tal procedimento constitui o que se chama de: 
a) metáfora 
b) pertinência 
c) pressuposição 
d) intertextualidade 
e) metonímia 
 
 

REDAÇÃO [13-18]: 

13. (PUC-MG) Responda à questão abaixo de acordo com o texto a seguir. 
                        
                                                Gustavo Bernardo 
O diário corresponde, na fala, à conversa, com os próprios botões. Mas não se pode conversar apenas com botões. Inclusive, 

aprende-se a falar pela observação dos outros, pelo interesse nos outros. A conversa consigo mesmo, da qual as crianças são 
mestras, indica claramente a presença da falta. 

Um tanto paradoxal esta expressão: “presença da falta”. Porém, precisa. A falta que todo homem carrega consigo o tempo todo, tanto 
dos outros quanto daquele que ele podia ser mas ainda não é, se faz uma presença viva, perceptível no papo das crianças com 
seus amigos imaginários, no sonho dos adultos com seus desejos frustrados, na insônia dos apaixonados em suas camas de 
solteiro. A falta que todo homem carrega consigo o tempo todo é aquela que explica e dá sentido a boa parte dos seus atos e 
lapsos. 

Eis a palavra, testemunhando a ausência e a falta. A falta depositada nos diários testemunha a falta do autoconhecimento e, é claro, 
a necessidade da auto-afirmação. Mas não nos falta apenas conhecer-nos. Falta-nos conhecer todos e tudo. Logo, não se 
escrevem única e exclusivamente diários. Escrevem-se bilhetes, cartas, artigos de jornal, livros e discursos públicos, a cada texto 
se marcando a presença de determinada falta. 

Quando então o ato muda. 
O diário afirma o indivíduo para si mesmo. Uma carta já o afirma para outro sujeito, e daí se tem de pensar neste outro no momento 

da escrita, uma vez que ele passou a fazer parte do ato. O outro, ao adentrar o espaço da comunicação, modifica radicalmente o 
texto: no visual, no estilo, na seqüência, nas informações. 

Por sua vez, um artigo de jornal, ou um capítulo teórico como este, buscam bem mais de um outro só, buscam muitos outros leitores 
(quanto mais melhor). Todos estes outros, desejados e possíveis, invadem e transformam/transtornam a mensagem, e não 
poderia ser de outro modo. Tudo o que existe cobra a sua existência. Se existe um leitor, pelo simples fato de existir, ele estará 
cobrando seu espaço no texto, na carta – cobrando que a coisa se escreva de modo que ele entenda (ele, e talvez mais ninguém, 
pois por enquanto tratamos de uma carta), que ele sinta e possa responder. Da mesma maneira, se existem mil leitores, pelo 
simples e inusitado (no Brasil) fato de existirem, eles estarão cobrando seu espaço no artigo, no livro teórico, no romance – 
cobrando que a coisa se escreva de modo a que se entenda, e se sinta, e mexa por dentro, e cobrando que se diga algo que 
ainda não tenha sido dito, para valer a pena. 

Por exemplo: não vou escrever este livro à moda de diário (ninguém deve estar muito interessado se tomei café com leite ou não de 
manhã cedo, nem se eu consegui acordar cedo). Também não vou escrevê-lo à moda de uma carta (o que eu sinto e penso de 
pessoas muito especiais não será da conta de outras tantas que eu quero ver lendo este livro). Entretanto, se eu souber bem que 
isto daqui é nem diário nem carta, posso, por breves parágrafos, fingir que estou falando comigo mesmo, ou fingir que estou 
falando com aquele leitor (leitora…) como se fosse o único (única). Será uma técnica esperta, e perfeitamente legítima, de romper 
a monotonia da teoria e fazer um carinho verbal no leitor (na leitora!). Em geral, o leitor ou leitora não devem ser os únicos (senão, 
este livro virou um best-seller às avessas). Mas, no momento em que lêem, são eles (vocês) unicamente que me lêem, e eu devo 
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contar tanto com o geral, buscando ser claro e agradável a muitos, quanto com o particular, buscando ser fino e pessoal àquele e 
àquela (a você). 

Portanto, a diferença de quantidade (no caso, de leitores) gera diferença na qualidade (no caso, no modo de dispor palavras e idéias). 
[....] 

Atenção: uma teoria, uma dissertação, não é diametralmente oposta a um diário ou a uma carta. Ao contrário, traz consigo as funções 
do diário (autoconhecimento e auto-afirmação) e as funções da carta (procura de alguém, procura de ouvido, espelho e reflexo). 
Acrescenta-lhes outras na soma que transforma o texto. Escrever para o outro, ou para outros, continua representando o ato de 
afirmar-se, firmando no papel as próprias idéias. Além disso, implica considerar atentamente a existência alheia. E a consideração 
da existência alheia passa pelo esforço de facilitar o acesso geral às idéias próprias em questão. 

Com licença: quem sabe, sabe se explicar. Todo mundo que escreve deve deixar para o leitor o esforço de pensar sobre o que leu, e 
não o sacrifício de adivinhar o que se queria ter dito – este é o ponto. 

Enfatizo, no entanto, uma coisa: preocupar-se com o leitor representa preocupar-se com o seu entendimento preciso, mas não 
equivale a subordinar-se humilhantemente, não equivale a escrever apenas o que o outro quer ver escrito. Escritor e leitor não são 
o mesmo sujeito, são sujeitos diferentes e a diferença deve ser, além de respeitada, ainda defendida com unhas, dentes e verbos. 

A necessidade da preocupação com o outro anda junto com a necessidade da auto-afirmação. As duas necessidades não se podem 
negar, sob pena de não se atender nem a uma nem à outra. O outro precisa de mim e eu preciso do outro, porque ambos 
precisamos da diferença. A diferença é o referencial único para sabermos que somos únicos, originais, e talvez especiais para 
alguém. O outro não precisa que eu fale o que ele quer ouvir, pois isto ele mesmo já se disse. Ele não precisa somente do seu 
espelho. Precisa, sim, muito de um reflexo – do reflexo inesperado que estabelece a diferença entre os diferentes. Precisa se 
reconhecer diferente, para acalmar a angústia daquela pergunta primeira: “quem sou eu?”. Quem se fala afirma a si mesmo no ato 
da fala e da escrita, firmando idéias e estilos pessoais, justinho para entregar ao outro o que o outro não tem – mas precisa 
demais. 

Uma redação, assim, nunca é um produto acabado, pronto para ser entregue ao mestre e por este enquadrada no conceito devido 
(ou indevido). Antes, seráredação: ação de tecer a rede dos acontecimentos e dos relacionamentos, guardando o acontecido na 
memória verbal das gerações, pescando o acontecível no extenso lago das faltas e ausências testemunhadas pelas palavras 
daqueles que falam e se falam. 

(BERNARDO, Gustavo. Redação inquieta. Rio de Janeiro: Globo, 1991, p. 15-17) 

 
 Assinale a alternativa que apresente idéias verdadeiras sobre o texto: 
 
a) O texto nos leva a crer que, no diário, o outro é o próprio autor; há, portanto, uma contradição entre o que se diz aí e a afirmação 

subseqüente de que “o outro, ao adentrar o espaço da comunicação, modifica radicalmente o texto”. 
b) O autor de um texto, segundo Gustavo Bernardo, deve levar em conta o leitor ao elaborar sua produção escrita; é exatamente por 

esse motivo que se pode concluir que o leitor intervém já no momento da produção textual. 
c) O raciocínio do autor de que o outro está presente na estrutura de qualquer texto que produzimos leva obrigatoriamente à 

conclusão de que a dificuldade de se escreverem artigos de jornais deve ser explicada pelo fato de que nos jornais há muitos 
outros aos quais o autor deve se dirigir. 

d) Segundo o autor, os diários não são de interesse público porque tratam de assuntos banais, que dizem respeito às atividades 
cotidianas, enquanto as cartas não devem ser impressas em livros porque não teriam leitores interessados. 

e) Embora a dissertação seja considerada pelo autor como o texto apropriado para que sejam veiculadas as teorias, essa guardaria 
com a carta e o diário algumas similaridades, pois todas as suas funções recobririam as características desses outros textos. 

 
14. (PUC-MG) Leia com atenção o primeiro significado atribuído ao verbotomar no NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA 

PORTUGUESA. 

Tomar. V. t. d. 1. Pegar ou segurar em; empunhar: A Nação tomou as armas em defesa de sua soberania; “Tomai as rédeas vós do 
Reino vosso.” (Luís de Camões, Os Lusíadas, I, 18). 

I. Arlene tomou as moedas que estavam nas mãos de Carminha e entregou-as ao fiscal. 
II. Chico tomou a sopa que o garçom havia colocado sobre o balcão e foi juntar-se aos outros. 
III. Há dias em que meu cachorro toma-se de tristeza. 
IV. Juca tomou rapidamente a receita que o médico havia prescrito e foi direto à farmácia. 
V. Tão logo encontrou o marido, Jane lhe disse: “Toma, que o filho é teu”. 
 
A substituição de tomar por pegar e segurar, simultaneamente, sem que haja possibilidade de mudança de sentido: 
a) é possível em todos os períodos 
b) não é possível em nenhum dos períodos 
c) só é possível em I e V 
d) só é possível em II 
e) só é possível em IV 
 
15. (PUC-MG) A questão abaixo está relacionada ao romance hilda furacão, de ROBERTO DRUMMOND: 
Todos os trechos, de Hilda Furacão, exemplificam a sobreposição do painel histórico-cultural à trama ficcional, EXCETO: 
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a) “A fotografia que Cocenza disparou na hora fez furor: mostrava-me, com uma calça preta e um paletó de linho branco, examinando 
os nordestinos em fila, a cerca do curral ao fundo – eu examinava suas mãos (…)” 

b) “(…) como foi contado, deixei a Folha de Minas e fui trabalhar no semanárioBinômio. No começo, quando Euro Arantes e José 
Maria Rabelo o fundaram, parecia uma brincadeira de estudantes (…)” 

c) “Uma fila de caminhões do Exército carregando soldados seguia para a BR-3 em direção ao Rio de Janeiro; os boatos 
aumentaram no correr do dia, o Governador Magalhães Pinto colocou no ar a Rede da Liberdade (…)” 

d) “Era o tempo da revolução jornalística, iniciada no Jornal do Brasil por Odylo Costa Filho, no Rio de Janeiro (…) A imprensa 
brasileira ganhava um mito: o copidesque do Jornal do Brasil (…)” 

e) “Então, no que ia cantando e desfilando pela rua, foi seguido, primeiro pelas ovelhas negras das famílias: mães solteiras; 
candidatos a suicidas; um suicida arrependido (…) uns fantasiados, outros não, mas descobrindo que podiam ser alegres (…)” 

 
16. (PUC-MG) A questão abaixo está relacionada ao romance hilda furacão, de ROBERTO DRUMMOND: 
 

A alternativa que justifica a coincidência entre as datas da saída de Hilda da Zona Boêmia e da ocupação militar de Belo Horizonte 
– 1o de abril – é: 

a) a caracterização paródica do golpe militar, que o torna tão ficcional quanto a história de Hilda. 
b) a confusão causada na memória do narrador, que soubera dos fatos apenas por ouvir contar. 
c) a necessidade da prisão de Malthus, que assim faltaria ao encontro marcado com Hilda. 
d) a necessidade de dar um tom dramático a um momento importante na vida da protagonista. 
e) a previsão do futuro de Hilda Furacão feita pela vidente Madame Janete. 
 
17. (UFMG) Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no nome do dinheiro? Nos juros, no crédito, nas alíquotas de 

importação, no câmbio, na Ufir e nas regras do imposto de renda? Já não basta mudarem as formas da Lua, as marés, a direção 
dos ventos e o mapa da Europa? E as regras das campanhas eleitorais, o ministério, o comprimento das saias, a largura das 
gravatas? Não basta os deputados mudarem de partido, homens virarem mulher, mulheres virarem homem e os economistas 
virarem lobisomem, quando saem do Banco Central e ingressam na banca privada? 

Já não basta os prefeitos, como imperadores romanos, tentarem mudar o nome de avenidas cruciais, como a Vieira Souto, no Rio de 
Janeiro, ou se lançarem à aventura maluca de destruir largos pedaços da cidade para rasgar avenidas, como em São Paulo? Já 
não basta mudarem toda hora as teorias sobre o que engorda e o que emagrece? Não basta mudarem a capital federal, o número 
de estados, o número de municípios e até o nome do país, que já foi Estados Unidos do Brasil e depois virou República Federativa 
do Brasil? 

Não, não basta. Lá vêm eles de novo, querendo mudar as regras de escrever o idioma. “Minha pátria é a língua portuguesa”, 
escreveu Fernando Pessoa pela pena de um de seus heterônimos, Bernardo Soares, autor do Livro do Desassossego. 
Desassossegados estamos. Querem mexer na pátria. Quando mexem no modo de escrever o idioma, põem a mão num espaço 
íntimo e sagrado como a terra de onde se vem, o clima a que se acostumou, o pão que se come. 

Aprovou-se recentemente no Senado mais uma reforma ortográfica da Língua Portuguesa. É a terceira nos últimos 52 anos, depois 
das de 1943 e 1971- muita reforma, para pouco tempo. Uma pessoa hoje com 60 anos aprendeu a escrever “idéa”, depois, em 
1943, mudou para “idéia”, ficou feliz em 1971 porque “idéia” passou incólume, mas agora vai escrever “ideia”, sem acento. 

Reformas ortográficas são quase sempre um exercício vão, por dois motivos. Primeiro, porque tentam banhar de lógica o que, por 
natureza, possui extensas zonas infensas à lógica, como é o caso de um idioma. Escreve-se “Egito”, e não “Egipto”, mas 
“egípcio”, e não “egício”, e daí? Escreve-se “muito”, mas em geral se fala “muinto”. Segundo, porque, quando as reformas se 
regem pela obsessão de fazer coincidir a fala com a escrita, como é o caso das reformas da Língua Portuguesa, estão correndo 
atrás do inalcançável. A pronúncia muda no tempo e no espaço. A flor que já foi “azálea” está virando “azaléa” e não se pode dizer 
que esteja errado o que todo o povo vem consagrando. “Poder” se pronuncia “poder” no Sul do Brasil e “puder” no Brasil do 
Nordeste. Querer que a grafia coincida sempre com a pronúncia é como correr atrás do arco-íris, e a comparação não é fortuita, 
pois uma língua é uma coisa bela, mutável e misteriosa como um arco-íris. 

Acresce que a atual reforma, além de vã, é frívola. Sua justificativa é unificar as grafias do Português do Brasil e de Portugal. Ora, no 
meio do caminho percebeu-se que seria uma violência fazer um português escrever “fato” quando fala “facto”, ou “recepção” 
quando fala “receção”, da mesma forma como seria cruel fazer um brasileiro escrever “facto” ou “receção” (que ele só conhece, e 
bem, com dois ss, no sentido de inferno astral da economia). Deixou-se, então, que cada um continuasse a escrever como está 
acostumado, no que se fez bem, mas, se a reforma era para unificar e não unifica, para que então fazê-la? Unifica um pouco, 
responderão os defensores da reforma. Mas, se é só um pouco, o que adianta? Aliás, para que unificar? O último argumento dos 
propugnadores da reforma é que, afinal, ela é pequena – mexe com a grafia de 600, entre as cerca de 110.000 palavras da Língua 
Portuguesa, ou apenas 0,54% do total. Se é tão pequena, volta a pergunta: para que fazê-la? 

Fala-se que a reforma simplifica o idioma e, assim, torna mais fácil seu ensino. Engano. A representação escrita da língua é um bem 
que percorre as gerações, passando de uma à outra, e será tão mais bem transmitida quanto mais estável for, ou, pelo menos, 
quanto menos interferências arbitrárias sofrer. Não se mexa assim na língua. O preço disso é banalizá-la como já fizeram com a 
moeda, no Brasil. 

Roberto Pompeu de Toledo – Veja, 24.05.95. 
Texto adaptado pela equipe de Língua Portuguesa da 
COPEVE/UFMG. 
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Todas as alternativas contêm trechos que, no texto, apresentam imprecisão do agente da ação verbal, EXCETO 
a) Já não basta os prefeitos, como imperadores, tentarem mudar o nome de avenidas cruciais (…)? 
b) Já não basta mudarem toda hora as teorias sobre o que engorda e o que emagrece? 
c) Lá vêm eles de novo, querendo mudar as regras de escrever o idioma. 
d) Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no nome do dinheiro? 
 
18. (PUC-PR) “Da mesma forma que um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem 

miopia ou astigmatismo só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico.” (Veja, 26/08/1998). 
Atente para estas cinco formulações da frase acima e depois responda: 
I - Se um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou astigmatismo só vai 

descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
II - Assim como um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou 

astigmatismo só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
III - Do mesmo modo que um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou 

astigmatismo só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
IV - Já que um adulto só sabe que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou astigmatismo 

só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
V - Embora um adulto só saiba que tem colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que tem miopia ou astigmatismo 

só vai descobrir que enxerga mal depois de um exame oftalmológico. 
 
Quais as formulações que têm o mesmo sentido que o da frase da Veja? 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, II, III e IV. 
e) Todas. 
 
 

ESPANHOL [19-24]: 

TEXTO  

 

     Más de 300.000 niños están movilizados en conflictos en todo el mundo. Su sitio está en la escuela, no en la guerra. Partiendo de 

esta afirmación, la UNESCO ha creado la unidad de Asistencia Educativa de Emergencia. En la fase de reconstrucción nacional, 

la unidad ayuda a crear infraestructuras y programas educativos y formativos adecuados. 

 

(FUENTES, UNESCO, nº 108, enero, 1999). 

 

19.  (UFPB) El título que más identifica el asunto del texto es: 

 

a) En todo el Mundo  

b) El Sitio  

c) En la Escuela, no en la Guerra  

d) La Fase Nacional 

e) La Afirmación 

 

20-  (UFPB) El texto dice que 

 

a) las escuelas deben estar cerca de la naturaleza. 

b) la UNESCO quiere sacar a los niños de la guerra. 

c) actualmente son los niños los que movilizan los conflictos. 

d) la unidad estudiantil crea infraestructuras y programas educativos. 

e) la UNESCO rechaza los programas formativos adecuados. 

 

21. (UFPB)  Según el texto, el posesivo Su se refiere a 

 

a) niños.  

b) conflictos.  
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c) mundo. 

d) escuela.  

e) guerra. 

 

22. (UFPB) Observe la figura: 

 
 

El hombre expresa 

 

a) relajamiento.  

b) placer.  

c) nostalgia.  

d) duda.  

e) enfado. 

 

TEXTO 

      Frente a las oleadas de turistas que cada año se mueven de un lado a otro del planeta provocando impactos ambientales 

irreparables, el ecoturismo se presenta como una opción minoritaria, respetuosa con la naturaleza, con la población local y con el 

país en el que se realiza, constituyendo toda una herramienta de auténtico “desarrollo sostenible” si se hace adecuadamente. Se 

trata de viajar a áreas naturales, con el objetivo de apreciar los recursos, en un proceso controlado que garantice el mínimo 

impacto ambiental negativo. 

                                                                                                  Pharus, 11 de agosto de 2000. 

 

23. (UFPB) Según el texto, se puede decir que el ecoturismo 

 

I. provoca un impacto deplorable en la naturaleza. 

II. garantiza la total conservación del ambiente. 

III. es una opción que respeta el entorno. 

 

Es(son) correcta(s) sólo: 

 

a) I  

b) II  

c) III  

d) I y II  

e) II y III 

 

24. (UFPB) En el texto la expresión “desarrollo sostenible” puede ser sustituida por: 

 

a) proceso amplio  

b) proyecto sospechoso  

c) investigación protegida 

d) plan provechoso 

e) progreso sustentable 

 

INGLÊS [25-30]: 

Text 1 - Read the text and answer questions 1 to 8, according to it. 
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What is Busking? 

 
1.Most of us at some stage or another have enjoyed those special and often rare moments of taking a 
relaxed stroll through a park, along a beach promenade, past a tourist attraction or a casual walk through 
the city. 
4.Chances are you would have noticed a musician, someone juggling, or perhaps a comedian entertaining 
those who pass by, and wondered “What on earth is that person doing out here?” Shouldn’t they be 
indoors, onstage, entertaining a seated audience? 
Most definitely not! 
8.For this is a busker and performing outdoors - busking - is what they love to do. 
A busker, also known as a street performer, is someone who does exactly what the title implies... 
performs on the streets, usually in areas where there is high pedestrian traffic. 
A busker can be a musician, comedian,juggler, clown, actor, variety artist, improviser, dancer, acrobatic, 
12.contortionist, magician, fire eater, sword swallower, snake charmer, fortune teller, sidewalk artist 
(sketching, painting, etc), puppeteer, storyteller, poet, mime, living statue, balloon sculptor or perform 
any type of art that will be appreciated by pedestrians. 
Unlike professionally organized entertainment where the entertainer is guaranteed ‘x’ amount of dollars 
16.for putting on a show, a busker does not charge a set price, but will accept ‘tips’ for their performance. 
The busker’s audience may walk on by – quite often with a new spring in their step, perhaps stop 
momentarily or even settle in and get comfortable to enjoy the entertainment. As a sign of appreciation 
and encouragement, the audience offers money or gifts - usually dropped into the performer’s ‘hat’. How 
20.well the busker performs and interacts with the audience can greatly influence how much money he or she will receive. 
 
                                       Disponível em: <http://www.buskerworld.com/what_is_busking.html>. Acesso em: 13 jun. 2012. 
UFPB/PRG/COPERVE PSS-2013 
 
25. The text affirms that there are a lot more chances to meet buskers performing when people are 
 
a) enjoying music indoors.             
b) walking casually around. 
c) entertaining a seated audience.  
d) living away from the city. 
e) reading poetry at home. 
 
26. According to the text, the busker’s audience is mainly 
 
a) beggars.         
b) performers.         
c) entertainers. 
d) pedestrians.   
e) theater goers. 
 
27. According to paragraph 7 (lines 15 - 16) of the text, a busker will 
 
a) always entertain people on the streets for free.     
b) rarely guarantee a professional performance. 
c) sometimes organize car traffic during the show.  
d) never reject tips or gifts for his or her performances. 
e) seldom accept money for his or her performance. 
 
28. The words “he or she” (lines 20 - 21) refer to: 
 
a) pedestrian.      
b) busker.             
c) performer. 
d) person.            
e) audience. 
  
29. According to the sentence “Unlike professionally organized entertainment (…).” (line 15), the word unlike implies the idea 

of 

http://www.buskerworld.com/what_is_busking.html
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a) comparison.     
b) addition.          
c) condition. 
d) reason.             
e) purpose. 
 
30. According to the text, identify the correct statement(s): 
 
I. Buskers choose crowded places to perform their art. 
II. Buskers ask for a high amount of money to perform. 
III. Buskers interact with their audience to get tips. 
IV. Buskers spend their time amusing people walking by. 
 
The correct statement(s) is (are) only: 
  
a) I.          
b) II.           
c) I, III and IV.        
d) II and III.             
e) I and IV. 
 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

31. 

 
 

A imagem ao lado nos remonta à figura do pensador que, em nosso caso, o conhecemos por filósofo. Simultaneamente, podemos ver 

na figura uma representação da própria ideia de filosofia em si. 

 

 Neste caso, consoante a imagem, qual das seguintes opções é representativa da origem da filosofia? 

 

a) A filosofia nasceu exclusivamente com o advento da filosofia positivista que, no século XIX, postulava um caminho para o 

conhecimento cuja característica seria um cientificismo fundamentado na observação de dados concretos e exatos. 

b) Provavelmente é a mitologia a origem do pensamento filosófico visto que a mesma criou condições históricas, materiais e 

cientificas que propiciaram o que conhecemos por conhecimento filosófico. 

c) A filosofia nasce da nossa capacidade de explicar, de nossa capacidade de compreender, de nossa capacidade de julgar, enfim, 

de nossa capacidade de criar. Com efeito, a filosofia nasce da curiosidade em querer entender como as coisas são e porque são. 

d) O principal elemento que explica o surgimento da filosofia é a necessidade de procurar um pensamento que seja uniforme, dando 

aos seres humanos uma capacidade de se tornarem politicamente seres que vivem em harmonia devido a característica da 

filosofia em ser uma harmonizadora. 

 

32. “Quando tentamos encontrar respostas para desafios [...] estamos, de alguma forma filosofando, por que utilizamos habilidades 

superiores do pensamento [...] Raciocinar é falar organizado, é argumentar. Investigar é saber aplicar o conhecimento.”  

 

 Conforme o exposto, podemos inferir em relação ao conhecimento filosófico que: 



 

 
11 
11 

1ª série  -  1º Teste Quinzenal  do 1º Trimestre 2013 

 

a) A filosofia é um tipo de conhecimento que todos podem desenvolver sem empenhar maiores esforços lógicos em efetivar um 

pensamento fundamentado. 

b) Embora todos sejam dignos de atitudes filosóficas, é necessário um esforço no sentido de ter questionamentos ou indagações 

bem fundamentadas e, em igual nível, na aquisição ou consideração das respostas. 

c) Todos são, por natureza, filósofos e por esse motivo não é necessário buscar o conhecimento uma vez que nos diz Aristóteles que 

todo o conhecimento surge naturalmente a partir da experiência.  

d) Toda compreensão de mundo parte do ato de pensar e imaginar e, portanto, até mesmo os sonhos são considerados 

fundamentalmente um pensamento filosófico. 

 

33. A discussão que envolve o ser humano numa busca pela distinção entre o bem e o mal, fazendo-o enxergar como bem proceder 

seja na vida familiar, na sua inserção no meio social e, até, mesmo em relação àqueles que prejudicam o bem comum na sua 

sociedade. Por outro lado, essa mesma discussão permeia o campo da ciência, medicina, religiões e outros aspectos importantes 

da sociedade, proporcionando um olhar crítico sobre os fatos, gestos e mentalidades em direção ao bem. Essa discussão é um 

ramo da filosofia, qual? 

 

a) Moral 

b) Ética 

c) Justiça 

d) Metafísica 

 

34. A Sociologia é uma ciência recente, fundamentada no século XIX, que tem como objeto de estudo as interações humanas ou 

sociais. Em relação ao seu contexto de surgimento, ela foi influenciada por: 

 

a) Revolução Francesa, Revolução Industrial 

b) Advento da Contemporaneidade e Fim do socialismo 

c) Surgimento das máquinas e do Constituição do Estado Absolutista 

d) Fim do Imperialismo europeu e surgimento e Navegações Espanholas 

 

35. A Sociologia é uma ciência recente, iniciada no século XIX, após as grandes mudanças que se desdobraram na sociedade 

europeia. Anteriormente, a compreensão social não era possível dentro de moldes científicos, mas somente por especulações 

filosóficas que não a tinham como problema central. Nesse caso, o que confere à sociologia o caráter de ciência? 

 

a) A ideia de modernidade que traz consigo as características do fato científico 

b) A possibilidade de fazer um conhecimento social que anteriormente inexistia 

c) O emprego de um método científico que considera a observação dos fatos  

d) A utilização de um método científico que se baseia na apenas no intelecto para tirar conclusões de determinado problema 

 

36. A filosofia, amor pelo saber, busca ampliar incessantemente a compreensão da realidade para apreendê-la, trilhando um caminho 

para o conhecimento a partir de três dos seus principais Ramos. Deste modo, assinale na segunda coluna o algarismo que lhe 

corresponde na primeira. 

 

I – ONTOLOGIA 

II – EPISTEMOLOGIA 

III – ÉTICA 

 

(   ) Estudo do comportamento moral e social. Os filósofos que o estudam, querem saber o que significa ser uma pessoa e como as 

pessoas podem e devem agir. 

(   ) Estudo do ser ou da existência – os filósofos que o estudam, indagam sobre o que queremos dizer quando afirmamos que algo 

existe. 

(   ) Estudo do conhecimento – teoria do conhecimento – os filósofos que o estudam, questionam o que queremos dizer quando 

afirmamos que sabemos algo. 

A sequência correta é: 
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a) I,II,III 

b) II, I, III 

c) III, II, I 

d) III, I, II 

 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. A periodização é parte fundamental do saber histórico. Nesse sentido, afirma-se: 

I. O marco histórico pode ser definido como qualquer acontecimento cuja importância social o transforma em referência na explicação 

histórica. 

II. A consagrada divisão temporal de História Antiga, História Medieval, História Moderna e História Contemporânea reflete o 

eurocentrismo da ideia de História Universal linear. 

III. A periodização é um recurso metodológico do saber histórico que serve para orientar a compreensão de acontecimentos e 

processos vividos, como forma de evitar o anacronismo, ou seja, evitar atribuir a uma época o que a ela não pertence. 

 

Considerando as afirmações, está(ão) correta(s): 

a) somente I          

b) somente I e II         

c) somente II e III           

d) somente III           

e) todas. 

 

38. O termo História possui diverso significado o que, sem dúvida, denota a importância da explicação e da compreensão temporais 

nas nossas vidas. De acordo com essa afirmação, define-se História como: 

I. O desenrolar da vida dos homens no tempo. O processo de construção, criação e recriação das diversas formas de vida humana. 

II. O estudo da relação que os homens do tempo presente têm com o passado, de maneira que possam se posicionar quanto ao que 

deva ou possa ser transformado, mantido ou criado na construção do futuro. 

III. O relato de acontecimentos que se faz numa seqüência temporal (Ex: a história de Chiquinha Gonzaga, a história dos índios 

Ianomâmi, a história da Paraíba, etc.). 

 

Está (ão) correta(s):  

a) apenas I             

b) apenas III            

c) apenas II              

d) apenas II e III            

e) todas 

 

39. O conhecimento produzido pelos historiadores decorre de um permanente diálogo entre o historiador e as fontes históricas. Sobre 

as fontes históricas e o trabalho de produzir a História, é correto afirmar que: 

a) o historiador dos séculos XVIII e XIX considerava qualquer material que expressasse a atuação humana, como uma fonte histórica, 

independentemente da sua origem. 

b) os especialistas do saber histórico, ainda hoje, só podem considerar como fontes históricas os documentos oficiais, muito embora a 

atuação humana deixe marcas e registros temporais. 

c) a ciência histórica, atualmente, recorre às áreas afins e às técnicas que as auxiliam para desvendar os vestígios ou registros 

concretos da ação humana, considerados fontes históricas. 

d) a produção do saber histórico depende da localização de objetos e sinais da atuação humana, capazes de identificar as estruturas 

sociais organizadas, com o auxílio da escrita e conhecimentos astrológicos.  

e) o saber do historiador privilegia a manifestação do trabalho humano em seu cotidiano, baseando-se unicamente nos registros das 

macro-estruturas econômicas como fontes históricas 

 

40. Entre os historiadores, existe o consenso de que o saber histórico é construído a partir de fontes. Portanto, é INCORRETO afirmar 

que as fontes históricas são: 
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a) signos, sinais e vestígios do passado dos homens que são recolhidos, agrupados e criticados para fundamentar o conhecimento 

produzido pelos historiadores. 

b) utensílios, ferramentas e artefatos produzidos pelos homens, que chegaram até o presente, servindo de testemunho de práticas 

humanas já vividas. 

c) diversos tipos de referência do passado, dentre os quais se incluem escritos, manuscritos, imagens, patrimônio arquitetônico e 

cultural – de tipo material ou simbólico. 

d) documentos escritos, aos quais é possível aplicar a crítica pelos métodos científicos do saber histórico. As demais fontes são 

meramente ficcionais. 

e) todas as referências de atividades humanas, pois compõem o patrimônio cultural de todo e qualquer grupo humano, servindo de 

indicadores do seu passado. 

 

41. Observe abaixo a “Árvore Genealógica da Humanidade”.  

 
 

(Fonte: CURTIS, Helena et all. Biology. 5.ed. New York Worth, 1989) 

Analise as proposições abaixo, que expressam “características do Homo sapiens moderno”. 

I. Sua anatomia é muito semelhante à que temos hoje. 

II. Em curto espaço de tempo, ele se espalhou pelo mundo, povoando a Oceania e a América. 

III. A linguagem era a sua principal diferença em relação às outras espécies de hominídeos. 

IV. Embora desenvolvesse a linguagem, não soube aproveitar as conquistas anteriores, como o domínio do fogo e da fabricação de 

instrumentos. 

V. Foi predado pelas outras espécies de animais, não sobreviveu e se extinguiu. 

 

A seguir, assinale alternativa que apresenta SOMENTE características verdadeiras do Homo sapiens moderno. 

a) I – II – III                

b) I – II – IV              

c) I – II – V                  

d) II – III – IV          

e)  III – IV – V 

 

42. A historiografia costuma chamar as sociedades que se desenvolveram antes da invenção da escrita como “pré-históricas”. Os 

homens dessas sociedades paulatinamente superaram suas deficiências físicas e de raciocínio, bem como de adaptação ao 

ambiente, onde passaram a criar condições materiais para sobreviver. Sobre esse longo período, em que viveram essas 

sociedades, afirma-se: 

I. O paleolítico é caracterizado como o período da pedra lascada, em que a luta pela sobrevivência tinha por base a caça, a pesca e a 

coleta. Os homens eram nômades, viviam em bandos e habitavam as cavernas. 

II. A principal conquista do neolítico foi o domínio do fogo, que possibilitou ao homem defender-se de animais, preparar alimentos, 

proteger-se do frio e sedentarizar-se, organizando-se em tribos e vivendo em aldeias agrícolas auto-suficientes. 

III. Duas características marcaram a Idade dos Metais: a revolução urbana e o uso de instrumentos de metal na fabricação de 

utensílios e armas. Esse período se distingue pela harmonia entre os povos. 

 

Considerando as afirmativas, está(ão) correta(s): 

a) apenas I                

b) apenas II               
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c) apenas III              

d) apenas I e II            

e) todas. 

 

43.  Considerando-se a conceituação atual de fonte histórica, é correto afirmar que as fontes históricas são constituídas por 
a) fatos humanos ou naturais ocorridos no passado, escritos sob a forma de uma narrativa verdadeira. 
b) evidências da ação humana, após receberem um tratamento narrativo ou explicativo pelo historiador. 
c) informações cronológicas datadas, classificadas e ordenadas pelos profissionais de História. 
d) textos escritos em que se comprove a veracidade de suas informações. 
e) informações documentais neutras em relação às idéias de época. 
 
44. Segundo o historiador Fernand Braudel, “o historiador não sai jamais do tempo da história: esse tempo agarra-se ao seu 

pensamento como a terra à enxada”. 
A partir da leitura dessa frase é Correto afirmar que: 
a)   o historiador tem dificuldade de compreender seu próprio tempo, pois não consegue ser neutro e imparcial. 
b)   o tempo presente obscurece a explicação do passado histórico. 
c)   a historiografia é capaz de compreender o passado na sua totalidade, visto que o historiador domina os processos de explicação 

da temporalidade humana. 
d)   as transformações sociais são objeto da Sociologia e o passado é objeto da História. 
e)   o trabalho de interpretação do historiador acerca das ações humanas está impregnado 
pela construção de temporalidades. 
 
45. Leia, com atenção, o texto que se segue: 
 
“– Guardas! Guardas! – grita Creonte, alucinado. – Levem depressa, e para bem longe daqui, este homem desgraçado que, querendo 

sobrepor -se aos deuses, matou noiva, filho, esposa e mãe. Ai de mim, tudo desmorona a meu redor. Um deus, sim, um deus 
desabou sobre mim com seu peso enorme e calcou aos pés a minha sorte. 

– Não se devem ofender os deuses. Os golpes impiedosos que eles infligem ensinam os homens arrogantes a chegar à velhice com 
sabedoria. Eis a primeira condição da felicidade – conclui o corifeu, secundado pelo coro dos velhos tebanos.” (SÓFOCLES. 
Antígone. Tradução e adaptação de Cecília Casas. São Paulo: Scipione, 2004 , p. 38-39). 

 
A passagem acima é extraída da peça Antígone, do poeta e dramaturgo grego Sófocles (496-405 a.C.). A tragédia clássica 
caracteriza-se pelas tentativas humanas de fugir do destino determinado pelos deuses. Na sociedade grega da Antigüidade, 

a) os deuses eram divindades infalíveis e onipresentes e, por isso, detinham em suas 
mãos os destinos da Humanidade.  
b) Zeus era equivalente ao Deus dos cristãos, tendo apenas uma denominação distinta. 
c) a religião estabelecia rígido controle moral, considerando como pecado o sexo e o 
consumo de vinho. 
d) os deuses eram imagens projetadas dos próprios homens, adquirindo, além da forma 
humana, suas paixões, defeitos e vícios. 
e) os deuses eram divindades abstratas, sem forma definida, possuindo apenas 
características morais e espirituais. 
 
46. A idéia de democracia surgiu em Atenas, Grécia, no século V a.C.. Foi, séculos depois, retomada em documentos históricos, 

como a Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita 
durante a Revolução Francesa (1789-1799). Hoje, a democracia existe em boa parte do mundo ocidental, inclusive no Brasil. 
Sobre a atual democracia brasileira, é Correto afirmar que:  

a) diferente da praticada em outros países ocidentais, porque os brasileiros são menos rebeldes e mais cordiais. 
b) semelhante à praticada na Grécia antiga, porque nem todos podem participar da escolha do Presidente da República. 
c) diferente da proposta na Independência dos EUA, porque a condição econômica da população brasileira é precária. 
d) semelhante à proposta na Revolução Francesa, porque considera a liberdade um direito fundamental de todos. 
e) diferente de todos os modelos democráticos já experimentados, porque o clima tropical facilita as relações pessoais. 
 
47. Pode ser considerado(a) como fator gerador do Renascimento Comercial ocorrido na Europa a partir do século XI: 

  
I.  A crise do modo de produção feudal, provocada pela superexploração da mão-de-obra através das relações servis de produção. 
II.  A disponibilidade de mão-de-obra provocada, entre outros fatores, pelo crescimento demográfico a partir do século X. 
III.  A predominância cultural e ideológica da Igreja, com a valorização da vida extraterrena, a condenação da usura e sua posição em 

relação ao "justo preço" das mercadorias. 
IV.  A aquisição das "cartas de franquia", que fortalecia e libertava a nascente burguesia das obrigações tributárias para com os 

senhores feudais. 
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V.  O movimento cruzadista que, retratando a estrutura mental e religiosa do homem medieval, se estendeu entre os séculos XI e XII. 
 
a) I, II, IV e V.  
b) II e IV.  
c) III e IV.  
d) I, II e III.  
e) I, II, IV e V. 
 
48. O Império Bizantino dominou vastas regiões de diferentes etnias, em três continentes (Europa, 
 

Ásia e África), sob a égide de um modelo teocrático centralizado, conhecido como cesaropapismo, no qual o Basileus 
concentrava, em suas mãos, a chefia suprema do exército, da administração do Estado (Poder de César) e da religião cristã 
(Poder de Papa). Por conseguinte, os conflitos de natureza política, econômica, social e cultural se manifestavam como questões 
de religião: as famosas “querelas religiosas” bizantinas. 

 
Sobre essas querelas, é correto afirmar: 
a) O Monofisismo, uma corrente religiosa européia, concebia o caráter unicamente humano de Cristo, contrapondo-se ao poder 

central e à influência das províncias asiáticas, que defendiam a dupla natureza de Cristo (divina e humana). 
b) A Questão Iconoclasta expressou as divergências entre os sacerdotes orientais (egípcios e maronitas) – defensores do culto das 

imagens – e os sacerdotes ocidentais (gregos e latinos) – contrários ao culto das imagens. 
c) O Cisma do Oriente (1054) dividiu o Cristianismo em duas Igrejas, a Católica Romana e a Cristã Ortodoxa, significando um dos 

passos decisivos para a afirmação do poder papal na Europa Ocidental e da influência bizantina no leste europeu. 
d) O Tribunal do Santo Ofício (a Inquisição) servia para garantir a ortodoxia da Igreja e foi 
criado pelo Basileus como instrumento de controle do poder central sobre as heresias, que explodiram primeiramente no Império 

Bizantino. 
e) O Arianismo, uma heresia religiosa, foi responsável pela conversão dos povos germânicos (os “Bárbaros”) ao cristianismo, 

defendendo a superioridade dos povos arianos sobre asiáticos e semitas. 
 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

 49 . (UESPI 2012)  Vidal de La Blache foi um dos nomes mais destacados da Corrente Possibilista da Geografia. O que preconiza, 
em linhas gerais, essa corrente teórica?  

a) Existem muitas possibilidades de a Natureza impor sérios obstáculos ao desenvolvimento do espaço geográfico.    
b) Nas relações entre o homem e o meio natural, aquele não é um mero elemento passivo; é sobretudo um agente, e sua ação é 

tanto mais antiga quando mais avançado seu grau de cultura e mais desenvolvida a técnica de que é portador.    
c) As sociedades humanas são um produto da superfície terrestre, dos elementos do meio natural; o desenvolvimento dessas 

sociedades é uma função inversa das adversidades naturais.    
d) As possibilidades dos conflitos sociais nos espaços geográficos tropicais são maiores na faixa de baixas latitudes, onde o meio 

natural é mais adverso.    
e) Os seres humanos produzem espaços geográficos, mas essa produção é determinada fundamentalmente pelos elementos que 

compõem o quadro natural.    
  
50. (UEPB) De acordo com a composição “Triste Partida” de Patativa do Assaré, nas estrofes que dizem 
  
No topo da serra 
Oiando pra terra 
Seu berço, seu lar 
[...] 
Aquele nortista 
Partido de pena 
De longe acena 
Adeus meu lugar... 
  
a categoria geográfica “lugar” que aparece no fragmento do texto está empregada 
  
a) com o sentido de paisagem, pois é do topo da serra que o retirante delimita visualmente o que ele denomina como o seu lugar. 
b) erroneamente porque ninguém pode ter o sentimento de identidade e de pertencimento a uma terra inóspita que só lhe causa 

sofrimento. O lugar é para cada pessoa o espaço onde consegue se reproduzir economicamente. 
c) com o sentido de território, pois trata-se de um espaço apropriado pelo fazendeiro, o qual exerce sobre o mesmo uma relação de 

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

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

 
51.  (UFU) A Geografia se expressou e se expressa a partir de um conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados 

erroneamente como equivalentes, a exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como equivalente ao de paisagem, entre 
outros. 

  
Considerando os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território e lugar, assinale a alternativaINCORRETA. 
  
a) A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e pode ser descrita a partir dos elementos ou dos objetos que a compõem. A 

paisagem é formada apenas por elementos naturais; quando os elementos humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela 
se torna sinônimo de espaço geográfico. 

b) O espaço geográfico é (re)construído pelas sociedades humanas ao longo do tempo, através do trabalho. Para tanto, as 
sociedades utilizam técnicas de que dispõem segundo o momento histórico que vivem, suas crenças e valores, normas e 
interesses econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço geográfico é um produto social e histórico. 

c) O lugar é concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde vivemos, ou seja, é 
o espaço onde moramos, trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos vínculos afetivos. 

d) Historicamente, a concepção de território associa-se à ideia de natureza e sociedade configuradas por um limite de extensão do 
poder. A categoria território possui uma relação estreita com a de paisagem e pode ser considerada como um conjunto de 
paisagens contido pelos limites políticos e administrativos de uma cidade, estado ou país. 

 
52.  (Unics) A que categoria geográfica se refere Milton Santos neste fragmento de texto? 
  
“Formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 
sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” 
  
(SANTOS, M., 2004:63). 
  
Assinale a alternativa correta: 
  
a) Paisagem 
b) Espaço geográfico 
c) Território 
d) Lugar 
e) Região 
 
53.  (Unipam) “Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do 

visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc. [...]”. 
(SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1988). 
  
Observe a paisagem abaixo. 
  

 
  
Fonte: IVERNEL, Martin. Histoire-Geographie. Paris: Hatier, 2000. p. 274. 
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A partir da citação e da leitura da paisagem, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 
  
a) A paisagem pode ser considerada como o resultado do processo de construção do espaço  geográfico. Ela evidencia, por exemplo, 

a história da população que ali vive e a maneira como utiliza alguns recursos naturais em seu dia-a-dia. 
b) Esta paisagem também pode ser analisada para além do que é percebido apenas pelo olhar. Isso quer dizer que é possível 

buscarmos explicações para aquilo que se encontra por detrás da paisagem, a busca dos significados do que aparece. 
c) Na aparência, as formas da paisagem estão apresentadas de modo estático. Mas, por outro lado, a paisagem é resultado de todo 

um processo de movimentos da população em busca de sua sobrevivência, como também pode ser resultante de movimentos da 
natureza. 

d) A paisagem é formada, ou por elementos físicos, ou por elementos culturais. Nessa análise, para a compreensão de uma 
determinada realidade, é imprescindível analisarmos, de maneira  compartimentada, os aspectos naturais e os sociais. 

 
54. (Ufop) Leia o texto a seguir: 
  
[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de gargantas até o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e um vale. De fato, 

infletindo naquele rumo, o Vaza-Barris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique dos morros sobranceiros, torcia 
para o norte feito um cañon fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, depressão em que se erigia o povoado, que se 
trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se intumescem até 

aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá; e ao sul pela montanha. [...] 
  
CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em:  
 <http://www.dominiopublico.gov.br/dowload/texto/bv000091.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2007. 
  
O texto acima descreve um(a): 
  
a) Paisagem. 
b) Território. 
c) Região. 
d) Lugar. 
 

55. (UFCG – 2009)A apreensão do lugar consiste na inter-relação dos processos local global–local considerando, exponencialmente,o 
campo de forças estabelecido entre a cultura objetiva e acultura subjetiva.  

Sobre o conceito de LUGAR é INCORRETO afirmar: 
a) O lugar é tido como um intermédio entre o mundo e o indivíduo. Neste, a lógica do desenvolvimento dos sistemas sociais não se 

manifesta pela unidade das tendências opostas à individualidade e à globalidade. 
b) A realidade que se constrói no lugar é tensa, pois se refere a um dinamismo que se recria a cada instante/momento entre homens, 

empresas, instituições e meio ambiente construído. 
c) No lugar as relações são, permanentemente, instáveis, em que globalização e localização, globalização e fragmentação são termos 

de uma dialética que se refaz com freqüência. 
d) A individualização e especialização produtiva de cada lugar (re) produz sua rede urbana, função urbana, estrutura e uso do solo, 

habitação, renda, segregação social, meios de consumo e informação, papel do Estado entre outros. A uma maior globalidade 
corresponde uma maior individualidade. 

e) Ao revisitar os lugares, no mundo atual, encontraremos novos significados, novas identidades, pois esses são construídos no 
cotidiano/mundo vivido e considera as variáveis: objetos, ações, técnica, informação e tempo. 

 
56. (UFCG – 2008) A paisagem é um dos conceitos básicos da ciência geográfica e suas modificações ocorreram ao longo da 

História. 
 
Sobre as paisagens, é INCORRETO afirmar que:  
a) após a Revolução Industrial, os crescimentos econômico e demográfico reordenaram e deram à paisagem geográfica novos 

significados sócio-culturais em vários países europeus. 
b) durante a introdução da cultura pecuária nos Sertões, no período colonial brasileiro, a paisagem ficou inalterada. 
c) no final da Idade Média, as Ligas Hanseáticas, o comércio  e a formação dos burgos contribuíram para a elaboração de novas 

paisagens culturais na Europa. 
d) as práticas político-econômicas do Mercantilismo favoreceram a formação de novas paisagens geográficas, tanto na Europa quanto 

na América. 
e) na Idade Moderna, a prática político-social dos cercamentos dos campos ou “enclosures”, contribuiu para a modificação das 

paisagens rural e urbana. 
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57.(Ufpi) Para o geógrafo Milton Santos paisagem é “o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Não é formada apenas por 
volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons (...). A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que 
chega aos sentidos.” (Metamorfose do Espaço Habitado. São Paulo: Hucitec, 1996, p.61-62). 
Considerando essa afirmação, analise as sentenças a seguir: 
I. A simples observação da paisagem não nos traz explicações sobre as funções das edificações, da organização dos sistemas de 
produção e de tecnologias empregadas. 
II. Apenas os elementos naturais são suficientes para entendermos o espaço geográfico, visível através das paisagens. 
III. Ao considerarmos os elementos naturais, as funções dos espaços construídos, as relações e as estruturas econômicas, sociais 
e políticas, estamos tratando do espaço geográfico e não apenas das paisagens. 
IV. As paisagens geográficas envolvem não somente os aspectos naturais, mas também os aspectos visíveis da cultura das 
sociedades. 

 
Está correto apenas o que se afirma em: 
a) I e II   

b) b) II e III   

c) c) II e IV   

d) d) I, II e IV   

e) e) I, III e IV 

 
58. (Unics) A que categoria geográfica se refere Milton Santos neste fragmento de texto? 
“Formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” (SANTOS, M., 2004:63). 
Assinale a alternativa correta: 

a) Paisagem 
b) Espaço geográfico 
c) Território 
d) Lugar 
e) Região  
 
59. (Uepb)  

“Toda paisagem que reflete uma porção do espaço ostenta marcas de um passado mais ou menos remoto, apagado ou 
modificado de maneira desigual, mas sempre presente”.(Olivier Dolfus, 1991)  
 
De acordo com o texto, podemos afirmar: 

a) A paisagem é um conjunto de formas heterogêneas de idades diferentes. 
b) A paisagem é estática, ao passo que o espaço é dinâmico. 
c) As formas antigas da paisagem são sempre suprimidas, devido a seu envelhecimento técnico e social. 
d) As paisagens refletem, sempre, as marcas das desigualdades sociais, por serem produzidas sob o modo de produção capitalista. 
e) A paisagem é uma representação do espaço, mas não é espaço, portanto, exibe as formas, mas esconde a essência de sua 

produção. 
 
60. (UERN-2008) Tomando como base o conhecimento geográfico e suas preocupações com o homem e o planeta é correto afirmar 

que: 
a) Uma das preocupações exclusivas da ciência geográfica é a busca de soluções para os problemas sociais e o desenvolvimento 

econômico. 
b) A Geografia é uma ciência que se preocupa com a complexa relação homem-natureza, contudo, esta preocupação está restrita à 

dimensão regional e global. 
c) O possibilismo geográfico é uma corrente da Geografia que defende a possibilidade da ação humana modificar o meio natural. 
d) A Geopolítica é um ramo da Geografia Cultural que busca explicar a ação do Estado e seu papel como agente modificador de 

padrões culturais. 
e) A Geografia se preocupa tão somente com a descrição das paisagens e a localização dos países, estados e municipios. 
 

 

FÍSICA [61-72]: 

61. As grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. As vetoriais são aquelas que possuem caráter direcional. Das alternativas 

abaixo, assinale aquela que tem apenas grandezas vetoriais: 

a) força, massa e tempo. 

b) tempo, temperatura e velocidade. 

c) potência, temperatura e densidade. 
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d) deslocamento, massa e trabalho. 

e) velocidade, força e deslocamento. 

 

62. Um sistema é constituído por duas forças de direções perpendiculares entre si e de intensidades 60 N e 80 N. A força resultante 

dessas duas forças forma com a força de intensidade 80 N um ângulo cujo seno vale: 

a) 0,50 

b) 0,60 

c) 0,75 

d) 0,80 

e) 1,00 

 

63. A soma de dois vetores de módulos 12 N e 18 N tem certamente o módulo compreendido entre: 

a) 6 N e 18 N 

b) 6 N e 30 N 

c) 12 N e 18 N 

d) 12 N e 30 N 

e) 29 N e 31 N 

 

64. Das afirmativas: 

I. As grandezas vetoriais sempre podem ser somadas. 

II. Uma grandeza vetorial pode ser somada com uma grandeza escalar. 

III. Pode-se multiplicar uma grandeza vetorial por uma escalar. 

IV. Apenas as grandezas escalares têm unidades. 

 

Está(ão) correta(s) somente: 

a) I e II 

b) I 

c) IV 

d) I e IV 

e) III 

 

65. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de 

medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo: 

                       
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 6 

 

66. Uma partícula está sob ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força, de intensidade, 

em N, igual a:  
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a) 110 

b) 70 

c) 60 

d) 50 

e) 30 

 

67. (Pucrj 2013)  O gráfico da figura mostra a posição em função do tempo de uma pessoa que passeia em um parque. 

 

 
 

Calcule a velocidade média em m/s desta pessoa durante todo o passeio, expressando o resultado com o número de algarismos 

significativos apropriados.  

a) 0,50    

b) 1,25    

c) 1,50    

d) 1,70    

e) 4,00    

   

68. (Pucrj 2013)  Na Astronomia, o Ano-luz é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Já o nanômetro, 

igual a 1,0 10–9 m, é utilizado para medir distâncias entre objetos na Nanotecnologia. 

Considerando que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3,0 108 m/s e que um ano possui 365 dias ou 3,2 107 s, podemos dizer 

que um Ano-luz em nanômetros é igual a:  

a) 9,6 1024    

b) 9,6 1015    

c) 9,6 1012    

d) 9,6 106    

e) 9,6 10–9    

   

69. (Pucrj 2013)  A Lua leva 28 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. Aproximando a órbita como circular, sua distância 

ao centro da Terra é de cerca de 380 mil quilômetros. 

A velocidade aproximada da Lua, em km/s, é:  

a) 13    

b) 0,16    

c) 59    

d) 24    

e) 1,0    

   

70. (Unicamp 2013)  Para fins de registros de recordes mundiais, nas provas de 100 metros rasos não são consideradas as marcas 

em competições em que houver vento favorável (mesmo sentido do corredor) com velocidade superior a 2 m s.  Sabe-se que, 
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com vento favorável de 2 m s,  o tempo necessário para a conclusão da prova é reduzido em 0,1s.  Se um velocista realiza a 

prova em 10 s  sem vento, qual seria sua velocidade se o vento fosse favorável com velocidade de 2 m s?   

a) 8,0 m/s.    

b) 9,9 m/s.    

c) 10,1 m/s.    

d) 12,0 m/s.    

   

71. (Enem 2012)  Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a 

equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de 

distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 

km/h e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida 

é 120 km/h. 

Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima 

permitida, qual será o tempo necessário, em horas, para a realização da entrega?  

a) 0,7    

b) 1,4    

c) 1,5    

d) 2,0    

e) 3,0    

   

72. (Upf 2012)  Uma loja divulga na propaganda de um carro com motor 1.0 que o mesmo aumenta sua velocidade de 0 a 100 km/h 

em 10 s enquanto percorre 277 m. De acordo com essas informações, pode-se afirmar que o carro apresenta:  

a) uma aceleração escalar média de 10 km/h2    

b) uma aceleração escalar média de 27,7 m/s2    

c) uma velocidade escalar média de 27,7 m/s    

d) uma velocidade escalar média de 10 km/h    

e) um deslocamento com velocidade constante    

   

 

QUÍMICA [73-84]: 

73. Na(s) questão(ões) a seguir escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Três cientistas, Paul Crutzen do Instituto 

Max-Plank, na Alemanha, Mário Molina e Sherwood Rowland do MIT e CALTEC, nos Estados Unidos, dividiram o prêmio Nobel 

de Química de 1995. Explicando os mecanismos químicos que afetam a espessura da camada de ozônio, protetora da Terra, os 

três pesquisadores contribuíram para a detecção de um dos problemas ambientais mais sérios do nosso planeta. Calcula-se que 

para cada 1% de perda de ozônio na estratosfera acrescentam-se 2% de radiação ultravioleta na superfície do planeta. Marque as 

alternativas corretas: 

 

a) O oxigênio é um exemplo de substância simples. 

b) O ozônio é um alótropo do oxigênio. 

c) O ozônio é um isômero óptico do oxigênio. 

d) O ozônio, assim como o cloro, é um forte agente oxidante sendo, portanto, usado na purificação de água para fins de consumo 

humano. 

e) O ozônio absorve os raios ultravioleta impedindo sua penetração na atmosfera. 

 

74. Na(s) questão(ões) a seguir escreva nos parênteses a soma dos itens corretos. Os diferentes tipos de matéria podem ser 

classificados em dois grupos: 

- substâncias puras; 

- misturas. 

 

As substâncias puras podem ser simples ou compostas... (NABUCO, p. 24) Considerando-se esse modo de classificação, pode-se 

afirmar: 

 

a) O ar atmosférico é uma substância pura. 
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b) Uma solução de açúcar é uma mistura. 

c) O oxigênio e o ozônio são substâncias distintas, embora constituídas por átomos de um mesmo elemento químico. 

d) A matéria que contém três tipos de molécula é uma substância composta. 

e) A matéria que contém apenas um tipo de molécula é uma substância simples, mesmo que cada molécula seja formada por dois 

átomos diferentes. 

 

75. Segundo relatório sobre o IDH, a proporção de pessoas que vivem em habitações sem água potável no Brasil caiu apenas quatro 

pontos percentuais: de 17 % em 1990 para 13 % em 2001. A meta é atingir 8 % em 2015. A situação é ainda mais grave se forem 

levadas em conta as diferenças regionais. O acesso à água potável vem crescendo nas áreas urbanas e retrocedendo nas áreas 

rurais. Em 1990, 46 % da população residente no campo não tinha acesso à água. Dez anos depois, o número cresceu para 47 %. 

(Fonte: site do Instituto Brasileiro de Produção Sustentável e Direito Ambiental) Sobre os dados enunciados no texto é VÁLIDO 

afirmar que: 

 

I - Todos têm acesso à água, porém alguns não recebem água pura, ou seja, água sem qualquer substância química misturada. 

II - Parte dos brasileiros não tem acesso à água potável, ou seja, aquela que não possui substâncias tóxicas e nem organismos 

patogênicos. 

III - 13 % dos brasileiros têm acesso à água potável porque estão na região mais favorecida em termos de mananciais. 

IV - Brasileiros que vivem nas áreas urbanas podem ter maior acesso a água sem quaisquer elementos nocivos à saúde do que os 

que vivem em algumas áreas rurais. 

A alternativa que contém todas as afirmações válidas é 

 

a) Apenas I 

b) Apenas I e II 

c) Apenas I e V 

d) Apenas II e III 

e) Apenas II e IV 

 

76. Assinale a alternativa que apresenta, na seqüência, os termos corretos que preenchem as lacunas da seguinte afirmativa: "UMA 

SUBSTÂNCIA_____ É FORMADA POR_____, 

CONTENDO APENAS_____ DE UM MESMO..." 

 

a) composta; moléculas; elementos; átomo 

b) composta; moléculas; átomos; elemento 

c) química; elementos; moléculas; átomo 

d) simples; átomos; moléculas; elementos 

e) simples; moléculas; átomos; elemento 

 

77.  Um estudante construiu, em um mesmo diagrama, as curvas da temperatura em função do tempo resultantes do aquecimento, 

sob pressão normal, de três líquidos em três béqueres distintos. om base na análise das curvas de aquecimento, são feitas as 

seguintes afirmações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - o líquido do béquer 1 apresentou uma temperatura de ebulição constante, igual a 100°C; portanto, esse líquido é ou uma 

substância pura ou uma mistura azeotrópica; 

II - o líquido do béquer 2 apresentou uma faixa de temperaturas de ebulição entre 101°C a 103°C; portanto, esse líquido é uma 

mistura; 
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III - o líquido do béquer 3 apresenta o mesmo soluto e a mesma concentração que o líquido do béquer 2 . 

Está correto o contido em 

 

a) I apenas. 

b) I e II apenas. 

c) I e III apenas. 

d) II e III apenas. 

e) I, II e III. 

 

78. Qual dos seguintes procedimentos é o mais indicado quando se quer distinguir entre uma porção de água destilada e uma solução 

de água açucarada, sem experimentar o gosto? 

 

a) Filtrar o líquidos. 

b) Determinar a densidade. 

c) Medir a condutividade elétrica. 

d) Usar papel tornassol. 

e) Decantar os líquidos. 

 

79.  As grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. As vetoriais são aquelas que possuem caráter direcional. Das alternativas 

abaixo, assinale aquela que tem apenas grandezas vetoriais: 

a) força, massa e tempo. 

b) tempo, temperatura e velocidade. 

c) potência, temperatura e densidade. 

d) deslocamento, massa e trabalho. 

e) velocidade, força e deslocamento. 

 

80. Um sistema é constituído por duas forças de direções perpendiculares entre si e de intensidades 60 N e 80 N. A força resultante 

dessas duas forças forma com a força de intensidade 80 N um ângulo cujo seno vale: 

a) 0,50 

b) 0,60 

c) 0,75 

d) 0,80 

e) 1,00 

 

81. A soma de dois vetores de módulos 12 N e 18 N tem certamente o módulo compreendido entre: 

a) 6 N e 18 N 

b) 6 N e 30 N 

c) 12 N e 18 N 

d) 12 N e 30 N 

e) 29 N e 31 N 

 

82. Das afirmativas: 

I. As grandezas vetoriais sempre podem ser somadas. 

II. Uma grandeza vetorial pode ser somada com uma grandeza escalar. 

III. Pode-se multiplicar uma grandeza vetorial por uma escalar. 

IV. Apenas as grandezas escalares têm unidades. 

 

Está(ão) correta(s) somente: 

a) I e II 

b) I 

c) IV 

d) I e IV 

e) III 
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83. Dados os vetores A, B e C, representados na figura em que cada quadrícula apresenta lado correspondente a uma unidade de 

medida, é correto afirmar que a resultante dos vetores tem módulo: 

                        
 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 6 

 

84. Uma partícula está sob ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força, de intensidade, 

em N, igual a:  

                                       
a) 110 

b) 70 

c) 60 

d) 50 

e) 30 

 

 

BIOLOGIA [85-102]: 

85. (Cesgranrio)  No processo evolutivo foram selecionados os seres de fecundação externa que liberam uma grande quantidade de 

gametas para o meio ambiente. As hidras, no entanto, reproduzem-se rapidamente, embora lancem um pequeno número de 

gametas na água. A explicação para esse fato é que as hidras apresentam um acelerado processo de reprodução:  

 

a) assexuada por divisão binária.    

b) assexuada por esporulação.    

c) assexuada por brotamento.    

d) sexuada por autofecundação.    

e) sexuada por partenogênese.    
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86. (Pucsp)  Analise a tira de quadrinhos abaixo. 

 

Embora hermafroditas, os caramujos normalmente têm fecundação cruzada, mecanismo que leva a descendência a apresentar  

a) aumento de variabilidade genética em relação à autofecundação e maior chance de adaptação das espécies ao ambiente.    

b) diminuição da variabilidade genética em relação à autofecundação e maior chance de adaptação das espécies ao ambiente.    

c) variabilidade genética semelhante à da autofecundação e as mesmas chances de adaptação das espécies ao ambiente.    

d) diminuição de variabilidade genética em relação à autofecundação e menor chance de adaptação das espécies ao ambiente.    

e) variabilidade genética semelhante à da autofecundação e menor chance de adaptação das espécies ao ambiente.    

 

87. (Pucrj)  Considere as afirmativas abaixo acerca dos processos de divisão celular: 

I. Na mitose, a célula-mãe dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas. 

II. Em todos os organismos que fazem reprodução sexuada, a produção de gametas se dá por meiose. 

III. Na primeira fase da meiose, ocorre o pareamento e a segregação dos cromossomos homólogos. 

IV. Na mitose, os cromossomos são alinhados na placa equatorial e ocorre a separação das cromátides irmãs. 

Estão corretas:  

a) Todas as afirmativas.    

b) Somente I e IV.    

c) Somente I, III e IV.    

d) Somente I, II e IV.    

e) Somente I, II e III.    

 

88. (Uftm)  As planárias, além de se reproduzirem sexuadamente, também podem se reproduzir por fragmentação e regeneração, 

quando as partes perdidas regeneram-se e dão origem a novos indivíduos. 

 
De acordo com essa forma reprodutiva, é possível concluir que os descendentes formados  

a) apresentarão variabilidade genética, devido à ocorrência de crossing-over.    

b) serão geneticamente idênticos entre si, porque resultaram de sucessivas fecundações.    

c) serão geneticamente idênticos entre si, porque resultaram de sucessivas divisões mitóticas.    

d) serão geneticamente diferentes entre si, porque nos núcleos celulares ocorreram segregações cromossômicas.    

e) produzirão também novas gerações com genes totalmente diferentes entre si, caso se reproduzam dessa mesma forma.    

 

89. (Uespi)  A reprodução sexuada gera variabilidade genética dentre os seres vivos. Para tanto, durante a formação dos gametas 

sexuais, um processo de meiose forma células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Sobre este 

processo, ilustrado na figura abaixo, é correto afirmar que: 

  
a) em “1”, é mostrada a prófase I, onde a condensação dos cromossomos os torna visíveis ao microscópio ótico.    

b) na fase de diplóteno da Meiose I, os cromossomos homólogos iniciam sua separação, cujas cromátides se cruzam originando 

quiasmas.    

c) na anáfase I, os pares de cromossomos homólogos prendem-se ao fuso acromático dispondo-se na região equatorial da célula.    
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d) na metáfase II, os microtúbulos do fuso acromático puxam as cromátides-irmãs para os polos opostos da célula.    

e) na telófase II, desaparecem os nucléolos e a célula se divide (citocinese II).    

 
90. Os avanços de Engenharia Genética permitem que um servivo forneça genes a outro de espécie diferente, sem alterar 

asprincipais características que os diferenciam. O seu que recebe ogene é denominado: 
a) clone  
b) parasitado  
c) mutante 
d) transgênico  
e) mutagênico 
 
91. Podemos dizer que o fenótipo de um indivíduo é dado porsuas características: 
a) unicamente morfológicas. 
b) morfológicas e fisiológicas apenas. 
c) estruturais, funcionais e comportamentais. 
d) herdáveis e não herdáveis. 
e) hereditárias 
 
92. Que é fenótipo? 
a) É o conjunto de características decorrentes da ação doambiente. 
b) Influi no genótipo, transmitindo a este as suas características. 
c) É o conjunto de características decorrentes da ação dogenótipo. 
d) É o conjunto de características de um indivíduo. 
e) É o conjunto de caracteres exteriores de um indivíduo 
 
93. Em urtigas o caráter denteado das folhas domina o caráterliso. Numa experiência de polinização cruzada, foi obtido oseguinte 

resultado: 89 denteadas e 29 lisas. A provável fórmulagenética dos cruzantes é: 
a)  Dd x dd     
 b) DD x dd    
 c) Dd x Dd     
d)  DD x Dd     
e) DD x DD   
 
94. Se um rato cinzento heterozigótico for cruzado com umafêmea do mesmo genótipo e com ela tiver dezesseisdescendentes, a 

proporção mais provável para os genótiposdestes últimos deverá ser: 
a)  4 Cc : 8 Cc : 4 cc       
 b)  4 CC : 8 Cc : 4 cc  
 c)  4 Cc : 8 cc : 4 CC    
 d)  4 cc : 8 CC : 4 Cc    
 e)  4 CC : 8 cc : 4 Cc 
 
95. De um cruzamento de boninas, obteve-se uma linhagemconstituída de 50% de indivíduos com flores róseas e 50% comflores 

vermelhas. Qual a provável fórmula genética dos parentais? 
a) VV x BB        
b) VB x VB               
c) VB x VV                
 d) VB x BB               
 e) BB x BB 
 
96. (Ufpe 96). Os sais minerais existem nos seres vivos de forma imobilizada ou dissociados em íons. Pequenas variações nas 

porcentagens de íons podem modificar profundamente a permeabilidade, irritabilidade e viscosidade de célula. Analise as 
propostas apresentadas e logo depois marque um  X na alternativa correta: 

a)  Magnésio (Mg++ ) presente na clorofila é, portanto, necessário à fotossíntese. 

b) Cálcio (Ca++ ) é necessário para a ação de certas enzimas em importante na composição da hemoglobina . 

c) Ferro (Fe++ ), presente nos  leucócitos , faz parte de pigmentos importantes na respiração (citocromos). 

d) Fosfato (PO4
- ) é o principal cátion extra e intracelular. 

e) Cloreto (Cl - ) importante cátion presente tanto na hemoglobina quanto na clorofila.  

 
97.  A principal substância INORGÂNICA que encontramos nas células dos seres vivos é (são): 
 
a) a água. 
b) gorduras. 
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c) proteínas. 
d) sais. 
e) vitaminas 
 
98.(Unifesp 2002) Um ser humano adulto tem de 40 a 60% de sua massa corpórea constituída por água. A maior parte dessa água 

encontra-se localizada: 
 
a) no meio intracelular. 
b) no líquido linfático. 
c) nas secreções glandulares e intestinais. 
d) na saliva. 
e) no plasma sangüíneo 
 
99. (Ufrs 2000) Associe os elementos químicos da coluna superior com as funções orgânicas da coluna inferior. 
 
1. Magnésio 
2. Potássio 
3. Iodo 
4. Cálcio 
5. Sódio 
6.Ferro 
 
(   ) formação do tecido ósseo 
(   ) transporte de oxigênio 
(   ) assimilação de energia luminosa para fotossíntese  
(   ) equilíbrio de água no corpo 
(   )  componente da hemoglobina . 
 
A seqüência numérica correta, de cima para baixo, na coluna inferior, é 
 
a) 4 - 3 -1 - 5 - 2. 
b) 5 - 6 - 3 - 4 -1. 
c) 4 - 6 -1 - 5 - 2. 
d) 5 - 4 - 3 - 6 -1. 
e) 6 - 4 - 2 - 3 -1 
 
100.  (Pucrs 2004) Recentes descobertas sobre Marte,feitas pela NASA, sugerem que o Planeta Vermelho pode ter tido vida no 

passado. Esta hipótese está baseada em indícios:  
 
a) da existência de esporos no subsolo marciano. 
b) da presença de uma grande quantidade de oxigênio em sua atmosfera. 
c) de marcas deixadas na areia por seres vivos. 
d) da existência de água líquida no passado. 
e) de sinais de rádio oriundos do planeta 
 
101. (Santa Casa – SP) – Pode-se dizer corretamente que  o teor de água nos tecidos animais superiores : 
 
a) é maior quanto maior seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. 
b) é maior quanto maior metabolismo e aumenta com o aumento da idade. 
c) é maior quanto menor seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. 
d) é maior quanto menor seu metabolismo e aumenta com o aumento da idade. 
e) apresenta variações diferentes das citadas nas alternativas anteriores. 
 

 

MATEMÁTICA [103-120]: 

103. Se f(x – 1) = x² , então o valor de f( 2 ) é: 
a)1   
b)4   
c)6   
d)9   
e)nda. 
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104. Seja a função f definida por f(x) = 2x³ – 1 . Então  f(0 ) + f (- 1 ) + f(1/2) é : 
a) – 3/4   
b)- 15/4   
c)- 19/4   
d)- 17/4   
e)- 13/4 
 
105. Seja a função  f(x) = ax³ + b , se f( - 1 ) = 2 e f( 1 ) = 4, então a e b valem, respectivamente: 
a)- 1 e – 3  
b)- 1 e 3   
c)1 e 3   
d)3 e – 1   
e)3 e 1 
 
106. Se f(x) = a + 1 e g(z ) = 2z + 1, então g(f(x)) vale : 
a)2a + 2   
b)a + 4   
c)2a – 3   
d)2a + 3   
e)a + 3 
 
107. Sejam f dada por f(x) = 2x – 1 e g dada por g(x) = x + 1. g(f(2 )) é igual a: 
a)1   
b)2   
c)3   
d)4   
e)5 
 
108. Dadas as funções f, g e h , de R em R, definidas por f(x) = 3x , g(x) = x² – 2x + 1 e h(x ) = x + 2, então h(f(g(2))) é igual a: 
a)1   
b)2   
c)3   
d)4   
e)5 
 

109 . Dado o conjunto     ,,0,0P , considere as afirmativas : 

I.      P0  

II.   P0  

III. P  

 
Com relação a estas afirmativas conclui-se que: 
a) todas são verdadeiras  
b) apenas a I é verdadeira  
c) apenas a II é verdadeira  
d) apenas a III é verdadeira  
e) todas são falsas 
 
110. Considerando o diagrama ao lado, analise as afirmações sobre os conjuntos A, B e C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. CA  

II.  3,2BA  

III. CBA   

IV.  4 AB  

V. AAC   

C

A
1

2
3

4

5

B
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O numero de afirmações corretas é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
111. Numa pesquisa em que foram entrevistadas 150 pessoas para verificar a audiência dos canais de televisão JVM, HPA e SAS, o 

resultado obtido foi o seguinte: 85 pessoas assistem ao canal JVM, 62 ao canal HPA e 52 ao canal SAS. Sabe-se também que 30 
assistem aos canais JVM e HPA, 17 aos canais HPA e SAS, 25 aos canais JVM e SAS e 10 aos três canais. Pode-se afirmar que, 
das pessoas entrevistadas: 

 
I. 53 assistem somente ao canal JVM. 
II. 13 não assistem a nenhum dos canais. 
III. 38 não assistem ao canal JVM e nem ao SAS.  
IV. Está(ão) correta(s) apenas: 
 
a)I       
b) II     
c)  I e II     
d) I e III       
e) II e III 
 
112. Os 40 alunos de uma turma da 4ª série de uma escola de Ensino Fundamental foram a um supermercado fazer compras. 

Após 30 minutos no supermercado, a professora reuniu os alunos e percebeu que exatamente: 

● 19 alunos compraram biscoitos. 
● 24 alunos compraram refrigerantes. 
● 7 alunos não compraram biscoitos nem refrigerantes. 
 
O número de alunos que compraram biscoitos e refrigerantes foi: 
a) 17  
b) 12  
c) 7 
d) 15  
e) 10 
 
113. Uma determinada cidade organizou uma olimpíada de matemática e física, para os alunos do 3º ano do ensino médio local. 

Inscreveram-se 365 alunos. No dia da aplicação das provas, constatou-se que 220 alunos optaram pela prova de matemática, 180 
pela de física, 40 por física e matemática; alguns, por motivos particulares, não compareceram ao local de provas. Então, o 
número de alunos que não compareceram às provas foi: 

a) 35              
b) 15                 
c) 10 
d) 5                
e) 20 
    

114. A  prefeitura de certa cidade realizou dois concursos: um para gari e outro para assistente administrativo. Nesses dois 

concursos, houve um total de 6.500 candidatos inscritos. Desse total, exatamente, 870 fizeram prova somente do concurso 

para gari. Sabendo-se que, do total de candidatos inscritos, 4.630 não fizeram a prova do concurso para gari, é correto afirmar 

que o número de candidatos que fizeram provas dos dois concursos foi: 

a) 4630                     

b) 1300                  

c) 1000 

d) 1870                    

e) 1740 

 
115. (PUC)  Sabe-se que o produto de dois números irracionais pode ser um número racional. Um exemplo é: 

363.12) a  

69.4) b  
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31.3) c  

82.4) d  

63.2) e  

 

116.   (PUC)  A um aluno foram propostas as questões: 
 
A -  Numa divisão, cujo resto não é nulo, o menor número que se deve adicionar ao dividendo para que ela se torne exata é: ( d – c ) 

(sendo d o divisor e c o resto). 
B -  A soma de três números naturais consecutivos é sempre divisível por 3. 
C -  O produto de dois números ímpares consecutivos, aumentado de uma unidade, é sempre um quadrado perfeito. 
 
O aluno respondeu que as três questões propostas são verdadeiras. Responda você: 
 
a) O aluno acertou somente em relação à terceira questão. 
b) O aluno acertou somente em relação a primeira questão. 
c) Acertou integralmente. 
d) O aluno acertou somente em relação à Segunda questão. 
e) N.D.A. 
 

117.   (COVEST)  Assinale a afirmação verdadeira entre as seguintes: 
a) No conjunto dos números inteiros relativos, existe um elemento que é menor do que todos os outros. 

b) O número real          pode ser representado sob a forma  p/q,  onde p e q são inteiros, q  0. 
c) O número real representado por  0,372222 ...  é um número racional. 
d) Toda raiz de uma equação algébrica do 2º grau é um número real. 
e) O quadrado de qualquer número é um número racional. 
 

118.   (VUNESP)  A negação de “para todo real x existe um real y tal que y < x ” é equivalente a : 

a) existe um real x tal que  x  y   para todo real y. 

b) não existe um real x tal que  x  y   para todo real y. 

c) existe um real x tal que  y  x  para todo real y. 

d) não existe um real x tal que  y  x   para todo real y. 
e) para todos reais x, y , com  x < y, existe um real z com  x < z < y. 
 
119. (FUVEST)  Cada um dos cartões abaixo tem de um lado um número e do outro lado uma letra. 
 
 
                      

Alguém afirmou que todos os cartões que têm uma VOGAL numa face têm um número PAR na outra. Para verificar se tal afirmação 
é verdadeira: 

a) é necessário virar todos os cartões 
b) é suficiente virar os dois primeiros cartões 
c) é suficiente virar os dois últimos cartões 
d) é suficiente virar os dois cartões do meio 
e) é suficiente virar o primeiro e o último cartão. 
 

120. (UFGO)  A negação de  x  -2 é: 
 

a) x  2     

b)  x  -2  
c)  x < -2 
d)  x < 2   

e)  x  2 
 

 

 

 

 

 

 

2  

A 

B 
2 3 
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Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

   01-mar-2013 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


