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GRAMÁTICA [01-06]: 

01. Na frase: “Querido, deixei seu café pronto na copa.”, não temos: 
I)   Sujeito simples 
II)  Sujeito composto 
III) Sujeito oculto 
IV)  Sujeito indeterminado 
V)   Oração sem sujeito 
 
02. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito corretamente destacado. 
a) Um pressentimento terrível tomou conta de "todos". 
b) Nenhum colega meu esteve na "festa". 
c) De vez em quando, "novos interessados" se apresentavam. 
d) Todas as "cartas" estavam sobre a mesa. 
e) Carolina chorava "compulsivamente". 
03. "Não choremos, amigos, a mocidade." Qual é o tipo de sujeito desta oração? 

a) Sujeito indeterminado. 
b) Sujeito oculto. 
c) Sujeito simples. 
d) Oração sem sujeito. 
e) Sujeito composto. 
04.  "Corriam por aqueles dias boatos da revolução." Após analisar a oração, não se pode dizer que o tipo de sujeito é: 

I) Sujeito simples. 
II) Sujeito oculto. 
III) Oração sem sujeito. 
IV) Sujeito indeterminado. 
V) Sujeito composto. 
 
05."Os olhos não estavam bem fechados." 
As alternativas que não justificam a classificação do predicado como nominal são:  
I) O seu núcleo é um nome. 
II) O seu núcleo é verbo intransitivo. 
III) O seu núcleo é um verbo de ligação. 
IV) O núcleo nada tem a ver com o tipo do predicado. 
V) O núcleo está no sujeito. 
 
RESPOSTA: II, III, IV, V 
06. "Um esparso tilintar de chocalhos e guizos morria pelas quebradas." Qual é o sujeito e o tipo de sujeito desta oração? 
a) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos / simples. 
b) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos / composto. 
c) Um esparso tilintar / simples. 
d) Chocalhos e guizos / composto. 
e) Chocalhos e guizos / elíptico 
 
 

LITERATURA [07-12]: 

7. A respeito de Realismo, pode-se afirmar: 
I   – Busca o perene humano no drama da existência. 
II  – Defende a documentação de fatos e a impessoalidade do autor perante a obra. 
III – Estética literária restritamente brasileira; seu criador é Machado de Assis. 
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a) São corretas apenas II e III. 
b) Apenas III é correta. 
c) As três afirmações são corretas. 
d) São corretas I e II. 
e) As três informações são incorretas. 
 
8. Considerando-se iniciado o movimento realista no Brasil quando: 
a) Aluísio de Azevedo publica O Homem. 
b) José de Alencar publica Lucíola. 
c) Machado de Assis publica Memória Póstumas de Brás Cubas. 
d) As alternativas a e c são válidas. 
e) As alternativas a e b são válidas. 
  
9. O realismo, como escola literária, é caracterizado: 
a) pelo exagero da imaginação; 
b) pelo culto da forma; 
c) pela preocupação com o fundo; 
d) pelo subjetivismo; 
e) pelo objetivismo. 
 
10. Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, os escritores realistas desejavam retratar o homem e a sociedade em sua 
totalidade. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada da vida como fizeram os românticos. Era preciso mostrar o cotidiano 
massacrante, o amor adúltero, a falsidade e o egoísmo humano, a impotência do homem comum diante dos poderosos. (CEREJA, 
William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Analia Cochar. Literatura brasileira. São Paulo: Atual, 2000. p. 244 – Texto adaptado.). 
 
A respeito da literatura realista, assinale a alternativa correta. 
a) Apresenta descrições e adjetivações subjetivas, no intuito de representar a realidade como ela é. 
b) A mulher é idealizada, sendo representada como um anjo de pureza e perfeição. 
c) Utiliza uma linguagem culta e direta, semelhante ao estilo metafórico do Romantismo. 
d) O herói é problemático, revelando-se portador de fraquezas e incertezas. 
e) O casamento é apresentado como uma instituição falida, em que prevalecem os sentimentos. 
 
11. (Cesgranrio) Sobre o Realismo, assinale a afirmativa correta: 
a) O romance é visto como distração e não como meio de crítica às instituições sociais decadentes. 
b) Os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. 
c) O romance sertanejo ou regionalista originou-se no Realismo. 
d) O Realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. 
e) O Realismo vê o Homem somente como um produto biológico. 
 
12. (USP) Com relação ao realismo, é válido afirmar que: 
a) analisa o ser humano do ponto de vista estritamente psicológico, isolando-o do meio social. 
b) valoriza e introduz na literatura elementos tipicamente brasileiros 
c) apresenta exagerada preocupação formal, que se revela na busca de palavras ricas em sugestões sensoriais 
d) idealiza a personagem feminina, que é apresentada como um ser excepcional de rara beleza 
e) procura analisar com objetividade e senso crítico os problemas sociais. 
 
 

REDAÇÃO [13-18]: 

13.  (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 
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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 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. 
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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: 
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 
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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. 
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 
 
El tipo de alimento que consume la tripulación de los transbordadores espaciales de Estados Unidos no es un menjunje misterioso, sino 
comida preparada en la Tierra, comprada en un supermercado cualquiera. Sin embargo, se cuida que contenga todas las vitaminas y 
minerales para llevar a cabo las tareas en el ambiente ingrávido. El nivel es determinado por el Consejo Nacional de Investigación, según 
una fórmula especial de dieta que toma en cuenta el peso, la altura y la edad. De tanta importancia como las vitaminas y los minerales 
son el peso y el volumen del alimento. El primero está limitado a 1,73kg por astronauta-día, incluyendo 453 gramos correspondiente al 
envase. “En las misiones, los astronautas están limitados a menos de dos kg de comida por persona al día”, dice una especialista de la 
NASA. Todo el alimento está procesado (por lo que no requiere refrigeración) y listo para el consumo, o puede prepararse agregando 
agua o calentándose. Las únicas excepciones son las frutas y las verduras. 
(Discover. Argentina, octubre, 1998) 
 
19. (UFPB) Lea las frases que siguen: 
 
I. La dieta de los astronautas sigue una fórmula especial y por eso no se encuentra en los supermercados. 
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II. Vitaminas y minerales pierden su valor nutritivo con la falta de gravedad. 
III. Casi sin excepciones, a los alimentos de la tripulación les basta añadir agua o calentarlos para que sean consumidos. 
 
De acuerdo con el texto, es correcta solamente la opción: 
a) I  
b) I y II  
c) II  
d) II y III ] 
e) III 
 
TEXTO  
El hombre de hoy usa y abusa de la Naturaleza como si fuera el último habitante de este planeta, como si detrás de él ya no hubiera un 
futuro. La Naturaleza se ha convertido así en una víctima del progreso.  
Conviene destacar que la demanda interminable y progresiva de la industria no puede ser atendida sin descanso por la naturaleza, pues 
sus recursos se acaban. Actualmente el hombre empieza a tocar ya las tristes consecuencias del despilfarro iniciado con la era industrial. 
Las reservas mundiales de plomo, mercurio y platino durarán unos lustros; poco más las de estaño y cobre, y apenas un par de siglos las 
de hierro y petróleo. ¿Qué suponen estos plazos en la vida de la Humanidad? 
En la Naturaleza apenas cabe el progreso. Pues gastar lo que no puede reponerse refleja un estadio de civilización voraz y dice muy 
poco en favor de la escala de valores del mundo contemporáneo. 
(HERMOSO, Alfredo González et DUEÑAS, Carlos Romeo. Puesta 
a Punto. Madrid, Edelsa, 1998). 
 
20. (UFPB) Según el texto, es correcto decir que 
a) los plazos para la duración de las reservas son todavía muy largos. 
b) ya no hay futuro para los hombres de hoy. 
c) las reservas de plom o durarán más que las de petróleo. 
d) reponer lo que fue usado demuestra una fase de civilización voraz. 
e) las reservas de platino durarán menos que las de hierro. 
 
21. (UFPB) La palabra apenas, subrayada en el texto, significa: 
 
a) sólo.  
b) generalmente.  
c) casi no.  
d) únicamente. 
e) sin duda. 
 
22. (UFPB)  La ilustración advierte que hay que 
 
  
(Discover. Argentina, octubre, 1998). 
 
a) viajar para no morir. 
b) proteger a algunos animales de la tierra. 
c) preservar la vida del planeta. 
d) evitar la polución sonora en el mundo. 
e) tener precaución con los perros. 
 
Tómese un respiro 
 
La respiración es un acto vital que se realiza de forma automática y al que, a menudo, se le presta poca atención. Sin embargo, 
reaprender a respirar a pleno pulmón se impone como una saludable práctica cotidiana que contribuye como pocas a incrementar el 
bienestar físico y emocional. Su cuerpo y su mente le quedarán eternamente agradecidos. 
 
23. (UFPB)  El nexo al que se refiere en el texto a:  
 
a) respiración 
b) acto vital  
c) forma automática   
d) tomarse un respiro 
e) la respiración es un acto vital 
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24. (UFPB)  La expresión a menudo, subrayada en el texto, significa:  
 
a) con frecuencia  
b) con intensidad  
c) pocas veces 
d) siempre  
e) nunca 
 

 

INGLÊS [25-30]: 

 
Text 1 - Read the text below and answer the questions 25 to 30. 
 
My teen daughter's addiction to technology is ruining our family life 
― what should I do? 
1.Question: I am the mother of three daughters (15, 13, and 11). Although I try to set limits, technology is ruining 
my family life. My oldest daughter in particular is addicted to Facebook, Skype, texting, etc. – whenever I try to 
reduce or eliminate her access, she finds a way to be in touch with her friends. Plus, when she does interact with 
2.friends via technology, she gets anxious, which leads to increased use. What do you suggest? 
Anxious about Addiction, Metro West suburb, MA 
 
Answer: Dear Anxious, 
 
As a teenager, your daughter is pursuing key developmental tasks through her media use – seeking 
8.experience, establishing individual identity, and connecting with peers. But the amount of time she 
is devoting to it, the exclusion of family, and the anxiety she is experiencing when interacting via 
technology – and the fact that she responds to it by increasing her use – are causes for concern and 
could be symptoms of addictive behavior. Although the formal diagnosis has not been established 
12.in this country, Internet Addiction Disorder is a recognized and serious problem in parts of Asia 
and Europe, and it is causing real problems for American adolescents and their families. 
Address this issue quickly, directly, and with compassion. First, at a time when things are good and 
you are not in open conflict about your daughter’s media use, sit down and have a conversation 
16.with her. Ask how she feels about her media use. Listen to her. She may be unhappy or 
uncomfortable and may say so if she doesn’t feel criticized or attacked. Then, when the 
opportunity presents, tell her that she seems anxious when she communicates online, and that you 
are concerned for her. Ask her what she thinks might help. 
It’s possible that she’s feeling lots of pressure to be constantly available. If she acknowledges that 
that’s the case, enlist her help in finding peace for herself and your family, but be prepared to help 
her with concrete guidance and boundaries. Offer to take the blame if her friends criticize her for 
not being available at all times – she can complain that mom takes the phone away to charge it 
24.between 9 pm to 6 am, or for even longer if she uses it too much. This way, she can save face 
while reducing her anxiety, as well as learning to manage her media use in the context of everything 
else she needs to do in a day. 
It is possible, though, that she will resist any and all of your attempts to address the situation with 
28.her. If nothing you try works – if she really can’t stop and it continues to wreak havoc for her and 
your family – you may need to seek professional help. 
 

Enjoy your media and use them wisely, 
The Mediatrician® 

 
                Disponível em: <http://cmch.typepad.com/mediatrician/2011/11/my-teen-daughters-addiction-to-technology-is-ruining-our-

familylife-what-should-i-do.html> Acesso em: 25 jul 2012. (Adaptado) 
 
 
25. According to the text, “Anxious about Addiction” (line 5) is a nickname for the oldest daughter’s 
 
a) humiliated mother.  
b) irritated mother. 
c) addicted mother.  
d) distracted mother. 
e) worried mother. 

http://cmch.typepad.com/mediatrician/2011/11/my-teen-daughters-addiction-to-technology-is-ruining-our-familylife-what-should-i-do.html
http://cmch.typepad.com/mediatrician/2011/11/my-teen-daughters-addiction-to-technology-is-ruining-our-familylife-what-should-i-do.html
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26. According to the text, Anxious about Addiction writes to The Mediatrician’s blog in order to 
a) ask for some advice.  
b) talk about the benefits of technology. 
c) seek for spiritual help.  
d) deny Internet Addiction Disorder problems. 
e) learn how to manage media. 
 
UFPB/PRG/COPERVE 
27. According to the information given in the text (lines 1-4), it is correct to affirm that the 15-year-old daughter 
a) rarely makes use of internet new technologies. 
b) always devotes herself time to enjoy family life. 
c) often spends more and more time chatting online. 
d) sometimes imposes herself limits to use Facebook. 
e) never gets anxious about accessing Skype or Facebook. 
 
28. Considering the Mediatrician’s suggestion in the sentence “Ask how she feels about her media use.” (line 16 ), identify the question the 

mother would ask her teenage daughter: 
a) How does she feel about her media use?  
b) How did she feel about her media use? 
c) How do you feel about your media use?  
d) How would you feel about your media use? 
e) How will you feel about your media use? 
 
29. According to the Mediatrician’s suggestion (line 28-30), it is correct to affirm that the mother should ask for professional help only if her 

daughter 
a) resists being helped. 
d) enjoys dining with her family. 
c) stops accessing Facebook. 
b) avoids staying online.  
e) admits using the phone much. 
 
30. Considering the use of new technology, identify the correct statement(s): 
I. Technology addiction has affected teenage girls in general. 
II. Teens’ mothers feel lots of pressure to be continually available online. 
III. One particular teenager spends a great amount of time using her media. 
IV. Interacting with friends via technology may lead to addictive behavior. 
The correct statement(s) is (are) only: 
a) I         
b) II          
c) I and III          
d) III and IV           
e) I, III and IV 
 
 

FILOSOFIA [31-36]: 

31. UFU – MG 
A respeito do papel da proposição Lógica de Aristóteles (384-322 a.C.), assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Verdade e falsidade são atributos necessários de uma proposição 

b) Somente são aceitas nos argumentos as proposições universais afirmativas 

c) Qualidade (afirmativas / negativas) e quantidade (universais / particulares) são modos de classificar as proposições. 

d) Os termos de uma proposição são o sujeito e o predicado 

 
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: 
 
a) A filosofia é um tipo de conhecimento que todos podem desenvolver sem empenhar maiores esforços lógicos em efetivar um 
pensamento fundamentado. 
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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. Classifique as seguintes proposições em dedutivas, indutivas ou analógicas 
 
a) Verificou-se que as mães fumantes geram filhos com peso 20% abaixo do normal.___________________ 

b) O Universo apresenta semelhanças com um organismo animado por um princípio de vitalidade e de movimento, cujas perdas são 

imediatamente reparadas._____________________ 

c) O detetive concluiu que o assassino é um homem de grande estatura, pesado e destro, pois as marcas de calçado deixadas na lama 

eram profundas, inclinadas para a direita e feitas por sapato de salto baixo.___________________ 

d) Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si.________________ 

 
A sequencia correta é: 
 
a) Indutiva, analógica, indutiva, dedutiva 

b) Dedutiva, dedutiva, analógica, indutiva 

c) Analógica, indutiva, dedutiva, dedutiva 

d) Indutiva, analógica, dedutiva, dedutiva 

 
34.  O estabelecimento de regimes militares é um fenômeno frequente na história política brasileira do século XX, tal como ocorreu entre 
1930-1945 e entre 1964-1985. Acerca desses dois contextos, julgue a validade das proposições a seguir. 
 

I. Em ambos, a Carta Constitucional for reformulada, foram suspensas as eleições livres diretas e foram feitas intervenções nos 

governos estaduais. 

II. Nos dois casos, o regime ditatorial foi implantado por meio de golpes militares, registrando momentos de endurecimento com 

suspensão dos direitos civis. 

III. Nos dois casos, foi implantada uma política populista, permitindo a mobilização independente dos trabalhadores. 

 
Assinale a alternativa correta 
 
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras 

b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras 

c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras 

d) Todas as proposições são verdadeiras 

e)  

 
35. Sobre o voto proporcional, é correto afirmar: 

I. Os pais e os estados são divididos em distritos eleitorais, em que cada distrito elege um representante. 

II. Conforme os votos que o partido recebe atribui-se um número de vagas para esse partido. Os candidatos mais votados desses 

partidos são considerados eleitos. 

III. É necessário atender ao cálculo do coeficiente eleitoral. 

 
De acordo com as afirmativas citadas, assinale a alternativa correta: 
 
a) Afirmativas I e II 

b) Afirmativas II e III 

c) Afirmativas I e III 

d) Afirmativas I, II e III 

 
36. UEL – PR 
[...] A maneira pela qual Galileu concebe um método científico correto implica uma predominância da razão sobre a simples experiência, 
a substituição de uma realidade empiricamente conhecida por modelos ideais (matemáticos) a primazia da teoria sobre os fatos. Só 
assim é que [...] um verdadeiro método experimental pôde ser elaborado. Um método no qual a teoria matemática determina a própria 
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estrutura da pesquisa experimental, ou, para retomar os próprios termos de Galileu, um método que utiliza a linguagem matemática 
(geométrica) para formular suas indagações à natureza e para interpretar as respostas que ela dá. 
 

KOIRÉ, A. Estudos de história do pensamento científico. Tradução de: 
Marcia Ramalho. 2. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1991. P. 74. 

 
Com base no texto, é correto afirmar que o método científico de Galileu é: 
 
a) Experimental e necessita de uma instância teórica que anteceda a experiência 

b) Um método segundo o qual a experiência interpreta a natureza 

c) Independente da experiência, pois a razão está afastada desta 

d) Um método segundo o qual a matemática determina a estrutura da natureza 

 
 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. A União Ibérica estabeleceu-se entre Portugal e Espanha, no final do século XVI, com repercussões para a administração portuguesa 

no Brasil colonial. Essa União: 

a) transformou a sociedade brasileira da época, devido à presença constante de navegantes espanhóis trazendo migrantes pobres para 

aqui tentarem a sorte. 

b) deu mais flexibilidade às normas consagradas pelo Tratado de Tordesilhas e criou mais condições para a expansão territorial do Brasil. 

c) suprimiu a liberdade política de Portugal, sem, contudo, interferir no poder administrativo sobre as colônias mais ricas. 

d) não alterou as formas de administração do Brasil não repercutindo, portanto, nas relações de Portugal com as demais nações. 

e) contribuiu para a modernização da colônia, aumentando significativamente a sua produção econômica. 

 

38. A propósito da economia e das relações sociais no Brasil Colônia, é correto afirmar: 

a) Por estar subordinada aos interesses comerciais metropolitanos, a economia colonial limitou-se aos ciclos do pau-brasil, do açúcar e 

do ouro, e à exploração exclusiva do trabalho escravo africano, haja vista que o engenho não necessitava do abastecimento de 

produtos pelo mercado interno. 

b) A natureza e a dinâmica do sistema colonial produziram no Brasil uma sociedade que, permeada em todos os níveis pela relação 

senhor-escravo, tendia a polarizar-se, desenvolvendo um caráter marcadamente hierárquico, aristocrático e patriarcal. 

c) Assentada em estruturas que objetivavam promover os interesses comerciais portugueses, a colonização do Brasil caracterizou-se por 

um sistema produtivo baseado no latifúndio monocultor, agroexportador, e no trabalho compulsório, com a escravidão africana 

impondo-se como relação de trabalho dominante. 

d) Os senhores de engenho formavam a camada privilegiada da sociedade colonial e tinham um poder que extrapolava os limites do 

círculo doméstico, atingindo extensa clientela. A esses “homens bons”, como eram então denominados, cabia também o privilégio de 

atuar nas Câmaras Municipais, importante instrumento da vida política local. 

e) Embora implantada sob o regime de trabalho escravista, a sociedade colonial caracterizou-se por altos níveis de tolerância, refletidos, 

entre outros aspectos, na ampla aceitação do trabalho manual e das interações sexuais inter-raciais, na quase total ausência de 

práticas de violência física e cultural, elementos que deram origem ao que viria a ser denominado democracia racial, traço ainda hoje 

predominante na sociedade brasileira. 

 

39. Sobre o período inicial da colonização do Brasil, na primeira metade do século XVI, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 

a) Com a nomeação de Tomé de Souza, primeiro Governador Geral do Brasil, as Capitanias Hereditárias foram, de imediato, extintas. 

Tendo perdido suas terras, os capitães donatários retornaram a Portugal. 

b) As feitorias foram os primeiros estabelecimentos instalados pelos portugueses no litoral brasileiro e tinham por finalidade armazenar 

mercadorias, armas e ferramentas e servir de abrigo. 

c) Os degredados, isto é, criminosos de alta periculosidade condenados pela justiça de Portugal, constituíram o principal núcleo dos 

primeiros povoadores do Brasil. 

d) O escambo, isto é, a troca de produtos sem a utilização de moeda, possibilitou aos portugueses a utilização da mão-de-obra indígena 

na exploração do pau-brasil. 

e) O comércio de pau-brasil foi a atividade econômica diretamente responsável pelo povoamento português no território brasileiro. 

 

40.  Constantemente, nos defrontamos com a mídia informando sobre ocupações de terras no Brasil, lideradas pelo MST (Movimento dos 

Sem-Terra). Tal problema remete a uma reflexão histórica sobre a forma de como no Brasil se organizou a apropriação do solo, 

através do sistema de Sesmarias, que no Piauí:  
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a) não vigorou, haja vista a economia ter se concentrado nas atividades extrativistas. principalmente das denominadas “drogas do 

sertão”.  

b) resultou na formação de latifúndios, uma das características da colonização portuguesa.  

c) provocou o estímulo à produção de gêneros de subsistência;  

d) impediu o desenvolvimento da atividade pecuarista.  

e)provocou a migração da população para as cidades.  

 

41.  “A escravidão moderna, aquela que se inaugurou no século XVI, após os descobrimentos, é uma instituição diretamente relacionada 

com o sistema colonial.A escravidão do negro foi a fórmula encontrada pelos colonizadores para explorar as terras descobertas. 

Durante mais de três séculos utilizaram eles o trabalho escravo com maior ou menor intensidade, em quase toda a faixa colonial.” 

Emília Viotti da Costa, Da senzala à colônia 

Estão entre as circunstâncias e os fatores históricos que explicam, no caso brasileiro, a instituição da escravidão mencionada acima, 

EXCETO 

a) a importância econômica que representava, desde o início do século XV, o comércio de escravos africanos como fonte de lucros aos 

comerciantes metropolitanos, bem como indiretamente à própria Coroa portuguesa. 

b) a mansidão dos trabalhadores africanos, afeitos, havia muito, à condição escrava nas selvas africanas, onde tribos subjugavam outras 

por meio das guerras. 

c) a inexistência, em Portugal, de contingentes suficientemente numerosos de trabalhadores livres, que se dispusessem a emigrar para a 

América, onde trabalhassem em regime de semidependência ou como trabalhadores assalariados. 

d) a inexistência então, quer nos princípios religiosos católicos, quer na legislação da Metrópole, de qualquer proibição à escravização de 

africanos, tanto diretamente aprisionados como comprados a chefes tribais na África. 

e) o caráter essencialmente mercantilista da exploração colonial, que favorecia o emprego de uma mão-de-obra igualmente interessante 

– enquanto mercadoria – ao comércio metropolitano. 

 

42. “Costumam alguns senhores dar aos escravos um dia em cada semana para plantarem para si, mandando algumas vezes com eles o 

feitor para que não se descuidem. E isto serve para que não padeçam fome, nem cerquem cada dia a casa de seu senhor pedindo-

lhes a ração de farinha. Porém não lhes dar farinha nem dia para a plantarem, e querer que sirvam de sol a sol no partido, de dia e de 

noite com pouco descanso no engenho, como se admitirá no Tribunal de Deus sem castigo?” Antonil. Cultura e Opulência do Brasil 

por suas drogas e minas. 1711. 

A partir da citação acima e de seus conhecimentos sobre a sociedade colonial da América Portuguesa, examine as afirmativas abaixo. 

I. Na sociedade colonial, o prestígio social residia em ser senhor de terras e de homens, e a possibilidade de riqueza vinha da atividade 

comercial. 

II. Os senhores de engenho permitiam que alguns de seus escravos possuíssem uma lavoura de subsistência, inclusive com direito à 

venda de excedentes. 

III. Apesar da violência que marcava o cotidiano dos engenhos, os escravos conseguiram, em certa medida, criar e recriar laços culturais 

próprios, vários deles herdados de suas raízes africanas. 

IV. Diante do risco de punições pelos senhores – surras, aprisionamento com correntes de ferro, aumento do trabalho, etc. – as tentativas 

de fugas escravas diminuíram ao longo do período colonial. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

43. Uma profecia maia, corrente na época da chegada dos europeus à América, diz: “A terra queimará e haverá grandes círculos brancos 

no céu. A amargura surgirá e a abundância desaparecerá. Será o tempo da dor, das lágrimas e da miséria. É o que está por vir”. 

Sobre o cumprimento dessa profecia, em relação à dominação imposta pelos conquistadores 

espanhóis aos povos indígenas da América, pode- se afirmar: 

 

I. A fome, a miséria e a dizimação por epidemias resultaram do contato com o colonizador. 

II. A chegada dos brancos trouxe um tempo de sofrimento para os nativos da América. 

III. A indolência dos povos americanos foi responsável pela sua destruição. 
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É(são) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

a) todas                                            

b) apenas III 

c) apenas II e III                              

d ) apenas I e II 

e) apenas I 

 

44.  As principais sociedades ameríndias (maias, astecas e incas) tinham como característica: 

a) Homogeneidade étnica e diferenciação lingüística, localizando-se na chamada 

Mesoamérica (México e América Central). 

b) Organização econômica com predominância da agricultura de subsistência, baseada em um 

sistema de propriedade privada, mas sem hierarquia social. 

c) Organização política que evoluiu de teocracias centralizadas para impérios descentralizados, 

constituídos de cidades-estado bastante autônomas. 

d) Cidades comparáveis a cidades européias, com calçamento, ajardinamento, sistema de 

esgoto e canalização de água. 

e) Religião monoteísta, naturalista, em que se praticava a astrolatria e sacrifícios humanos. 

 

45. Foram características dominantes da colonização portuguesa na América: 

a) exportação de matéria-prima, minifúndio e escravidão. 

b) grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do comércio e escravidão. 

c) latifúndio, produção monocultora e trabalho assalariado do indígena. 

d) pacto colonial, exploração de minerais e trabalho livre. 

e) pequenas unidades de produção diversificada, comércio livre e trabalho compulsório. 

 

46. Talvez a mais importante de todas as influências e a menos estudada seja a que derivou não propriamente da tradição africana, mas 

das condições sociais criadas com o sistema escravista. A existência de dominadores e dominados numa relação de senhores e 

escravos propiciou situações particulares específicas, marcando a mentalidade nacional. Um dos efeitos mais típicos dessa situação 

foi a desmoralização do trabalho. O trabalho que se dignifica, à medida que se resume no esforço do homem para dominar a natureza 

na luta pela sobrevivência, corrompe-se com o regime da escravidão, quando se torna resultado de opressão, de exploração. 

Emília Viotti da Costa - Da senzala à colônia 

 

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a escravidão no Brasil é correto afirmar que: 

 

a)  O sistema escravista que vigorou no Brasil ao longo de mais de três séculos, por se sustentar sobre uma relação de dominação, 

associou depreciativamente a noção de trabalho à de sujeição e aviltamento social, isto é, à condição escrava. 

b)  A introdução, nas lavouras brasileiras, de africanos que desconheciam o trabalho levou-o à desmoralização, transformando-o, de 

esforço para dominar a natureza, em mera luta pela sobrevivência. 

c)  A escravidão foi o único regime possível nos séculos coloniais, pois o trabalho -dignificante- era impraticável em uma natureza hostil 

como a que encontraram os portugueses no Brasil. 

d)  A relação entre senhores e escravos, no Brasil colonial, se exprimia, quanto ao trabalho, num conflito entre duas concepções: a de 

trabalho como -esforço para dominar a natureza- (visão dos senhores) e a de trabalho como -luta pela sobrevivência- (visão dos 

escravos). 

e)  A tradição africana, que considerava o trabalho como função exclusiva de escravos, provocou sua desmoralização, sobretudo numa 

sociedade como a colonial brasileira. 

 

47. Os astecas e o incas não foram eliminados nem expulsos pelos conquistadores espanhóis devido 

a) ao respeito que os colonizadores tinham pela cultura desses povos. 

b) a eles terem-se associado aos colonizadores, na exploração dos povos mais fracos. 

c) à existência de ouro e prata nas regiões que eles ocupavam e ao interesse dos colonizadores em explorá-los enquanto mão-de-

obra. 

d) à existência de excedente de produção agrícola e de força de trabalho organizada nessas civilizações. 

e) aos tratados com os "criollos", que regulamentavam as formas de convivência. 
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48. Os senhores poucos, os escravos muitos; os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus, os senhores banqueteando, os 

escravos perecendo à fome...  

Estas palavras, do padre Antônio Vieira, descrevem bem a situação da sociedade colonial à época do apogeu açucareiro. A respeito, 

considere as afirmativas:  

  

a) Os senhores eram os donos dos engenhos e da riqueza neles gerada; logo, podiam comer bem e vestir-se luxuosamente.  

b) Os escravos não eram uma propriedade dos senhores, como qualquer outro objeto de sua lavoura e de seu engenho, não precisando 

de roupas e comendo apenas o mínimo necessário.  

c) A Igreja Católica, inclusive os padres da Companhia de Jesus, admitiu em geral a escravidão africana, embora tenha combatido com 

coragem e tenacidade a escravização do indígena.  

d) A minoria dos senhores de terras e escravos temia as ações dos jesuítas, tal como haviam feito os holandeses em Pernambuco, em 

prol da libertação dos escravos dos engenhos e plantações.  

e) Somada ás condições naturais favoráveis a ao conhecimento técnico, também devemos frisar que a produção de açúcar foi escolhida 

pela alta demanda que o produto tinha no mercado europeu. 

 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (Unicamp 2013)  A metrópole industrial do passado integrava no espaço urbano diversos processos produtivos, ocorrendo uma 

concentração espacial das plantas de fábrica, da infraestrutura e dos trabalhadores. Na metrópole contemporânea predomina uma 

dispersão territorial das atividades econômicas e da força de trabalho. Nesta, a produção fabril tende a se instalar na periferia ou nos 

arredores do perímetro urbano, enquanto as atividades associadas ao poder financeiro, político e econômico concentram-se na área 

urbana mais adensada. 

 

(Adaptado de Carlos de Matos, “Redes, nodos e cidades: transformação da metrópole latino-americana”, em Luiz Cesar de Queiroz 

Ribeiro (org.), Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo: Editora Perseu Abramo; Rio de 

Janeiro: Fase, 2004, 157-196.) 

 

Como principal característica da metrópole contemporânea, destaca-se  

a) a concentração da atividade industrial e das funções administrativas das empresas no mesmo local.    

b) o aumento da densidade demográfica nas áreas do antigo centro histórico da metrópole.    

c) a concentração do poder decisório da administração pública e das empresas em uma única área da metrópole.    

d) a diversificação das atividades comerciais e de serviços na área do perímetro urbano.    

   

50. (Espcex (Aman) 2013)  Sobre a urbanização mundial no final do século XX e início do século XXI, leia as afirmativas abaixo: 

 

I. O Canadá e o Brasil, em função da grande extensão territorial, possuem baixos níveis de urbanização; 

II. A maior parte dos países do continente africano apresenta níveis de urbanização abaixo de 60%; 

III. Por apresentar um número elevado de grandes cidades, a maioria dos países do sul e do sudeste asiático apresenta níveis de 

urbanização também elevados, acima de 80%; 

IV. A maioria dos países sul-americanos possui níveis de urbanização acima de 50%. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.  

a) I e II    

b) I e III    

c) II e III    

d) II e IV    

e) III e IV    

 

51.  (Fgv 2012)  A urbanização - o aumento da parcela urbana na população total - é inevitável e pode ser positiva. A atual concentração 

da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro ameaçador. Contudo, nenhum 

país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a urbanização. As cidades concentram a pobreza, 

mas também representam a melhor oportunidade de se escapar dela. 
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Situação da População Mundial 2007: desencadeando o potencial de crescimento urbano. Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA), 2007, pág. 1. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto:  

a) No mundo contemporâneo, os governos devem substituir políticas públicas voltadas ao meio rural por políticas destinadas ao meio 

urbano.    

b) A urbanização só terá efeitos positivos nas economias mais pobres se for controlada pelos governos, por meio de políticas de restrição 

ao êxodo rural.    

c) A concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação da pobreza nas sociedades 

contemporâneas.    

d) Nos países mais pobres, o processo de urbanização é responsável pelo aprofundamento do ciclo vicioso da exclusão econômica e 

social.    

e) Os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade da contribuição das políticas públicas para que eles se 

realizem.    

   

52. (Upe 2013)  Leia o texto seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A América Latina passou, no século XX, por uma série de transformações conduzidas sob um modelo econômico dominante, que 

produziu grandes mudanças demográficas e sociais. A riqueza gerada e os modestos avanços alcançados na luta contra a pobreza 

desde 1990 não têm significado uma redução relevante da enorme desigualdade. Amplos setores da população urbana vivem 

submetidos a círculos viciosos de pobreza com cidades divididas social e espacialmente, mesmo com as múltiplas oportunidades de 

desenvolvimento econômico e social que oferece a urbanização. 

 

ONU, 2012. 

Fonte: www.onuhabitat.org. (Adaptado) 

 

Com base no texto e no conhecimento sobre a América Latina, considere as afirmativas a seguir: 

 

1. O êxodo migratório do campo para a cidade tem perdido força na maioria dos países da América Latina. As migrações são agora mais 

complexas e se produzem fundamentalmente, entre cidades. Também são relevantes os movimentos entre os centros das cidades e 

suas periferias. 

2. Atualmente, a evolução demográfica das cidades da América Latina é oriunda do aumento considerável da taxa de natalidade. Os altos 

índices de fecundidade, em muitos países dessa região, aumentam consideravelmente o crescimento natural e, consequentemente, a 

segregação social e espacial, mecanismos que tendem a reforçar-se mutuamente. 

3. A América Latina é uma região pobre em fontes renováveis de água doce. Por essa razão, algumas áreas, especialmente zonas áridas 

e semiáridas da Venezuela, América Central e Região Platina, sofrem uma escassez estacional que é acentuada com baixas 

precipitações de chuva, fato que agrava, nesses lugares, os círculos viciosos de pobreza. 

 

Em períodos mais recentes, a expansão física das cidades da América Latina e o seu desenvolvimento econômico têm propiciado o 

aparecimento de novas expressões urbanas sobre o território e consolidado fenômenos, como as conurbações, as áreas 

metropolitanas, as megarregiões e os corredores urbanos. Essa concentração de população significa, também, concentração de 

pobreza. 

 

Estão CORRETAS  

a) 1 e 3.    

b) 1 e 4.    
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c) 2 e 4.    

d) 1, 2 e 3.    

e) 2, 3 e 4.    

   

53. (Unisc 2012)  Observe a tabela abaixo referente às maiores aglomerações urbanas do mundo nos respectivos períodos. 

 

As 10 maiores aglomerações urbanas do mundo 

Populações das áreas metropolitanas, em milhões de habitantes. 

 

 1950 1980 

1º Nova York, EUA 12,34 Tóquio, Japão 28,55 

2º Tóquio, Japão 11,27 Nova York, EUA 15,60 

3º Londres, Reino Unido 8,36 Cidade do México 13,01 

4º Xangai, China 6,07 São Paulo, Brasil 12,09 

5º Paris, França 5,42 Osaka, Japão 9,99 

6º Moscou, União Soviética 5,36 Los Angeles, EUA 9,51 

7º Buenos Aires, Argentina 5,10 Buenos Aires, Argentina 9,42 

8º Chicago, EUA 5,00 Calcutá, Índia 9,03 

9º Calcutá, Índia 4,51 Paris, França 8,87 

10º Pequim, China 4,35 Mumbai, Índia 8,66 

 

 2007 2015 (estimativa) 

1º Tóquio, Japão 35,67 Tóquio, Japão 35,50 

2º Nova York, EUA 19,04 Mumbai, Índia 21,87 

3º Cidade do México 19,03 Cidade do México 21,57 

4º Mumbai, Índia 18,98 São Paulo, Brasil 20,53 

5º São Paulo, Brasil 18,85 Nova York, EUA 19,88 

6º Nova Délhi, Índia 15,92 Nova Délhi, Índia 18,60 

7º Xangai, China 14,99 Xangai, China 17,22 

8º Calcutá, Índia 14,79 Calcutá, Índia 16,98 

9º Daca, Bangladesh 13,48 Daca, Bangladesh 16,84 

10º Buenos Aires, Argentina 12,79 Jacarta, Indonésia 16,82 

 

Fonte: UNPD. Adaptado de Guia do Estudante – Geografia – 2010. São Paulo: Abril, 2010, pág. 22. 

Considere as seguintes afirmativas: 

I. Em 1950, as maiores aglomerações urbanas do mundo ficavam concentradas em países desenvolvidos. Hoje, cada vez mais, elas se 

localizam em países em desenvolvimento. 

II. Metrópoles desenvolvidas como Tóquio, Nova York e Paris apresentaram crescimento populacional em todos os anos indicados. 

III. Megacidades são cidades ou áreas metropolitanas com mais de 10 milhões de habitantes. O aumento do número de cidades nessas 

condições, no período analisado, é inexpressivo no contexto global. 

IV. Entre as cidades que apresentaram crescimento significativo no período analisado, estão Cidade do México, Mumbai e São Paulo. 

V. Atualmente, parcela significativa das aglomerações urbanas mundiais está localizada no continente europeu. 

 

Assinale a alternativa que contém somente as afirmativas corretas.  

a) I, II, III.    

b) I, III, V.    

c) II e V.    

d) III e IV.    

e) I e IV.    

   

54. (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: 
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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. 

 

55. (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. 

 

56. (Uftm 2012)  Analise as informações sobre a expansão das megacidades. 

 

 
 

Assinale a alternativa correta sobre as megacidades.  
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a) Concentravam-se nos países ricos, mas, desde 2005, estão principalmente presentes nos continentes americano e africano.    

b) Em 2025 estarão principalmente concentradas na Europa e África.    

c) Com o envelhecimento da população, deixarão de existir na Europa.    

d) “Em 2025, a maioria vai se concentrar nos países subdesenvolvidos e emergentes.”    

e) A partir de 2015 serão a maioria das cidades da Ásia.    

 

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. 
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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.  Na temperatura de 0ºC, um fio de sobre mede 100,000 m. Seu comprimento passa a ser de 100,068 m quando a temperatura atinge 

40ºC. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do cobre? 

a) α = 12 · 10-6 ºC-1 

b) α = 15 · 10-6 ºC-1 

c) α = 15 · 10-5 ºC-1 

d) α = 17 · 10-5 ºC-1 

e) α = 17 · 10-6 ºC-1 

 

62.  O coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,2 · 10-5 ºC-1. Um cubo de alumínio com volume de 5 litros é aquecido de 40ºF até 

76ºF. Qual é a variação aproximada do volume desse cubo? 

a) 5,0 · 10-3 L 

b) 5,6 · 10-3 L 

c) 6,1 · 10-2 L 

d) 6,6 · 10-3 L 

e) 7,0 · 10-2 L 

 

63.  Uma substância tem massa específica de 0,78 g/cm3 a 25ºC e de 0,65 g/cm3 a 425ºC. Qual o seu coeficiente de dilatação 

volumétrica? 

a) 2 · 10-4 ºC-1 

b) 3 · 10-2 ºC-1 

c) 3· 10-4 ºC-1 

d) 5 · 10-2 ºC-1 

e) 5 · 10-4 ºC-1 

 

64.  Um recipiente de volume V está repleto de um líquido 0 20ºC. Aquecendo-se o conjunto a 50ºC, transbordam 2,0 cm3 do líquido. 

Esse 2,0 cm3 correspondem: 

a) à dilatação real do líquido 

b) à dilatação aparente do líquido 

c) à soma da dilatação real com a dilatação aparente do líquido. 

d) à diferença entre a dilatação real  e a dilatação aparente do líquido. 

e) a três vezes a dilatação real do líquido. 

 

65.  A densidade absoluta de um material a 20ºC é 0,819 g/cm3 e seu coeficiente de dilatação volumétrica vale 5 · 10-4 ºC-1. A que 

temperatura devemos levar esse corpo para que sua densidade absoluta torne-se igual a 0,780 g/cm3? 

a) 100 ºC 

b) 120ºC 

c) 140ºC 

d) 200ºC 

e) 220ºC 

 

66.  O mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, 

podemos dizer que a perda de calor se dá por: 

a) condução 

b) convecção 

c) radiação 

d) condução e convecção 

e) conve 
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67. (Espcex (Aman) 2013)  Um termômetro digital, localizado em uma praça da Inglaterra, marca a temperatura de 10,4 F.  Essa 

temperatura, na escala Celsius, corresponde a  

a) –5 °C    

b) –10 °C    

c) –12 °C    

d) –27 °C    

e) –39 °C    

   

68. (Epcar (Afa) 2013)  Dois termômetros idênticos, cuja substância termométrica é o álcool etílico, um deles graduado na escala Celsius 

e o outro graduado na escala Fahrenheit, estão sendo usados simultaneamente por um aluno para medir a temperatura de um 

mesmo sistema físico no laboratório de sua escola. 

Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que  

a) os dois termômetros nunca registrarão valores numéricos iguais.    

b) a unidade de medida do termômetro graduado na escala Celsius é 1,8 vezes maior que a da escala Fahrenheit.    

c) a altura da coluna líquida será igual nos dois termômetros, porém com valores numéricos sempre diferentes.    

d) a altura da coluna líquida será diferente nos dois termômetros.    

   

69. (G1 - cftmg 2012)  Um termômetro de mercúrio apresenta no ponto de fusão da água uma coluna de 20 mm de altura e, no ponto de 

ebulição, 80 mm. A uma temperatura de 92 °F, a coluna de mercúrio desse termômetro, em mm, é igual a  

a) 30.    

b) 40.    

c) 50.    

d) 60.    

   

70. (G1 - cftmg 2010)  Nos pontos de fusão e de ebulição da água, as colunas líquidas de um termômetro de mercúrio valem, 

respectivamente, 10,0 cm e 25,0 cm. Para a temperatura de 33,3 °C, a altura aproximada dessa coluna, em centímetros, vale  

a) 5,00.    

b) 10,0.    

c) 15,0.    

d) 20,0.    

   

71. (Ufpb 2010)  Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril 

preocupante. A mãe, para saber, com exatidão, a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio, que não mais apresenta 

com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a 

temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e 

do vapor da água. Os valores que ela obtém são: 5 cm para o gelo e 25 cm para o vapor. Com essas aferições em mãos, a mãe 

coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 cm. 

 

Com base nesse dado, a mãe conclui que a temperatura do filho é de:  

a) 40,0 ºC    

b) 39,5 ºC    

c) 39,0 ºC    

d) 38,5 ºC    

e) 38,0 ºC    

   

 

QUÍMICA [73-84]: 

73. .estacionários, como geradores elétricos para residências e também para fins portáteis, como baterias para telefones Durante a 

digestão dos animais ruminantes ocorre a formação do gás metano (constituído pelos elementos carbono e hidrogênio) que é 

eliminado pelo arroto do animal. Considerando 1,6 × 108 cabeças de gado, cada cabeça gerando anualmente cerca de 50 kg de gás 

metano, pode-se afirmar que o volume produzido desse gás, nas condições ambiente de temperatura e pressão, nesse tempo, é da 

ordem de Dados: 

Massa molar do metano = 16 g/mol 
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Volume molar de gás nas condições ambiente = 25 L/mol 

 

a) 1 × 106 L 

b) 5 × 109 L 

c) 1 × 1010 L 

d) 5 × 1011 L 

e) 1 × 1013 L 

 

74. Ao longo da história, as fontes não renováveis têm sido responsáveis pela maior parte do abastecimento mundial de energia. Como 

solução para a demanda energética, o hidrogênio representa a primeira fonte de energia universal, pois apesar de não existir na 

natureza na forma elementar, ele é o elemento mais abundante do universo e pode ser obtido de diversas matérias-primas, que são 

convertidas usando energia de fontes que vão desde a luz solar, força dos ventos, queda d'água ou mesmo energia nuclear. O gás 

metano, CH4 oriundo do gás natural ou de biogás, pode ser transformado em hidrogênio por um processo chamado reforma com 

vapor d'água, que consiste na reação do gás metano com vapor de água, na presença de um catalisador, produzindo os gases H2 e 

CO2. O hidrogênio pode ser armazenado ou transportado para ser convertida em energia, a partir da reação com o oxigênio do ar, em 

dispositivos chamados células a combustível que geram, além de energia elétrica, água e calor. A figura representa um tipo de célula 

a combustível. As células a combustível já existem e são empregadas para fins móveis em automóveis e ônibus, para fins celulares.  

 
Para a produção de 100 m3 de H2 pela reforma do metano a 8,2 atm e 127°C, a quantidade em mols de metano empregado é igual a 

 

a) 6,25×103 

b) 6,25×102. 

c) 2,50×104. 

d) 2,50×103. 

e) 1,00×105. 

 

75. No dia mais quente do ano, a umidade relativa do ar em Ribeirão Preto chegou a 18 %. A OMS (Organização Mundial da Saúde) 

recomenda evitar atividades físicas pesadas com 13 %. A poluição do ar em Ribeirão causada por ozônio (O3) aumenta no período da 

tarde, entre as 12 h e as 17 h, segundo as medições realizadas pela Cetesb em agosto. Em certo dia, a concentração de ozônio ficou 

em nível considerado inadequado das 13 h às 16 h, com um auge de 174 microgramas por m3 por volta das 13 h. A quantidade 

máxima para que o ar seja considerado adequado é de 160 microgramas/m3, conforme o PQAR (Padrão Nacional de Qualidade do 

Ar). (Adaptado de Marcelo Toledo. "Folha de S. Paulo". 02/09/2004) À temperatura constante, 25°C, a pressão de vapor d'água no ar 

atmosférico saturado de vapor é igual a 23,8 mmHg. Em um ambiente, a 25°C, mediu-se a pressão de vapor d'água encontrando-se o 

valor 11,9 mmHg. Para essas medidas utiliza-se um aparelho simples denominado Psicrômetro  Nesse caso, a porcentagem de 

umidade do ambiente é 

 

a) 0% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

e) 100% 
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76. A(s) questão(ões) a seguir refere(m)-se a uma visita de Gabi e Tomás ao supermercado, com o objetivo de cumprir uma tarefa 

escolar. Convidamos você a esclarecer as dúvidas de Gabi e Tomás sobre a Química no supermercado. Tomás portava um gravador 

e Gabi, uma planilha com as principais equações químicas e algumas fórmulas estruturais. Ao saírem do supermercado, Gabi e 

Tomás avistaram uma exposição de carros em cujos acessórios de segurança se destacava o "airbag". O "airbag" é inflado quando o 

nitrogênio (N2) é produzido através do azoteto de sódio, em condições especiais. Uma das reações envolvidas nesse processo é 

2NaN3(s) → 2Na(s) + 3N2(g) Considerando CNTP e volume molar 22,7L, a massa de azoteto de sódio necessária para inflar um 

"airbag" de 10L com nitrogênio, conforme a equação dada, é, aproximadamente, 

 

a) 0,19 g 

b) 1,9 g 

c) 19 g 

d) 130 g 

e) 68 g 

 

77. Num balão de vidro, com dois litros de capacidade e hermeticamente fechado, encontra-se uma mistura gasosa constituída por 

hidrogênio (H2), hélio (He) e oxigênio (O2), na qual existe 0,32 g de cada gás componente, nas condições ambientais de temperatura 

e pressão. A reação de formação de água é iniciada por meio de uma faísca elétrica produzida no interior do balão. Antes de 

acontecer a reação de síntese da água, as quantidades de matéria dos componentes hidrogênio (H2) e oxigênio (O2) na mistura inicial 

são, RESPECTIVAMENTE, iguais a 

 

a) 1,0 × 10-2 e 8,0 × 10-2 mol. 

b) 8,0 × 10-2 e 1,6 × 10-1 mol. 

c) 1,6 × 10-1 e 1,0 × 10-2 mol. 

d) 1,0 × 10-2 e 1,6 × 10-2 mol. 

 

78. Na(s) questão(ões) a seguir escreva nos parênteses a soma dos itens corretos. 

As figuras a seguir representam os sistemas A, B e C, constituídos por um gás ideal puro. 

 

 
Sobre os sistemas representados, é correto afirmar: 

(01) Aquecendo-se isobaricamente o sistema A, até uma temperatura T2=2T1, seu volume será duplicado. 

(02) Aumentando-se a pressão P, exercida sobre o pistão do sistema A, mantida constante a temperatura T1, o volume do sistema será 

reduzido. 

(04) Resfriando-se o sistema B, até que a temperatura seja reduzida à metade do valor inicial, sua pressão será duplicada. 

(08) Triplicando-se o número de moles do gás contido no sistema B, mantida constante a temperatura T1, a pressão também será 

triplicada. 

(16) Abrindo-se a válvula que conecta os dois recipientes do sistema C, haverá passagem de gás, do recipiente da direita para o da 

esquerda, até que P1=P2. 

 

A soma correspondente as assertivas corretas vale: 

 

a) 10 

b) 11 
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c) 12 

d) 13 

e) 14 

 

79.  (Espcex (Aman) 2013)  Um termômetro digital, localizado em uma praça da Inglaterra, marca a temperatura de 10,4 F.  Essa 

temperatura, na escala Celsius, corresponde a  

a) –5 °C    

b) –10 °C    

c) –12 °C    

d) –27 °C    

e) –39 °C    

   

80.  (Epcar (Afa) 2013)  Dois termômetros idênticos, cuja substância termométrica é o álcool etílico, um deles graduado na escala Celsius 

e o outro graduado na escala Fahrenheit, estão sendo usados simultaneamente por um aluno para medir a temperatura de um 

mesmo sistema físico no laboratório de sua escola. 

Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que  

a) os dois termômetros nunca registrarão valores numéricos iguais.    

b) a unidade de medida do termômetro graduado na escala Celsius é 1,8 vezes maior que a da escala Fahrenheit.    

c) a altura da coluna líquida será igual nos dois termômetros, porém com valores numéricos sempre diferentes.    

d) a altura da coluna líquida será diferente nos dois termômetros.    

   

81. (G1 - cftmg 2012)  Um termômetro de mercúrio apresenta no ponto de fusão da água uma coluna de 20 mm de altura e, no ponto de 

ebulição, 80 mm. A uma temperatura de 92 °F, a coluna de mercúrio desse termômetro, em mm, é igual a  

a) 30.    

b) 40.    

c) 50.    

d) 60.    

   

82.  (G1 - cftmg 2010)  Nos pontos de fusão e de ebulição da água, as colunas líquidas de um termômetro de mercúrio valem, 

respectivamente, 10,0 cm e 25,0 cm. Para a temperatura de 33,3 °C, a altura aproximada dessa coluna, em centímetros, vale  

a) 5,00.    

b) 10,0.    

c) 15,0.    

d) 20,0.    

   

83.  (Ufpb 2010)  Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril 

preocupante. A mãe, para saber, com exatidão, a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio, que não mais apresenta 

com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a 

temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e 

do vapor da água. Os valores que ela obtém são: 5 cm para o gelo e 25 cm para o vapor. Com essas aferições em mãos, a mãe 

coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 cm. 

 

Com base nesse dado, a mãe conclui que a temperatura do filho é de:  

a) 40,0 ºC    

b) 39,5 ºC    

c) 39,0 ºC    

d) 38,5 ºC    

e) 38,0 ºC    

   

84. (G1 - cftmg 2010)  O gráfico abaixo mostra como estão relacionadas as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit. 
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No inverno, a temperatura, na cidade de Nova York, chega a atingir o valor de 10,4 ºF. Na escala Celsius, esse valor corresponde a  

a) – 12,0.    

b) – 13,6.    

c) – 38,9.    

d) – 42,0.    

  

 

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.    

 

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.    
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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.    

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. (Uel)  Adquira o óvulo em um país, faça a fertilização em outro e contrate a mãe de aluguel num terceiro. Está pronto o seu filho com 

muita economia. 

(COSTA, C. Bebê globalizado. Supernovas. Super Interessante. São Paulo: Editora Abril, 296.ed., out. 2011, p.28.) 

As transformações sociais possibilitam novas formas de constituição familiar. O desenvolvimento científico e tecnológico consegue ajudar 

casais a terem filhos, recorrendo à reprodução assistida. 

Nesse contexto e supondo que um casal constituído por duas mulheres deseje ter um bebê, considere as afirmativas a seguir. 

I. A célula-ovo será resultante de um óvulo retirado de uma das mães que foi fecundado por um espermatozoide e implantado no útero de 

uma mulher ou no de uma das mães. 
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II. A fusão dos núcleos dos óvulos das mães dará origem a um embrião do sexo feminino, o qual apresenta genes de ambas as 

genitoras, portanto com características haploides de cada uma delas. 

III. O embrião formado, gerado in vitro, foi implantado no útero de uma “mãe de barriga de aluguel” para que o bebê tivesse 

características dela. 

IV. O bebê será do sexo feminino, porque o núcleo diploide que lhe deu origem é resultante da fertilização do óvulo de uma das mães 

com o espermatozoide haploide com cromossomo X de um homem. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.   

  

91. A energia que usamos para realizar os movimentos provém da degradação dos alimentos que ingerimos. Entre os nutrientes que 

ingerimos, indique o mais utilizado na produção desta energia: 

 

a) proteína; 

b) carboidrato; 

c) lipídio; 

d) sais minerais; 

e) água 

 

92. (Cesgranrio ) "A margarina finlandesa que reduz o COLESTEROL chega ao mercado americano ano que vem." 

                                                          (JORNAL DO BRASIL,23/07/98) 

 

"O uso de ALBUMINA está sob suspeita"(O GLOBO, 27/07/98) 

"LACTOSE não degradada gera dificuldades digestivas"(IMPRENSA BRASILEIRA, agosto/98) 

 

As substâncias em destaque nos artigos são,respectivamente, de natureza: 

a) lipídica, protéica e glicídica. 

b) lipídica, glicídica e protéica. 

c) glicídica, orgânica e lipídica. 

d) glicerídica, inorgânica e protéica. 

e) glicerídica, protéica e inorgânica. 

 

 

93. (PUC –SP) Sobre os glicídios, assinale a afirmativa correta: 

a) São formados por ácidos graxos 

b) São formados por aminoácidos 

c) São formados por nucleotídeos 

d) São formados pro unidades de oses 

e) São sempre insolúveis em água. 

 

94. (Enem) – O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos  obtém-se 

grande parte da energia para as funções  vitais.Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou 

diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos que chagando ao intestino, sofrem a ação de 

enzimas, “ quebrando-se “ em moléculas menores ( glicose, por exemplo) que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no  

pâncreas , é responsável por facilitar a entrada da glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina, ou se a sua ação está 

diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. 

       Com base  nessas informações, pode-se concluir que: 

a) O papel realizado pelas enzimas pode ser diretamente substituído pelo hormônio insulina. 

b) A insulina produzida pelo pâncreas tem um papel enzimático sobre as moléculas de açúcar  

c) O acumulo de glicose no sangue é provocado pelo aumento da ação da insulina, levando o individuo  a um quadro clínico de 

hiperglicemia. 
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d) A diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue. 

e) O principal papel da insulina é manter o nível de glicose suficientemente alto, evitando, assim, um quadro clinico de diabetes. 

 

95. ( Fuvest –SP) Reserva de carboidratos nos músculos ficam na forma de : 

 

a) Glicogênio 

b) Lactose 

c) Amido 

d) Sacarose 

e) Glicose 

 

96. (PUC – SP) AO anticorpos do sangue são: 

 

a) Aminoácidos 

b) Lipídios 

c) Proteínas 

d) Açúcares 

e) Ácidos nucléicos  

 

 

97.UFMG) Esquema parcial do ciclo evolutivo de uma pteridófita terrestre: 

               
 

Todas as afirmativas referentes ao esquema são verdadeiras, exceto uma: 

a) Trata-se de um vegetal vascular e isosporado. 

b) As folhas apresentam esporângios agrupados, formando os soros. 

c) Para quer o anterozóide atinja o arquegônio, é necessária a presença de água. 

d) Trata-se de um vegetal que apresenta caule do tipo rizoma. 

e) O prótalo é a fase mais desenvolvida e duradoura. 

 

98.  (PUCC-SP) Qual das seguintes estruturas das pteridófltas não é formada por células diplóides? 

a) rizoma. b) Folíolo fértil.  c) Báculo.   d) Prótalo.  e) Esporófito. 

 

99. (Fuvest-SP) O xaxim é um produto muito usado na  fabricação de vasos e suportes para plantas. A sua utilização: 

a) Aumenta o risco de extinção de certas samambaias, a partir das quais é produzido. 

b) Não acarreta nenhum impacto ambiental, pois é produzido a partir da compactação de folhas de certas palmeiras. 

c) Aumenta o risco de extinção de certas gramíneas, a partir das quais é produzido. 

d) Não acarreta nenhum impacto ambiental, pois é produzido a partir de raízes de plantas aquáticas secas. 

e) Provoca a extinção de certas palmeiras, a partir das  quais é produzido. 
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100.  (PUC-PR) No estudo dos vegetais, encontramos as plantas conhecidas por briófitas, como os musgos, e as pteridófitas, como as 

samambaias. Esses vegetais apresentam certas características próprias e outras comuns a outros grupos vegetais. Assinale a 

alternativa incorreta. 

a) Os musgos têm rizóides, filamentos sem estrutura de raiz e agem como meros pêlos absorventes. 

b) A fase esporofítica das muscíneas – briófitas – se caracteriza pela formação de esporófito, pequenina cápsula no interior da qual 

ocorre a meiose com a formação dos esporos. 

c) As pteridófitas têm ciclo reprodutivo com fase sexuada e fase assexuada; no entanto, não têm flores. 

d) Os anterozóides, gametas masculinos, tanto das briófitas como das pteridófitas, são células flageladas. 

e) Os esporos, o gametófito e o zigoto são constituídos por células 2n ou diplóides, e os anterozóides, os arquegônios e os anterídios são 

constituídos por células haplóides. 

 

101. Para o cultivo de plantas de diferentes grupos taxonômicos foram construídos quatro canteiros, como se segue: 

 

1 - Bryophyta 

2 - Pteridophyta 

3 - Gymnospermae 

4 - Angiospermae 

 

Considerando as características dos grupos anteriormente mencionados, assinale a alternativa CORRETA: 

a) as plantas de todos os canteiros foram cultivadas a partir de sementes coletadas nos seus respectivos habitat. 

b) as plantas dos canteiros 1 e 2 foram cultivadas em ambientes úmidos e sombreados, em virtude das particularidades de seus ciclos de 

vida. 

c) as plantas dos canteiros 3 e 4 apresentam sementes com um ou dois cotilédones e frutos com pericarpo desenvolvido. 

d) em todos os canteiros foram cultivadas plantas monóicas e dióicas, para garantir a polinização das espécies. 

e) os canteiros 2, 3 e 4 são de grandes dimensões, pois as plantas apresentam crescimento secundário. 

 

102.  (UNESP) Considere, no esquema a seguir, as características de determinados grupos vegetais. 

Avasculares (I)                                                             Com frutos (II) 

                                               Plantas Com sementes 

Vasculares                                                                    Sem frutos (III) 

                                               Sem sementes (IV) 

Assinale a alternativa cujos grupos vegetais estão representados, respectivamente, pelos algarismos I, 

II, III e IV. 

a) Briófitas, gimnospermas, angiospermas e pteridófitas. 

b) Pteridófitas, gimnospermas, angiospermas e briófitas. 

c) Briófitas, angiospermas, gimnospermas e pteridófitas. 

d) Pteridófitas, angiospermas, gimnospermas e briófitas. 

e) Briófitas, gimnospermas, pteridófitas e angiospermas. 

 

 

MATEMÁTICA [103-120]: 

103. Numa PA crescente , temos que 2062  aa e 3594  aa . Com isso o valor de 1a  e r , valem respectivamente: 

a) 3 e 1 

b) 1 e 3 

c) 1 e 4 

d) 4 e 3 

e) 4 e 4 

 

104. O preço de um carro novo é de R$ 25.000,00 e diminui R$ 1.500,00 a cada ano de uso. O preço deste carro após 5 anos de uso é: 

a) R$ 20.000,00 

b) R$ 19.000,00 

c) R$ 18.000,00 

d) R$ 17.000,00 
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e) R$ 16.000,00 

 

105. Um corpo caindo livremente (desprezando a resistência do ar) tem, ao final do primeiro segundo, velocidade de 9,8m/s; velocidade 

de 19,6m/s no final do segundo seguinte; de 29,4m/s no final do terceiro segundo; e assim por diante. Continuando assim, o valor da 

sua velocidade no final do décimo segundo, em metros por segundo será : 

a) 78,4 

b) 88,2 

c) 98 

d) 107,8 

e) 116,6 

 

106. No primeiro semestre de um dado ano, a produção mensal  de uma montadora está em PA. Em janeiro, a produção foi de 

18.000 carros e, em junho, foi de 78.000 unidades. A produção dessa montadora no mês de abril foi de: 

a) 35.000 

b) 38.000 

c) 42.000 

d) 49.000 

e) 54.000 

 

107. Karl Friedrich Gauss foi um matemático que viveu de 1777 a 1855. Certo dia, quando Gauss era um estudante de aproximadamente 

7 ou 8 anos de idade, seu professor, querendo manter o silencio na turma, pediu que os alunos somassem todos os números de 1 a 

100, isto é, 1+2+3+4+...+99+100. Para surpresa do professor, depois de alguns minutos Gauss disse que a soma era: 

a) 5000 

b) 5500 

c) 5050 

d) 5005 

e) 5555 

 

108. A soma dos dez termos de uma PA é 200. Se o primeiro termo da PA é 2, o valor da razão desta PA é: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

109. Sabe-se que a média aritmética de 5 números inteiros  distintos, estritamente positivos é 16. O maior valor que um desses inteiros 

pode assumir é : 

a)16   

b)20   

c)50  

d)70   

e)100 

 

110. A média aritmética de 11 números é 45. se o número 8 for retirado do conjunto, a média  aritmética dos números restantes será: 

a)48,7   

b)48   

c)47,5   

d)42   

e)41,5 

 

111. A diferença entre a média aritmética e a média geométrica de 4 e 36 é: 

a)6 

b)8   

c)10   
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d)12   

e)14 

 

112. Seja M a média aritmética de 15 números quaisquer, subtraindo-se 10 unidades de cada um desses números, obtém-se 15 novos 

números, cuja média aritmética é: 

a)M – 150 

b)M + 150   

c)M – 10   

d)M + 10   

e)10M 

 

113. Numa cidade a população feminina tem idade média de 38 anos e a masculina 36 anos. Qual a idade média da população? 

a)37,02   

b)37,00   

c)37,20   

d)36,60   

e)37,05 

 

114. A média aritmética de 100 números é igual a 40,19. retirando-se um desses números, a média aritmética restante passará a ser 40,5 

, o número retirado equivale a : 

a)9,5%  

b)75%   

c)95%   

d)765%   

e)950% 

 

115. (G1 - ifal 2011)  Se 
1 2 1 2

A  e B
1 0 1 0

   
    

    
. O determinante da matriz 1(AB) é:  

a) 
1

10
 .    

b) 
21

.
10

    

c) 
13

.
10

    

d) 
13

.
10

     

e) nda.    
   

116. (Ufc 2009)  O valor 
2 22A 4B  quando

2 0
A

0 2

 
  

 
 e 

0 1
B

1 0

 
  
 

 é igual a:  

a) 
4 4

4 4
 
  

    

b) 
4 0

0 4
 
  

    

c) 
0 0

0 0
 
  

    

d) 
0 4

4 0
 
  

    

e) 
6 0

0 6
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117. (Ufc 2002)  Uma matriz é dita singular quando seu determinante é nulo. Então os valores de c que tornam singular a matriz  

31

91

111

c

c  

são:  

a) 1 e 3    
b) 0 e 9    
c) - 2 e 4    
d) - 3 e 5    
e) - 9 e - 3    
   

118. (Ufc 2004)  O valor de a para que a igualdade matricial 






























10

01

1

11

11

12

a
  seja verdadeira é: 

a) 1    
b) 2    
c) 0    
d) -2    
e) -1    
   

119. . (Ufpi 2000)  Considere as seguintes matrizes 









20

11
A  e 










40

31
B  

Podemos afirmar corretamente que:  

a)  A = B-1    
b)  det A = det B    
c)  AB = BA    
d)  det (AB) = 0    
e)  A = B2    
   

120.  (Uece 1997)  Sejam m1 e m2 números reais positivos. Se o determinante da matriz 














2

3

2

1

m

m
A é 

2

2
, então o determinante da 

matriz 

























211

211

211

2

1

m

mB   é: 

a) 
9

4
    

b) 
9

2
    

c) 
25

4
    

d) 
25

2
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1º TESTE QUIZENAL 
1º TRIMESTRE  -  2013 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

   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. 

 


