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1. Na seqüência, as palavras que completam corretamente as 
lacunas da frase abaixo são: 

 “A fotossíntese ocorre no interior _____________________. O 
produto primário desta reação é a glicose. Como a glicose não 
pode ser estocada na célula, esta é transformada e 
armazenada na forma de ___________________ nos 
_________________.” 

a) das mitocôndrias, glicogênio, cloroplastos. 
b) dos cloroplastos, glicogênio, retículos endoplasmáticos. 
c) dos cloroplastos, triglicerídeos, plastos. 
d) dos cloroplastos, amido, leucoplastos. 
e) dos cloroplastos, celulose, leucoplastos. 
 
2. (UFRRJ) Observando-se uma célula, ao microscópio 

eletrônico, verifica-se a existência de um sistema 
membranoso, cujas membranas delimitam canais interligados 
em forma de túbulos. Este sistema membranoso é 
denominado 

a) retículo endoplasmático. 
b) vacúolo autofágico. 
c) lisossoma. 
d) crista mitocondrial. 
e) vácuolo digestivo 
 
3. Uma espécie de pernilongo possui 2n = 6 cromossomos. 

Abaixo estão representados fenômenos meióticos pelos quais 
passam as células gaméticas desse pernilongo. Marque a 
alternativa que contém a seqüência correta dos eventos 
meióticos. 

 
a) A, B, C, D, E 
b) E, A, D, C, B 
c) C, E, A, D, B 
d) B, D, A, C, E 
e) D, A, C, E, B 
 
4. (UFV/2003) À semelhança do que acontece na formação de 

cálculos renais nos animais, o metabolismo celular em plantas 
pode formar inclusões cristalíferas constituídas por oxalato de 
cálcio, também conhecidas como drusas, ráfides e 
monocristais. Essas inclusões são comumente encontradas 
em uma das organelas abaixo. Assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Plastídeo 
b) Vacúolo 
c) Lisossomo 
d) Complexo de golgi 
e) Peroxissomo 

 
5. (UFPA/2007) Segundo a teoria de Lynn Margulis, as bactérias 

e os cloroplastos atuais teriam sido seres procariontes 
independentes que foram englobados pelas primeiras células 
eucarióticas que surgiram na face da Terra. Os estudos sobre 
as mitocôndrias e cloroplastos fornecem alguns argumentos a 
favor dessa teoria, porque estas organelas apresentam  

a) nucléolos que participam diretamente dos processos de 
divisão celular.  
b) movimentos amebóides, como nos organismos unicelulares. 
c) moléculas de DNA que produzem enzimas responsáveis 
pela digestão e armazenamento. 
d) material genético próprio e ribossomos, e são capazes de 
produzir proteínas. 
e) microfilamentos responsáveis pelo armazenamento e 
transporte de macromoléculas.  

 
6. (UFPI-PI) Com relação à sintese de proteínas em uma 

célula, foram feitas as seguintes afirmativas: 
I - Todas as células sintetizam sempre os mesmos tipos de 

proteínas, nas mesmas proporções. 
II - A seqüência de bases nitrogenadas ao longo da molécula de 

RNAm determina a seqüência dos aminoácidos incorporados 
na cadeia polipeptídica. 

III - Durante a sintese proteica, o RNAt tem por função levar os 
aminoácidos às mitocôndrias. 

IV - As mitocôndrias não têm relação direta com a síntese de 
proteinas, já que esta ocorre nos ribossomos. 

V - Um RNAm sintético, que contenha apenas um determinado 
tipo de códon em seqüência, condicionará a síntese de uma 
cadeia polipeptídica com um único tipo de aminoácido. 

As afirmativas corretas são: 
a) I, II  
b) I, IV  
c) III, V 
d) II, V 
e) II, III 
 
7. (UFRGS) Meselson e Stahl, em 1958, fizeram um 

experimento sobre a replicação do DNA. Nesse experimento, a 
bactéria Escherichia coli foi cultivada, por muitas gerações, em 
meio contendo um isótopo pesado de nitrogênio, 15N, até todo 
o seu DNA estar marcado com esse isótopo. Depois disso, as 
bactérias foram transferidas para um meio contendo nitrogênio 
leve, 14N. As moléculas de DNA das bactérias foram então 
isoladas e analisadas com relação ao seu conteúdo de 15N e 
de 14N, sendo observado o seguinte: 
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Com relação a esses dados, podemos concluir que: 
a) a replicação do DNA é semiconservativa. 
b) a replicação do DNA é conservativa. 
c) a replicação do DNA é randômica. 
d) não ocorreu replicação do DNA, mas, sim, uma mutação. 
e) não ocorreu replicação do DNA, mas, sim, transcrição. 
 
8. (FUVEST) Uma maneira de se obter um clone de ovelha é 

transferir o núcleo de uma célula somática de uma ovelha 
adulta A para um óvulo de uma outra ovelha B do qual foi 
previamente eliminado o núcleo. O embrião resultante é 
implantado no útero de uma terceira ovelha C, onde origina um 
novo indivíduo. Acerca do material genético desse novo 
indivíduo, pode-se afirmar que  

a) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha A.  
b) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha B.  
c) o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da ovelha C.  
d) o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA 

mitocondrial é igual ao da ovelha B.  
e) o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA 

mitocondrial é igual ao da ovelha C. 
 
9. (UFSC) A revista "Época", em 30/07/2001, anunciou em sua 

capa: "O DNA não falha". O título referiu-se a uma reportagem 
da qual foi extraído o trecho a seguir:  

Depois da pílula anticoncepcional, que transferiu para as 
mulheres o controle da fertilidade, da fertilização "in vitro" e da 
barriga de aluguel, métodos que permitem a gravidez sem 
sexo, o teste de DNA surge como uma das grandes 
descobertas do mundo ocidental. Para muitos especialistas [...] 
a técnica só traz benefícios. Outros acreditam que reflexos da 
descoberta vão alterar o universo das relações familiares.  

Sobre a utilização dos testes de DNA, e as implicações dessa 
prática para os indivíduos e a sociedade em geral, é 
CORRETO afirmar que:  

I. os testes de DNA podem ser empregados para finalidades 
de investigação de paternidade e também para identificação 
de supostos criminosos, como em casos de estupros e 
assassinatos.  

II. o melhor material biológico para um teste de DNA é aquele 
extraído de núcleos de glóbulos brancos do sangue, mas 
outros tecidos, como pele e ossos, também podem ser 
utilizados.  

III. para uma investigação de paternidade, a partir de testes de 
DNA, coletam-se amostras biológicas do suposto pai, não 
sendo necessário obter informações do(a) filho(a) e de sua 
mãe.  

IV. os exames de investigação de paternidade, a partir de testes 
de DNA, oferecem, atualmente, resultados com exatidão total, 
não restando qualquer questionamento ou dúvida sobre os 
diagnósticos apresentados.  

V. o custo do exame de DNA, ainda muito elevado no Brasil, é 
um dos fatores que dificulta sua utilização em larga escala 
pelos segmentos populacionais menos favorecidos 
economicamente.  

VI. a criação de bancos de dados, com a identificação genética 
de criminosos e suspeitos, em países como a Inglaterra, vem 
gerando grande polêmica, uma vez que podem ser entendidos 
como uma violação da privacidade biológica dos indivíduos. 

São verdadeiras as afirmativas: 
a) I, II, III e IV 
b) II, IV, V e VI 
c) I, II, V e VI 
d) III, IV, V e VI 
e) II, III, IV e VI 
 
10. Considere as cinco situações seguintes.  
I. Formação de vários embriões a partir de um único zigoto.  

II. O gameta feminino (óvulo) de certos animais se desenvolve 
formando um novo indivíduo, sem que tenha sido fecundado.  

III. Óvulos distintos são fecundados por espermatozóides 
também distintos, originando zigotos igualmente distintos.  

IV. Concepção de um organismo a partir da fusão de um óvulo 
não fecundado, do qual se retirou o núcleo celular, com o 
núcleo de uma célula somática retirada de um animal que se 
deseja copiar.  

V. Uma muda de violeta formada a partir de uma única folha que 
tenha sido destacada de outra planta e plantada em solo 
úmido e bem adubado. Tomando-se como referência a 
definição genética de clone e considerando as situações 
descritas, podemos dizer que são processos de clonagem:  

a) I, apenas.  
b) I e II, apenas.  
c ) I, IV e V, apenas.  
d) I, II, III e IV, apenas.  
e) I, II, III, IV e V. 
 
11. (UFSC) A ingestão em quantidades elevadas de aspirina (5 a 

10 gramas, no caso de crianças) pode acarretar o bloqueio da 
respiração celular, um quadro de intoxicação fatal.  

Texto extraído do Jornal Universitário da UFSC, 
Publicado em julho de 2001, p. 12 

 
Sobre o processo de respiração celular, assinale com V 

(verdadeiro) ou F (falso) as proposições adiante. 
(  ) Parte dele acontece no hialoplasma, quando ocorre a 
quebra da molécula de glicose. 
( ) Durante a glicólise, uma molécula de seis carbonos é 
quebrada em duas moléculas de 3 carbonos, produzindo 
energia sob a forma de ATP. 
(  ) Esse processo é menos eficiente na obtenção de ATP do 
que a fermentação, já que esta independe da presença de 
oxigênio e de glicose. 
( ) Uma organela fundamental para a sua ocorrência é o 
cloroplasto, que permite a entrada de glicose na célula. 
(  ) Ao seu final, são produzidas moléculas de gás carbônico, 
água e ATP. 
( ) Algumas etapas desse processo ocorrem dentro das 
mitocôndrias. 

a) VVFFVV 
b) VVVFVF 
c) FVVFVV 
d) FVVVVF 
 
12. (UFPE) Com relação à respiração celular aeróbica, analise 

as afirmações abaixo. 
0-0) A fase aeróbica da respiração compreende o ciclo de Krebs, 

que ocorre no citosol, e a cadeia respiratória, que ocorre nas 
cristas mitocondriais. 
1-1) Todas as etapas do ciclo de Krebs ocorrem duas vezes 
por molécula de glicose degradada. 
2-2) Para cada molécula de glicose degradada, são liberadas 
seis moléculas de CO2, quatro por meio do ciclo de Krebs e 
duas na conversão de duas moléculas de ácido pirúvico 
(produzido na glicólise) em acetil Co-A. 
3-3) Em cada ciclo do ácido cítrico, tem-se um rendimento 
energético de doze moléculas de ATP. 
4-4) A falta de oxigênio na célula interrompe a cadeia 
respiratória e a fosforilação oxidativa, podendo levar à morte. 

a) FVVFV 
b) FFVVV 
c) VFFVV 
d)VVVFF 
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13. (UFF-94) A  membrana plasmática é constituída de uma 
bicamada de fosfolipídeos, onde estão mergulhadas moléculas 
de proteínas globulares. As proteínas aí encontradas: 

a) estão dispostas externamente, formando uma capa que 
delimita o volume celular e mantém a diferença de composição 
molecular entre os meios intra e extracelular. 

b) apresentam disposição fixa, o que possibilita sua ação no 
transporte de íons e moléculas através da membrana. 

c) têm movimentação livre no plano da membrana, o que permite 
atuarem como receptores de sinais. 

d) dispõem-se na região mais interna, sendo responsáveis pela 
maior permeabilidade da membrana a moléculas hidrofóbicas. 

e) localizam-se entre as duas camadas de fosfolipídeos, 
funcionando como um citoesqueleto, que determina a 
morfologia celular. 

 
14. (VEST-RIO-92) Os seres vivos, exceto os vírus, apresentam 

estrutura celular. Entretanto, não há nada que corresponda a 
uma célula típica, pois, tanto os organismos unicelulares como 
as células dos vários tecidos dos pluricelulares são muito 
diferentes entre si. Apesar dessa enorme variedade, todas as 
células vivas apresentam o seguinte componente: 

a) retículo endoplasmático. 
b) membrana plasmática. 
c) aparelho de Golgi. 
d) mitocôndria. 
e) cloroplasto. 
 
15. (UGF-93) Na maioria das células vegetais, encontram-se 

pontes citoplasmáticas que estabelecem continuidade entre 
células adjacentes. Estas pontes são denominadas: 

a) microtúbulos. 
b) polissomos. 
c) desmossomos. 
d) microvilosidades. 
e) plasmodesmos. 

 

16. “As regras morais diferenciam-se das jurídicas (leis), embora 
ambas tenham surgido da necessidade humana de organizar 
as comunidades, compostas por pessoas que pensam e agem 
de modos diferentes.”  

(sistema de Ensino Dom Bosco, módulo 3 de filosofia, p. 4.).  
 
Assim sendo, assinale M para o que se refere à MORAL e, L 

para o que for pertinente com LEI. 
(    ) Pode ser rejeitada por um indivíduo, provocando 

apenas a equivalente refeição do grupo e o eventual mal-estar 
típico do transgressor. 

(    ) É imposta para o cumprimento obrigatório [coercitivo] 
de todos os indivíduos do grupo. 

(    ) Ao ser rejeitada e transgredida, impõe penalidades 
concretas ao transgressor. 

A sequência correta é: 
a) MML 

b) LMM 

c) MLL 

d) LLL 

e) MLM 

 
17. Tudo o que acontece em nossa vida nos afeta de alguma 

maneira, qualquer vivência vem junto com o sentimento de 
alegria, dor, prazer, melancolia, tédio.  

(material do ensino médio do sistema Dom Bosco, módulo 3 de 
filosofia, p. 10.).  

Assim sendo, indique nas alternativas a seguir a definição 
para AFETOS, segundo Martin Heidegger. 

a) O afeto é um aspecto humano negativo por proporcionar 

uma vida baseada nas paixões. Na condição de filósofo, ele 

entende que o afeto atrapalha o uso da razão. 

b) O afeto é um aspecto humano superior à razão. Tendo em 

vista que o ser humano não consegue se desvincular das 

emoções, Heidegger acredita que a razão é dominada pela 

emoção e, por sua vez, o afeto é exclusivamente a essência 

humana. 

c)  O afeto é uma construção do meio social, ele não existe em 

todas as culturas e, por esse motivo, são algumas sociedades 

disponibilizam desse aspecto humano. 

d) O afeto é a manifestação das alegrias e tristezas humanas 

em determinados períodos ou momentos da vida das pessoas, 

ele é inteiramente controlado pela vontade humana. 

e) O afeto é a abertura para o mundo e para as outras 

pessoas. Em todos os momentos somos afetados pelas 

emoções. Anterior a qualquer atitude reflexiva, a afetividade 

guia-nos pelo mundo, ela é a compreensão primária das 

vivências. 

 
18. O amor é um sentimento que alimenta o ser humano em 

diversos aspectos como o sonho, a imaginação e motiva até 
atitudes do ser humano. Ele é cantado nas músicas, inspira 
poesias e outras obras literárias. De qualquer modo, o amor é 
algo que mexe com o ser humano. O que podemos dizer, é 
que existem diversos tipos de amor.  Partindo desse 
princípio, enumere corretamente a segunda coluna de 
acordo com a primeira, evidenciando alguns tipos de amor 
e o que significam. 

I. Amor Próprio 

II. Amor Familiar 

III. Amor Platônico 

IV. Amor Possessivo 

 
(    ) Sentimento ideal, não-carnal, que não depende da 

satisfação sexual para existir, porque envolve alma, 
afinidades, atitudes, sutilezas e interesses transcendentais, 
altruístas ou valores, 

(    ) Sentimento que se realiza pelo controle ou 
dependência de outra pessoa ou objeto; distúrbio psíquico ou 
doença, que necessita de tratamento e acompanhamento 
profissional. 

(    ) Sentimento de orgulho e vaidade que pode levar ao 
egoísmo, àquela atitude de fazer de si o centro das atenções. 

(    ) Sentimento de apego aos laços de sangue; manifesta-
se na sensação de conforto, segurança e afinidade. 

A sequência correta é: 
a) III,IV,I,II 

b) I,II,IV,III 

c) III,II,IV,I 

d) IV,I,II,III 

e) I,II,III,IV 

 
19. Unimep-SP – Aristófanes, um dos convidados do banquete, 

em seu elogio ao amor, afirmou: “parece-me que os homens 
não compreenderam o poder do amor: é ele o restaurador de 
nossa condição, pois seu poder é fazer de dois um só; unir-se 
e confundir-se com o amado e de dois ficarem um só. O 
motivo disso é que nossa antiga natureza era assim e nós 
éramos um todo, portanto é ao desejo e à procura do todo que 
se dá o nome de Amor [Eros]”.  

(PLATÃO.O banquete. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 25. 
Coleção Os Pensadores). 
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Escola a alternativa que traduz a concepção de amor 

apresentada no texto. 
a) O amor é um sentimento que impulsiona os seres humanos 

à reprodução da espécie. 

b) O amor é a condição humana que expressa o desejo de 

plenitude e realização com o todo. 

c) O Amor é a procura da outra metade para que possamos 

afirmar nossa condição na totalidade. 

d) O amor é o desejo de reencontrar no amado nossa própria 

condição dividida e assim restaura o todo. 

e) O amor é a procura da outra metade perdida e assim formar 

um só. 

 
20. Unimep-SP – Sexualidade é o nome para o conjunto de 

práticas corporais legitimadas por valores socialmente 
construídos. Nesse sentido, designa comportamentos relativos 
às vivências sexuais, desde o nome de cada um dos 
indivíduos até os jogos de sedução amorosa. Possui, assim 
uma dimensão plástica e não se confundo com o instinto 
reprodutivo. Desse modo, podemos definir sexualidade como: 

 
a) Diferença orgânica que identifica os sexos masculino e 

feminino, definindo gêneros. 

b) Identificação de papéis sociais e sexuais e tem como meta a 

união para a reprodução da espécie. 

c) Conjunto de valores que nomeiam práticas sociais e definem 

assim comportamentos de gêneros. 

d) O nome para comportamentos sexuais que têm como 

propósito a união do homem com a mulher para gerar filhos. 

e) Práticas genitais e identidades sociais que definem o 

masculino e o feminino. 

 

21. Dois corpos A e B, de massas respectivamente iguais a 2,0 
kg e 3,0 kg, estão apoiados sobre uma superfície horizontal 
perfeitamente lisa. Uma força horizontal F = 20,0 newtons, 
constante, é aplicada no bloco A. A força que A aplica em B 
tem intensidade dada em newtons de: 

 
a) 4 

b) 6 

c) 8 

d) 12 

e) 20 

 

22. Desprezando-se os atritos, a aceleração do bloco A será 

de: 

 
a) 12,0 m/s2 

b) 9,8 m/s2 

c) 4,8 m/s2 

d) 4,0 m/s2 

e) 2,4 m/s2 

 

23. Os dois blocos mostrados na figura repousam sobre um 

plano horizontal, sem atrito. Sabendo-se que a intensidade da 

força de tração T no fio que une os dois blocos vale 100 N, a 

intensidade da força F que traciona o sistema é: 

 
a) 150 N 

b) 300 N 

c) 100 N 

d) 200 N 

 

24. Na figura temos três blocos de massas m1 = 1,0 kg, m2 = 

2,0 kg e m3 = 3,0 kg, que podem deslizar sobre a superfície 

horizontal, sem atrito, ligados por fios inextensíveis. Sendo F3 

= 12 N, obtenha F1 e F2. 

 
a) 12 N, 12 N 

b) 4,0 N, 8,0 N 

c) 2,0 N, 6,0 N 

d) 6,0 N, 2,0 N 

e) 4,0 N, 4,0 N 

 

25. Quatro blocos, M, N, P e Q, deslizam sobre uma superfície 

horizontal, empurrados por uma força F, conforme esquema 

abaixo. A força de atrito entre os blocos e a superfície é 

desprezível e a massa de cada bloco vale 3,0 kg. Sabendo-se 

que a aceleração escalar dos blocos vale 2,0 m/s2, a força do 

bloco M sobre o bloco N é, em newtons, igual a: 

 
a) 0 

b) 6,0 

c) 12 

d) 18 

e) 24 

 

26. (Uece 1997)  A figura mostra um disco que gira em torno do 
centro O. A velocidade do ponto X é 50 cm/s e a do ponto Y é 
de 10 cm/s. A distância XY vale 20 cm. Pode-se afirmar que o 
valor da velocidade angular do disco, em radianos por 
segundo, é: 

  
a) 2,0    
b) 5,0    
c) 10,0    
d) 20,0    
   
27. (Uel 1997)  Uma polia gira com uma frequência de 3,6 . 103 

rotações por minuto. Essa frequência, em hertz, é igual a  
a) 2,16 . 105    

http://2.bp.blogspot.com/_MVur04Qwtcs/ScZSkUMkGxI/AAAAAAAAASE/Fl22yA1DolI/s1600-h/imagem.bmp
http://4.bp.blogspot.com/_MVur04Qwtcs/ScZSz0xYyXI/AAAAAAAAASM/kqqv4c-EFjY/s1600-h/imagem.bmp
http://1.bp.blogspot.com/_MVur04Qwtcs/ScZTHF-Uz3I/AAAAAAAAASU/IDz1LXWY5zg/s1600-h/imagem.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_MVur04Qwtcs/ScZTfwCvgBI/AAAAAAAAASc/qh5AESjkpe0/s1600-h/imagem.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_MVur04Qwtcs/ScZTr1FnylI/AAAAAAAAASk/9_H9WKdTSzs/s1600-h/imagem.bmp
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b) 3,6 . 102    
c) 6,0 . 10    
d) 3,0 . 10    
e) 1,0    
   
28. (Uel 1997)  Um ciclista percorre uma pista circular de raio 

igual a 20 m, fazendo um quarto de volta a cada 5,0 s. Para 
esse movimento, a frequência em Hz, e a velocidade angular 
em rad/s são, respectivamente  

a) 0,05 e π/5    
b) 0,05 e π/10    
c) 0,25 e π/5    
d) 4,0 e π/5    
e) 4,0 e π/10    
   
29. (Pucmg 1997)  A rota de um automóvel tem 30 cm de raio. 

Admitindo-se a hipótese de que tenha rodado, durante 5 
horas, com velocidade de 20 m/s, a ordem de grandeza do 
número de voltas que efetuou é mais próxima de: 

Considere π = 3  
a) 103    
b) 105    
c) 107    
d) 109    
e) 1011    
   
30. (Pucmg 1997)  Leia atentamente os itens a seguir, tendo em 

vista um movimento circular e uniforme: 
 
I.   A direção da velocidade é constante. 
II.  O módulo da velocidade não é constante. 
III. A aceleração é nula. 
 
Assinale:  
a) se apenas I e III estiverem incorretas.    
b) se I, II e III estiverem incorretas.    
c) se apenas I estiver incorreta.    
d) se apenas II estiver incorreta.    
e) se apenas III estiver incorreta.    

31. As quatro afirmações que se seguem serão correlacionadas 
aos seguintes termos:  

Obs.: vulcanismo – (2) terremoto – (3) epicentro – (4) hipocentro. 

a. Os movimentos das placas tectônicas geram vibrações, que 
podem ocorrer no contato entre duas placas ou no interior de 
uma delas. O ponto onde se inicia a ruptura e a liberação das 
tensões acumuladas é chamado de foco do tremor. 

b. Com o lento movimento das placas litosféricas, da ordem de 
alguns centímetros por ano, tensões vão se acumulando em 
vários pontos, principalmente perto de suas bordas. As 
tensões, que se acumulam lentamente, deformam as rochas; 
quando o limite de resistência das rochas é atingido, ocorre 
uma ruptura, com um deslocamento abrupto, gerando 
vibrações que se propagam em todas as direções. 

c. A partir do ponto onde se inicia a ruptura, há a liberação das 
tensões acumuladas, que se projetam na superfície das placas 
tectônicas. 

d. É a liberação espetacular do calor interno terrestre, 
acumulado através dos tempos, sendo considerado fonte de 
observação científica das entranhas da Terra, uma vez que as 
lavas, os gases e as cinzas fornecem novos conhecimentos de 

como os minerais são formados. Esse fluxo de calor, por sua 
vez, é o componente essencial na dinâmica de criação e 
destruição da crosta, tendo papel essencial, desde os 
primórdios da evolução geológica. 

(Wilson Teixeira,  L  L. Decifrando a Terra, 2003. Adaptado.)  
 
Os termos e as afirmações estão corretamente associados em 
a) 1d, 2b, 3ª, 4c. 
b) 1b, 2ª, 3c, 4d. 
c) 1c, 2d, 3b, 4ª. 
d) 1ª, 2c, 3d, 4b. 
e) 1d, 2b, 3c, 4ª. 
 
32. (UECE) O termo tectônica ou tectonismo designa  
a) movimentos internos verticais e horizontais que deformam a 

litosfera.  
b) processo que conduz ao derramamento de lavas na superfície 

da terra.  
c) movimentos transgressivos e regressivos do nível do mar.  
d) processo de desagregação física e química das rochas. 
 
33. (UFRGS) A figura a seguir representa processos associados 

à tectônica de placas 
  

 

Identifique os processos destacados pelas letras A, B e C, 
respectivamente.  

a) orogenia – subducção – movimentos convectivos   
b) orogenia – erosão – subducção   
c) dobramentos modernos – orogenia – movimentos 

convectivos   
d) erosão – subducção – dobramentos modernos   
e) dobramentos modernos – erosão – subducção   
 
34. (FATEC) A teoria da “tectônica de placas”, hoje mais do que 

comprovada empiricamente, explica fenômenos como vulcões, 
terremotos e tsunamis. Segundo essa teoria, as placas 
tectônicas 

a) atritam entre si nas extremidades da Terra, derretendo as 
calotas polares.  

b) movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, 
causando abalos no continente.  

c) deslizam sobre o magma do interior da Terra e chocam-se em 
alguns pontos da crosta. 

d) movimentam-se em conjunto, desenvolvendo abalos sísmicos 
coordenados e previsíveis. 

e) encostam uma na outra e bloqueiam seu movimento natural, 
causando abalos nos mares. 

 
35. (UNESP) Analise o mapa. 
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Os números representam as velocidades em cm/ano entre as 
placas, e as setas, os sentidos dos movimentos. 

(Wilson Teixeira. Decifrando a Terra, 2008. Adaptado.) 
 
Os terremotos que abalaram o Haiti, em janeiro e o Chile, em 

fevereiro, atingiram, respectivamente, 7,0 e 8,8 graus na 
escala Richter. A explicação para esses terremotos é o fato de 
que ambos os países 

a) estão posicionados no centro das placas tectônicas. 
b) estão localizados em áreas que raramente sofrem abalos 

sísmicos, o que torna esses eventos catastróficos. 
c) estão situados nos limites convergentes entre placas 

tectônicas. 
d) têm todo o território situado em arquipélagos formados por 

cadeias de montanhas vulcânicas submarinas. 
e) estão em áreas de movimento de placas tectônicas 

divergentes. 
 
36. (UFES) No trecho compreendido entre os pontos A e B, na 

figura, verificam-se as seguintes formas de relevo: planície, 
planalto em bacia sedimentar, depressão, depressão, planalto 
em bacia sedimentar e depressão. De acordo com a 
classificação de Ross (1990), tais formas de relevo 
correspondem, respectivamente, às unidades do relevo 
brasileiro indicadas em uma das opções abaixo. Marque-a. 

  

 
  
a) Pantanal do rio Guaporé; planalto e chapada dos Parecis; 

depressão Sul - Amazônica; depressão periférica da borda 
leste do rio Paraná; planaltos e chapadas da bacia do 
Parnaíba e depressão Sertaneja - São Francisco. 

b) Pantanal Mato-gGrossense; planaltos e chapadas da bacia do 
Paraná, depressão do Araguaia - Tocantins; depressão do 
Tocantins; planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e 
depressão Sertaneja - São Francisco. 

c) Pantanal Mato-Grossense; planaltos e chapadas da bacia do 
Paraná; depressão Cuiabana; depressão Araguaia - Tocantins; 
planaltos e chapadas do Parnaíba e depressão do rio Miranda. 

d) Pantanal do rio Guaporé; planaltos e chapadas da bacia do 
Paraná; depressão Cuiabana; depressão do Tocantins; 
planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e depressão 
Sertaneja - São Francisco. 

e) Pantanal Mato-Grossense; planalto e chapadas dos Parecis; 
depressão do Araguaia - Tocantins; depressão do Tocantins; 
planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba e depressão do rio 
Miranda. 

 
37. (UNIFESP) O mapa aponta três grandes unidades do relevo 

brasileiro. 

 
Assinale a alternativa que as identifica corretamente no perfil AB 

e o processo que predominou na sua formação.  
a) Planaltos, sedimentação; Depressões, dobramentos; 

Planícies, erosão. 
b) Planícies, dobramentos; Planaltos, sedimentação; 

Depressões, sedimentação. 
c) Depressões, erosão; Planícies, erosão; Planaltos, 

dobramentos. 
d) Planícies, sedimentação; Planaltos, erosão; Depressões, 

erosão. 
e) Planaltos, erosão; Depressões, sedimentação; Planícies, 

sedimentação. 
 
38. A questão está relacionada ao perfil topográfico e ao mapa 

apresentados a seguir. 

 

 
O perfil topográfico apresentado corresponde, no mapa, ao 

trajeto indicado pelo número  
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
 
39. (FGV-RJ) Sobre a formação geológica do território brasileiro, 

assinale a alternativa correta: 
a) O Brasil na o apresenta dobramentos modernos, mas 

apresenta vestígios de antigos dobramentos do Pré-
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Cambriano. 
b) As províncias Mantiqueira, Borborema e Tocantins resultam 
de processos orogenéticos ocorridos no Cenozoico. 
c) As camadas rochosas da bacia sedimentar do Paraná 
atestam a ocorrência de extensos derrames vulcânicos 
durante o Pré-Cambriano. 
d) As províncias Guiana Meridional, Xingu e São Francisco 
figuram entre as principais bacias sedimentares brasileiras. 
e) A Serra do Mar foi formada pelo ciclo orogenético ocorrido 
no Quaternário. 

 
40. (UEL) A estrutura geológica do Brasil é composta por: 
I. Escudos cristalinos, muito antigos, de rochas rígidas e 

resistentes que originaram planaltos e algumas depressões, 
compondo 1/3 do território nacional. 

II. Bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que 
originaram as planícies, planaltos sedimentares ou 
depressões, ocupando cerca de 64% do total do país. 

III. Dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos 
montanhosos, formados no Terciário, ocupando cerca de 30% 
do território nacional. 

IV. Escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por 
processos erosivos, que deram origem às formas de relevo no 
qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por 
quase todo o território nacional. 

  
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. 
 
41. A série em que os vocábulos enumerados se relacionam 

porque provêm da mesma raiz é: 
a) florescer, flandres, florear; 

b) pousada, aposentado, cômodo; 
c) reger; regulamento; regra; 
d) corte; percurso; correr; 
e) angústia; ângulo; anjo. 

 
42. Assinale a opção em que há erro na identificação do 

elemento mórfico grifado: 
a) compostas: desinência de feminino; 

b) quadrar: radical; 
c) adotei vogal temática; 
d) pareceram: vogal temática; 
e) influência: desinência de feminino. 

 
43. Assinale a opção em que o processo de formação de 

palavras está indevidamente caracterizado: 
a) vaga-lume: composição; 

b) cruzeiro: sufixação; 
c) baunilha: sufixação. 
d) irritação: sufixação; 
e) palmeira: sufixação; 

 
44. Assinale o vocábulo que apresenta o mesmo processo 

de formação de vaga-lume: 
a) descobriu; 

b) fios-de-ovos. 
c) encantamento; 
d) doçura; 
e) lembrança; 

 
45. Indique a opção em que foram utilizados processos de 

formação de palavras idênticos aos dos vocábulos 
plenilúncio / burocracia: 

a) aguardente / alcoômetro; 
b) surdo-mudo / corre-corre; 
c) vaivém / saca-rolhas; 
d) vaivém / automóvel; 
e) planalto / vinagre. 

 
46. Considere a figura e o texto apresentados abaixo 
"(...) Nessa moradia fortificada (...), o senhor(...) vivia com sua 

família, empregados e funcionários que administravam a sua 
propriedade. 

Pastos, prados, bosques eram usados em comum, mas a terra 
arável se dividia em duas partes Uma, de modo geral a terça 
parte do total, pertencia ao senhor e era chamada seus 
‘domínios’; a outra ficava em poder dos camponeses que 
então trabalhavam a terra " 

(Adaptado de Leo Huberman - História da Riqueza do 
Homem.) 

 

 
A figura e o texto identificam uma unidade de produção 

típica 
a) das comunidades primitivas. 
b) das sociedades escravistas. 
c) do capitalismo contemporâneo. 
d) do final da Idade Moderna. 
e) da Idade Média feudal. 
 
47. "(...) Como a Revolução Francesa não teve apenas por 

objetivo mudar um governo antigo, mas abolir a forma antiga 
da sociedade, ela teve de ver-se a braços a um só tempo com 
os poderes estabelecidos, arruinar todas as influências 
reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes e os 
usos e, de alguma maneira, esvaziar o espírito humano de 
todas as idéias sobre os quais se tinham fundado até então o 
respeito e a obediência. (...)"  

(A. Tocqueville. O Antigo Regime e a Revolução.) 
A forma antiga de sociedade a que o texto se refere é a: 
a) hierarquia social que concedia honras e privilégios em função 

do nascimento e dividia de maneira discriminatória a 
população segundo ordens ou estados. 

b) organização social baseada nos vínculos de homem a 
homem, no qual a classe de senhores especializados 
dominava uma massa campesina que explorava a terra. 

c) estrutura social organizada em dois estamentos: os 
proprietários de terras e os escravos e que excluía a maioria 
da população da participação política. 

d) hierarquia social centrada nos laços de sangue que 
assegurava proteção e direitos políticos à aristocracia, aos 
comerciantes e aos artesãos. 

e) organização social que considerava homens livres apenas os 
grandes proprietários rurais e o possuidor de grande riqueza 
monetária. 

 
48. Leia o texto: 
A razão (de ser) dos carneiros é fornecer leite e lã; a dos bois é 

lavrar a terra; e a dos cães é defender os carneiros e os bois 
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dos ataques dos lobos. Se cada uma destas espécies de 
animais cumprir a sua missão, Deus protegê-la-á. Deste modo, 
fez ordens, que instituiu em vista das diversas missões a 
realizar neste mundo. Instituiu uns os clérigos e os monges 
para que rezassem pelos outros [...]. Instituiu os camponeses 
para que eles, como fazem os bois com o seu trabalho, 
assegurassem a sua própria subsistência e a dos outros. A 
outros, por fim, os guerreiros, instituiu-os para que [...] 
defendessem dos inimigos, semelhantes a lobos, os que oram 
e os que cultivam a terra. 

Com base no texto, assinale a(s) proposição(ões) 
VERDADEIRA(S): 

01. O texto faz referência às relações sociais características do 
capitalismo, à divisão da sociedade em classes e à relação de 
trabalho assalariado. 

02. No texto, justifica-se o poder do monarca  e a participação do 
povo (os que trabalhavam) no governo, uma vez que a 
sociedade em questão teria sido organizada por Deus. 

04. No texto, justifica-se a existência de uma sociedade dividida 
em três ordens: a dos que oram, a dos que combatem e a dos 
que trabalham. 

08. Aos camponeses cabia a produção, o trabalho na terra, cujo 
excedente possibilitava que o clero rezasse e os guerreiros 
lutassem. 

16. As relações sociais descritas eram típicas da chamada 
sociedade Feudal, em alguns dos países da Europa Ocidental. 

A alternativa correta corresponde a: 
a) SOMA= 30             
b) SOMA= 20             
c) SOMA= 28     
d) SOMA= 31             
e) SOMA= 18 
 
49. As figuras de Gárgulas decoram a Catedral de Notre Dame, 

em Paris. Suas presenças datam do Século XII e nos 
auxiliarão a analisar o período medieval e a cultura Ocidental-
cristã.  

 
I - O medo do pecado, do sexo e da morte são os únicos 

ingredientes trazidos da Antigüidade Clássica, Grécia e Roma, 
e incorporados pelo cotidiano das instituições e da cultura 
medieval. 

II - Mesmo com toda a vigilância e proibição da Igreja Católica, 
durante a Idade Média, os artistas tiveram total liberdade para 
manter seus valores e símbolos pagãos em suas obras, 
valores estes que adornaram diversas igrejas católicas 
medievais. 

III - A presença do demônio sempre foi muito forte no mundo 
medieval. Acreditava-se que a presença do Satanás estava 
em todos os lugares, buscando sempre novos seguidores. Por 
isso, era necessário estar vigilante contra as tentações do 
Maligno. 

IV - Padres e bispos seriam os responsáveis pela salvação da 
cristandade medieval. Sacramentos, orações e boas ações 
eram instrumentos que afastavam o perigo da tentação 
maléfica e fortaleciam o espírito. 

V - Santos e anjos foram apresentados como protetores capazes 
de neutralizar os projetos demoníacos na Idade Média. Esses 
enviados de Deus eram considerados capazes de proteger a 

saúde de crianças e adultos, favorecer a fertilidade da terra e 
dos rebanhos e afastar as catástrofes da natureza. 

De acordo com seus conhecimentos, assinale a alternativa 
que reúne apenas os itens incorretos. 

a) I e II                         
b) II, III e V                    
c) II, III         
d) III, IV e V                
e) I e IV 
 
50. (…) A casa de Deus, que acreditavam uma, está pois 

dividida em três: uns oram, outros combatem, outros enfim, 
trabalham. Estas três partes que coexistem não suportam ser 
separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das 
obras das outras duas; cada uma por sua vez encarrega-se de 
aliviar o conjunto. Por conseguinte, este triplo conjunto não 
deixa de ser um; e é assim que a lei pode triunfar, e o mundo 
gozar em paz.  

(Adalbéron de LaonDUBY, G. O Ano Mil. Lisboa Edições 70 p. 
179–80 e 192.) 

 
Tomando como referência o texto acima, assinale as 

proposições compatíveis com o seu conteúdo. 
I. O discurso da Igreja Católica evidenciava a intenção de 

separar o nível espiritual das hierarquias sócio-econômicas. 
II. A ruptura da unidade é apenas funcional; de certo modo as 

divisões a que se submete a sociedade dos homens, fortalece 
ainda mais a noção de unidade. 

III. O universo tripartite do clero, da nobreza e do povo constituir 
na sociedade medieval, o reflexo da Santíssima Trindade no 
plano  celestial. 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas II 
d) Apenas III 
e) Todas estão corretas 
 
51. A religião muçulmana, que contribuiu para unificar os povos 

de origem árabe e lhes forneceu amparo espiritual ao longo de 
sua expansão:  

      a) Inspirava a forma de governo parlamentar, pois os líderes 
religiosos reuniam-se em assembleia  proporcional. 

      b) Pregava o politeísmo na medida em que reconhecia a 
adoração de vários deuses. 

      c) Retirava sua orientação dos textos considerados 
sagrados, contidos no Corão. 

      d) Reconhecia em Maomé o único e verdadeiro Deus a ser 
adorado pelos islamitas. 

      e)  Tinha como seu mais importante centro espiritual a 
cidade de Bagdá. 

 
52. A principal característica da política da Baixa Idade Média foi 

o início da centralização monárquica, sobre a qual é incorreto 
afirmar que:  

      a)      Após a anexação de feudos ingleses na França de 
Felipe Augusto, a nobreza inglesa impôs a Magna Carta a 
João Sem Terra, rei da Inglaterra, em substituição a seu irmão 
Ricardo, que participava das Cruzadas. 

      b)      Desde o reinado de Felipe Augusto, a França 
caminhou em direção ao fortalecimento do poder real, 
enquanto a Inglaterra tendia a uma monarquia limitada, que 
mais tarde seria parlamentarista. 

      c)      O final deste período conheceu a Guerra dos Cem 
Anos envolvendo Inglaterra e França, dada  a rivalidade 
tradicional entre os dois países, assim como o avanço do 
protestantismo na Inglaterra. 
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      d)      As disputas políticas envolvendo o papa e o imperador 
do Sacro Império transformaram-se num confronto envolvendo 
várias cidades e impediram que se formasse um Estado forte 
na região da Itália. 

      e)      Nesse período ocorreu a formação da Monarquia 
portuguesa, que caminhou rapidamente para o  absolutismo, 
após a Revolução de Áviz, apoiada pela nascente burguesia.  

 
53. Preparando seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite 

Yourcenar encontrou numa carta de Flaubert esta frase: 
"Quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda 
não viera, houve um momento único na história, entre Cícero e 
Marco Aurélio, em que o homem ficou sozinho". Os deuses 
pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo 
cristão, e Roma não era o mundo, mas no breve momento de 
solidão flagrado por Flaubert o homem ocidental se viu livre da 
metafísica - e não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho num 
mundo que não domina e mal compreende, sem o apoio e o 
consolo de uma teologia, qualquer teologia?            

(Luiz Fernando Veríssimo. Banquete com os deuses) 
 
A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição 

que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é 
a) o antropocentrismo: a valorização do homem como centro do 

Universo e a crença no caráter divino da natureza humana. 
b) a escolástica: a busca da salvação através do conhecimento 

da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. 
c) o panteísmo: a defesa da convivência harmônica de fé e 

razão, uma vez que o Universo, infinito, é parte da substância 
divina. 

d) o positivismo: submissão do homem aos dogmas instituídos 
pela Igreja e não questionamento das leis divinas. 

e) o teocentrismo: concepção predominante na produção 
intelectual e artística medieval, que considera Deus o centro 
do Universo. 

54. Sobre as invasões dos "bárbaros" na Europa Ocidental, 
ocorridas entre os séculos III e IX, é correto afirmar que: 

a) foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e 
barbárie, acarretou a ruína das instituições romanas. 

b) se, por um lado, causaram destruição e morte, por outro 
contribuíram, decisivamente, para o nascimento de uma nova 
civilização, a da Europa Cristã. 

c) apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu, afinal, 
conter os bárbaros, derrotando-os militarmente e, sem solução 
de continuidade, absorveu e integrou os seus remanescentes. 

d) se não fossem elas, o Império Romano não teria 
desaparecido, pois, superada a crise do século III, passou a 
dispor de uma estrutura sócio-econômica dinâmica e de uma 
constituição política centralizada. 

e) os Godos foram os povos menos importantes, pois quase não 
deixaram marcas de sua presença. 

 
55. As principais características do feudalismo eram: 
a) Sociedade de ordens, economia levemente industrial, 

unificação política e mentalidade impregnada pela 
religiosidade. 

b) Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, 
organização política descentralizada e mentalidade marcada 
pela ausência do cristianismo. 

c) Sociedade de ordens, economia terciária e competitiva, 
centralização política e mentalidade hedonista. 

d) Sociedade de ordens, economia agrária e auto-suficiente, 
fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada 
pela religiosidade. 

e) Sociedade estamental, economia voltada para o mercado 
externo, fragmentação política e ausência de mentalidade 
religiosa. 

 

TEXT 
We humans have probed the heart of the atom, unraveled the 

mysteries of DNA, glimpsed the edges of space and time. Yet 
when it comes to understanding life's place in the universe, we 
are mere children, standing on a beach, staring 
uncomprehendingly at a vast, inscrutable ocean. Our 
predicament is not that we know nothing about life; it is rather 
that nothing we know can be compared with anything 
anywhere else. All the creatures of the earth — from worms to 
whales — are fundamentally cousins, linked by the same 
biochemistry, sharing the same planetary home. But is the 
earth's biosphere the only one there is? So far none of the 
other planets or moons in our solar system has been shown to 
harbor life. However given the vastness of the universe, the 
possibilities are endless. 

(The Sciences, July/August,1998.) 
 
56. In the text, the words in italics suggest the idea of: 
a) contrast  
b) condition  
c) time 
d) sequence 
e) consequence 
 
57. Look at the table: 

 
The correct items are only: 
a) I and II  

b) I and IV  

c) II and III  

d) II and IV  

e) III and IV 

58. Look at the illustrations below: 

 
Analysing both of them one may conclude that 

______________________ 
a) there is no relationship between them. 
b) the way that leads to peace is hard to follow. 
c) all bridges towards peace have disappeared. 
d) war is something impossible to happen. 
e) a powerful system separates war from peace. 
 
59. What’s the meaning of PEACE: 
a) Amor 

b) Paz 

c) Pedaço 

d) Caminho 

e) Céu 

60. Complete the blank:  
- Hi! 
- Hey! How are you? 
- Fine, and you? 
- Great. Sorry, but just a curiosity: Where were you born? 
- Well, I _________ born in Guarabira. Why? 
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a) Was 

b) Were 

c) Am 

d) Are 

e) Is 

61- (UFPB) Lea la tira: 

 

Según la niña que habla en la última viñeta: 
a) Partículas contaminantes podrán romper el equilibrio 

ecológico. 
b) No hay ninguna posibilidad de contaminación del aire. 
c) No hay como romper el equilibrio porqueriológico. 
d) No sería posible vivir sin aire puro. 
e) El aire poluido puede ser contaminado con el aire puro. 
 
62- (UFPB) El astronauta de la ilustración realiza su ______ 

viaje espacial y siente una ________ dificultad en la 
preparación de ______ vegetales que flotan como si no 
tuvieran ______ peso. 

 
 
 
 
 
 
La secuencia correcta es: 
 
a) primer / gran / muchos / ningún 
b) primera / grande / muchos / ningún 
c) primero / grande / muy / ningún 
d) primera / gran / muy / ninguno 
e) primer / grand / muchos / ninguno 
 
63- (Fac. Mater Dei) – En su ________ año de estudio no 

hablaba inglés, pero ahora en el __________ año ya tiene muy 
____________ dominio. 

a) primero – tercer - bueno 
b) primer – tercer – bueno 
c) primero – tercero – bueno 
d) primera – tercer – buen 
e) primer – tercer – buen 
 
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. 

 

 64- (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 

 

65- (UFPB) La expresión a menudo, subrayada en el texto, 

significa:  

a)  con frecuencia   

b)  con intensidad 

c) pocas veces   

d) siempre 

e) nunca 
 
66 - As primeiras manifestações literárias que se registram na 

Literatura Brasileira referem-se a: 
a) Literatura informativa sobre o Brasil (crônica) e literatura 

didática, catequética (obra dos jesuítas). 
b) Romances e contos dos primeiros colonizadores. 
c) Poesia épica e prosa de ficção. 
d) Obras de estilo clássico, renascentista. 
e) Poemas românticos indianistas. 
 
67 - A “literatura Jesuítica” nos primórdios de nossa história: 
a) tem grande valor informativo; 

b) marca nossa maturação clássica; 
c) visa à catequese do índio, à instrução do colono e sua 
assistência religiosa e moral; 
d) está a serviço do poder real; 
e) tem fortes doses nacionalistas 
 
 
68 - O culto a natureza, característica da literatura brasileira, 
tem sua origem nos textos da literatura de informação. 
Assinale o fragmento da carta de Caminha que já revela a 
mencionada característica. 
a) “Viu um deles umas contas rosário, brancas; acenou que 
lhes dessem, folgou muito com elas, e lanço-as ao pescoço.”  
b) “Assim, quando o batel chegou a foz do rio, estavam ali 
dezoito ou vinte homens pardos todos nus sem nenhuma 
roupa que lhes cobrisse suas vergonhas.” 
c) Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e 
temperados como os de Entre-Douro e Minho, porque,neste 
tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas 
são muitas e indefinidas. De tal maneira é graciosa e querendo 
aproveita-las, dar-se-à nela tudo por bem das águas que tem.” 
d) “Porém o melhor fruto, que dela se pode tirar, me parece 
que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal 
semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.” 

e)“Mostrara-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz consigo, 

tornaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem 

diz que os estavam ali.” 

 

69- Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida 

colonial brasileira, é correto afirmar que: 

a) é formada principalmente de poemas narrativos e textos 

dramáticos que visavam à catequese. 

b) Inicia com prosopopeia, de Bento Teixeira. 

c) É constituída por documentos que informam acerca da terra 

brasileira e pela literatura jesuítica. 

d) Os textos que a constituem apresentam evidentemente 

preocupação artística e pedagógica. 

e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o 

homem, ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. 

 

70-  Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 

Dos vícios já desligados 

nos pajés não crendo mais, 
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nem suas danças rituais, 

nem seus mágicos cuidados  

(Anchieta , José de. O Auto de São Lourenço [Tradução e 

adaptação de Walmir Ayala] Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.] pg. 

110). 

a) Os meninos índios representam o processo de aculturação 

em sua concretude mais visível, como produto final de todo um 

empreendimento do qual participam com igual empenho a 

Coroa Portuguesa e a Companhia de Jesus. 

b) A presença dos meninos índios representa uma síntese 

perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de 

literatura informativa. 

c) Os meninos índios estão afirmados os valores de sua 

própria cultura, ao mencionar as danças rituais e as magias 

praticadas pelos pajés. 

d) Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção 

como personagens atende a todos os requintes da 

dramaturgia renascentista. 

e) Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra 

a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem liberta-se 

tão logo seja possível. 

 

71. (G1 - cftmg 2010) O número y de pessoas contaminadas 

pela nova gripe H1N1, em função do número de meses x, pode 

ser expresso por y = y0. 2x, em que y0 é o número de casos 

reportados em setembro de 2009, isto é, 200.000 infectados. 

O tempo necessário, em meses, para que 819.200.000 

pessoas sejam afetadas pela nova doença é  

a) 12.    

b) 13.    

c) 14.    

d) 15.    

e) 16 

72. (Pucpr 2009) O prazo de validade, V, medido em uma escala 
de 0% (vencido) a 100% (fresco), de um produto em conserva, 
segue a seguinte função de tempo, t, em meses. 

V = e-t, t ≥ 0 
Onde: e = 2,7183 
 
É CORRETO afirmar: 
I. Um mês após a produção, t = 1, a validade corresponde a 

36,79%. 
II. Seis meses após a produção, t = 6, a validade corresponde a 

0,25%. 
III. Quanto mais próximo do dia da produção maior o frescor.  
a) Somente a alternativa III está correta.    
b) As alternativas I e III estão corretas.    
c) As três alternativas, I, II e III, estão corretas.    
d) As alternativas II e III estão corretas.    
e) Nenhuma das alternativas está correta.    
 
73. (Ufpa 2008) A quantidade x de nicotina no sangue diminui 

com o tempo t de acordo com a função 

2
0.

kt

exx   

Se a quantidade inicial x0 se reduz à metade em 2 horas, em 5 
horas existirá no sangue  

a) 17,4% de x0.    
b) 17,7% de x0.    
c) 20,0% de x0.    
d) 20,3% de x0.    

e) 20,6% de x0. 
 

Considerar 2 = 1,41    

 
74. (Ufscar 2007)  Para estimar a área da figura ABDO 

(sombreada no desenho), onde a curva AB é parte da 
representação gráfica da função f(x) = 2x, João demarcou o 
retângulo OCBD e, em seguida, usou um programa de 
computador que "plota" pontos aleatoriamente no interior 
desse retângulo. 

 
Sabendo que dos 1.000 pontos "plotados", apenas 540 ficaram 

no interior da figura ABDO, a área estimada dessa figura, em 
unidades de área, é igual a  

a) 4,32.    
b) 4,26.    
c) 3,92.    
d) 3,84.    
e) 3,52.    
 
75. Tia Geralda sabe que um de seus sobrinhos Ana, Bruno, 

Cecília, Daniela ou Eduardo comeu todos os biscoitos. Ela 
também sabe que o culpado sempre mente e que os inocentes 
sempre dizem a verdade. 

• Bruno diz: “O culpado é Eduardo ou Daniela.” 
• Eduardo diz: “O culpado é uma menina.” 
• Por fim, Daniela diz: “Se Bruno é culpado então Cecília é 

inocente.” 
Quem comeu os biscoitos? 
A) Ana 
B) Bruno 
C) Cecília 
D) Daniela 
E) Eduardo 
 
76. (UFRS) Considerando-se que o elemento ferro pode formar 

diferentes compostos nos quais apresenta valores de número 
de oxidação +2 ou +3, as fórmulas dos possíveis sulfatos e 
hidróxidos de ferro são:  

a) Fe2SO4, Fe3SO4, Fe2OH, Fe3OH
 

b) FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe(OH)2, Fe(OH)3
 

c) Fe(SO4)2, Fe(SO4)3, FeO, Fe2O3  

d) FeSO3, Fe2(SO3)3, FeOH, Fe(OH)3
 

e) FeS, Fe2S3, Fe2O3, Fe3O4
 

 
77. (Esan-SP) Um metal M forma um carbonato de fórmula 

 M CO2 3 3
. O fosfato do metal M tem a fórmula: 

a) MPO4
        

b) M(PO4)3
        

c) M2PO4
        

d) M2(PO4)3         
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e) M3(PO4)2   
 
78. (UECE) Normalmente, um palito de fósforo contém em sua 

cabeça as seguintes substâncias: trissulfeto de tetrafósforo; 
enxofre; clorato de potássio; fosfato de amônio. 

Suas respectivas fórmulas químicas são: 

a) P4S3, S, KCIO4 e (NH4)3PO4
 

b) P4S3, S, KCIO3 e (NH4)3PO4  

c) P5S3, S, KCIO3 e (NH4)3PO4
 

d) P4S3, S, KCIO e (NH3)4PO4
 

 
79. (ITA-SP) São pouco solúveis em água os seguintes pares de 

sais: 

a) BaCl2 e PbCl2
 

b) MgSO4 e BaSO4  

c) PbSO4 e Pb(NO3)2
 

d) K2CrO4 e Na2CrO4
 

e) AgBr e Pbs
 

 
80. (UEPA) A equação química que apresenta um hidroxissal 

como produto se encontra na alternativa: 
 

a) HCl     +     Ca(OH)2                      Ca(OH)Cl     +     H2O     
 

b) 2 HCl     +     Ca(OH)2                      CaCl2     +     2 H2O     
 

c) HCl     +     HBr  +  Ca(OH)2                      CaClBr     +     2 H2O     
 

d) H3PO4     +     Ca(OH)2                      CaHPO4     +     2 H2O     
 

e) 2 H3PO4     +     3 Ca(OH)2                      Ca3(PO4)2     +     6 H2O     
 

 
81. Baseando-se nas configurações eletrônicas em ordem 

crescente de energia dos elementos a seguir, identifique a 
alternativa correta. 

 
A – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 
B – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 
C – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 
D - 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f2 
 
a) C e D estão no mesmo período da tabela periódica. 
 b) A e C pertencem ao mesmo grupo, mas estão em períodos 

diferentes. 
c) A, B, C, D são todos metais alcalino-terrosos. 
d) B e D são elementos de transição. 
e) C é mais eletropositivo que A 
 
82. (Fatec-SP) As configurações eletrônicas no estado 

fundamental dos átomos dos elementos E1, E2 e E3 são: 
 
E1 – 1s2 2s2 2p6 3s1 
E2 – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
E3 – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 
 
A alternativa correta é: 
a) O elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1. 
b) O elemento E1 tem maior potencial de ionização que o 

elemento E3. 
c) O elemento E3 tem maior afinidade eletrônica que o elemento 

E2. 

d) Os elementos E1 e E2 são metais e o elemento E3 é não-
metal. 

e) O elemento E3 e os íons E2- e E1+ são isoeletrônicos. 
 
83. (UFPB) O composto formado pelos elementos bromo (Z = 

35) e cálcio(Z = 20) apresenta: 
a) ligação covalente e fórmula CaBr2 

b) ligação iônica e fórmula Ca2Br 
c) ligação covalente e fórmula Ca2Br 

d) ligação iônica e fórmula CaBr2 
e) ligação iônica e fórmula CaBr 
 
84. (UECE) Sabendo que o elemento X possui número atômico 

20, e o elemento Y pertence à família dos halogênios, o tipo de 
ligação química e a fórmula molecular do composto formado 
entre estes elementos são, respectivamente: 

a) iônica, XY                
b) iônica, XY2          
c) molecular, X2Y 
d) molecular, XY       
e) molecular, XY2 
 
85. (UCDB-MT) Considerando o elemento 20X, em relação ao íon 

formado e seu átomo, pode-se afirmar que: 
a) o íon é trivalente e seu raio é maior do que o átomo; 
b) o íon é um ânion bivalente e seu raio é maior do que o átomo. 
c) o íon é um ânion bivalente e seu raio é menor do que o 

átomo. 
d) o íon é um cátion bivalente e seu raio é maior do que o do 

átomo. 
e) o íon é um cátion bivalente e seu raio é menor que o do 

átomo. 
 
Com base na leitura do texto A Lição do Fogo responda as 

questões de 86 a 87. 
A Lição do Fogo 
Um membro de determinado grupo, ao qual prestava serviços 

regularmente, sem nenhum aviso, deixou de participar de suas 
atividades. Após algumas semanas, o líder daquele grupo 
decidiu visitá-lo. Era uma noite muito fria. O líder encontrou o 
homem em casa sozinho, sentado diante da lareira, onde ardia 
um fogo brilhante e acolhedor. 

Adivinhando a razão da visita, o homem deu as boas-vindas ao 
líder, conduziu-o a uma cadeira perto da lareira e ficou quieto, 
esperando. O líder acomodou-se confortavelmente no local 
indicado, mas não disse nada. No silêncio sério que se 
formara, apenas contemplava a dança das chamas em torno 
das achas de lenha, que ardiam. Ao cabo de alguns minutos, o 
líder examinou as brasas que se formaram. Cuidadosamente, 
selecionou uma delas, a mais incandescente de todas, 
empurrando-a para o lado. Voltou, então, a sentar-se, 
permanecendo silencioso e imóvel. O anfitrião prestava 
atenção a tudo, fascinado e quieto. Aos poucos, a chama da 
brasa solitária diminuía, até que houve um brilho momentâneo 
e seu fogo se apagou de vez. 

Em pouco tempo, o que antes era uma festa de calor e luz agora 
não passava de um negro, frio e morto pedaço de carvão 
recoberto de uma espessa camada de fuligem acinzentada. 
Nenhuma palavra tinha sido dita desde o protocolar 
cumprimento inicial entre os dois amigos. O líder, antes de se 
preparar para sair, manipulou novamente o carvão frio e inútil, 
colocando-o de volta no meio do fogo. Quase que 
imediatamente ele tornou a incandescer, alimentado pela luz e 
calor dos carvões ardentes em torno dele. Quando o líder 
alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse: 

– Obrigado. Por sua visita e pelo belíssimo sermão. Estou 
voltando ao convívio do grupo. 
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            RANGEL, Alexandre (Org.). As mais belas parábolas de 
todos os tempos – Vol. II. Belo Horizonte: Leitura, 2004. 

 
86. Julgue as afirmações que são feitas, abaixo, sobre o 

conteúdo e a organização do texto. 
I - O título “A lição do fogo” justifica-se pelo fato de que o fogo é 

o tema central do texto. 
II - No segundo parágrafo, dá-se o início do “belíssimo sermão” 

de que trata o texto. 
III - A passagem “era uma noite muito fria” descreve o ambiente 

social em que se deu o fato narrado. 
IV – O emprego das palavras “antes” e “agora” põe ênfase na 

idéia de que as mudanças referidas no terceiro parágrafo 
estão relacionadas à passagem do tempo. 

V - O discurso direto, que se apresenta na parte final do texto, 
serve à expressão da idéia de que a comunicação entre o 
anfitrião e o líder não ocorreu de forma amistosa. 

 
A alternativa que apresenta as afirmações corretas é 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e IV 
d) III e V 
e) IV e V 
 
87. No texto, o sermão a que o anfitrião se refere expõe um 

ensinamento, que pode ser resumido no enunciado: 
a) A união faz a força. 
b) Todos são iguais perante a lei. 
c) A vida é uma constante festa. 
d) A felicidade é um estado de espírito. 
e) Os líderes são seres perfeitos. 
 
88. O anfitrião agradeceu ao líder pelo “belíssimo sermão”, 

apesar de terem trocado poucas palavras. Considerando-se a 
atitude do visitante e a reação do anfitrião, depreende-se que: 

a) ações sempre convencem mais que palavras. 
b) palavras são insuficientes para convencer. 
c) ações sem palavras são pouco convincentes. 
d) palavras sem ações são impotentes para convencer. 
e) ações também são usadas para convencer. 
 
89. (UEMT-LONDRINA) Quando Platão considerava os homens, 

pensava neles, naturalmente, do ponto de vista de seu próprio 
interesse pala vida do intelecto. Classificando as forças 
humanas desde a mais elevada até a mais baixa, citava em 
primeiro lugar a razão; depois a coragem, e por último, os 
sentidos e os desejos. 

 
Segundo o texto: 
a) A classificação das forças da natureza humana que Platão 

estabelece decorre de uma hierarquia de valores 
universalmente aceitos. 

b) As forças humanas, segundo Platão, não podem ser 
submetidas a hierarquias de valores. 

c) A classificação das forças humanas, como foi concebida por 
Platão, deu-se em função da elevada capacidade de 
intelectual desse filósofo. 

d) Os sentidos e os desejos, embora inferiores às outras forças 
humanas, são intelectualmente valorizados pelos homens. 

e) Platão ao classificar as forças humanas, estabeleceu entre 
elas uma hierarquia, alicerçada em critério evidentemente 
pessoal. 

 
90. Leia a tira abaixo para responder à questão. 

 

 
 
No último quadrinho, Mafalda diz: “Porque é um modelo 

reduzido. O original é um desastre!”. Dessa fala, compreende-
se a seguinte interpretação: 

a) Seria possível substituir o artigo “o” em “O original” por “um” 
sem causar prejuízo para a idéia. 

b) Tanto “um modelo” como “um desastre”, o artigo “um” tem 
como significado uma indefinição. 

c) O termo “O original” traz a idéia de não ser nada criativo. 
d) Mafalda usa a palavra “um” para quantificar o modelo em 

questão. 
e) As palavras “modelo” e “original” não se relacionam como 

antônimos. 
 

91. (Ufpb)  Um produtor rural teve problema em sua lavoura 
devido à ação de uma praga. Para tentar resolver esse 
problema, consultou um engenheiro agrônomo e foi orientado 
a pulverizar, uma vez ao dia, um novo tipo de pesticida, de 
acordo com as seguintes recomendações: 

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

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

pesticida, conclui-se que esse produto foi aplicado durante:  
a) 18 dias    
b) 19 dias    
c) 20 dias    
d) 21 dias    
e) 22 dias    
   
92. (Upe)  Em uma tabela com quatro colunas e um número 

ilimitado de linhas, estão arrumados os múltiplos de 3. 
 

 Coluna 0 Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

Linha 0 0 3 6 9 

Linha 1 12 15 18 21 

Linha 2 24 27 30 33 

Linha 3 36 ... ... ... 

... ... ... ... ... 

Linha n ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

 
Qual é o número que se encontra na linha 32 e na coluna 2?  
a) 192    
b) 390    
c) 393    
d) 402    
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e) 405    
   
93. (Upe)  O quadrado mágico abaixo foi construído de maneira 

que os números em cada linha formam uma progressão 
aritmética de razão x, e, em cada coluna, uma progressão 
aritmética de razão y, como indicado pelas setas. 

 

 
 
Sendo x e y positivos, qual o valor de N?  
a) 14    
b) 19    
c) 20    
d) 23    
e) 25    
   
94. (Ufpb)  Cecília jogou na loteria esportiva durante cinco 

semanas consecutivas, de tal forma que, a partir da segunda 

semana, o valor apostado era o dobro do valor da semana 

anterior. Se o total apostado, nas cinco semanas, foi R$ 

2.325,00, o valor pago por Cecília, no jogo da primeira 

semana, foi:  

a) R$ 75,00    
b) R$ 85,00    
c) R$ 100,00    
d) R$ 95,00    
e) R$ 77,00    
   
95. (Ufpb)  Uma escada foi feita com 210 blocos cúbicos iguais, 

que foram colocados uns sobre os outros, formando pilhas, de 

modo que a primeira pilha tinha apenas 1 bloco, a segunda, 2 

blocos, a terceira, 3 blocos, e assim sucessivamente, até a 

última pilha, conforme a figura a seguir. 

 

A quantidade de degraus dessa escada é:  

a) 50    
b) 40    
c) 30    
d) 20    
e) 10    
   
96. (Ufc)  Seja f uma função polinomial de primeiro grau, 

crescente e tal que f(f(x)) = 9x + 8, para todo x real. Sabendo-

se que 2, 5, 8, ..., 44 é uma progressão aritmética de razão 3, 

o valor numérico de f(2) + f(5) + f(8) + ... + f(44) é:  

a) 1020    
b) 1065    
c) 1110    
d) 1185    
e) 1260    
   
97.  
(FGV) Os gráficos das funções exponenciais g e h são 

simétricos em relação à reta y = 0, como mostra a figura: 
Sendo g(x) = a + b cx e h(x) = d + e fx, a soma a + b + c + d + e 
+ f é igual a 

 

 
 
a) 0. 

b) 3

7

. 

c) 3

10

 . 
d) 8. 
e) 9. 
 
98. (UFSCar) Se a área do triângulo retângulo ABC, indicado na 

figura, é igual a 3n, conclui-se que f (n) é igual a 

    
a) 2. 

b) 2 2   
c) 3. 

d) 3 2  
e) 4. 
 
99. (FGV) . Os números inteiros x e y satisfazem a equação 

y3y1x3x 5.3522  

. Então x - y é: 
a) 8 
b) 5 
c) 9 
d) 6 
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e) 7 
 
100.  (FGV) A posição de um objeto A num eixo numerado é 

descrita pela lei 

t5,02.
8

7

8

1 
, onde t é o tempo em 

segundos. No mesmo eixo, move-se o objeto B, de acordo 
com a lei 2-t. Os objetos A e B se encontrarão num certo 
instante tAB. O valor de tAB, em segundos, é um divisor de 

a) 28. 
b) 26. 
c) 24. 
d) 22. 
e) 20.  
 
101.  (FGV) Considerando os valores log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48, 

o valor de x que satisfaz a equação 36x = 24, é: 

a) 78

49

 

b) 78

69

 

c) 78

59

 

d) 78

64

 

e) 78

54
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4º TESTE QUIZENAL 
2º TRIMESTRE  -  2012 

 

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 

  1ª 01-AGO-2012 
 

      

01
 

A B C D E 21
 

A B C D E 41
 

A B C D E 51
 

A B C D E 71
 

A B C D E 91
 

A B C D E 

02
 

A B C D E 22
 

A B C D E 42
 

A B C D E 52
 

A B C D E 72
 

A B C D E 92
 

A B C D E 

03
 

A B C D E 23
 

A B C D E 43
 

A B C D E 53
 

A B C D E 73
 

A B C D E 93
 

A B C D E 

04
 

A B C D E 24
 

A B C D E 44
 

A B C D E 54
 

A B C D E 74
 

A B C D E 94
 

A B C D E 

05
 

A B C D E 25
 

A B C D E 45
 

A B C D E 55
 

A B C D E 75
 

A B C D E 95
 

A B C D E 

06
 

A B C D E 26
 

A B C D E 46
 

A B C D E 56
 

A B C D E 76
 

A B C D E 96
 

A B C D E 

07
 

A B C D E 27
 

A B C D E 47
 

A B C D E 57
 

A B C D E 77
 

A B C D E 97
 

A B C D E 

08
 

A B C D E 28
 

A B C D E 48
 

A B C D E 58
 

A B C D E 78
 

A B C D E 98
 

A B C D E 

09
 

A B C D E 29
 

A B C D E 49
 

A B C D E 59
 

A B C D E 79
 

A B C D E 99
 

A B C D E 

10
 

A B C D E 30
 

A B C D E 50
 

A B C D E 60
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 

11
 

A B C D E 31
 

A B C D E  A B C D E 61
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 

12
 

A B C D E 32
 

A B C D E  A B C D E 62
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 

13
 

A B C D E 33
 

A B C D E  A B C D E 63
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 

14
 

A B C D E 34
 

A B C D E  A B C D E 64
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 

15
 

A B C D E 35
 

A B C D E  A B C D E 65
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 

16
 

A B C D E 36
 

A B C D E  A B C D E 66
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

17
 

A B C D E 37
 

A B C D E  A B C D E 67
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

18
 

A B C D E 38
 

A B C D E  A B C D E 68
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

19
 

A B C D E 39
 

A B C D E  A B C D E 69
 

A B C D E 89
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

20
 

A B C D E 40
 

A B C D E  A B C D E 70
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
0 

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. 


