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GRAMÁTICA [01-06]: 

1. Há verbos chamados abundantes, porque têm mais de uma 
forma, especialmente para o particípio, como expulso e 
expulsado. Assinale o par em que os dois verbos não têm os 
dois particípios no uso corrente da língua: 
 
 
a) aceitar – acender; 
b) fazer – ver; 
c) emitir – incorrer; 
d) soltar – romper; 
e) prender – extinguir 

 
2. Os períodos que possuem verbos auxiliares: 

 
I - É mister trabalharmos mais. 
II - Já vem raiando a madrugada. 
III. Ela ficava filosofando, ao contemplar as estrelas. 

 
a) I e II; 
b) II e III; 
c) I e III; 
d) I, II e III; 
e) nenhum possui verbo auxiliar. 

 
3. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de verbos 

abundantes: 
 
a) foi elegido pelas mulheres, apesar de haver eleito a maioria 

dos homens; 
b) por haver aceitado as condições do acordo, seus 
documentos foram entregues ao escrivão; 
c) antes de chover, ele tinha cobrido o carro; 
d) tem fazido muito calor ultimamente; 
e) por ter morto um animal indefeso, o caçador foi matado 
pelos índios. 

 
4. “Acredito que Maria tenha feito a lição”, passando-se a oração 

para a voz passiva, o verbo ficará assim: 
 
a) foi feita; 
b) tenha sido feita; 
c) esteja sendo feita; 
d) tenha estado feita; 
e) seja feita. 

 
5. Transportando para a voz passiva a frase “eu estava revendo, 

naquele momento, as provas tipográficas do livro”, obtém-se 
a forma verbal . . . 

 
a) ia revendo; 

b) estava sendo revisto; 

c) seriam revistas; 
d) comecei a rever; 
e) estavam sendo revistas. 

 
6. Transportando para a voz ativa a oração “os sócios foram 

convocados para uma reunião”. Obtém-se. 
 

a forma verbal: 
a) convocaram-se; 

b) convocaram; 
c) convocar-se-ia; 
d) haviam sido convocados; 
e) haverão de ser convocados. 

 
 

LITERATURA [07-12]: 

7.                    Minh’alma é triste como a rola aflita 
Que o bosque acorda desde o albor da aurora, 

E em doce arrulo que o soluço imita 
O morto esposo gemedora chora. 

 
 

 A estrofe apresentada revela uma situação 
caracteristicamente romântica. Aponte-a. 
  
a) A natureza agride o poeta: neste mundo, não há amparo 
para os desenganos morosos. 
b) A beleza do mundo não é suficiente para migrar a solidão 
do poeta. 
c) O poeta atribui ao mundo exterior estados de espírito que 
o envolvem. 
d) A morte, impregnando todos os seres e coisas, tira do 
poeta a alegria de viver. 
e) O poeta recusa valer-se da natureza, que só lhe traz a 
sensação da morte. 
  
  
8. Assinale a alternativa que traz apenas características do 
Romantismo: 
  
a) idealismo – religiosidade – objetividade – escapismo – 
temas pagãos. 
b) predomínio do sentimento – liberdade criadora – temas 
cristãos – natureza convencional – valores  
absolutos. 
c) egocentrismo – predomínio da poesia lírica – relativismo – 
insatisfação – idealismo 
d) idealismo – insatisfação – escapismo – natureza 
convencional – objetividade. 
e) n.d.a. 
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9. De acordo com a posição romântica, é correto afirmar que: 
  
a) A natureza é expressiva no Romantismo e decorativa no 
Arcadismo. 
 
b) Com a liberdade criadora implantada no Romantismo, as 
regras fixas do Classicismo caem e “o poema começa onde 
começa a inspiração e termina onde esta termina.” 
 
c) A visão de mundo romântica é centrada no sujeito, no “eu” 
do escritor, daí a predominância da função  
emotiva na linguagem do Romantismo. 
 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
e) Nenhuma das alternativa está correta. 

Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 
Se um suspiro nos seios treme ainda, 
 
10.  É pela virgem que sonhei...que nunca 
Aos lábios me encostou a face linda!  
 
(Álvares de Azevedo) 
  
A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra 
é: 
  
a) o espiritualismo 
b) o pessimismo 
c) a idealização da mulher 
d) o confessionalismo 
e) a presença do sonho 

 
11. (FUVEST)    

 
Teu romantismo bebo, ó minha lua, 
A teus raios divinos me abandono, 
Torno-me vaporoso... e só de ver-te 
Eu sinto os lábios meus se abrir de sono. 
  
 Neste excerto, o eu-lírico parece aderir com intensidade aos 
temas de que fala, mas revela, de imediato, desinteresse e 
tédio. Essa atitude do eu-lírico manifesta a: 
  
a) ironia romântica 
b) tendência romântica 
c) melancolia romântica 
d) aversão dos românticos à natureza 
e) fuga romântica para o sonho 
  

 
12. LEMBRANÇA DE MORRER 
(Fragmento) 
Eu deixo a vida como deixa o tédio 
Do deserto, o poento caminheiro 
- Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um sineiro 
 
Como o desterro de minh' alma errante, 
Onde fogo insensato a consumia: 
Só levo uma saudade - é desses tempos 
Que amorosa ilusão embelecia. 

 
Só levo uma saudade - é dessas sombras 
Que eu sentia velar nas noites minhas... 
De ti, ó minha mãe, pobre coitada 
Que por minha tristeza te definhas! 
 
De meu pai!... de meus únicos amigos, 
Poucos - bem poucos - e que não zombavam 
Quando, em noite de febre endoudecido, 
Minhas pálidas crenças duvidaram. 
 
Este trecho é de Álvares de Azevedo, famoso poeta romântico 

brasileiro. Qual das características a seguir NÃO se encontra 
no poema? 

a) O autor demonstra um desencanto precoce pela vida e vê na 
morte a solução de seus problemas 

b) Álvares de Azevedo, como outros escritores de sua geração, 
revela intensa necessidade de fugir do real através da 
lembrança de um passado idealizado. 

c) Os principais motivos da lânguida tristeza sentida pelo poeta 
são a desilusão amorosa e a incompreensão de falsos 
amigos. 

d) O autor de "Lembrança de Morrer" é um representante da 
segunda geração romântica, também chamada "mal do 
século", caracterizada pela melancolia e pelo 
sentimentalismo exacerbados. 

e) Através da leitura deste poema, percebe-se que Álvares de 
Azevedo pode ser considerado um representante da primeira 
geração romântica, a dos autores nacionalistas. 

 
 

REDAÇÃO [13-18]: 

13.  (G1) Relacione os elementos de uma narração: 
(1) narrador  
(2) personagem   
(3) tempo  
(4) foco narrativo (5) ambiente 
 
a) (    ) quando acontecem os fatos 
b) (    ) 1ò pessoa ou 3ò pessoa 
c) (    ) lugar onde acontecem os fatos 
d) (    ) quem participa dos fatos 
e) (    ) quem conta os fatos 
 
14.  (Ita 98) Assinale a opção que apresenta a melhor redação, 

considerando coerência, propriedade e correção. 
 
a) Quando morto, vítima de conflitantes versões periciais e 

personagem fundamental de um dosperíodos mais 
escabrosos da vida republicana, o homem que não abriu jamais 

o bico para acusar quem quer que seja foi de 
uma lealdade mafiosa - abria ou fechava o "Propinoduto" que 

ligava interesses privados ao governo de seu 
amigo. 
b) De uma lealdade mafiosa, o homem que abria ou fechava o 

"propinoduto" que ligava interesses privados ao 
governo de seu amigo, foi personagem fundamental de um dos 

períodos mais escabrosos da vida republicana e 
vítima de conflitantes versões periciais quando morto: não abriu 

jamais o bico para acusar quem quer que seja. 
c) O homem que foi de uma lealdade mafiosa, sendo que jamais 

abriu o bico para acusar quem quer que seja, 
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foi personagem fundamental de um dos períodos mais 
escabrosos da vida republicana: vítima, quando morto, 

de conflitantes versões periciais abria ou fechava o "propinoduto" 
que ligava interesses privados ao governo de 

seu amigo. 
d) Vítima de um dos períodos mais escabrosos da vida 

republicana, o homem que foi de uma lealdade mafiosa 
e que não abriu jamais o bico para acusar quem quer que seja 

foi, quando morto, personagem fundamental de 
conflitantes versões periciais - abria e fechava o "propinoduto" 

que ligava interesses privados ao governo de 
seu amigo. 
e) Personagem fundamental de um dos períodosmais 

escabrosos da vida republicana e vítima,quando morto, de 
conflitantes versões periciais, o homem que abria ou fechava 
o "propinoduto" que ligava interesses privados ao governo de 
seu amigo foi de uma lealdade mafiosa: não abriu jamais o 
bico para acusar quem quer que seja. 

 
15.  (Ufg 2003) Com relação ao espaço, tempo e personagem - 

elementos que, entre outros, estruturam o texto narrativo - 
em "A Viagem das Chuvas e Outros Contos", de Jesus de 
Aquino Jaime, Assinale V para verdadeiro e F para falso: 

a) (     ) todos os contos revelam um mesmo espaço: a fazenda 
do pai, numa demonstração exagerada da paisagem 

estritamente regional. 
b) (  ) todos os contos apresentam o pai com o mesmo 

comportamento: um homem introspectivo que não se 
entrega a uma relação afetuosa com o filho. 
c) (    ) os contos revelam uma imprecisão temporal, sugerida 

pela ausência de marcas que determinariam uma 
cronologia rigorosa dos fatos. 
d) (    ) os contos demonstram que há uma única personagem 

central atuando em todos os textos, a qual ora se 
apresenta na condição de criança, ora na condição de adulto. 
 
16.  (Pucpr 2004) Tragédia anunciada 
Uma semana depois de celebrar o Dia Mundial da Água, o Brasil 

perpetrou um marco na história ambiental. 
Uma mancha tóxica resultante do processo químico de 

branqueamento do papel se alastrou por quase 100 
quilômetros de rios, deixando mais de 600 mil pessoas sem água 

e um cenário desolador. Foi um dos mais 
graves desastres ecológicos do País.(...) (Isto É, 09/04/03) 
Indique a seqüência mais coerente para dar continuidade ao 

parágrafo iniciado: 
 
a) O acidente começou na madrugada do sábado 29, quando 1,2 

bilhão de litros de resíduos tóxicos vazaram 
do reservatório da fábrica Cataguazes Indústria de Papel, no 

município mineiro de Cataguases. 
b) O impacto da espuma tóxica diminui à medida que segue para 

São João da Barra, em direção ao mar. 
c) De manhã, muitos moradores das cidades do norte e noroeste 

do Rio de Janeiro munem-se de baldes e 
garrafões e se postam na fila dos caminhões-pipa de Defesa 

Civil para encher seus recipientes. 
d) A empresa é reincidente em crime ambiental e já havia sido 

autuada por causar poluição e funcionar sem 
licença. 
e) Nenhuma dessas seqüências é coerente. 
 

 
17. (Ufc 2004) Questão referente à obra selecionada. 
A mudança de ponto de vista narrativo, na composição de "Dona 

Guidinha do Poço", visa a: 
I. dar maior dinamismo ao discurso. 
II. delegar voz a personagens secundárias. 
III. reforçar a perspectiva do narrador onisciente. 
Com base nas três assertivas, é correto afirmar que: 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas I e II são verdadeiras. 
d) apenas II e III são verdadeiras. 
e) apenas I e III são verdadeiras. 
 
18. (Ufg 2004) Comparando os aspectos formais presentes em 

ambas as tiras, constata-se. 
 
a) o uso reiterado de onomatopéias. 
b) a repetição de cenas como marcação de tempo. 
c) a variação de planos no desenrolar da ação. 
d) o traço realista na representação das personagens. 
e) o emprego de balões como indicação de monólogo. 
 
 

ESPANHOL [19-24]: 

 
Hacia una madurez emocional 
 
Se insiste mucho en mostrarles a los jóvenes el valor de 

desarrollarse intelectualmente para posteriormente tener 
avances profesionales. Pareciera que a los adultos les 
cuesta considerar la importancia 5 que tiene, especialmente 
durante la adolescencia, el desarrollo armónico de la 
personalidad. Esto tiene que ver con la integración de lo 
cognitivo, afectivo, sexual y social como parte del proceso 
de la consolidación de la identidad, que influye de manera 
significativa en el 10 desempeño profesional y en la calidad 
de vida del joven, futuro adulto integrante de nuestra 
sociedad. 

Si se le quieren entregar las mejores herramientas a un hijo no 
se puede poner el énfasis sólo en lo intelectual. La 
adquisición de madurez emocional es 15 fundamental en el 
desarrollo, esta dice relación con la capacidad para manejar 
emociones conflictivas, la adaptación a la realidad y una 
combinación exitosa entre las distintas partes de la 
personalidad. 

Sin embargo, el oficio que demanda el desarrollo 20 integral de 
los hijos toma tiempo. A ser padre y madre se aprende y 
dicho proceso como cualquier otro, requiere de un camino 
en el cual suceden errores, retrocesos y contradicciones. No 
solo se aprende de las equivocaciones y la experiencia, 
también es posible 25 recurrir a los libros, las consultas con 
especialistas y otros padres que han pasado por los mismos 
problemas. 

El equilibrio para acompañar a nuestros adolescentes en sus 
maremotos internos, depende también de nuestro propio 
progreso emocional, de nuestra 30 comprensión de la 
variedad de nuestros impulsos y sentimientos contradictorios 
y de nuestra capacidad de resolver estos conflictos internos. 
La integración también tiene el efecto de crear tolerancia, 
comprensión y simpatía hacia nuestros impulsos y, por lo 
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tanto, hacia los defectos 35 ajenos y las dificultades de los 
otros, en este caso nuestros hijos y los de los demás. Esto 
se logra poco a poco y es un trabajo para toda la vida. 

El terremoto al que nos someten los adolescentes 
constituye una fuerte prueba para medir nuestro equilibrio 40 

interno, ya que estos personajes nos hacen tambalear. 
La capacidad de resolver conflictos se desarrolla a lo largo de la 

adolescencia y la adultez y es la base de la salud mental. 
Por consiguiente, la salud mental no es tan solo un producto 
de la personalidad madura, sino 45 que en cierto modo, se 
aplica a cada momento del desarrollo del individuo. 

 
SOSMAN, Viviana. Hacia una madurez emocional. Disponível 

em: <http:/ 
/puntomujerblog.emol.com/archives/2008/04/hacia_una_madur.

asp> 
Acesso em: 25 set.2008 
 
19. (Uesc – BA – adaptado) A partir de la lectura del texto, es 

posible afirmar que la consolidación de la identidad del 
adolescente 

 
a) depende apenas del desarrollo pleno de su sexualidad. 
b) está restricto al ambiente familiar. 
c) está vinculado al desarrollo de su capacidad intelectual. 
d) tiene origen en la primera fase de la formación del individuo. 
e) es un proceso que integra el desarrollo de la vida afectiva, 

sexual, social e intelectual. 
 
20. (Uesc – BA – adaptado) Es una opinión expresada por la 

autora 
 
a) los padres separados son responsables de los conflictos de 

los hijos adolescentes. 
b) los adolescentes de hoy están más rebeldes. 
c) la tolerancia, la comprensión y la simpatía son inherentes al 

ser humano. 
d) el aprender a ser padre y madre es un proceso que requiere 

dedicación y atención. 
e) los sentimientos contradictorios determinan los defectos y 

cualidades del individuo. 
 
21. (Uesc – BA – adaptado) “El equilibrio para acompañar a 

nuestros adolescentes en sus maremotos internos, depende 
también de nuestro propio progreso emocional” Del 
fragmento transcrito se infiere que los adolescentes 

 
a) serán equilibrados en función del equilibrio de los adultos. 
b) están a merced, única y exclusivamente, de los adultos. 
c) buscan siempre la compañía de los padres. 
d) sienten que los padres les causan muchos conflictos. 
e) lamentan no ser comprendidos por la sociedad. 
 
22. (Uesc – BA – adaptado)  En relación a los adolescentes, la 

expresión “maremotos internos” se refiere a 
 
a) los sentimientos amorosos. 
b) los conflictos personales internos. 
c) la incomprensión de los profesores. 
d) los desentendimientos con los padres. 
e) las dificultades de encontrar una pareja. 
 

23. (Uesc – BA – adaptado) La alternativa en la que se indica el 
singular de la expresión transcrita es 

 
a) “las dificultades de los otros” (l. 35) — la dificultad del otro. 
b) “estos conflictos” (l. 32) — esto conflicto. 
c) “los hijos” (l. 20) — lo hijo. 
d) “las mejores” (l. 12) — las mejor. 
e) “avances profesionales” (l. 3) — avanzo profesional. 
 
24. (Uesc – BA – adaptado) La expresión “Sin embargo” puede 

sustituirse sin cambio de sentido por 
 
a) Sino que.  
b) A lo mejor.  
c) Por supuesto. 
d) Al rato. 
e) No obstante. 
 
 

INGLÊS [25-30]: 

25. (Enem 2011)  How’s your mood? 
 

 
 
For an interesting attempt to measure cause and effect try 

Mappiness, a project run by the London School of Economics, 

which offers a phone app that prompts you to record your 

mood and situation.  

The Mappiness website says: ‘Were particularly interested in 

how peoples happiness is affected by their local environment 

air pollution, noise, green spaces, and so on — which the 

data from Mappiness will be absolutely great for 

investigating.”  

Will it work? With enough people, it might. But there are other 

problems. We’ve been using happiness and well-being 

interchangeably. Is that ok? The difference comes out in a 

sentiment like: “We were happier during the war.’ But was our 

well-being also greater then?  

Disponível em: http:www.bbc.co.uk. Acesso n: 27 jun. 2011 

(adaptado).  

 
O projeto Mappiness, idealizado pela London School of 

Economics, ocupa-se do tema relacionado, 
  
a) ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra.    
b) à dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a 

partir de seu humor.    
c) ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular 

com seus familiares.    
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d) à relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente 
no qual se encontram.    

e) à influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do 
nível de felicidade das pessoas.    

   
 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS  QUESTÕES:  

 

Why Bilinguals Are Smarter 
 
Speaking two languages 5rather than just one has obvious 

practical benefits in an increasingly globalized world. But in 
recent years, scientists have begun to show that 10the 
advantages of bilingualism are even more fundamental than 
being able to converse with 11a wider range of people. Being 
bilingual, it turns out, makes you smarter. It can have a 
profound effect on your brain, improving cognitive skills not 
related to language and even protecting from dementia in old 
age. 

This view of bilingualism is 1remarkably different from 12the 
understanding of bilingualism through much of the 20th 
century. Researchers, educators and policy makers long 
considered a second language to be an interference, 
cognitively speaking, that delayed a child’s academic and 
intellectual development. They were not wrong about the 
interference: there is ample evidence that in a bilingual’s brain 
both language systems are active even when he is using only 
one language, thus creating situations in which one system 
obstructs the other. But this interference, researchers are 
finding out, isn’t so much a handicap as a blessing in 
disguise. It forces the brain to resolve internal conflict, giving 
the mind a workout that strengthens its cognitive muscles. 

Bilinguals, 2for instance, seem to be more adept than 
monolinguals at solving certain kinds of mental puzzles. In a 
2004 study by the psychologists Ellen Bialystok and Michelle 
Martin-Rhee, bilingual and monolingual preschoolers were 
asked to sort blue circles and red squares presented on a 
computer screen into two digital bins — one marked with a 
blue square and the other marked with a red circle. In the first 
task, the children had to sort the shapes by color, placing blue 
circles in the bin marked with the blue square and red 
squares in the bin marked with the red circle. Both groups did 
this with comparable ease. Next, the children were asked to 
sort by shape, which was more challenging because it 
required placing the images in a bin marked with a conflicting 
color. 13The bilinguals were quicker at performing this task. 

6The collective evidence from a number of such studies suggests 
that the bilingual experience improves the brain’s 3so-called 
executive function — a command system that directs the 
attention processes that we use for planning, solving 
problems and performing various other mentally demanding 
tasks. These processes include ignoring distractions to stay 
focused, switching attention willfully from one thing to another 
and holding information in mind — like remembering a 
sequence of directions while driving. 

14Why does the fight between two simultaneously active 
language systems improve these aspects of cognition? Until 
recently, researchers thought 7the bilingual advantage was 
centered primarily in an ability for inhibition that was improved 
by the exercise of suppressing one language system: this 
suppression, it was thought, would help train the bilingual 
mind to ignore distractions in other contexts. But that 

explanation increasingly appears to be inadequate, since 
studies have shown that bilinguals perform better than 
monolinguals 4even at tasks that do not require inhibition, like 
threading a line through an ascending series of numbers 
scattered randomly on a page. 

The bilingual experience appears to influence the brain from 
infancy to old age (and 8there is reason to believe that it may 
also apply to those who learn a second language later in life). 

In a 2009 study led by Agnes Kovacs of the International School 
for Advanced Studies in Trieste, Italy, 7-month-old babies 
exposed to two languages from birth were compared with 
peers raised with one language. In an initial set of tests, the 
infants were presented with an audio stimulus and then 
shown a puppet on one side of a screen. Both infant groups 
learned to look at that side of the screen in anticipation of the 
puppet. But in a later set of tests, when the puppet began 
appearing on the opposite side of the screen, the babies 
exposed to a bilingual environment quickly learned to switch 
their anticipatory gaze in the new direction while the other 
babies did not. 

Bilingualism’s effects also extend into the twilight years. In a 
recent study of 44 elderly Spanish-English bilinguals, 
scientists led by the neuropsychologist Tamar Gollan of the 
University of California, San Diego, found that individuals with 
a higher degree of bilingualism — measured through a 
comparative evaluation of proficiency in each language — 
were more resistant than others to the beginning of dementia 
and other symptoms of Alzheimer’s disease: the higher the 
degree of bilingualism, the later the age of occurrence. 

Nobody ever doubted the power of language. 9But who would 
have imagined that the words we hear and the sentences we 
speak might be leaving such a deep imprint? 

Adapted from 
http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-
benefitsof-bilingualism.html  

 
 
26. (Epcar (Afa) 2013)  Considering the use of comparison, mark 

the INCORRECT option.  
 
a) […] the advantages of bilingualism are even more fundamental 

than being able to converse […] (ref. 10)    
b) […] with a wider range of people. (ref. 11)    
c) […] the understanding of bilingualism through much of the 20th 

century. (ref. 12)    
d) The bilinguals were quicker at performing this task. (ref. 13)    
   
27. (Epcar (Afa) 2013)  The last two sentences of the second 

paragraph mean that the interference of bilingualism, 
  
a) was considered positive in the past, but nowadays this view 

has changed.    
b) has always been a problem, since the brain has to solve an 

internal conflict.    
c) brings to the brain an internal conflict that improves its 

cognition.    
d) has proved to increase the disabilities of the brain and reduce 

the blessings it can have.    
   
28. (Epcar (Afa) 2013)  Mark the INCORRECT option. According 

to the text, recent researches prove that bilingualism  
a) causes general cognitive development.  
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b) enables people to communicate better in both languages only.    
c) prevents people from suffering from problems related to 

memory and other mental disorders or delay these problems.    
d) is seen as positive cognitive interference.    
   
29. (Epcar (Afa) 2013)  Based on the text, it is NOT correct to 

state that bilingualism, 
  
a) delays the symptoms of diseases related to old age.    
b) has effect on children’s brains.    
c) is irrelevant for the elderly.    
d) develops the ability of performing difficult tasks.    
   
30. (Epcar (Afa) 2013)  The psychological study done in 2004 (3rd 

paragraph) showed that, 
  
a) the children in preschool had the same performances in both 

tests.    
b) bilingual children were more efficient in the most complex test.    
c) monolinguals are better at solving mental puzzles.    
d) blue and red are confusing colors for both groups.    
 
 

FILOSOFIA [31-36]: 

 

Filosofia e Sociologia 
 
31.  Entre os séculos XIX E XX acreditava-se que a Filosofia 

nasceu por uma ruptura radical com os mitos, sendo a 
primeira explicação científica da realidade produzida pelo 
Ocidente. Por outro lado, em meados dos séculos XX dizia-
se que os gregos, como qualquer outro povo, acreditavam 
em seus mitos e que a Filosofia nasceu, vagarosa e 
gradualmente, do interior dos próprios mitos, como uma 
racionalização deles. No entanto, Atualmente consideram-se 
as duas respostas exageradas e afirma-se que a Filosofia, 
percebendo as contradições e limitações dos mitos, foi 
reformulando e racionalizando as narrativas míticas, 
transformando-as numa outra coisa, numa explicação 
inteiramente nova e diferente.  

(enunciado adaptado de Convite à Filosofia de Marilena Chauí, 
do tópico Mito e Filosofia). 

 Com base no exposto, indique a alternativa pertinente à 
relação entre Mito e Filosofia. 

 
a) Numa narração o mito não se importava com contradições, 

com o fabuloso e o incompreensível, não só porque esses 

eram traços próprios da narrativa mítica, como também 

porque a confiança e a crença no mito vinham da autoridade 

religiosa do narrador. Enquanto a filosofia, por sua vez, não 

admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, 

mas exige que a explicação seja coerente, lógica e racional; 

além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa 

do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres 

humanos. 

b) Numa narração o mito se importava com contradições, com o 

fabuloso e o incompreensível, pois esses eram traços 

próprios da narrativa mítica. Enquanto a filosofia, por sua vez, 

admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, 

porque a autoridade da explicação não vem da pessoa do 

filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres 

humanos. 

c) A filosofia pretende narrar como as coisas eram ou tinham 

sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, voltando-se 

para o que era antes que tudo existisse tal como existe no 

presente. Enquanto o Mito, ao contrário, se preocupa em 

explicar como e por que, no passado, no presente e no futuro 

(isto é, na totalidade do tempo), as coisas são como são. 

d) A Filosofia é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa 

(origem dos astros, da Terra, dos homens, das plantas, dos 

animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem e do mal, da 

saúde e da doença, da morte, dos instrumentos de trabalho, 

das raças, das guerras, do poder, etc.). Enquanto o mito se 

preocupa com essas mesmas questões com o diferencial de 

ser uma abordagem sistemática. 

e) NDA. 

 
32. O que é um mito cosmogônico? 
 
a) É um tipo de mito especial que narra a criação do próprio 

cosmos, da própria realidade. 

b) É o tipo de mito que narra o surgimento da realidade e que 

existiu apenas na Grécia Antiga. 

c) É um tipo de mito que narra o cosmos a partir de elementos 

coesos e racionais 

d) É um tipo de mito que narra a origem das religiões. 

e) É o mito típico da contemporaneidade. 

 
33. Analise as proposições sobre Política. 
 
A. O termo política pode ser encontrado – independentemente 

de estar certo ou errado – em vários contextos e associado: 

Ora à disputa interna de poder dentro de uma instituição; ora 

ao trato de um indivíduo com as pessoas; ora ainda 

associado à concepção pejorativa: Politicagem. 

B. Sobre a natureza dos problemas da Política – os problemas 

gerados pela política permitem entender essa questão como 

a luta pelo poder, ou seja, a disputa pela conquista, 

manutenção e ampliação do poder. 

C. Sobre a natureza dos problemas da Política – dá lugar 

também a reflexões sobre as instituições políticas, por 

intermédio das quais o poder é exercido, ou sobre a natureza 

do poder e as fontes de sua legitimidade. 

 
É correto considerar que: 
 
a) Apenas a alternativa B está correta 

b) As opções B e C não correspondem com a política visto que 

a questão do poder nelas apresentadas, dize respeito a um 

campo próprio do conhecimento chamado Microfísica do 

Poder. 

c) A opção A está incorreta, pois a concepção pejorativa nela 

apresentada não condiz com uma conceituação correta de 

filosofia política. 
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d) Todas as opções estão corretas. 

e) NDA. 

 
34. Segundo os autores da epistemologia, a produção de 

qualquer conhecimento exige dois termos que se relacionam. 
Quais são eles? 

 
a) Os instrumentos de pesquisa e o objeto de estudo; 

b) O método e o objeto de estudo 

c) O Sujeito do Conhecimento e os instrumentos de pesquisa. 

d) O sujeito do Conhecimento e a utilidade prática da produção 

científica. 

e) O sujeito do conhecimento (o homem) e o objeto do 

conhecimento. 

 
35. Alguns elementos históricos contribuíram para que a 

sociologia surgisse no cenário do conhecimento como uma 
ciência. Assinale o que for impertinente com o enunciado. 

 
a) Num cenário de conturbação social a sociologia despertou e 

se desenvolveu e não apenas pelo fato de existir na 

sociedade de um número relevante de problemáticas a 

estudar, 

b) Resultou do processo de especialização que a sociedade dos 

séculos XVII e XVIII implantou nos setores industriais, bem 

como sua dinâmica social. 

c) Houve transformações na sociedade europeia nos campos 

da economia, tecnologia e intelectual. 

d) O surgimento das máquinas e indústrias por um lado e, por 

outro, as reivindicações dos trabalhadores por melhores 

condições de vida e trabalho, despertou nos pensadores o 

interesse pelas transformações sociais decorrentes desse 

processo histórico, culminando na formulação da ciência do 

social. 

e) A sociologia, ao contrário dos pressupostos das outras 

alternativas, sempre existiu: desde que se pensa se faz 

sociologia uma vez que é impossível pensar a realidade sem 

se dirigir ao espaço social. 

 
36. Para Durkheim o que é consciência coletiva? 
 
a) O Modo como os indivíduos interagem e convivem com o 

social. 

b) A força que o indivíduo tem sobre si mesmo para não aceitar 

a imposição dos elementos culturais 

c) A fuga realizada pelos indivíduos que não conseguem 

convier socialmente. 

d) A força que a sociedade deveria ter sobre os indivíduos, 

impondo comportamentos, o que ela não faz, porque a 

consciência que os indivíduos possuem é aguçada. 

e) A soma de crenças e sentimentos comuns à média dos 

membros da comunidade [...] que envolve quase que 

completamente a mentalidade e moralidade do indivíduo. 

 
 

HISTÓRIA [37-48]: 

37. O Neocolonialismo ocorreu durante o século XIX, alterando 
as relações entre a Europa e outros continentes. Sobre esse 
processo é FALSO afirmar:   

 
a) As indústrias conquistaram rapidamente os mercados de 

muitos países latino-americanos, causando, nestes últimos, 
uma dependência econômica típica do Imperialismo.  

b) As potências europeias não necessitavam mais de colônias 
fornecedoras de matéria-prima, mas apenas de mão de obra 
barata.  

c) A ocupação de diversas áreas da Ásia e África levou a uma 
série de revoltas que simbolizaram a indignação e resistência 
dos povos colonizados.  

d)A industrialização permitiu um grande enriquecimento dos 
países europeus que puderam melhorar as condições de vida 
de seus trabalhadores.  

e) A ascensão do capitalismo industrial não foi um fenômeno 
restrito àEuropa, atingindo também EUA e Japão durante o 
transcurso do século XIX.  

 
38. William James Herschel, coletor do governo inglês, iniciou na 

Índia seus estudos sobre as impressões digitais ao tomar as 
impressões digitais dos nativos nos contratos que firmavam 
com o governo. Essas impressões serviam de assinatura. 
Aplicou-as, então, aos registros de falecimentos e usou esse 
processo nas prisões inglesas, na Índia, para reconhecimento 
dos fugitivos. Henry Faulds, outro inglês, médico de hospital 
em Tóquio, contribuiu para o estudo da datiloscopia. 
Examinando impressões digitais em peças de cerâmica pré-
histórica japonesa, previu a possibilidade de se descobrir um 
criminoso pela identificação das linhas papilares e preconizou 
uma técnica para a tomada de impressões digitais, utilizando-
se de uma placa de estanho e de tinta de imprensa.   
Internet: (com adaptações).  

Que tipo de relação orientava os esforços que levaram à 
descoberta das impressões digitais pelos ingleses e, 
posteriormente, à sua utilização nos dois países asiáticos? 

 
a) De fraternidade, já que ambos visavam aos mesmos fins, ou 

seja, autenticar contratos.  
b) De dominação, já que os nativos puderam identificar os 

ingleses falecidos com mais facilidade.  
c) De controle cultural, já que Faulds usou a técnica para libertar 

os detidos nas prisões japonesas.  
d) De colonizador-colonizado, já que, na Índia, a invenção foi 

usada em favor dos interesses da coroa inglesa.  
e) De médico-paciente, já que Faulds trabalhava em um hospital 

de Tóquio. 
 
39. Para Michel Foucault, a sexualidade, não é uma qualidade 

herdada da carne que várias sociedades louvam ou reprimem 
– não como pensava Freud, um impulso biológico que a 
civilização canaliza em uma direção ou outra. Mas sim, uma 
forma de moldar o self “na experiência da carne”, que por si 
só é constituída em torno de certas formas de 
comportamento. O sexo, assim como o ser humano, é 
contextual. 

Sobre os conceitos estabelecidos para a sexualidade nos grupos 
sócias, marque a alternativa falsa: 

 
a) Durante a Idade Média, a tentação sexual era uma provação 

temível e debilitadora, por isso, a prática da continência 



 3ª série do Ensino Médio 1º Teste Quinzenal  - 2º Trimestre - 2013 1 de junho de 2013 
 

 8 IGA 

 

representava a capacidade do homem de vencer as 
provações carnais e alcançar num plano metafísico a pureza 
da alma. 

b) Homofobiaé uma postura de repulsa em relação aos 
homossexuais, aos travestis, e aos transexuais e se expressa 
de muitas formas dificultando a formação educacional e 
profissional de homossexuais. 

c) O termo "homoafetividade" é utilizado para visibilizar e romper 
com o paradigma de que a homossexualidade está 
necessariamente restrita ao ato sexual. 

d) Padrão heteronormativoocorre onde a sexualidade liberal é 
ensinada, reforçada e exclusivamente aceita pelas 
instituições sociais e pela própria sociedade. 

e) Para o homem grego a escravização das mulheres ao desejo 
sexual significava que sua razão estava subordinada à sua 
luxúria. Enfatizava-se repetidamente a sua astúcia, malícia, 
artimanhas, poder racional e sua linguagem, que diziam ser 
um instrumento corrompido.  

 
40. “Em 1976, esgotava-se na China o fôlego da Revolução 

Cultural, iniciada em 1966. Nesse ano morria Mao Tse-tung, 
seu principal idealizador. Em 1978, sob a liderança de Deng 
Xiaoping, o país começaria a flexibilizar o regime socialista. 
Buscava-se então uma difícil conciliação entre a abertura 
econômica em direção à economia de mercado e a 
preservação do regime político autoritário sob a hegemonia 
do Partido Comunista Chinês.” 

ARRUDA, J. J. de A. e PILETTI, N.  Toda a História. São Paulo: 
Ática, 2003. p. 465.  

A respeito da História da China, assinale a alternativa correta.  
 
a) Mao Tse-tung chegou ao poder por meio da revolução armada 

de orientação socialista que ficou conhecida como revolução 
cultural.   

b) O denominado Grande Salto para Frente realizado pela 
Revolução Chinesa ocorreu quando Mao Tse-tung conduziu 
a China ao capitalismo.  

b) A abertura econômica iniciada a partir de 1978 com Deng 
Xiaoping promoveu um intenso desenvolvimento da China 
que a coloca, hoje, entre as maiores economias do planeta.   

d) A abertura econômica iniciada por Deng Xiaoping estendeu-se 
também à política e, hoje, a China vive uma democracia 
semelhante aos países do Ocidente europeu.  

e) Mesmo tendo uma população superior a 1,3 bilhão de 
habitantes, a China constitui-se no maior exportador de 
alimentos do planeta. 

 
41.  Sobre a Revolução Chinesa, ocorrida na primeira metade do 

século XX, é correto afirmar que 
01) a Revolução Chinesa resultou da dicotomia entre dois 

movimentos sociais: o da luta dos camponeses pela  terra  e  
o  da  luta  do  povo  chinês  pela  reconquista  da  
independência  nacional  diante  do imperialismo japonês.  

02) Os revolucionários chineses previam a ampliação dos 
direitos políticos por meio da implantação do sufrágio 
universal, defendiam a socialização das terras e das forças 
produtivas disponíveis. 

04) Contando com o apoio dos camponeses, Mao Tse-tung criou 
o Exército Vermelho, que entre os anos 30 e 40 lutou contra 
o governo chinês. 

08) O chamado Grande Salto para Frente, de Mão Tse-tung, cujo 
objetivo era acelerar a industrialização do país entre 1958 e 
1963, teve resultados desastrosos para o país.  

16) Visto como uma nova força política em apoio a Kuomotang, o 
Partido Comunista da China passou a ser financiado pelas 
autoridades do país. 

A resposta da soma é: 
 
a) 8      
b) 14            
c) 11            
d) 15            
e) 31 
 
42. Sobre a Revolução Cubana, é correto afirmar que: 
a) um número expressivo de padres católicos compunha as 

principais lideranças revolucionárias. 
b) o êxito da revolução só foi possível graças ao apoio 

econômico de diversos países da América Latina. 
c) o caráter socialista da revolução só foi assumido em abril de 

1961, ainda que a vitória tenha acontecido em janeiro de 
1959. 

d) a vitória da revolução deve ser desvinculada da luta 
guerrilheira na Sierra Maestra. 

e) o principal líder da revolução, Fidel Castro, militou no Partido 
Comunista Cubano desde sua juventude. 

 
 
43. Nicolau Maquiavel, em 1513, na Itália renascentista, 

escreveu: 

Um príncipe não pode observar todas as coisas a que são 
obrigados os homens considerados bons, sendo 
freqüentemente forçado, para manter o governo, a agir contra 
a caridade, a fé, a humanidade, a religião. (…) O príncipe não 
precisa possuir todas as qualidades (ser piedoso, fiel, 
humano, íntegro e religioso), bastando que aparente possuí-
las. Um príncipe, se possível, não deve se afastar do bem, 
mas deve saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado. 
(Adaptado de Nicolau Maquiavel. O Príncipe. ) 

Indique qual das afirmações está claramente expressa no texto: 
 
a) Os homens considerados bons são os únicos aptos a 

governar.  
b)  O príncipe deve observar os preceitos da moral cristã 

medieval.  
c)  Fidelidade, humanidade, integridade e religiosidade são 

qualidades indispensáveis ao governante.  
d)  O príncipe deve sempre fazer o mal, para manter o governo.  
e)  A aparência de ter qualidades é mais útil ao governante do 

que possuí-las. 
 
44. É correto afirmar, em relação ao absolutismo: 

a) As liberdades individuais e a preservação dos direitos 
alcançados pelos servos foram características do período 
absolutista.  

b) A primeira revolução de caráter burguês e contra o 
absolutismo ocorreu na França.  

c) As disputas religiosas e entre igrejas não se relacionavam de 
forma alguma com as práticas absolutistas.  
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d) Na França os filósofos iluministas foram, em sua esmagadora 
maioria, favoráveis à política absolutista.  

e) O período das práticas absolutistas foi maior na França do 
que na Inglaterra. 

 
45. Acerca do absolutismo na Inglaterra, NÃO é possível afirmar 

que: 
 

a) fortaleceu-se com a criação da Igreja Anglicana 
b) o rei reinava mas não governava, a exemplo do que 
ocorreu durante toda a modernidade. 

c) foi iniciado por Henrique VIII, da dinastia Tudor, e 
consolidado no longo reinado de sua filha Elizabeth I; 
d) a política mercantilista intervencionista foi fundamental 
para a sua solidificação; 
e) foi conseqüência da guerra das Duas Rosas, que eliminou 
milhares de nobres e facilitou a consolidação da monarquia 
centralizada; 

 
46. O sistema de colonização objetivado pela política 

mercantilista tinha em mira: 
 

a) criar condições para a implantação do absolutismo; 
b) permitir à economia metropolitana o máximo de auto--
suficiência e situá-la vantajosamente no comércio 
internacional, pela criação de complementos à economia 
nacional; 
c) evitar os conflitos internos, resultantes dos choques entre 
feudalismo e capitalismo, que entravavam o desenvolvimento 
dos países europeus; 
d) ganhar prestígio internacional 
e) obter a garantia de acessos às fontes de matérias-primas 
e aos mercados consumidores no ultra-mar. 

47. Leia, a seguir, o trecho de uma crítica de Jean Jacques 
Rousseau,contrapondo-se à concepção de estado de 
natureza, na perspectiva de Thomas Hobbes:“Sobretudo, não 
vamos concluir, como Hobbes, que o homem, por não ter 
nenhuma ideia de bondade, seja naturalmente mau (...). 
Refletindo sobre os princípios que estabelece, esse autor 
deveria dizer que o estado de natureza sendo aquele em que 
o cuidado de preservação é o menos prejudicial à de outrem, 
consequentemente era o mais favorável à paz e o mais 
conveniente ao gênero humano.”Fonte: ROUSSEAU, J.J. 
Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 
entre os homens. Coleção Os Clássicos da Política. Editora 
UNB. São Paulo: Ática,1989> p. 73.  

Comparando as Revoluções Inglesas do século XVII e a 
Revolução Francesa, no século XVIII, indique a alternativa 
que apresenta a explicação CORRETA para as diferentes 
percepções sobre as respectivas revoluções. 

a)  Os conflitos desenvolvidos na Inglaterra foram 
desencadeados por forças populares desesperadas e 
famintas, que formaram exércitos organizados no interior, 
enquanto que a questão, na França, se consolidou por um 
conflito entre grupos da nobreza. 

b)  Na Inglaterra, os movimentos puritanos defenderam uma 
restauração da paz e do estado de ordem, baseados no 
resgate religioso e moral do país, enquanto na França, o 

estado de natureza foi desencadeado a partir dos abusos 
cometidos pelos vícios da sociedade de corte. 

c) A expansão das propriedades de terra concentradas na 
nobreza inglesa permitiram que grupos de operários se 
concentrassem nas periferias, proporcionando conflitos 
urbanos sangrentos, enquanto, na França, o campesinato 
desenvolveu táticas de guerrilha aguardando as tropas do rei, 
oriundas de Paris. 

d) O Estado, na Inglaterra, garantiu a ordem através do 
Parlamento, que se associou ao rei, dando ao país um 
estado civil constituído, enquanto que, na França, o rei 
cooptou a nobreza de espada, oferecendo-lhe terras que 
pertenciam ao campesinato. 

48 "... o pretenso direito da autoridade real de suspenderas leis 
ou a sua execução é ilegal... o pretenso direito da autoridade 
real de se dispensar das leis ou da sua execução é 
ilegal..."(Declaração de Direitos, 1689)A Revolução Gloriosa, 
ocorrida na Inglaterra entre 1688 e 1689, cujos pressupostos 
podem ser ilustrados pelo trecho acima, assumiu um 
importante significado no conjunto das transformações da 
sociedade inglesa manifestadas historicamente ao longo do 
século XVII porque provocou a: 

a)  vitória do projeto liberal dos segmentos burgueses e 
urbanos, liderados por Oliver Cromwell, que proclamaram a 
República Puritana na Inglaterra; 

b)  extinção da organização política do Estado senhorial inglês, 
baseada na divisão dos poderes judiciário e legislativo, a qual 
vigorava na Inglaterra desde a instituição da Magna Carta; 

c) substituição do absolutismo monárquico por um regime de 
governo monárquico que submetia o soberano inglês ao 
Parlamento; 

d) supremacia política e administrativa da aristocracia senhorial 
e feudal inglesa no controle econômico do país e de suas 
possessões territoriais fora da Europa; 

e)  consolidação da nobreza fundiária na liderança da Inglaterra 
através de sua aliança política com os segmentos de 
comerciantes que controlavam o comércio internacional e 
colonial inglês. 

 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49.  (Uerj 2013)   
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O romance Iracema, de José de Alencar, publicado em 1865, 
influenciou artistas, como José Maria de Medeiros, que nele 
encontraram inspiração para representar imagens do Brasil e 
do povo brasileiro no período imperial (1822-1889). 

Na construção da identidade nacional durante o Império do 
Brasil, identifica-se a valorização dos seguintes aspectos:  

 
a) clima ameno / índole guerreira dos ameríndios    
b) grandeza territorial / integração racial das etnias    
c) extensão litorânea / sincretismo religioso do povo    
d) natureza tropical / herança cultural dos grupos nativos    
   
50. (Unesp 2013)  Leia. 
 
O fenômeno dos “rios voadores” 
 
“Rios voadores” são cursos de água atmosféricos, invisíveis, que 

passam por cima de nossas cabeças transportando umidade 
e vapor de água da bacia Amazônica para outras regiões do 
Brasil. A floresta Amazônica funciona como uma bomba 
d’água. Ela “puxa” para dentro do continente umidade 
evaporada do oceano Atlântico que, ao seguir terra adentro, 
cai como chuva sobre a floresta. Pela ação da 
evapotranspiração da floresta, as árvores e o solo devolvem 
a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor de 
água, que volta a cair novamente como chuva mais adiante. 
O Projeto Rios Voadores busca entender mais sobre a 
evapotranspiração da floresta Amazônica e a importante 
contribuição da umidade gerada por ela no regime de chuvas 
do Brasil. 

 

 
 
A partir da leitura do texto e da observação do mapa, é correto 

afirmar que, no Brasil,  
a) cada vez mais, a floresta é substituída por agricultura ou 

pastagem, procedimento que promove o desenvolvimento 
econômico, sem influenciar, significativamente, o clima na 
América do Sul.    

b) os recursos hídricos são abundantes e os regimes fluviais não 
serão alterados, apesar das mudanças climáticas que 
ameaçam modificar o regime de chuvas na América do Sul.    

c) o atual desenvolvimento da Amazônia não afeta o sistema 
hidrológico, devido à aplicação de medidas rigorosas contra o 
desmatamento e danos à biodiversidade da floresta.    

d) os mecanismos climatológicos devem ser considerados na 
avaliação dos riscos decorrentes de ações como o 
desmatamento, as queimadas, a abertura de novas fronteiras 
agrícolas e a liberação dos gases do efeito estufa.    

e) a circulação atmosférica é dominada por massas de ar 
carregadas de umidade que, encontrando a barreira natural 
formada pelos Andes, precipitam-se na encosta leste, 
alimentando as bacias hidrográficas do país.    

   
51. (Fuvest 2013)  Observe os mapas. 
 

 
 
Os períodos do ano que oferecem as melhores condições para a 

produção de energia hidrelétrica no Sudeste e energia eólica 
no Nordeste são aqueles em que predominam, nessas 
regiões, respectivamente,  

 
a) primavera e verão.    
b) verão e outono.    
c) outono e inverno.    
d) verão e inverno.    
e) inverno e primavera.    
   
52.  (Ufrn 2013)  As correntes marítimas são extensas porções 

de água que se deslocam pelo oceano, quase sempre nas 
mesmas direções, movimentadas pela ação dos ventos e 
pela rotação da Terra, causando forte influência no clima.  

Observe o mapa a seguir:  
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Considerando as correntes representadas no mapa e a sua 

influência nas condições climáticas de determinadas áreas, 
constata-se que. 

  
a) a corrente do Golfo, por ser quente, ameniza os rigores 

climáticos do inverno na porção ocidental da Europa.    
b) a corrente do Golfo, por ser fria, contribui para as baixas 

temperaturas da região Ártica.    
c) a corrente de Humboldt, por ser quente, é responsável pelas 

elevadas temperaturas do Deserto do Atacama, no Chile.    
d) A corrente de Humboldt, por ser fria, é responsável pela 

ocorrência do fenômeno climático conhecido como friagem, 
na região amazônica.    

   
53.  (Unicamp 2013)  O esquema abaixo representa a entrada de 

uma frente fria, uma condição atmosférica muito comum, 
especialmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Sobre 
esta condição é correto afirmar que: 

 

  
a) É típica de inverno, quando massas frias atravessam essas 

regiões, provocando inicialmente uma precipitação e, na 
sequência, queda da temperatura e tempo mais seco.    

b) Trata-se da chegada de uma massa quente, que ocorre tanto 
no verão quanto no inverno, provocando intensas chuvas, 
sendo comuns a ocorrência de tempestades e o aumento 
significativo na temperatura.    

c) O contato entre as massas de ar indica fortes chuvas, de tipo 
orográficas, que permanecem estacionadas num mesmo 
ponto durante vários dias.    

d) As precipitações de tipo convectivas ocorrem especialmente 
nos meses de verão, sendo comum a ocorrência de chuvas 
de granizo no final da tarde.    

   
54. (Ufrn 2013)  Os fragmentos textuais a seguir apresentam 

informações sobre fenômenos climáticos contrastantes, que 
ocorrem num mesmo período, em diferentes regiões do 
Brasil.  

Um total de 800 municípios do Nordeste se encontra em situação 
de emergência devido à seca, depois de o Governo declarar, 
nesta sexta-feira, que 25 novas cidades do estado da 
Paraíba estão nessa circunstância. 

Disponível em: <http://noticias.r7.com/internacional/ 
noticias/seca-no-nordeste-deixa-800-municipios-em-situacao-
de-emergencia-20120601.html>. Acesso em: 4 jun. 2012. 

 
No Amazonas, mais de 80 mil famílias sofrem com a cheia dos 

rios, 50 municípios permanecem em situação de emergência, 
incluindo a capital, e outros 3 continuam em estado de 
calamidade. Em Manaus, o Rio Negro continua subindo, mas 
apenas um centímetro por dia. Ontem, a cota foi de 29,97 
metros. 

Disponível em:<http://www.dgabc.com.br/News/5960490/ cheia-
no-amazonas-afeta-mais-de-80-mil-familias.aspx>. Acesso 
em: 04 jun. 2012. 

 
Entre outros fatores, a ocorrência dos fenômenos climáticos está 

associada  
a) à posição do Sertão do Nordeste como uma área de 

convergência de massas de ar e à atuação da massa 
Tropical Atlântica na Amazônia.    

b) à predominância do relevo de planície no Sertão do Nordeste 
e à localização em zona de alta latitude na Amazônia.    

c) à perda de umidade das massas de ar que circulam sobre o 
Sertão do Nordeste e à atuação da massa Equatorial 
Continental na Amazônia.    

d) à posição do Sertão do Nordeste como área de dispersão de 
massas de ar e à localização da Amazônia em zona de baixa 
latitude.   

  
  55. (FRB) Observe o gráfico e responda questão. 
  

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 
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A matriz energética mundial, pautada na utilização da energia 
petrolífera e de seus derivados, se consolidou a partir da 

  
a) Primeira Revolução Industrial. 
b) Segunda Revolução Industrial. 
c) Guerra Fria. 
d) Guerra Irã-Iraque. 
e) formação do Estado de Israel. 
  
56. (FUVEST) A questão energética contemporânea, 

especialmente no que se refere ao uso de combustíveis 
fósseis, pode ser olhada sob uma perspectiva mais ampla. A 
vida na Terra tem alguns bilhões de anos. Nossa espécie, 
que surgiu há cerca de 150 mil anos, produz ferramentas há 
cerca de 40 mil anos, usa carvão mineral há cerca de 300 
anos e petróleo há cerca de 100 anos. Esses recursos 
energéticos, devidos à longa deposição de organismos, 
encontram-se em diversas regiões, algumas delas hoje 
desérticas. O consumo combinado atual desses 
combustíveis, sobretudo na indústria e nos transportes, 
equivale a uma queima da ordem de 100 milhões de barris de 
petróleo por dia, fato que preocupa pelo aumento, na 
atmosfera, de gases responsáveis pelo efeito estufa. 

  
Da leitura desse texto, é correto afirmar que: 
  
a) há regiões desérticas que podem já ter sido oceanos, das 

quais extraímos hoje o que aí foi produzido muito antes da 
existência humana. 

b) sendo os combustíveis fósseis gerados em processo contínuo, 
os mesmos poderiam ser utilizados indefinidamente, não 
fosse o aumento do efeito estufa. 

c) o consumo atual de combustíveis fósseis na indústria e nos 
transportes é reposto pela deposição diária de biomassa 
fóssil. 

d) os seres humanos, nos últimos 100 anos, são responsáveis 
por boa parte da geração de combustíveis fósseis, a partir da 
biomassa disponível. 

e) o que era carvão mineral, em passado remoto, transformou-se 
em petróleo nos períodos recentes. 

  
57. (UFMT) Sobre o panorama energético brasileiro, assinale a 

afirmativa que aborda corretamente os seguintes aspectos: 
fonte, produção, impactos ambientais. 

  
a) A energia hidráulica é a principal fonte primária da matriz 

energética brasileira tendo em vista a existência de rede 
hidrográfica que facilita a construção de usinas hidrelétricas a 
custos reduzidos. É uma fonte energética limpa e sem 
impactos no meio ambiente. 

b) A origem do petróleo está associada à existência de rochas 
sedimentares e detritos orgânicos marinhos, depositados em 
mares rasos e, no Brasil, as maiores jazidas encontram-se na 
plataforma continental. Os riscos ambientais referem-se à 
contaminação de águas e animais em caso de vazamentos. 

c) O rádio encontrado no Maciço de Urucum é o elemento 
radioativo mais importante para a produção da energia 
nuclear cuja fissão atômica ocorre nas usinas de Angra dos 
Reis e de Goiânia. O principal impacto ambiental está 
relacionado à contaminação das águas no processo de 
resfriamento dos reatores. 

d) A lenha, extraída da vegetação nativa, é a fonte energética 
primária mais importante do Brasil. Como é recurso não 
renovável, é a matriz energética que causa menor impacto 
sócio-ambiental. 

e) O carvão mineral é encontrado em todo litoral brasileiro em 
áreas em que predominam rochas cristalinas. É usado como 
combustível no aquecimento doméstico e hotelaria e seu 
impacto ambiental está relacionado à poluição atmosférica 
gerada pela liberação do dióxido de carbono no processo de 
extração. 

  
 
58. (UNIFESP) Observe o mapa e a legenda. 

 
(Manière de Voir n.º 81, Le Monde Diplomatique, 2005. 

Adaptado.) 
  
O mapa indica 
  
a) uma concentração de países que consomem mais energia, 

resultado da globalização dos investimentos econômicos. 
b) um desequilíbrio no acesso à energia entre países do antigo 

bloco socialista, devido ao controle imposto pelo FMI. 
c) um desequilíbrio no consumo energético gerado pelas 

diferenças tecnológicas e de renda entre países do mundo. 
d) uma concentração de países com baixo consumo energético 

na África, graças à migração populacional das áreas rurais. 
e) um desequilíbrio no consumo energético entre países 

europeus, em razão de investimentos realizados em países 
periféricos. 

   
59. (PUCRIO) 
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(Fonte: www.iea.org) 

  
Sobre a exploração e utilização dos recursos energéticos na 

atualidade é correto afirmar que: 
a) nos dias de hoje, os recursos menos utilizados estão 

distribuídos de maneira homogênea pelo mundo, tais como o 
carvão e petróleo. 

b) as grandes reservas de combustíveis fósseis estão 
concentradas em estruturas geológicas recentes, por isso o 
seu uso é predominante. 

c) a variedade na utilização de diferentes tipos de energia indica 
os custos extremamente reduzidos em relação às suas 
obtenções. 

d) os recursos energéticos mais usados nos dias de hoje estão 
distribuídos de forma desigual pelo mundo e os custos para 
sua obtenção também são diferenciados. 

e) apesar de o petróleo ocupar posição de destaque em termos 
de consumo e exploração, o gráfico em análise indica o 
crescimento do consumo da eletricidade proveniente das 
hidrelétricas. 

  
60. (PUCRIO) 
  

 
  
A charge apresentada, além de lembrar os tristes 

acontecimentos ocorridos há vinte anos, após o acidente na 
usina termonuclear de Chernobyl, na Ucrânia, lembra que 
seus efeitos ainda estão presentes. Ao que parece, os 
impactos ambientais no continente europeu continuam a 
causar preocupação em escala mundial. 

  
Das opções a seguir, marque a única que NÃO corresponde a 

uma preocupação relacionada ao uso e à produção desse 
tipo de matriz energética. 

  
a) a alta rentabilidade da produção e comercialização de tal 

energia pode não compensar os eventuais problemas 
socioambientais e políticos causados pelo vazamento de lixo 
tóxico das usinas. 

b) os projetos de usinagem termonuclear da atualidade estão 
ligados, na sua totalidade, a desejos geopolíticos 
preocupantes de países que têm por objetivo o 
desenvolvimento de um arsenal nuclear que poderá, dentre 
outros problemas, acionar conflitos regionais de impactos 
globais. 

c) os custos na construção de um sistema de proteção das 
usinas termonucleares são muito superiores aos gastos com 
a manutenção de usinas hidroelétricas, apesar destas, no 
continente europeu, dependerem dos aspectos 
morfoclimáticos. 

d) o perigo de doenças graves causadas pelo contato com 
produtos agrícolas, água potável, ar atmosférico e outros 
materiais contaminados por radioatividade fazem com que, 
constantemente, movimentos políticos diversos e a 
sociedade 

civil organizada lutem pela não-proliferação da produção e 
comercialização desse tipo de energia. 

e) o acúmulo de lixo tóxico gerado pelas usinas necessita de 
cuidados especiais de longo prazo e a proteção permanente 
para os efeitos nocivos da radioatividade não é consenso 
entre os pesquisadores. 

 
 

ATUALIDADES: [61-66]: 

61. A Guerra do Líbano, o conflito Irã/Iraque, a questão 
Palestina, a Guerra do Golfo são alguns dos conflitos que 
marcam ou marcaram o Oriente Médio. Das alternativas 
abaixo, aquela que corretamente explica essa situação 
conflitosa é: 
 

a) o aumento, de forma rápida, do preço do barril de petróleo nos 
países membros da OPEP; 
b) a criação do Estado de Israel, sob a tutela britânica, numa 
região de ricas reservas de petróleo; 
c) os grandes lucros provenientes do petróleo que não 
beneficiam a maioria da população nos países árabes; 
d) a disputa de terras favoráveis ao cultivo, como as 
encontradas na planície da Mesopotâmia, numa área 
desértica. 
e) o emaranhado de culturas, religiões e interesses 
estrangeiros numa área localizada a meio caminho entre a 
Ásia, Europa e África. 

 
62. De acordo com o texto e os estudos feitos em sala 

de aula, por que a escola deixou de ser uma 
referência de segurança e de futuro melhor para 
crianças e adolescentes para se tornar um ambiente 
de medo? 

 
a) Porque há falta de programas educativos que envolvam a 

comunidade e discutam o tema com alunos e familiares, 
fazendo assim um ponto negativo para a redução da 
violência nas escolas. 

b) Há falta de segurança nas escolas e o descontentamento de 
alunos com a disciplina, a estrutura e a qualidade de ensino. 
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Segundo a UNESCO, a violência não é uma das principais 
razões para o abandono dos estudos. 

c) Por não exigirem dos alunos normas estabelecidas pela 
escola e total atenção dos pais diante suas atitudes fora e 
dentro das instituições educacionais. 

d) Por que o tráfico, muitas vezes, acontece dentro dos próprios 
estabelecimentos de ensino já que há falta de fiscalização e 
segurança nas escolas. Fazendo assim o uso das drogas o 
um dos principais motivos de abandono escolar.  

 

TEXTO  

Bullying*: dor, solidão e medo 
 
Entre outras singularidades trágicas, o massacre de Realengo 

escancarou um fenômeno mais geral que atormenta milhões 
de estudantes em todo o país. Para as vítimas de agressões 
físicas e xingamentos, as marcas podem se perpetuar por 
toda a vida. 

São muitas, irrepetíveis, inexplicáveis, inevitáveis e sombrias as 
motivações do covarde assassino de crianças de Realengo, 
no Rio de Janeiro. Seu funesto testamento, feito em cartas e 
vídeos, cita, porém, um fenômeno que, se não produz 
automaticamente assassinos e desajustados sociais, 
atormentam diariamente milhões de crianças - o , termo em 
inglês popularizado no Brasil. Sob seu amplo significado 
abriga-se todo tipo de tortura física e psicológica de que são 
vítimas as crianças que têm como algozes seus próprios 
colegas. Numa série de vídeos que Wellington Menezes de 
Oliveira gravou enquanto planejava o ataque, ele disse que ia 
matar para expiar as humilhações que sofrera no colégio. 
Evidentemente, por piores que tenham sido as agressões 
impingidas a ele, elas não justificam nem explicam todo o 
bárbaro episódio, produto de uma mente perversa e doentia. 
O caso reforça, porém, a ideia de que o não pode continuar a 
ser negligenciado pelas escolas brasileiras nem pelos pais. 
Em um lugar que deve funcionar como extensão da própria 
casa, alguns estudantes se tornam alvo preferencial de 
xingamentos, ameaças e agressões físicas. Não é uma 
violência qualquer. O é executado pelos pares, ou seja, pelo 
grupo ao qual a criança ou o adolescente precisa pertencer e 
no qual deve se sentir um igual como parte do processo 
saudável de amadurecimento psicológico e de preparo para a 
vida adulta. Sentir-se preterido nesse momento crucial da 
vida é um castigo cujas marcas podem ser mitigadas, mas 
nunca serão esquecidas. Por essa razão - e, principalmente, 
por ser um problema que pode ser prevenido, atenuado e até 
evitado pelas escolas - o merece uma atenção especial de 
diretores, professores, familiares e de toda a comunidade 
escolar. 

*Bullying (do bully, tiranete ou valentão): é um termo utilizado 
para descrever atos de violência física ou psicológica, 
intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou 
grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir 
outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) incapaz(es) de se 
defender. 

 
63. De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
 
a)  o bullying é ainda pouco praticado no Brasil. 
b) a prática do bullying produz automaticamente assassinos e 

desajustados. 
c) o bullying atormenta diariamente milhões de crianças. 

d) a prática do bullying é de origem inglesa. 
 
64. Quais medidas foram adotadas pelo Brasil para o controle do 

novo movimento imigratório no país, que com o passar dos 
anos vem sendo alvo. Pois possui boas perspectivas 
econômicas e crescimento, um símbolo de sede da Copa de 
2014 e das Olimpíadas de 2016. 

  
a) o governo brasileiro começou a restringir a entrada de 

Africanos e Bolivianos, cedendo apenas 100 vistos por mês 
de entrada em nosso país. 

b) a formulação de exigências para proposta de trabalho aos 
imigrantes, para que os mesmos não sejam vítimas de 
coiotes. 

c) a formulação de um controle de imigrantes, já que o Brasil 
bateu o recorde de expulsões de estrangeiros ao deportar 
5.751 imigrantes de seu território nos anos de 2011 e 2012. 

d)  o governo brasileiro começou a restringir a entrada de 
haitianos, cedendo somente cem vistos por mês para eles 
entrarem em nosso país. Além dos haitianos, o Brasil tornou-
se o grande sonho para imigrantes de países da Ásia 
Meridional e da África. 

e)n.d.a. 
 
65. Eleita primeira-ministra em 4 de maio de 1979, Thatcher foi a 

primeira mulher a governar uma grande potência e a mais 
importante a ocupar o posto no Parlamento britânico desde 
Winston  Churchill (1940-45 e 1951-55). Quais medidas 
impopulares, de início, agravaram a situação do governo 
Thatcher? 

 
a) O difícil período da economia na União Europeia, que 

passavam por um período de déficit, com uma inflação anual 
acima dos 20%, taxa de desemprego de 10% e altos 
impostos.  

b) A influência de fatores externos, como o aumento do preço do 
barril do petróleo, e internos, decorrentes de déficits no 
orçamento do Estado. 

c) A privatização por Thatcher das empresas estatais, retirou 
estímulos ao mercado), cortou benefícios e investiu contra os 
sindicatos, para sem equilibrar as contas do governo que 
ajudou a abertura da economia.  

d) As medidas impopulares, de início, agravaram a situação, 
mesmo com o aumento dos índices de emprego e a baixa 
inflação, os populares se diziam insatisfeitos com seu 
governo, o que acabou ocasionando uma baixa popularidade 
que ameaçava o seu governo. 

e)n.d.a. 
 
66. A redução da maioridade penal, contudo, é tema bastante 

polêmico, devido aos aspectos políticos, biológicos, sociais, 
filosóficos etc., que a matéria envolve. Alguns defensores da 
manutenção da maioridade penal aos 18 anos argumentam 
que a redução desta para os 16 anos traz o risco de 
"levarmos para a cadeia crianças em formação". Este tipo de 
argumento, com o devido respeito, mostra um fato tradicional 
na legislação criminal: "a elaboração de leis pensando-se na 
exceção". De acordo com a Constituição Federal se não 
aplicada a pena prevista para o crime o menor infrator 
deverá: 

a) ter uma sanção, a qual o adolescente, que tenha furtado um 
relógio, poderá sofrer 3 anos de internação, quer tenha 
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matado 30 pessoas. Tendo tal medida aplicada pela justiça 
sem o procedimento na vara da infância e juventude. 

b) responder pelo chamado “crime cometido” mediante a punição 
aplicada por meio de um procedimento na vara da infância e 
juventude. 

c) tomar  medidas sócio educativas, previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que são as seguintes: 
1.advertência; 2. obrigação de reparar o dano; 3. prestação 
de serviços à comunidade; 4. liberdade assistida; 5. inserção 
em regime de semiliberdade; 6. internação em 
estabelecimento educacional. 

d)n.d.a. 

FÍSICA [67-78]: 

67. (Fei-SP) Qual a resistência equivalente da associação a 
seguir? 

 
 

 
 

 
d  

 
 
68. (ITA-SP) Determine a intensidade da corrente que atravessa 

o resistor R2 da figura quando a tensão entre os pontos A e B 
for igual a V e as resistências R1; R2 e R3 forem iguais a R 

 
 
a) V/R    
b) V/3R     
c) 3V/R     
d) 2V/3R 

e) nenhuma das anteriores 
 

69. (Cesgranrio-RJ) No circuito esquematizado, i1, i2 e i3 
referem-se às correntes elétricas que percorrem, 
respectivamente, os resistores R1, R2 e R3. São 
representadas por u1, u2 e u3 as correspondentes quedas de 
potencial nesses mesmos resistores. Quaisquer que sejam 
os valores de R1, R2 e R3 é sempre verdadeiro que: 

 
a) u1 + u2 + u3 = (i1 + i2 + i3) (R1 + R2 + R3) 

b) u1 = u2 + u3       
c) u2 = u3  

d) i3 = i1       
e) u1 = (i2 + i3) (R2 + R3) 
 
70. (Fuvest-SP) Considere um circuito formado por 4 resistores 

iguais, interligados por fios perfeitamente condutores. Cada 
resistor tem resistência R e ocupa uma das arestas de um 
cubo, como mostra a figura a seguir. Aplicando entre os 
pontos A e B uma diferença de potencial V, a corrente que 
circulará entre A e B.  

valerá: 
 

a) 4V/R   
 b) 2V/R     
c) V/R     
d) V/2R    
e) V/4R 

 
71. (Mackenzie-SP) Entre os pontos A e B do trecho do circuito 

elétrico abaixo, a ddp é 80 V. A potência dissipada pelo 
 

 
a) 4 W 

b) 12 W 
c) 18 W 
d) 27 W 
e) 36 W 

 
72. (Vunesp-SP) Dentro de uma caixa com terminais A e B, 
existe uma associação de resistores. A corrente que 
atravessa a caixa em função da tensão aplicada nos 
terminais A e B é dada pela tabela. 

V(V) I(A) 

3 1 
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6 2 

9 3 

12 4 

A caixa poderia conter: 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

d) 

 
e) 

 
73. (Upe 2013)  Suponha um bloco de massa m = 2 kg 

inicialmente em repouso sobre um plano horizontal sem 
atrito. Uma força F = 16 N é aplicada sobre o bloco, conforme 
mostra a figura a seguir.  

 

 
 
Qual é a intensidade da reação normal do plano de apoio e a 

aceleração do bloco, respectivamente, sabendo-se que sen 
60° = 0,85, cos 60° = 0,50 e g = 10 m/s2?  

 
a) 6,4 N e 4 m/s2    
b) 13, 6 N e 4 m/s2    
c) 20,0 N e 8 m/s2    
d) 16,0 N e 8 m/s2    
e) 8,00 N e 8 m/s2    
   
74. (Ufpa 2013)  Na Amazônia, devido ao seu enorme potencial 

hídrico, o transporte de grandes cargas é realizado por 
balsas que são empurradas por rebocadores potentes. 
Suponha que se quer transportar duas balsas carregadas, 
uma maior de massa M e outra menor de massa m (m<M), 
que devem ser empurradas juntas por um mesmo rebocador, 

e considere a figura abaixo que mostra duas configurações 
(A e B) possíveis para este transporte. Na configuração A, o 
rebocador exerce sobre a balsa uma força de intensidade Fa, 
e a intensidade das forças exercidas mutuamente entre as 
balsas é fa. Analogamente, na configuração B o rebocador 
exerce sobre a balsa uma força de intensidade Fb, e a 
intensidade das forças exercidas mutuamente entre as balsas 
é fb. 

 

 
 
Considerando uma aceleração constante impressa pelo 

rebocador e desconsiderando quaisquer outras forças, é 
correto afirmar que: 

  
a) FA=FB e fa=fb    
b) FA>FB e fa=fb    
c) FA<FB e fa>fb    
d) FA=FB e fa<fb    
e) FA=FB e fa>fb    
   
75. (Ufsm 2013)  O uso de hélices para propulsão de aviões 

ainda é muito frequente. Quando em movimento, essas 
hélices empurram o ar para trás; por isso, o avião se move 
para frente. Esse fenômeno é explicado pelo(a). 

  
a) 1ª lei de Newton.    
b) 2ª lei de Newton.    
c) 3ª lei de Newton.    
d) princípio de conservação de energia.    
e) princípio da relatividade do movimento.    
   
76. (Pucrj 2013)  Sobre uma superfície sem atrito, há um bloco 

de massa m1 = 4,0 kg sobre o qual está apoiado um bloco 
menor de massa m2 = 1,0 kg. Uma corda puxa o bloco menor 
com uma força horizontal F de módulo 10 N, como mostrado 
na figura abaixo, e observa-se que nesta situação os dois 
blocos movem-se juntos. 
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A força de atrito existente entre as superfícies dos blocos vale 
em Newtons:  

 
a) 10    
b) 2,0    
c) 40    
d) 13    
e) 8,0    
   
77. (Uerj 2013)  Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio 

sobre um plano inclinado de 45º em relação ao solo. A 
intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente 
ao plano inclinado é igual a 2,0 N. Entre o bloco e o plano 
inclinado, a intensidade da força de atrito, em newtons, é 
igual a:  

 
a) 0,7    
b) 1,0    
c) 1,4    
d) 2,0    
   
78.  (Epcar (Afa) 2013)  No gráfico a seguir, está representado o 

comprimento L de duas barras A e B em função da 
temperatura .θ  

 

 
 
Sabendo-se que as retas que representam os comprimentos da 

barra A e da barra B são paralelas, pode-se afirmar que a 
razão entre o coeficiente de dilatação linear da barra A e o da 
barra B é:  

a) 0,25.    
b) 0,50.    
c) 1,00.    
d) 2,00.    
 
 

QUÍMICA [79-90]: 

79. (Pucsp 2012)O ácido butanoico é formado a partir da ação 
de micro-organismos sobre moléculas de determinadas 
gorduras, como as encontradas na manteiga. Seu odor 
característico é percebido na manteiga rançosa e em alguns 
tipos de queijo. São isômeros do ácido butanoico as 
substâncias. 

 
a) butanal, butanona e ácido 2-metilbutanoico.  
b) acetato de metila, etóxi etano e butan-2-ol.  
c) butan-1-ol, acetato de etila e etóxi etano.  
d) ácido metilpropanoico, butanona e ácido pentanoico.  
e) acetato de etila, ácido metilpropanoico e propanoato de metila.  
 
80. (Ufrn 2012)As gorduras de origem animal são constituídas 

principalmente por gorduras saturadas, colesterol e gorduras 
trans. Nos últimos anos, o termo “gordura trans” ganhou uma 
posição de destaque no dia a dia em função da divulgação 

de possíveis malefícios à saúde decorrentes de seu 
consumo. Esse tipo de gordura, que se encontra em 
alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e 
manteiga, pode aumentar os níveis do colesterol prejudicial 
ao organismo humano.  

Nesse tipo de gordura, a fórmula do composto ao qual a 
denominação transfaz referência é 

a)  

b)  

c)  
 

d)  
 
81. (Uern 2012)O aspartamo ou aspartame é um aditivo 

alimentar utilizado para substituir o açúcar comum, criado em 
1965 pela empresa americana G.D. Searle &Company e 
comprada, posteriormente, pela Monsanto. Ele tem maior 
poder de adoçar (cerca de 200 vezes mais doce que a 
sacarose) e é menos denso. O aspartamo, geralmente, é 
vendido junto com outros produtos. É o adoçante mais 
utilizado em bebidas.  

 

 
 
Sobre o aspartame, pode-se afirmar que possui. 
 
a) massa molecular 292.  
b) um carbono quiral.  
c) um isômero meso.  
d) dois carbonos assimétricos.  
 
82. (Mackenzie 2012)Numere a coluna B, que contém 

compostos orgânicos, associando-os com a coluna A, de 
acordo com o tipo de isomeria que cada molécula orgânica 
apresenta. 
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Coluna A Coluna B 
1. Isomeria de compensação (     ) ciclopropano 
2. Isomeria geométrica (     ) etóxi-etano 
3. Isomeria de cadeia (     ) bromo-cloro-fluoro-

metano 
4. Isomeria óptica (     ) 1,2-dicloro-eteno 

 
A sequência correta dos números da coluna B, de cima para 

baixo, é. 
 
a) 2 – 1 – 4 – 3.  
b) 3 – 1 – 4 – 2.  
c) 1 – 2 – 3 – 4.  
d) 3 – 4 – 1 – 2.  
e) 4 – 1 – 3 – 2.  
 
83. (Unb 2012)  A quantidade de carbonos quirais na molécula 

de glicose mostrada na figura abaixo é igual a 
 

 
a) 3.  
b) 4.  
c) 5.  
d) 6.  
 
84. (Ucs 2012)A glândula tireoide produz a tiroxina, cuja fórmula 

estrutural está representada abaixo, a partir do iodo e da 
tirosina. A tiroxina é um dos principais hormônios envolvidos 
no controle da velocidade metabólica. Baixos níveis de 
tiroxina (hipotireoidismo) podem levar à obesidade e à 
letargia, enquanto altos níveis (hipertireoidismo) podem 
causar efeitos opostos. 

 

 
 
Analise a veracidade (V) ou a falsidade (F) das proposições 

abaixo sobre a tiroxina. 
 
(     ) É um composto aromático que apresenta isomeria ótica. 

(     ) Apresenta somente carbonos hibridizados na forma 2sp .  

(     ) Apresenta fórmula mínima 13 5 4 4C H O NI .  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente os parênteses 

de cima para baixo.  
 
a) V – F – V 
b) V – V – V  
c) F – F – F 
d) F – V – F 
e) V – F – F 
 

85. (Mackenzie-SP) A partir do diagrama a seguir, que relaciona 
a solubilidade de dois sais A e B com a temperatura, são 
feitas as afirmações 

 
 

 
I. Existe uma única temperatura na qual a solubilidade de A é 

igual à de B.  
II. A 20°C, a solubilidade de A é menor que a de B.  
III. A 100°C, a solubilidade de B é maior que a de A.  
IV. A solubilidade de B mantém-se constante com o aumento da 

temperatura.  
V. A quantidade de B em 275 g de solução saturada à 

temperatura de 80°C é igual a 150 g.  
Somente são corretas:  
 
a) I, II e III.  
b) II, III e V.  
c) I, III e V. 
d) II, IV e V.  
e) I, II e IV. 
 
86. (Fuvest-SP) O gráfico adiante mostra a solubilidade (S) de 

K2Cr2O7 sólido em água, em função da temperatura (t). Uma 
mistura constituída de 30 g de K2Cr2O7 e 50 g de água, a 
uma temperatura inicial de 90°C, foi deixada esfriar 
lentamente e com agitação. A que temperatura aproximada 
deve começar a cristalizar o K2Cr2O7? 

 
a) 25°C  
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b) 45°C  
c) 60°C  
d) 70°C 
e) 80°C 
 
87. (PUCCAMP-SP) Adicionam-se, separadamente, 40,0 g de 

cada um dos sais em 100 g de H2O. À temperatura de 40°C, 
quais sais estão totalmente dissolvidos na água? 

 

 
a) KNO3 e NaNO3 
b) NaCℓ e NaNO3  
c) KCℓ e KNO3  
d) Ce2(SO4)3 e KCℓ  
e) NaCℓ e Ce2(SO4)3 
 
88. (G1 - ifpe 2012)Em um laboratório de tratamento de efluente, 

um laboratorista pretende desprezar uma sobra de 8,0g de 
hidróxido de sódio (NaOH) com pureza igual a 100% e 
acrescenta 200mL de solução 0,1mol/L de HC ;  no 

entanto, após medir o pH da solução resultante, observa que 
o mesmo encontra-se acima de 7. Para neutralizar o restante 
da solução, utiliza uma solução 0,2 mol/L do mesmo ácido. 
Indique a alternativa que apresenta corretamente o volume 
de HC  0,2 mol/L  que deve ser acrescentado a esse 

recipiente para neutralizar o restante da base. Considere que 
a massa de NaOH inicial não vai alterar o volume final. 

 
Dado: massa molar em, g/mol, do NaOH = 40.  
 
a) 500 mL 
b) 300 mL 
c) 400 mL 
d) 600 mL 
e) 900 mL 
 
89. (Enem 2011)O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado 

como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado 
em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no 
clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de 
oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido 
decompõe-se, conforme a equação a seguir: 

 

2 2 4 2 4 2 4 2 4 25 H O (aq) 2 KMnO (aq) 3 H SO (aq) 5 O (g) 2 MnSO (aq) K SO (aq) 8 H O ( )     

 
 

ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos 
da Química. São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 

 
De acordo com a estequiometria da reação descrita, a 

quantidade de permanganato de potássio necessária para 
reagir completamente com 20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L 
de peróxido de hidrogênio é igual a 

 

a) 02,0 10 mol  

b) 32,0 10 mol  

c) 18,0 10 mol  

d) 48,0 10 mol  

e) 35,0 10 mol  

 
90. (G1 - cftmg 2011)Um aluno distraído misturou 0,3 L de uma 

solução de acido clorídrico 11mol L  com 0,1 L 

de 1HC  2mol L . Ao perceber o erro, ele decidiu adicionar 

água para reestabelecer a concentração de 11mol L . O 

volume de 2H O adicionado a mistura e, em mL, igual a  

 
a) 75.  
b) 100. 
c) 125.  
d) 500.  
 
 

BIOLOGIA [91- 108]: 

91. (UNAERP) Numa célula especializada  na produção de 
energia espera-se encontrar grande número de: 
  
a) cílios 
b) mitocôndrias 
c) nucléolos 
d) ribossomos 
e) corpos de Golgi 
  

92. (PUCC) Nas células, a função de secreção está reservada: 
  
a) ao aparelho de Golgi 
b) às mitocôndrias 
c) ao retículo endoplasmático 
d) aos ribossomos 
e) aos lisossomos 
  

93. Relacione as organelas celulares e suas funções: 
  
(1) núcleo                           (A) secreção celular 
(2) mitocôndrias                    (B) transporte intracelular 
(3) lisossomos                       (C) respiração celular 
(4) Complexo de Golgi         (D) digestão celular 
(5) retículo endoplasmático  (E) controle das atividades 
celulares 
  
a) 1A, 2B, 3C, 4D e 5E 
b) 1E, 2C, 3D, 4A e 5B 
c) 1C, 2E, 3D, 4B e 5A 



 3ª série do Ensino Médio 1º Teste Quinzenal  - 2º Trimestre - 2013 1 de junho de 2013 
 

 20 IGA 

 

d) 1D, 2A, 3C, 4B e 5E 
e) 1E, 2C, 3A, 4D e 5B 

 
94. (UFV-1996) As mitocôndrias, organelas celulares  

relacionadas com a produção  energia (ATP), estão 
presentes em: 

 
a) células animais e vegetais. 
b) eucariotos e procariotos. 
c) células animais apenas. 
d) células vegetais apenas. 
e) procariotos. 
 
95. (ETEs-2007) Um par de esqueletos humanos, datados pelos 

arqueólogos como sendo do período Neolítico (com 5 ou 6 
mil anos), foi encontrado perto de Mantova, Itália, num eterno 
abraço. 

 
                (Disponível em: 

<http://opelourinho.blogspot.com/search/ 
                label/arqueologia> acessado em: fev. 2007.) 
 
O DNA mitocondrial, presente no citoplasma das células, é de 

herança materna, posto que o citoplasma do zigoto provém 
do óvulo. Esse DNA sofre poucas modificações e, 

por essa razão, vem sendo utilizado em muitos estudos 
antropológicos. 

Se, no caso do achado arqueológico na Itália, for constatado que 
o DNA das mitocôndrias dos dois esqueletos são diferentes, 
pode-se concluir que se trata de 

 
a) mãe e filho. 
b) mãe e filha. 
c) irmão e irmã. 
d) gêmeos fraternos. 
e) filhos de mães diferentes. 
 
96. (PUC-RS) Um biologista, estudando a estrutura de  uma 

célula bacteriana, iria encontrar, como uma organela  deste 
tipo celular, o: 

 
a) cloroplasto. 
b) retículo endoplasmático liso. 
c) centríolo. 
d) ribossomo. 
e) retículo endoplasmático rugoso. 

97. (UNESP-SP) Os vírus são organismos obrigatoriamente 
parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior 
de seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que: 

 
a) apresentam características fundamentais dos seres vivos: 
estrutura celular, reprodução e mutação. 
b) são seres maiores que as bactérias, pois não atravessam 
filtros que permitem a passagem de bactérias. 
c) são formados por uma carapaça protéica envolvendo o 
retículo rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua 
carapaça. 
d) são todos parasitas animais, pois não atacam células 
vegetais. 
e) podem desempenhar funções semelhantes aos 
antibióticos, ocasionando “o lise bacteriano”, e impedir a 
reprodução das bactérias. 

98. (MACK-SP)  
I. Todas elas têm capacidade de realizar a fotossíntese. 
II. Em muitas delas, há alternância de gerações, ou seja, em 
seu ciclo de vida, alternam-se gerações de indivíduos 
haplóides e diplóides. 
III. A maioria delas apresenta o amido como substância de 
reserva. 
Dentre as afirmações acima, relativas às algas, indique: 

 
a) se somente I e II estiverem corretas. 
b) se somente I e III estiverem corretas. 
c) se todas estiverem corretas. 
d) se somente I estiver correta. 
e) se somente II estiver correta. 

99. (Unisinos-RS) Um aluno, ao observar os seres vivos 
microscópicos de um charco, verifica a grande quantidade de 
seres eucariontes unicelulares, coloniais ou não, e, com a 
ajuda da bibliografia, consegue identificar um microrganismo 
do gênero Euglena, que apresenta características tanto 
animais como vegetais, sendo autotróficos ou heterotróficos 
dependendo da presença ou ausência de luz e deslocando-
se através do movimento de um flagelo. 
Considerando o sistema de Classificação de Whittaker 
(1969), o aluno concluirá, pelas características observadas, 
que tal organismo pertence ao Reino: 

 
a) Animalia. 
b) Metaphyta. 
c) Protista. 
d) Monera. 
e) dos vírus. 

 
100.  (Fuvest-SP) Os vírus: 
 

a) possuem genes para os três tipos de RNA (ribossômico, 
mensageiro e transportador), pois utilizam apenas 
aminoácidos e energia das células hospedeiras. 
b) possuem genes apenas para RNA ribossômico e para 
RNA mensageiro, pois utilizam RNA transportador da célula 
hospedeira. 
c) possuem genes apenas para RNA mensageiro e para RNA 
transportador, pois utilizam ribossomos da célula hospedeira. 
d) possuem genes apenas para RNA mensageiro, pois 
utilizam ribossomos e RNA transportador da célula 
hospedeira. 
e) não possuem genes para qualquer um dos três tipos de 
RNA, pois utilizam toda a maquinaria de síntese de proteínas 
da célula hospedeira. 
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101.  (FMU-FIAM-FAAM-SP) Agentes infecciosos de natureza 
semelhante àquele que atualmente vem causando surtos de 
febre amarela são, também, causadores de:  

 
a) malária e elefantíase. 
b) tripanossomíase e malária. 
c) tuberculose e sarampo. 
d) leishmaniose e catapora. 
e) catapora e sarampo. 

102.  (MACK-SP) O material hereditário dos retrovírus é o (1). 
Esses vírus apresentam uma enzima, a transcriptase reversa, 
capaz de produzir moléculas de (2) a partir de (3). 
Indique a alternativa que preenche de forma adequada as 
lacunas 1, 2 e 3. 

 
a) RNA — RNA — DNA 
b) DNA — RNA — DNA 
X c) RNA — DNA — RNA 
d) DNA — DNA — RNA 
e) DNA — RNA — RNA 

103. (Unesp)   

 
 
Se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, 

minha teoria poderá ser enterrada. 
 
(Charles Darwin) 
Sobre essa frase, afirmou-se que: 
 
I. Contrapõe-se ao criacionismo religioso. 
II. Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual 

todas as espécies têm uma essência fixa e eterna. 
III. Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia 

refutar a hipótese evolutiva darwiniana. 
IV. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da 

modificação de espécies ancestrais, não aparentadas entre 
si. 

V. Nega a existência de espécies extintas, que não deixaram 
descendentes. 

 
É correto o que se afirma em  
a) IV, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) III e IV, apenas.    
d) I, II e III, apenas.    
e) I, II, III, IV e V.    
 
104.  (Pucrj)  Considere os tópicos abaixo: 
 
I. Seleção natural 
II. Herança dos caracteres adquiridos 
III. Adaptação ao meio 

IV. Ancestralidade comum 
V. Mutação 
 
Quais deles foram considerados por Darwin na elaboração de 

sua teoria da evolução das espécies?  
 
a) Somente I, III e IV.    
b) Somente I, II e V.    
c) Somente I e III.    
d) Somente III, IV e V.    
e) Somente I e V.    
 
 
105. (Ufpr)  A Seleção Natural é um dos principais fatores 

responsáveis pela evolução, juntamente com a mutação, a 
deriva genética e a migração genética. Para que a Seleção 
Natural ocorra em uma população, é imprescindível que haja:  

 
a) alteração do meio ambiente, propiciando o favorecimento de 

alguns indivíduos da população.    
b) diversidade da composição genética dos indivíduos da 

população.    
c) informações genéticas anômalas que produzam doenças 

quando em homozigose.    
d) disputa entre os indivíduos, com a morte dos menos aptos.    
e) mutação em taxa compatível com as exigências ambientais.    
 
 
106. (Ufpa)  A Teoria sintética da evolução, ou Neodarwinismo, 

surgiu a partir da redescoberta dos trabalhos de Mendel, no 
início do século XX, e sua junção com estudos de genética 
de população. Essa teoria afirma que há forças que 
modificam as frequências alélicas e genotípicas em uma 
população, que provocam desvios do equilíbrio de Hardy-
Weinberg e consequentemente, sua evolução. 

Em relação a essas forças, chamadas de fatores evolutivos, é 
correto afirmar:  

 
a) A origem da variabilidade genética está na ocorrência de 

mutações na linhagem germinativa. Essas mutações são 
aleatórias no que diz respeito às necessidades adaptativas 
dos organismos. A deriva genética é o fator evolutivo 
responsável por promover o aumento da frequência de 
mutações neutras, enquanto a seleção natural aumenta a 
frequência das mutações vantajosas.    

b) O efeito da deriva genética é maior em populações grandes, 
influenciando na direção da mudança das frequências 
alélicas mesmo na presença de um fator evolutivo que 
apresente força contrária.    

c) A maioria das mutações é neutra ou deletéria para os 
organismos nas quais ocorrem. No entanto, se o ambiente 
sofre modificações, alelos anteriormente considerados como 
neutros ou deletérios podem tornar-se vantajosos.    

d) Dependendo de quais características são favorecidas na 
população, a seleção natural pode resultar em qualquer um 
de uma série de resultados substancialmente diferentes. Por 
exemplo, se indivíduos que se localizam em um dos 
extremos da curva de distribuição, os maiores, contribuem 
com um maior número de filhotes para a próxima geração de 
que outros indivíduos, então a média da população irá 
aumentar. Nesse caso, estará atuando a seleção disruptiva.    
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e) O fluxo gênico ocorre quando indivíduos migrantes cruzam na 
nova localidade. A modificação ocorre somente pelo fato de 
que as frequências dos alelos já presentes na população 
sofrerão um desvio do esperado pelo equilíbrio de Hardy-
Weinberg.    

 
107. (Pucrj)  Duas espécies de plantas intimamente relacionadas 

(do mesmo gênero) são encontradas em uma floresta, 
produzem flores na mesma época e partilham os mesmos 
polinizadores. No entanto, mesmo que ocorra polinização 
entre indivíduos das espécies, não haverá produção de frutos 
e sementes. 

Que tipo de barreira reprodutiva mantém essas espécies 
separadas na natureza?  

 
a) Barreira pré-zigótica de isolamento temporal.    
b) Barreira pré-zigótica de isolamento gamético.    
c) Barreira pós-zigótica de inviabilidade do híbrido.    
d) Barreira pós-zigótica de esterilidade do híbrido.    
e) Barreira pós-zigótica de isolamento temporal.    
 
 
108. (Uel)  A árvore filogenética, representada na figura a seguir, 

é construída com base nas comparações de DNA e 
proteínas. 

 

 
 
Com base na análise dessa árvore filogenética, assinale a 

alternativa correta.  
 
a) O grupo formado pelos lêmures é o mais recente, porque 

divergiu há mais tempo de um ancestral comum.    
b) Os chimpanzés apresentam maior proximidade filogenética 

com os gorilas do que com os humanos.    
c) Os gorilas compartilham um ancestral comum mais recente 

com os gibões do que com o grupo formado por chimpanzés 
e seres humanos.    

d) Os gorilas são os ancestrais comuns mais recentes do grupo 
formado por chimpanzés e seres humanos.    

e) Os macacos do Velho Mundo e do Novo Mundo apresentam 
grande proximidade filogenética entre si.    

 
 

MATEMÁTICA [109-120]: 

109. (Insper 2013)  O quadrado ABCD está inscrito na 

circunferência de centro O e raio de medida 2 2 cm,  como 

mostra a figura. 
 

 
 

Os vértices E e F do quadrado EFGH pertencem ao lado CD  e 

os vertesses G e H pertencem à circunferência. Assim, a 
medida do lado do quadrado EFGH, em cm, é igual a  

a) 0,8.    b) 0,9.    c) 1,0.    d) 1,1.    e) 1,2.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Arquimedes,candidato a um dos cursos da Faculdade de 

Engenharia, visitou a PUCRS para colher informações. Uma 
das constatações que fez foi a de que existe grande 
proximidade entre Engenharia e Matemática.   

 
 
110. (Pucrs 2012)  Para uma engrenagem mecânica, deseja-se 

fazer uma peça de formato hexagonal regular. A distância 
entre os lados paralelos é de 1cm, conforme a figura abaixo.  

 

 
 
O lado desse hexágono mede ______ cm.   

a) 
1

2
      

b) 
3

3
     

c) 3      

d) 
5

5
     

e) 1    
   
111. (G1 - ccampos 2011)  Na figura abaixo, O é o centro de 

uma circunferência que tangencia a semirreta BA no ponto A 
e tangencia o segmento BE no ponto C. Sabendo ainda que 
BA é paralela à reta OF, que o segmento EF é perpendicular 
a OF e que o menor arco da circunferência com 
extremidades em A e C mede º 60, podemos afirmar que o 
ângulo DÊF mede: 
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a) 20º      
b) 30º      
c) 50º      
d) 60º      
e)nda. 
   
112. (Eewb 2011)  Um ciclista deu 100 voltas em uma pista que 

tinha a forma de um hexágono regular. Cada lado do 
hexágono media 15 m. Quantos quilômetros ele percorreu? 

  
a) 9      
b) 90      
c) 900     
d) 9000     
e)nda. 
   
113. (Espm 2011)  Os pontos A, B, C e D são vértices 

consecutivos de um polígono regular com 20 diagonais, cujo 
lado mede 1. O comprimento do segmento AD é igual a:  

 

a) 2      

b) 1 2      

c) 2 2 1      

d) 2 2 1      

e) 2 2     

   
114. (G1 - ifce 2011)  Sabendo-se que a razão entre a diagonal d 

e o lado a de um pentágono regular, como o da figura a 

seguir, é igual a 
5 1

2


, 

 

  

a) 
5

cos36º .
2

       

b) 
5 1

cos72º .
2


       

c) 
5 1

cos36º .
4


       

d) 
5 1

cos72º .
4


       

e) 
5 1

cos36º .
2


     

  
 
115. Analise as afirmações: 

I. 
4

3
log 1000

01,0   

II. 
3

4
log16

8

1   

III. 11,0log   

IV. 
3

2
125log25   

O número de afirmações erradas são: 
 
a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

116.(UEPB 2012) A equação   03log4 2

2  mxx  não 

admite solução real quando: 
 

a) m > 13 

b) m < 13 

c) m < 10 

d) m < 5 

e) 12m  

 
117. O  valor de é: 

 

a) 10 

b) 15 

c) 20 

d) 25 

e) 30 

 
118. Dados  e  , o valor de 

, quando a = 2 e b = 3 é: 

 

a) 0,360 

b) 0,388 

c) 0,455 

d) 0,470 

e) 0,500 

 

119. (UEPB 2008) Sabendo que 0loglog  QP , assinale 

única alternative correta: 

 

a) 0. QP  

b) P e Q são nulos 

c) P e Q tem sinais contrarios  

d) P e Q são números inteiros maiores que 1 
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e) P é o inverso de Q 

 
120. (Ufpr 2012)  Para se calcular a intensidade luminosa L, 

medida em lumens, a uma profundidade de x centímetros 
num determinado lago, utiliza-se a lei de Beer-Lambert, dada 

pela seguinte fórmula:  

Qual a intensidade luminosa L a uma profundidade de 12,5 cm?  
 
a) 150 lumens.    
b) 15 lumens.    
c) 10 lumens.    
d) 1,5 lumens.    
e) 1 lúmen.    
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1º TESTE QUIZENAL 
2º 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 

   31-MAIO-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. 

 


