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Coordenação do Ensino Médio 

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

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

SINTAXE 1 

01. Na frase: “Querido, deixei seu café pronto na copa.”, não temos: 

I)   Sujeito simples 
II)  Sujeito composto 
III) Sujeito oculto 
IV)  Sujeito indeterminado 
V)   Oração sem sujeito 
 
a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) III, IV e V 
d) I, II, IV e V 
e) II, IV e V 
 
02. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito corretamente 

destacado. 

a) Um pressentimento terrível tomou conta de "todos". 
b) Nenhum colega meu esteve na "festa". 
c) De vez em quando, "novos interessados" se apresentavam. 
d) Todas as "cartas" estavam sobre a mesa. 
e) Carolina chorava "compulsivamente". 
03. "Não choremos, amigos, a mocidade." Qual é o tipo de sujeito 

desta oração? 
a) Sujeito indeterminado. 

b) Sujeito oculto. 
c) Sujeito simples. 
d) Oração sem sujeito. 

e) Sujeito composto. 
04.  "Corriam por aqueles dias boatos da revolução." Após analisar a 

oração, não se pode dizer que o tipo de sujeito é: 
I) Sujeito simples. 

II) Sujeito oculto. 
III) Oração sem sujeito. 
IV) Sujeito indeterminado. 

V) Sujeito composto. 
 
a) I, II e III 
b) I, II, III e IV 
c) II, III, IV e V 
d) I, II, IV e V 
e) II, IV e V 
 
05."Os olhos não estavam bem fechados." 

As alternativas que não justificam a classificação do predicado como 

nominal são:  

I) O seu núcleo é um nome. 
II) O seu núcleo é verbo intransitivo. 
III) O seu núcleo é um verbo de ligação. 
IV) O núcleo nada tem a ver com o tipo do predicado. 
V) O núcleo está no sujeito. 
 
a) I, II e III 
b) I, III, IV e V 
c) II, III, IV e V 
d) I, II, IV e V 
e) II, IV e V 
 

06. "Um esparso tilintar de chocalhos e guizos morria pelas 

quebradas." Qual é o sujeito e o tipo de sujeito desta oração? 

a) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos / simples. 
b) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos / composto. 
c) Um esparso tilintar / simples. 
d) Chocalhos e guizos / composto. 
e) Chocalhos e guizos / elíptico 

 
 

LITERATURA [07-12]: 

7. A respeito de Realismo, pode-se afirmar: 
I   – Busca o perene humano no drama da existência. 
II  – Defende a documentação de fatos e a impessoalidade do 
autor perante a obra. 
III – Estética literária restritamente brasileira; seu criador é 
Machado de Assis. 
  
a) São corretas apenas II e III. 
b) Apenas III é correta. 
c) As três afirmações são corretas. 
d) São corretas I e II. 
e) As três informações são incorretas. 
 
8. Considerando-se iniciado o movimento realista no Brasil 
quando: 
a) Aluísio de Azevedo publica O Homem. 
b) José de Alencar publica Lucíola. 
c) Machado de Assis publica Memória Póstumas de Brás Cubas. 
d) As alternativas a e c são válidas. 
e) As alternativas a e b são válidas. 
  
9. O realismo, como escola literária, é caracterizado: 
a) pelo exagero da imaginação; 
b) pelo culto da forma; 
c) pela preocupação com o fundo; 
d) pelo subjetivismo; 
e) pelo objetivismo. 

 
10. Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, os 

escritores realistas desejavam retratar o homem e a sociedade em 
sua totalidade. Não bastava mostrar a face sonhadora e idealizada 
da vida como fizeram os românticos. Era preciso mostrar o 
cotidiano massacrante, o amor adúltero, a falsidade e o egoísmo 
humano, a impotência do homem comum diante dos 
poderosos. (CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza 
Analia Cochar. Literatura brasileira. São Paulo: Atual, 2000. p. 244 
– Texto adaptado.). 
 
A respeito da literatura realista, assinale a alternativa correta. 
a) Apresenta descrições e adjetivações subjetivas, no intuito de 
representar a realidade como ela é. 
b) A mulher é idealizada, sendo representada como um anjo de 
pureza e perfeição. 
c) Utiliza uma linguagem culta e direta, semelhante ao estilo 
metafórico do Romantismo. 
d) O herói é problemático, revelando-se portador de fraquezas e 
incertezas. 
e) O casamento é apresentado como uma instituição falida, em 
que prevalecem os sentimentos. 

 
11. (Cesgranrio) Sobre o Realismo, assinale a afirmativa correta: 
a) O romance é visto como distração e não como meio de crítica às 

instituições sociais decadentes. 
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b) Os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. 
c) O romance sertanejo ou regionalista originou-se no Realismo. 
d) O Realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. 
e) O Realismo vê o Homem somente como um produto biológico. 

 
12. (USP) Com relação ao realismo, é válido afirmar que: 

a) analisa o ser humano do ponto de vista estritamente 
psicológico, isolando-o do meio social. 
b) valoriza e introduz na literatura elementos tipicamente 
brasileiros 
c) apresenta exagerada preocupação formal, que se revela na 
busca de palavras ricas em sugestões sensoriais 
d) idealiza a personagem feminina, que é apresentada como um 
ser excepcional de rara beleza 
e) procura analisar com objetividade e senso crítico os problemas 
sociais. 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

Desde os anos 70, quando os partidos verdes começaram a despontar 

na Europa e o Greenpeace surgiu para protestar contra testes 

nucleares, o movimento ambientalista nunca foi seriamente 

questionado em sua sacrossanta missão de salvar a Terra. Nem 

havia por quê: os dados da tragédia — florestas desaparecendo, 

espécies se extinguindo a rodo e os mares subindo devido ao 

efeito estufa — pipocam nos noticiários para dizer que a 

humanidade está destruindo o planeta. Ninguém em sã 

consciência (salvo um ou outro presidente dos EUA) poderia ser 

contra os cuidados com a combalida saúde global. 

Nada mais normal, portanto, do que reagir com incredulidade a 

qualquer um que venha dizer que o planeta nunca esteve tão bem, 

obrigado, e que um futuro radiante aguarda a humanidade, mesmo 

depois de todos os seus pecados contra a Mãe Natureza. Mas é 

justamente disso que o dinamarquês Bjorn Lomborg tenta (e, até 

certo ponto, consegue) convencer o leitor em The Skeptical 

Environmentalist. As coisas estão melhorando. E o fim do mundo 

não está próximo. 

O livro de Lomborg cumpre a saudável tarefa de destoar ao 

dessacralizar as ONGs ecológicas. Ao caracterizá-las — não sem 

um certo exagero — como mais um grupo de lobby brigando por 

verbas, o autor quebra um tabu e abre um debate que, para a 

maior parte das pessoas, ainda soa algo herético. (...) 

ANGELO, Claudio. In: Folha de S. Paulo. 26 jun. 2001. Mais! 

 

13. UEL-PR – Segundo o texto, é correto afirmar: 
a) O autor do texto, Claudio Angelo, questiona as ONGs ecológicas 

pela sua posição radical em relação à avaliação da saúde do 
planeta. 

b) O autor do texto procura mostrar que, apesar de a humanidade ter 
atacado a Mãe Natureza, o fim do mundo não está próximo. 

c) O livro de Lomborg questiona a postura das ONGs ecológicas, 
mostrando os efeitos dos testes nucleares no meio ambiente. 

d) O livro de Lomborg defende que a saúde do planeta não está tão 
abalada quanto muitos supõem. 

e) Lomborg mostra em seu livro que devemos desconfiar de quem 
venha dizer que o planeta nunca esteve tão bem. 

 
14. UEL-PR – Observando a forma como é organizado o texto, é 

correto afirmar que nele predomina a intenção de:  
a) questionar, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior 

é tratar dos impactos ambientais que colocam em xeque a saúde 
do planeta. 

b) argumentar, e a continuação mais coerente com o fragmento 
anterior é desenvolver o tema de que as ONGs precisam cumprir 
melhor seu papel. 

c) informar, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior é 
apresentar como o livro de Lomborg trata as questões ecológicas. 

d) descrever, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior 
é caracterizar os acidentes ambientais que ameaçam a saúde do 
planeta. 

e) narrar, e a continuação mais coerente com o fragmento anterior é 
apresentar os fatos que corroboram as atitudes das ONGs 
ecológicas. 

 
15. UEL-PR – O texto apresenta várias opiniões. Assinale a alternativa 

em que a correspondência entre a opinião e seu detentor é 
correta. 

a) Alguns presidentes dos EUA costumam colocar-se contra os 
cuidados que são tomados para salvar o planeta — opinião de 
Lomborg. 

b) Lomborg exagera um pouco ao dizer que as ONGs ecológicas só 
brigam por verbas — opinião do autor do texto. 

c) Em relação à saúde global, as coisas estão melhorando e o fim do 
mundo não está próximo — opinião do autor do texto. 

d) Lomborg consegue, até certo ponto, convencer o leitor de que o 
planeta nunca esteve tão bem — opinião das ONGs ecológicas. 

e) O movimento ambientalista nunca foi seriamente questionado — 
opinião de Lomborg. 

 
16. Enem  
Câncer 21/06 a 21/07 
O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima 

e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha – se 
anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou 
guardado virá à tona para ser transformado, pois este novo ciclo 
exige uma “desintoxicação”. Seja comedida em suas ações, já que 
precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a 
família, e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se: 
palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também 
na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas 
e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. 
Sentirá vontade de olhar além das questões materiais – sua 
confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. 

REVISTA CLÁUDIA. n. 7, ano 48, jul. 2009. 
O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de 

uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu 
formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos 
construídos socioculturalmente. A análise dos elementos 
constitutivos desse texto demonstra que sua função é 

a) vender um produto anunciado.  
b) informar sobre astronomia. 
c) ensinar os cuidados com a saúde. 
d) expor a opinião de leitores em um jornal. 
e) aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. 
 
17. UFPR — Leia o texto a seguir, um exemplo da linguagem oral 

informal, em muitos pontos não condizente com as regras da 
norma culta. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Selecione a alternativa que apresenta basicamente as mesmas 

informações do texto, de acordo com a norma culta. 

O presidente, que os ministros tinham 
acabado de pedir demissão, onde não concordavam 
com ele, bem, ele devia assinar dois decretos, onde 
estabeleciam as novas cotas de importação. Apesar 
que não ia fazer diferença no momento, por causa 
que as importações já estavam caindo faziam dois 
meses. 
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a) O presidente cujos os ministros tinham acabado de pedir demissão 
porque não concordavam com ele, tinha de assinar dois decretos, 
dos quais estabeleciam as novas cotas de importação, mas isso 
não fez diferença na hora, já que as importações caíram durante 
dois meses. 

b) O presidente, cujos ministros tinham acabado de se demitir por não 
concordarem com ele, devia assinar dois decretos com as novas 
cotas de importação, aliás, inúteis, no momento, porque as 
importações já estavam caindo havia dois meses. 

c) O presidente, cujos ministros tinham acabado de pedir demissão 
porque não concordavam com ele, devia assinar dois decretos 
estabelecendo as novas cotas de importação, embora isso não 
fizesse diferença imediata, uma vez que as importações já 
estavam caindo faziam dois meses. 

d) Embora a assinatura dos dois decretos estabelecendo as novas 
cotas de importação não fizesse diferença no momento porque as 
importações já estavam caindo há dois meses, o presidente cujos 
ministros tinham pedido demissão, onde não concordavam com 
ele, devia de lhes assinar. 

e) O presidente, cujos ministros pediram demissão por não 
concordarem com ele, e que deviam de assinar dois decretos com 
as novas cotas de importação, mas isso não fazia diferença: as 
importações vinham caindo já há dois meses. 

 
18. UFPR — Está redigida de acordo com as normas padrão da 

escrita a alternativa: 
a) Os eleitores ainda esperam, apesar das dificuldades, de que o 

candidato eleito melhore seu desempenho. 
b) As pessoas entrevistadas pelo canal de televisão têm esperança de 

que o índice de desemprego será reduzido. 
c) Em pronunciamento feito para a imprensa, o ministro declarou de 

que está estudando a revisão da tabela do imposto de renda. 
d) Poucos acreditam de que a violência urbana possa ser resolvida em 

um prazo curto. 
e) O político disse ter certeza que poderá melhorar as condições de 

saúde, segurança e educação em sua cidade. 
 
 

ESPANHOL [19-24]: 

TEXTO PARA AS  QUESTÕES  
 
El trabajo no es fácil. Cinco personas se encargan del cuidado de 

animales. Nada menos que 86, entre caballos, cocodrilos, 
avestruces, serpientes o dromedarios, entre muchos otros. 
Requieren una alimentación que varía mucho dependiendo del 
animal: las serpientes comen conejos y pollos vivos una vez cada 
dos semanas, mientras que un tigre ingiere 15 kilos de carne 
diarios. Además, una limpieza exhaustiva para salir impolutos al 
escenario y un cuidado en la cuadras. A los caballos se les lava en 
verano todos los días pues, al ser blancos, se manchan casi con la 
mirada. Por el contrario, los tigres odian el agua.  

Los animales conviven en jaulas, corrales, una piscina y una cuadra. 
Esta última es una de las cuatro carpas instaladas en la Virgen del 
Mar. La más grande es la principal, en donde se actúa. Tiene 34 
metros de diámetro y es capaz de albergar 1.000 personas, 
aunque en los tiempos que corren rara vez completan el aforo. 
Según Sacristán, el emplazamiento es un factor que afecta 
sobremanera a este descenso. «Los accesos son malos y no hay 
aparcamiento», afirma. Las infinitas colas de tráfico para llegar a 
Rostrío son el ingrediente que da el mal sabor al pastel. Y como 
en muchas facetas de la vida, un simple error eclipsa la totalidad 
del trabajo. 

Entre malabaristas, equilibristas, magos, payasos y demás 
profesionales del espectáculo, suman 20 personas, aunque es una 
cifra engañosa. El director explica que «la gente de circo no se 
conforma con hacer un número», por lo que un mago puede, del 
mismo modo, hacer dar vueltas a una avestruz o hacer saltar una 
llama. «No obligamos a nuestros hijos. Ellos se decantan cuando 

crecen, a los 10 ó 12 años», prosigue al referirse a la transmisión 
intergeneracional de este arte. A la hora del espectáculo, todo 
tiene que estar en orden. Se ha trabajado duro para que nada 
falle. El directo no engaña, por eso el mínimo fallo puede costarle 
muy caro a un equilibrista. Un cocodrilo podría arrancarle un brazo 
a quien más confía en él, o un tigre la vida a su domador. En la 
actuación, 55.000 watios de luz harán brillar mediante unos 
potentes cañones y varios juegos de luces a los protagonistas que, 
en cada sesión, hacen realidad ilusiones infinitas. 

 
 

http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20070729/cantabria/reportaje-
vida-trabajo-bajo_20070729.html 

 
19- La frase contenida en el primer párrafo y referida a los caballos 

blancos “se manchan casi con la mirada” significa que: 
 
a) la contaminación ambiental los ensucia. 
b) se manchan con cualquier cosa. 
c) se ensucian solamente de mirarlos. 
d) en verano los lavan todos los días. 
e) tienen que salir muy limpios al escenario. 
 
20- La frase contenida en el segundo párrafo “en los tiempos que 

corren rara vez completan el aforo” significa que:  
 
a) en todas las funciones el circo está lleno. 
b) en la actualidad el circo tiene menos funciones. 
c) en la actualidad los tiempos son difíciles y no actúan con la platea 

llena. 
d) rara vez el circo está vacío. 
e) las entradas están muy caras. 
 
21- La frase contenida en el tercer párrafo “la gente de circo no se 

conforma con hacer un número” implica que cada artista: 
 
a) se presenta en todas las funciones. 
b) no se presenta en todas las funciones. 
c) se presenta más de una vez en todas las funciones. 
d) además de actuar, cumple otras tareas. 
e) actúa en más de un circo al mismo tiempo. 
 
22- El término “además” puede ser traducido al portugués como: 
 
a) enquanto 
b) além disso 
c) pelo contrário 
d) pelo qual 
e) por isso 
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23- La frase contenida en el cuarto párrafo “el directo no engaña” 
quiere decir que: 

 
a) el director del espectáculo no se engaña. 
b) los espectáculos al vivo tienen mucha más emoción. 
c) en los espectáculos en directo los cocodrilos no son verdaderos. 
d) el público se engaña con facilidad. 
e) como el público está presente es más difícil disimular un fallo. 
 
24- O texto sugere que: 
 
a) debemos substituir alimentos gordurosos por saudáveis. 
b) não se pode mais comer sanduíches na Espanha. 
c) só as frutas e verduras são benéficas à saúde. 
d) frutas vermelhas e verduras não engordam. 
e) os sanduíches devem conter vegetais frescos. 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

Assinale a alternativa correta.  

 

25. The plane landed very ___________, as if it were very light.  

a)  seldom    
b)  slowly    
c)  only    
d)  lately    
e)  always 

 

26. Common gestures mean __________ different things in different 

cultures. 

a) surprisingly 

b) very surprise 

c) often surprise 

d) fast surprisingly 

e) soon surprise 

 

27. This machine is to be operated very carefully. Operated 

____________ may damage it ____________. 

a) often / serious 

b) never / serious 

c) otherwise / seriously 

d) well / still 

e) otherwise / yet 

 

28. - Hi, Geraldo! How do you feel ___________? 

a) never 

b) often 

c) once 

d) yet 

e) today 

 

29. He said _____________. "Wait for her, she'll come back 

___________. 

a) kindly / lately 

b) gentle / very late 

c) gently / very soon 

d) quiet / very late 

 e) quietly / lately 

 

30. - Hasn't he corrected the exercises ____________? 

- No, not ___________. 

a) yet / yet 

b) yet / ready 

c) already / never 

d) already / ever 

e) ever / yet    

 

 

FILOSOFIA [31-36]: 

31.. Sobre a passagem do mito à Filosofia, na Grécia Antiga, 

considere as afirmativas a seguir. 

 

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

já contêm características essências da compreensão de mundo 

grega que, posteriormente, se revelaram importantes para o 

surgimento da Filosofia. 

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

em que nem homens nem deuses são compreendidos como 

perfeitos. 

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

movidos por sentimentos similares aos dos homens, contribuiu 

para o processo de racionalização da cultura grega, auxiliando o 

desenvolvimento do pensamento filosófico e científico. 

IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao pensamento filosófico, devido 

à assimilação que os gregos fizeram da sabedoria dos povos 

orientais, sabedoria essa desvinculada de qualquer base religiosa. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I e II 

b) II e III 

c)    III e IV  

d) I, II e III 

e) I e III 

 

32. “Quando tentamos encontrar respostas para desafios [...] estamos, 
de alguma forma filosofando, por que utilizamos habilidades 
superiores do pensamento [...] Raciocinar é falar organizado, é 
argumentar. Investigar é saber aplicar o conhecimento.”  

 
 Conforme o exposto, podemos inferir em relação ao conhecimento 

filosófico que: 
 
a) A filosofia é um tipo de conhecimento que todos podem 

desenvolver sem empenhar maiores esforços lógicos em efetivar 

um pensamento fundamentado. 

b) Embora todos sejam dignos de atitudes filosóficas, é necessário 

um esforço no sentido de ter questionamentos ou indagações bem 

fundamentadas e, em igual nível, na aquisição ou consideração 

das respostas. 

c)   Todos são, por natureza, filósofos e por esse motivo não é 

necessário buscar o conhecimento uma vez que nos diz 

Aristóteles que todo o conhecimento surge naturalmente a partir 

da experiência.  

d) Toda compreensão de mundo parte do ato de pensar e imaginar e, 

portanto, até mesmo os sonhos são considerados 

fundamentalmente um pensamento filosófico. 

e) NDA 

 

33. Classifique as seguintes proposições em dedutivas, indutivas ou 

analógicas 

 

A. Verificou-se que as mães fumantes geram filhos com peso 20% 

abaixo do normal.___________________ 
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B. O Universo apresenta semelhanças com um organismo animado 

por um princípio de vitalidade e de movimento, cujas perdas são 

imediatamente reparadas._____________________ 

C. O detetive concluiu que o assassino é um homem de grande 

estatura, pesado e destro, pois as marcas de calçado deixadas na 

lama eram profundas, inclinadas para a direita e feitas por sapato 

de salto baixo.___________________ 

D. Duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre 

si.________________ 

 

A sequencia correta é: 

 

a) Indutiva, analógica, indutiva, dedutiva 

b) Dedutiva, dedutiva, analógica, indutiva 

c)    Analógica, indutiva, dedutiva, dedutiva 

d) Indutiva, analógica, dedutiva, dedutiva 

e) Analógica, dedutiva, indutiva, analógica 

 

34.  O estabelecimento de regimes militares é um fenômeno frequente 

na história política brasileira do século XX, tal como ocorreu entre 

1930-1945 e entre 1964-1985. Acerca desses dois contextos, 

julgue a validade das proposições a seguir. 

 

I. Em ambos, a Carta Constitucional for reformulada, foram suspensas 

as eleições livres diretas e foram feitas intervenções nos governos 

estaduais. 

II. Nos dois casos, o regime ditatorial foi implantado por meio de golpes 

militares, registrando momentos de endurecimento com 

suspensão dos direitos civis. 

III. Nos dois casos, foi implantada uma política populista, permitindo a 

mobilização independente dos trabalhadores. 

 

Assinale a alternativa correta 

 

a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras 

b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras 

c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras 

d) Todas as proposições são verdadeiras 

e) NDA 

 

35. Sobre o voto proporcional, é correto afirmar: 

 

I. Os pais e os estados são divididos em distritos eleitorais, em que 

cada distrito elege um representante. 

II. Conforme os votos que o partido recebe atribui-se um número de 

vagas para esse partido. Os candidatos mais votados desses 

partidos são considerados eleitos. 

III. É necessário atender ao cálculo do coeficiente eleitoral. 

 

De acordo com as afirmativas citadas, assinale a alternativa correta: 

 

a) Afirmativas I e II 

b) Afirmativas I e III 

c) Afirmativas I, II e III 

d) Afirmativas II e III 

e) Afirmativa I 

 

36. UFAL – as mudanças políticas trazidas pela República deixaram 

frustrações na sociedade brasileira. Havia expectativas dos 

liberais mais radicais que não foram cumpridas. O movimento 

político de 1930, que também veio acompanhado de projetos de 

transformação: 

 

a) Conseguiu mudar a estrutura partidária brasileira, fugindo do 

regionalismo e do mando das oligarquias rurais. 

b) Fez mudanças administrativas radicais, mas não transformou a 

estrutura da sociedade para um governo democrático. 

c) Foi de grande valia politica, trazendo uma renovação radical no 

núcleo central do governo com o fim do coronelismo. 

d) Reorganizou o Estado brasileiro em alguns aspectos, com 

abertura para um processo de modernização da sociedade. 

e) Implementou um modelo de Sociedade Democrática 

 

HISTÓRIA [37-48]: 

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

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

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

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

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

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

 
38. A propósito da economia e das relações sociais no Brasil Colônia, 

é correto afirmar: 
01. Por estar subordinada aos interesses comerciais metropolitanos, a 

economia colonial limitou-se aos ciclos do pau-brasil, do açúcar e 
do ouro, e à exploração exclusiva do trabalho escravo africano, 
haja vista que o engenho não necessitava do abastecimento de 
produtos pelo mercado interno. 

02. A natureza e a dinâmica do sistema colonial produziram no Brasil 
uma sociedade que, permeada em todos os níveis pela relação 
senhor-escravo, tendia a polarizar-se, desenvolvendo um caráter 
marcadamente hierárquico, aristocrático e patriarcal. 

04. Assentada em estruturas que objetivavam promover os interesses 
comerciais portugueses, a colonização do Brasil caracterizou-se 
por um sistema produtivo baseado no latifúndio monocultor, 
agroexportador, e no trabalho compulsório, com a escravidão 
africana impondo-se como relação de trabalho dominante. 

08. Os senhores de engenho formavam a camada privilegiada da 
sociedade colonial e tinham um poder que extrapolava os limites 
do círculo doméstico, atingindo extensa clientela. A esses 
“homens bons”, como eram então denominados, cabia também o 
privilégio de atuar nas Câmaras Municipais, importante 
instrumento da vida política local. 

16. Embora implantada sob o regime de trabalho escravista, a 
sociedade colonial caracterizou-se por altos níveis de tolerância, 
refletidos, entre outros aspectos, na ampla aceitação do trabalho 
manual e das interações sexuais inter-raciais, na quase total 
ausência de práticas de violência física e cultural, elementos que 
deram origem ao que viria a ser denominado democracia racial, 
traço ainda hoje predominante na sociedade brasileira. 

A soma correta é: 
a) 6        
b) 10        
c) 14          
d) 20        
e) 22 
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39. Sobre o período inicial da colonização do Brasil, na primeira 

metade do século XVI, assinale a(s) alternativa(s) correta(s). 
01. Com a nomeação de Tomé de Souza, primeiro Governador Geral 

do Brasil, as Capitanias Hereditárias foram, de imediato, extintas. 
Tendo perdido suas terras, os capitães donatários retornaram a 
Portugal. 

02. As feitorias foram os primeiros estabelecimentos instalados pelos 
portugueses no litoral brasileiro e tinham por finalidade armazenar 
mercadorias, armas e ferramentas e servir de abrigo. 

04. Os degredados, isto é, criminosos de alta periculosidade 
condenados pela justiça de Portugal, constituíram o principal 
núcleo dos primeiros povoadores do Brasil. 

08. O escambo, isto é, a troca de produtos sem a utilização de moeda, 
possibilitou aos portugueses a utilização da mão-de-obra indígena 
na exploração do pau-brasil. 

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

A soma correta é: 
a) 10        
b) 20          
c) 14        
d) 8         
e) 6 
 
40. Constantemente, nos defrontamos com a mídia informando sobre 

ocupações de terras no Brasil, lideradas pelo MST (Movimento 
dos Sem-Terra). Tal problema remete a uma reflexão histórica 
sobre a forma de como no Brasil se organizou a apropriação do 
solo, através do sistema de Sesmarias, que no Piauí:  

a) não vigorou, haja vista a economia ter se concentrado nas 
atividades extrativistas. principalmente das denominadas “drogas 
do sertão”.  

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

c) provocou o estímulo à produção de gêneros de subsistência;  
d) impediu o desenvolvimento da atividade pecuarista.  
e)provocou a migração da população para as cidades.  
 
41. “A escravidão moderna, aquela que se inaugurou no século XVI, 

após os descobrimentos, é uma instituição diretamente 
relacionada com o sistema colonial.A escravidão do negro foi a 
fórmula encontrada pelos colonizadores para explorar as terras 
descobertas. Durante mais de três séculos utilizaram eles o 
trabalho escravo com maior ou menor intensidade, em quase toda 
a faixa colonial.” Emília Viotti da Costa, Da senzala à colônia 

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

a) a importância econômica que representava, desde o início do 
século XV, o comércio de escravos africanos como fonte de lucros 
aos comerciantes metropolitanos, bem como indiretamente à 
própria Coroa portuguesa. 

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

c) a inexistência, em Portugal, de contingentes suficientemente 
numerosos de trabalhadores livres, que se dispusessem a emigrar 
para a América, onde trabalhassem em regime de 
semidependência ou como trabalhadores assalariados. 

d) a inexistência então, quer nos princípios religiosos católicos, quer 
na legislação da Metrópole, de qualquer proibição à escravização 
de africanos, tanto diretamente aprisionados como comprados a 
chefes tribais na África. 

e) o caráter essencialmente mercantilista da exploração colonial, que 
favorecia o emprego de uma mão-de-obra igualmente interessante 
– enquanto mercadoria – ao comércio metropolitano. 

 

42.“Costumam alguns senhores dar aos escravos um dia em cada 
semana para plantarem para si, mandando algumas vezes com 
eles o feitor para que não se descuidem. E isto serve para que não 
padeçam fome, nem cerquem cada dia a casa de seu senhor 
pedindo-lhes a ração de farinha. Porém não lhes dar farinha nem 
dia para a plantarem, e querer que sirvam de sol a sol no partido, 
de dia e de noite com pouco descanso no engenho, como se 
admitirá no Tribunal de Deus sem castigo?” Antonil. Cultura e 
Opulência do Brasil por suas drogas e minas. 1711. 

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

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

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

III. Apesar da violência que marcava o cotidiano dos engenhos, os 
escravos conseguiram, em certa medida, criar e recriar laços 
culturais próprios, vários deles herdados de suas raízes africanas. 

IV. Diante do risco de punições pelos senhores – surras, 
aprisionamento com correntes de ferro, aumento do trabalho, etc. 
– as tentativas de fugas escravas diminuíram ao longo do período 
colonial. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
43. Uma profecia maia, corrente na época da chegada dos europeus à 

América, diz: “A terra queimará e haverá grandes círculos brancos 
no céu. A amargura surgirá e a abundância desaparecerá. Será o 
tempo da dor, das lágrimas e da miséria. É o que está por vir”. 

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

espanhóis aos povos indígenas da América, pode- se afirmar: 
 
I. A fome, a miséria e a dizimação por epidemias resultaram do 

contato com o colonizador. 
II. A chegada dos brancos trouxe um tempo de sofrimento para os 

nativos da América. 
III. A indolência dos povos americanos foi responsável pela sua 

destruição. 
É(são) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
a) todas                                            
b) apenas III 
c) apenas II e III                             
d) apenas I e II 
e) apenas I 
 
44. As principais sociedades ameríndias (maias, astecas e incas) 

tinham como característica: 
a) Homogeneidade étnica e diferenciação lingüística, localizando-se 

na chamada 
Mesoamérica (México e América Central). 
b) Organização econômica com predominância da agricultura de 

subsistência, baseada em um 
sistema de propriedade privada, mas sem hierarquia social. 
c) Organização política que evoluiu de teocracias centralizadas para 

impérios descentralizados, 
constituídos de cidades-estado bastante autônomas. 
d) Cidades comparáveis a cidades européias, com calçamento, 

ajardinamento, sistema de 
esgoto e canalização de água. 
e) Religião monoteísta, naturalista, em que se praticava a astrolatria e 

sacrifícios humanos. 
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45. Foram características dominantes da colonização portuguesa na 

América: 
a) exportação de matéria-prima, minifúndio e escravidão. 
b) grandes unidades produtivas de exportação, monopólio do 

comércio e escravidão. 
c) latifúndio, produção monocultora e trabalho assalariado do 

indígena. 
d) pacto colonial, exploração de minerais e trabalho livre. 
e) pequenas unidades de produção diversificada, comércio livre e 

trabalho compulsório. 
 
46. Talvez a mais importante de todas as influências e a menos 

estudada seja a que derivou não propriamente da tradição 
africana, mas das condições sociais criadas com o sistema 
escravista. A existência de dominadores e dominados numa 
relação de senhores e escravos propiciou situações particulares 
específicas, marcando a mentalidade nacional. Um dos efeitos 
mais típicos dessa situação foi a desmoralização do trabalho. O 
trabalho que se dignifica, à medida que se resume no esforço do 
homem para dominar a natureza na luta pela sobrevivência, 
corrompe-se com o regime da escravidão, quando se torna 
resultado de opressão, de exploração. 

Emília Viotti da Costa - Da senzala à colônia 
Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a escravidão no 

Brasil é correto afirmar que: 
a)  O sistema escravista que vigorou no Brasil ao longo de mais de 

três séculos, por se sustentar sobre uma relação de dominação, 
associou depreciativamente a noção de trabalho à de sujeição e 
aviltamento social, isto é, à condição escrava. 

b)  A introdução, nas lavouras brasileiras, de africanos que 
desconheciam o trabalho levou-o à desmoralização, 
transformando-o, de esforço para dominar a natureza, em mera 
luta pela sobrevivência. 

c)  A escravidão foi o único regime possível nos séculos coloniais, 
pois o trabalho -dignificante- era impraticável em uma natureza 
hostil como a que encontraram os portugueses no Brasil. 

d)  A relação entre senhores e escravos, no Brasil colonial, se 
exprimia, quanto ao trabalho, num conflito entre duas concepções: 
a de trabalho como -esforço para dominar a natureza- (visão dos 
senhores) e a de trabalho como -luta pela sobrevivência- (visão 
dos escravos). 

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

Resposta: a 
 
47. Os astecas e o incas não foram eliminados nem expulsos pelos 

conquistadores espanhóis devido 
a) ao respeito que os colonizadores tinham pela cultura desses 
povos. 
b) a eles terem-se associado aos colonizadores, na exploração 
dos povos mais fracos. 
c) à existência de ouro e prata nas regiões que eles ocupavam e 
ao interesse dos colonizadores em explorá-los enquanto mão-de-
obra. 
d) à existência de excedente de produção agrícola e de força de 
trabalho organizada nessas civilizações. 
e) aos tratados com os "criollos", que regulamentavam as formas 
de convivência. 
 

48. Os senhores poucos, os escravos muitos; os senhores rompendo 
galas, os escravos despidos e nus, os senhores banqueteando, os 
escravos perecendo à fome...  

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

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

b) Os escravos não eram uma propriedade dos senhores, como 
qualquer outro objeto de sua lavoura e de seu engenho, não 
precisando de roupas e comendo apenas o mínimo necessário.  

c) A Igreja Católica, inclusive os padres da Companhia de Jesus, 
admitiu em geral a escravidão africana, embora tenha combatido 
com coragem e tenacidade a escravização do indígena.  

d) A minoria dos senhores de terras e escravos temia as ações dos 
jesuítas, tal como haviam feito os holandeses em Pernambuco, em 
prol da libertação dos escravos dos engenhos e plantações.  

e) Somada ás condições naturais favoráveis a ao conhecimento 
técnico, também devemos frisar que a produção de açúcar foi 
escolhida pela alta demanda que o produto tinha no mercado 
europeu. 

 
 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49. (FGV) As características demográficas de um país são dinâmicas 

e alteram-se ao longo da história, segundo diferentes contextos 

socioeconômicos.  Recentemente, o IBGE identificou algumas 

mudanças no perfil da população brasileira, entre as quais, a 

diminuição da população masculina em relação à feminina nas 

regiões metropolitanas e, por outro lado, o aumento da população 

masculina em relação à feminina em alguns estados das Regiões 

Norte e Centro-Oeste, além de um envelhecimento geral da 

população.  Assinale a alternativa que melhor explique pelo menos 

uma dessas alterações.  

  

a) É natural que exista uma população masculina maior nas áreas 

rurais, dadas as características das atividades agropecuárias. 

b) O envelhecimento da população explica-se pela baixa qualidade de 

vida de que dispõe o povo brasileiro, em média. 

c) Nas Regiões Norte e Centro-Oeste, as más condições de vida 

afetam principalmente mulheres e crianças, o que explica o 

aumento proporcional da população masculina. 

d) A violência nas regiões metropolitanas envolve mais a população 

masculina, o que ajuda a explicar a diminuição proporcional dessa 

população em relação à feminina nessas regiões. 

e) O aumento da população feminina nas regiões metropolitanas 

explica-se pelo êxodo rural, ou seja, a busca de trabalho nas 

frentes agrícolas pela população masculina. 

 

50. (UEL) Observe a tabela seguinte: 

  

 
  

Com base nos dados e nos conhecimentos sobre dinâmica da 

população brasileira, assinale a alternativa correta: 
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a) A taxa de crescimento da população brasileira vem decaindo nas 

últimas décadas. Este decréscimo está relacionado com a redução 

da taxa de fecundidade da população brasileira. 

b) A queda no crescimento da população brasileira nos últimos trinta 

anos foi o fator que definiu o melhor desempenho de nossa 

economia no que se refere ao desenvolvimento e à distribuição de 

renda. 

c) Paralelamente ao aumento da população brasileira, ocorreu 

aumento na taxa de mortalidade infantil. A causa pode ser 

atribuída a um maior acesso aos centros de puericultura nas 

cidades. O Sudeste e o Nordeste ficam, respectivamente, com as 

taxas menos e mais elevadas do país. 

d) Houve um crescimento acelerado da população brasileira devido ao 

intenso processo de urbanização pelo qual passou o país nos 

últimos trinta anos, sendo seguido pela diminuição nas taxas de 

natalidade e mortalidade infantil. 

e) Um fator que caracteriza o aumento da taxa de crescimento da 

população brasileira está associado ao índice de urbanização 

deste período, que estimulou um mínimo de programação familiar 

e favoreceu a queda nas taxas de natalidade. 
 

51. (FATEC) Enquanto países europeus como a Bélgica e a Suíça 

apresentam taxas de mortalidade infantil inferiores a 5 por mil, 

países como Serra Leoa, Angola e Somália, na África, apresentam 

taxas de mortalidade infantil acima de 100 por mil. 

A comparação entre essas taxas nos revela que 

a) as condições climáticas temperadas são mais favoráveis à vida 

humana que as tropicais. 

b) países de povoamento muito antigo tiveram mais condições de 

superar os problemas demográficos 

que os países novos. 

c) os efeitos dos avanços alimentares e médico-sanitários não atingem 

de forma semelhante os vários países do mundo. 

d) apesar das diferenças na mortalidade infantil, a expectativa de vida 

aumenta na mesma proporção 

nos dois grupos de países. 

e) as taxas de mortalidade mais elevadas tornam a estrutura da 

população dos países africanos 

semelhante à dos países europeus. 
 

52. (UFG) Observe o gráfico a seguir. 

  

 

  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Anuário 

Estatístico do Brasil, 1982. Censo demográfico, 2000. 

  

A diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade indica 

aumento, redução ou estabilização na taxa de crescimento 

vegetativo. A leitura e interpretação do gráfico demonstra que o 

crescimento vegetativo 

  

a) aumenta quando as taxas de natalidade e mortalidade são 

elevadas. 

b) estabiliza-se quando a taxa de natalidade é maior que a de 

mortalidade. 

c) é maior quando a diferença entre as taxas de natalidade e 

mortalidade é elevada. 

d) é baixo quando a taxa de mortalidade é menor que a de natalidade. 

e) aumenta quando as taxas de natalidade e mortalidade são baixas. 
 

53. (UFPE) Um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população 

de uma determinada área é realizado a partir do conhecimento e 

da compreensão dos seus indicadores demográficos. Em relação 

a alguns desses indicadores, analise as proposições abaixo.  

  

0-0) A densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície 

territorial de um lugar pela sua população absoluta. 

1-1) O crescimento vegetativo é calculado com base nas taxas de 

natalidade, mortalidade e migração. 

2-2) O superpovoamento de uma área não é identificado apenas pela 

densidade demográfica mas também pelas condições 

socioeconômicas existentes. 

3-3) A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de 

crianças menores de um ano. 

4-4) A taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia 

diretamente o comportamento de um outro indicador, o da 

natalidade. 

a.  FFVVV  

b. b. VVFFF  

c. c. VFVFV  

d. d. FFVFF  

e. e. FVVVF 
 
54. (UFRR) O envelhecimento da população está mudando 

radicalmente as características da população da 
Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá 

chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças 
aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez 
mais velha. 

  
Isso ocorre em função do: 
  
a) Declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade. 
b) Aumento da natalidade e diminuição da longevidade. 
c) Crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. 
d) Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. 
e) Declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. 
 

55. (UCPEL) A fome pode ser caracterizada pela falta quantitativa de 

alimentos para satisfazer o apetite, mas também deve ser 

considerada pela falta de determinados elementos específicos, 

tais como proteínas, vitaminas e sais mineraisindispensáveis ao 

funcionamento do organismo humano e à própria vida. Entretanto, 

o problema da fome no mundo não pode ser considerado apenas 

pela falta de alimentos, mas também como um problema político. 
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Analise as seguintes afirmativas e assinale V, quando verdadeira, e F, 

quando falsa. 

(    ) A fome no mundo depende muito mais dos fatores políticos e 

econômicos como a concentração de renda, por exemplo, do que 

da existência de condições naturais adversas à agricultura. 

(    ) Os países subdesenvolvidos têm predomínio de população rural 

e economia baseada na produção de alimentos e de matérias-

primas, motivo pelo qual são os maiores produtores e 

consumidores de alimentos. 

(    ) Apesar de haver uma grande fartura de alimentos na atualidade, 

o número de famintos também aumentou. Verifica-se um grande 

interesse econômico no destino dos alimentos como, por exemplo, 

no caso da soja produzida em países com população que passa 

fome e é exportada para alimentar gado em países ricos. 

(    ) A modernização da agricultura provocou aumento no emprego 

estrutural e o aumento na produção de bens; em consequência 

disso, os produtos agrícolas subiram de preço passando a ser 

mais valorizados que os produtos industrializados. 

  

A alternativa que apresenta a sequência correta é 

a) F, F, F e V. 

b) V,V,F e F. 

c) F, V, V e V. 

d) V, F, V e F. 

e) V,F,FeV. 

  

56. (UEMA) Os fragmentos a seguir apresentam a realidade revelada 

pelo diretor geral da ONU para a alimentação e a agricultura, o 

brasileiro José Graziano, sobre as questões que envolvem a 

sustentabilidade nesses aspectos, em entrevista à 

  

Revista ISTO É, por ocasião da Rio+20. 

  

“Hoje não existe escassez de alimentos.” 

“Entre a produção e o consumo, perde-se anualmente 1,3 bilhões de 

toneladas de alimentos.” 

“Ao mesmo tempo em que há 900 milhões de pessoas subnutridas, 

outras centenas de milhões sofrem de sobrepeso e obesidade.” 

“Hoje usamos 15 mil litros de água para produzir um quilo de carne.” 

  

GRAZIANO, J. Isto é, São Paulo, n. 2223, jun. 2012. 

  

  

Esses fragmentos demonstram que, de acordo com o diretor geral da 

ONU, em relação à sustentabilidade, há necessidade de 

  

a) criar interlocução entre os problemas de segurança   acima, indicam 

que há 

alimentar e as questões ambientais, produzindo menor A) impacto ao 

ambiente a exemplo do cultivo direto, dos sistemas agroflorestais, 

do controle biológico de pragas, da irrigação por gotejamento e da 

redução do desperdício. 

b) promover aumento da produção, atendendo às pressões 

internacionais da revolução verde, de forma a atender a população 

mundial que deverá ultrapassar a marca dos 9 milhões de pessoas 

em 2050, considerando as perspectivas atuais desse crescimento. 

c) garantir as condições de acesso à alimentação, como a produção 

agrícola e o grande volume           do capital ao pequeno agricultor 

nos países centrais, onde há maior concentração de renda e 

menor poder aquisitivo. 

d) comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

priorizando a produção de alimentos em 

níveis suficientespara atender às populações, conforme 

estabelecem os padrões dos países periféricos, onde há maior 

poder aquisitivo e produção de maneira sustentável. 

e) buscar alternativas sustentáveis, substituindo as práticas 

predatórias, tais como queimadas por métodos menos agressivos, 

adubagem orgânica e construção de cacimbas, nos países 

centrais, onde a fome assola pelas condições de 

insustentabilidade da produção. 
 

57. (UNIOESTE) Em relação às formas de uso e exploração agrícola, 

analise as afirmativas abaixo. 

  

I. Na década de 1950, a Revolução Verde foi um evento que atingiu a 

maior parte dos países no mesmo momento histórico. Ela foi 

responsável pela manutenção de diversas famílias no campo e 

não modificou a estrutura fundiária do Brasil e de outros países. 

II. A Revolução Verde surgiu após um processo de conscientização 

global sobre a importância da preservação ambiental, modificando 

o modo de produção e o uso dos recursos naturais. Nesse 

contexto está a agricultura orgânica, que não utiliza agrotóxicos. 

III. Foi a partir da Revolução Verde que houve um grande crescimento 

da produção agrícola mundial, pois várias tecnologias foram 

implementadas, como máquinas, fertilizantes e defensivos. 

IV. Apesar dos benefícios, a Revolução Verde trouxe problemas 

ambientais, como a contaminação das águas, perdas de solo por 

lixiviação, desmatamento e redução da biodiversidade. 

V. A continuidade da Revolução Verde está nos alimentos 

transgênicos, porém, em virtude da pressão popular e das 

restrições feitas pelo governo federal, esse modelo de agricultura 

não vem crescendo no Brasil. 

  

Assinale a alternativa correta. 

  

a) Apenas a alternativa V está incorreta. 

b) Todas as alternativas estão incorretas. 

c) Apenas a alternativa II está incorreta. 

d) Apenas as alternativas I e V estão incorretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e V estão incorretas. 

  

58. (FGV) No final de 2007 e início de 2008, a provisão de alimentos 

estava apertada e os preços dos grãos subiram drasticamente. 

Alguns dos principais produtores reduziram as exportações para 

manter o custo nacional sob controle.[...] Foi então que, em 2008, 

Arábia Saudita, China e Coreia do Sul começaram a comprar ou 

arrendar terra em outros países, particularmente na África, mas 

também na América Latina e no Sudeste da Ásia, a fim de produzir 

alimentos para si. 

  

(www.ecodebate.com.br/2011/10/25/nos-limites-da-terra- -entrevista-

com-lester-brown. Adaptado) 

  

Sobre o fato descrito no texto, pode-se afirmar que 

  

a) vários países da África, como a Etiópia e o Sudão, proibiram a 

ocupação de estrangeiros em suas terras, como medida de 

proteção às suas respectivas populações. 

b) essa é uma situação temporária, pois os países com agricultura 

avançada têm condições de aumentar a produtividade agrícola e 

suprir os mercados mundiais. 
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c) o problema dos suprimentos alimentares para muitos países está a 

cargo da FAO, órgão da ONU voltado para as questões agrícolas. 

d) a busca de áreas agricultáveis, em nível internacional, representa o 

traçado de uma nova geopolítica relacionada à escassez de terras 

e alimentos. 

e) a probabilidade de se atender às necessidades alimentares de toda 

a população do globo parece cada vez mais próxima devido à 

expansão das áreas agrícolas. 

  

59. (CEFET-MG) A questão refere-se ao trecho abaixo. 

  

”Necessitamos que o mundo conheça o verdadeiro custo que está por 

trás de uma uva, de um melão ou de um kiwi; não podemos 

permitir que chegue aos mercados do mundo o produto de nosso 

trabalho, 

tornando vulneráveis os direitos trabalhistas, os direitos das mulheres. 

Esse custo tem nome, de Olívia, Maria, Nelly, Rosa, Flor, Carmen, 

e muitas outras, que significam jornadas intermináveis, baixos 

salários, contratistas maltratadores, não pagamento de impostos, 

ausência de contrato de trabalho, exposição a praguicidas e 

enfermidades trabalhistas.” 

  

(Depoimento de mulheres chilenas em sua II Assembleia Nacional de 

Mulheres Assalariadas Temporárias da Agroexportação de 

Valparaíso. In: PORTO-GONÇALVES, Carlos W. A globalização 

da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006. p. 283-284.) 

  

Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que:  

  

a) a apropriação do trabalho pelo sistema capitalista sinaliza um 

processo de precarização das condições de vida. 

b) as promessas da Revolução Verde para a área social foram 

ineficazes, ampliando a desigualdade na Divisão Internacional do 

Trabalho. 

c) a pauta de exportação tem estado vinculada aos interesses 

industriais, alterando a lógica na prioridade alimentar entre 

humanos e animais. 

d) a subcontratação temporária ocorre frequentemente pela 

necessidade sazonal de trabalho na monocultura, intensificando 

as disparidades sociais e espaciais. 

e) o uso de Organismos Geneticamente Modificados são alternativas 

para crescimento da produção, demandando o emprego 

generalizado de química mais intensa 
 

60. (MACKENZIE-SP) O modelo de desenvolvimento agrícola, 

adotado atualmente em boa parte dos países do mundo, tem 

levado à ocupação de áreas territoriais cada vez maiores. Como 

consequência, desencadeou-se uma série de problemas 

ambientais. 

  

A esse respeito, analise as afirmações I, II, III e IV, abaixo. 

  

I. A utilização indiscriminada de agrotóxicos pode eliminar insetos não 

nocivos, rompendo a cadeia alimentar. 

II. Os solos poderão tornar-se estéreis, já que a biota contaminada 

desses solos poderá até desaparecer. 

III. A intensa contaminação das águas subsuperficiais por produtos 

químicos disseminará, atingindo animais de águas superficiais. 

IV. A implantação de monoculturas favorece o desenvolvimento de 

muitas espécies de seres vivos, como insetos, bactérias e fungos, 

que atacam as plantações, aumentando os predadores naturais. 

  

Dessa forma, 

  

a) apenas I e II estão corretas. 

b) apenas III e IV estão corretas. 

c) apenas I e IV estão corretas. 

d) apenas I, II e III estão corretas. 

e) I, II, III e IV estão corretas. 
 

 

ATUALIDADES[61-66]: 

 

61. (UEPB) 
Pela Internet (Gilberto Gil) 
In: CD Quanta. Gilberto Gil. Warner Music Brasil Ltda, 1997, faixa 
11. CD 1. 
 
Criar meu web sit 
Fazer minha home-page 
Com quantos gigabytes 
Um barco que veleje 
Que veleje nesse infomar 
Que aproveite a vazante da infomaré 
Que leve um oriki1 do meu velho orixá 
Ao porto de um disquete de um micro em Taipe 
[...] Que leve meu e-mail até Calcutá 
Depois de um hot-link 
Juntar via Internet 
Num site de Helsinque [...] 
Eu quero entrar na rede 
Promover um debate [...] 
[...] Um haker mafioso acaba de soltar 
Um vírus pra atacar programas no Japão 
Eu quero entrar na rede pra conectar 
Os lares do Nepal, os bares do Gabão 
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular 
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar 
(grifos nossos) 
 
(1 Oriki palavra da língua Yorùbá, que tem vários significados, um 
deles pode-se traduzir como literatura ou textos para a língua 
portuguêsa. 
(http://pt.wikipedia.org)) 
 
A partir dos fragmentos da letra da música, é possível perceber as 
transformações que o meio técnico-científico-informacional 
introduz na sociedade contemporânea, tais como: 
 
I - A necessidade do domínio de um vocabulário específico e 
universal para se ter acesso ao sistema informacional e dele poder 
participar. 
II - A permanente necessidade de atualização a partir da rapidez 
das transformações e da constante obsolescência dos objetos que 
são lançados no mercado. 
III - O surgimento dos crimes virtuais e de novas formas de 
arbitrariedades só possíveis com o advento dessas novas 
tecnologias. 
IV - O conhecimento do mundo ocorrendo em tempo real e 
simultâneo, o que permite não só a globalização econômica mais 
também cultural. 
 
Estão corretas as proposições: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) I e III, apenas. 
c) I, II e III, apenas. 
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d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

 
62. A palavra “sexting” é uma ju nção das palavras sex 

[sexo] e texting [envio de mensagens] e poder ia ser 
apenas a troca de imagens eróticas ou sensuais entre 
casais,  namorados ou pessoas que estão em algum tipo 
de re lacionamento, mas acabou tornando -se uma 
prática “cr iminosa” e vingativ a. Não à toa ganhou o 
apel ido de “pornograf ia de revanche”.  Qual mot ivo 
estar ia pr incipalmente associado a esse apel ido?  

a)  Casos em que ex-namorados ou ex-maridos publicam 
na internet fotos e vídeos das namoradas como forma 
de v ingança após o f im do relacionamento.  

b) Exposição do companheiro na internet para satisfazer 
um desejo de compart i lhamento da pessoa  

c) Um ataque de sent imentalismo, onde eles disparam e -
mails com as imagens erót icas para fami l iares,  amigos 
e colegas delas  

d) Mostrar de maneira pe jorativa o/a ex-namorado/a com 
intu ito unicamente de atrapalhar numa futura re lação  

e) N.d.a  
 
63. Sext ing é um anglic ismo que se refere à divulgação de 

conteúdos erót icos e sensuais at ravés de celulares. 
Inic iou-se através das mensagens SMS de natureza 
sexual e com o avanço tecnológico tem -se aumentado o 
envio de fotografias e vídeo, aos quais aplica -se o 
mesmo termo, mesmo que text ing se ref i ra 
originalmente em inglês mensagens enviadas como 
texto. Nesse sentido,  podemos dizer que o sexting 
reúne caracter íst icas de diferentes práticas ofensivas e 
cr iminosas,  pois  

a)não envolve diretamente o ciberbul ly ing, mas ofende e 
difama as vít imas que têm suas imagens publicadas 
sem seu consent imento;  estimula a pornograf ia infanti l  
e a pedof i l ia em casos envolvendo menores ,  e em 
outros casos, enquadra-se como roubo de informações.  

b) envolve c iberbul lying por  ofender moralmente e di famar 
as ví t imas que têm suas imagens publicadas sem seu 
consent imento; est imula a pornograf ia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como roubo de informações.  

c) envolve fa lta de privacidade e constrangimento as 
vít imas que têm suas imagens publicadas sem seu 
consent imento;  destaca a pornograf ia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como coleta de informações.  

d) envolve c iberbul lying por  ofender moralmente e di famar 
as ví t imas que têm suas imagens publicadas com seu 
consent imento; est imula a pornograf ia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como roubo de informações.  

e)n.d.a.  
 
64. O jur ista norte -americano Louis Brandeis (1856 - 1939) 

é considerado por muitos o primeiro a pensar sobre o 
conceito do direito à privacidade, em suas palavras, 
"the r ight to be left a lone" (em português, o d ireito de 
ser deixado em paz) .  No art igo "O direi to à 
privacidade", de 1890, ele expõe que “a l ei comum 
assegura a cada indivíduo o d irei to de determinar , 
ordinar iamente, até que ponto os seus pensamentos, 
sent imentos e emoções devem ser comunicados aos 
outros”.  No Brasil ,  a privacidade é um dire ito de todos, 
garant ido pelo ar t igo 5º  da Constituiçã o Federal de 
1988, com isso podemos af i rma que  

a) Não são invio láveis a int imidade, a v ida pr ivada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o d irei to à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

b) São violáveis a int imidade, a v ida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o d irei to à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

c) São invio láveis a int imidade, a v ida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o d irei to à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

d) São invio láveis a int imidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas,  mas não assegura o d irei to à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

e) N.d.a.  
 
65. O(s) grupo(s) que mais preocupa os psicólogos, pais e 

especia l istas em segurança na internet por serem 
usuár ios das redes socia is, muito expostos e 
hiperconectados, e acabarem sendo alvo fáci l  de casos 
de sexting por  não se preocuparem com a segurança 
de suas informações, são 

a)jovens 
b)crianças 
c)adolescentes e jovens  
d)adolescentes  
e)jovens e adul tos  
 
66. É um costume dos adolescentes se reunirem em 

shoppings para passear.  Mas quando centenas de 
jovens de per ifer ia começaram a promover encontros 
em shopping centers  de São Paulo, em dezembro do 
ano passado, os chamados “rolezinhos” viraram caso 
de polícia e ganharam repercussão nacional.  Os 
encontros e as reações e eles ganharam diferentes 
interpretações:  

a)seriam um pretexto para fazer  baderna e confusão, 
gerando prejuízos f inanceiros e de imagem para os 
centros comercia is; ref lexo da falta de espaços 
públ icos e de convivência segura para os jovens, que 
veem no shopping sua única saída; e, ainda, como uma 
demonstração de desigualdade e el i t ismo da sociedade 
brasi leira.  

b)surgimento com caracter íst icas de bai les funk, que há 
anos acontecem nos bairros pobres da cidade, com 
encontros nos quais adolescentes conhecem ídolos das 
redes socia is. Isso é marcado por redes sociais pra 
eles se encontrarem no shopping e fazer  a bagunça.  

c) reunião de jovens e adolescentes em shoppings que 
nasceu por  um grupo de estudantes de São Paulo e já 
se espalhou por  outras partes do país,  virou o assunto 
do verão deste 2014.  

d) é um tipo de f lash mob (aglomerações instantâneas de 
pessoas em certo lugar para realizar determinada ação 
inusitada previamente combinada, estas se 
dispersando tão rapidamente quanto se reuniram) que 
envolve coordenar encontros nesses locais entre  
centenas ou mi lhares de jovens. O fenômeno tem 
ocorr ido pr incipalmente em São Paulo.  

 

 

FÍSICA [67-78]: 

67. Na temperatura de 0ºC, um fio de cobre mede 100,000 m. Seu 

comprimento passa a ser de 100,068 m quando a temperatura 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/SMS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
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atinge 40ºC. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear do 

cobre? 

a) 10 · 10-6 ºC-1 

b) 17 · 10-6 ºC-1 

c) 22 · 10-5 ºC-1 

d) 25 · 10-5 ºC-1 

e) 45 · 10-5 ºC-1 

 

68- Uma barra metálica, inicialmente à temperatura de 20ºC, é 

aquecida até 260ºC e sofre uma dilatação igual a 0,6% do seu 

comprimento inicial. Qual o coeficiente de dilatação linear médio 

do metal, nesse intervalo de temperatura? 

a) 2,5 · 10-5 ºC-1 

b) 5,3 · 10-5 ºC-1 

c) 6,8 · 10-5 ºC-1 

d) 7,2 · 10-4 ºC-1 

e) 8,4 · 10-4 ºC-1 

 

69 - O coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,2 · 10-5 ºC-1. Um 

cubo de alumínio com volume de 5 litros é aquecido de 40ºF até 

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

a) 2,5 · 10-1 L 

b) 3,6 · 10-1 L 

c) 4,2 · 10-2 L 

d) 6,6 · 10-3 L 

e) 7,8 · 10-3 L 

 

70- O dono de um posto de gasolina consulta uma tabela de 

coeficientes de dilatação volumétrica obtendo álcool = 10-3° C-1. 

Assim, ele verifica que se comprar 14 000 litros do combustível em 

um dia em que a temperatura do álcool é de 20 °C e revendê-los 

num dia mais quente, em que esta  temperatura seja de 30 °C, 

estará ganhando: 

a) 100 L 

b) 120 L 

c) 140 L 

d) 160 L 

e) 180 L 

 

71- Um frasco, cuja capacidade a 0ºC é de 2.000 cm3, está cheio até a 

boca com determinado líquido. O conjunto foi aquecido de 0ºC a 

100ºC, transbordando 14 cm3. O coeficiente de dilatação aparente 

desse líquido, em relação ao material do frasco, é igual a que 

valor? 

a) 7 · 10-5 ºC-1 

b) 9 · 10-5 ºC-1 

c) 12 · 10-3 ºC-1 

d) 15 · 10-3 ºC-1 

e) 18 · 10-2 ºC-1 

 

72- Uma substância tem massa específica de 0,78 g/cm3 a 25ºC e de 

0,65 g/cm3 a 425ºC. Qual o coeficiente de dilatação volumétrica? 

a) 1 · 10-2 ºC-1 

b) 2 · 10-2 ºC-1 

c) 3 · 10-2 ºC-1 

d) 4 · 10-4 ºC-1 

e) 5 · 10-4 ºC-1 

73. (Enem 2013)  Aquecedores solares usados em residências têm o 
objetivo de elevar a temperatura da água até 70°C. No entanto, a 
temperatura ideal da água para um banho é de 30°C. Por isso, 
deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura 
ambiente de um outro reservatório, que se encontra a 25°C. 

Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na 
mistura para um banho à temperatura ideal?  

a) 0,111.    
b) 0,125.    
c) 0,357.    
d) 0,428.    
e) 0,833.    
   
74. (Uern 2012)  Um corpo constituído por uma substância de calor 

específico 840 J/kg°C e aquecido por uma fonte térmica e 
apresenta variação de temperatura conforme o gráfico.  

 

 
 
Se o corpo tem massa igual a 250 g, então a quantidade de calor 

fornecida pela fonte a cada minuto é (Considerar: 1cal = 4,2 
Joules)  

a) 75 cal.    
b) 25 cal.    
c) 50 cal.    
d) 42 cal.    
   
75. (Ulbra 2012)  Um bico de Bunsen consome 1,0 litro de gás 

combustível por minuto. A combustão de 1,0m3 de gás libera 
5000kcal. Sobre o bico de gás, coloca-se um recipiente contendo 
2,0 litros de água a 10°C. Sabendo que para o aquecimento da 
água se aproveitam 60% do calor liberado pela combustão do gás 
e dado o calor específico sensível da água 1 cal/(g.°C) e massa 
específica 1g/cm3, o tempo necessário, em minutos, para levar a 
água ao ponto de ebulição, é o seguinte:  

a) 35.    
b) 40.    
c) 55.    
d) 60.    
e) 90.    
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76. (Pucrj 2012)  Um copo com 300 ml de água é colocado ao sol. 
Após algumas horas, verifica-se que a temperatura da água subiu 
de 10 °C para 40 °C. 

Considerando-se que a água não evapora, calcule em calorias a 
quantidade de calor absorvida pela água. 

 
Dados: dágua = 1 g/cm3 e cágua = 1 cal/g °C  
a) 1,5  105    

b) 2,0  105    

c) 3,0  103    

d) 9,0  103    

e) 1,2  102    

   
77. (Pucrj 2012)  Uma barra metálica, que está sendo trabalhada por 

um ferreiro, tem uma massa M = 2,0 kg e está a uma temperatura 
Ti. O calor específico do metal é cM = 0,10 cal/g °C. Suponha que 
o ferreiro mergulhe a barra em um balde contendo 10 litros de 
água a 20 °C. A temperatura da água do balde sobe 10 °C com 
relação à sua temperatura inicial ao chegar ao equilíbrio. 

 
Calcule a temperatura inicial Ti da barra metálica. 
Dado: cágua = 1,0 cal/g °C e dágua = 1,0 g/cm3  
a) 500 °C    
b) 220 °C    
c) 200 °C    
d) 730 °C    
e) 530 °C    
   
78. (G1 - cftmg 2011)  O gráfico mostra como varia a temperatura em 

função do tempo de aquecimento de um liquido, inicialmente a 
20ºC. 

 

 
 
A partir da análise desse gráfico, pode-se concluir que o líquido  
a) entra em ebulição a uma temperatura de 80ºC.    
b) inicia a vaporização a uma temperatura de 60ºC.    
c) transforma-se em gás a uma temperatura de 20ºC.    
d) permanece como liquido a uma temperatura de 70ºC.    

   
 

QUÍMICA [79-90]: 

79. (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. 
 
80.  (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  
b) 45°C  
c) 60°C  
d) 70°C  
e) 80°C 
 
81.  (UFMG-MG) Seis soluções aquosas de nitrato de sódio, NaNO3, 

numeradas de I a IV, foram preparadas, em diferentes 
temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de NaNO3 em 
100 g de água. Em alguns casos, o NaNO3 não se dissolveu 
completamente.  Este gráfico representa a curva de solubilidade 
de NaNO3, em função da temperatura, e seis pontos, que 
correspondem aos sistemas preparados: 
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A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois 

sistemas em que há precipitado são:  
a) I e II.  
b) I e III.  
c) IV e V.  
d) V e VI. 
 
82.  (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 
 
83.  (UFC-CE) O diagrama representa as curvas de solubilidade de 

alguns sais em água. A partir do diagrama, podemos concluir: 
 

 
(01) O NaCℓ é insolúvel em água.  
(02) KCℓO3 é mais solúvel do que NaCℓ à temperatura ambiente.  
(04) A 25°C, a solubilidade do CaCℓ2 e NaNO3 são iguais.  
(08) A temperatura pouco afeta a solubilidade do NaCℓ.  
(16) O KCℓ e o NaCℓ apresentam sempre a mesma solubilidade.  
(32) O NaCℓ é menos solúvel que o CaCℓ2 à temperatura ambiente. 
Soma(   ) 
 
84.  (UFRN-RN) O cloreto de sódio (NaCℓ), em solução aquosa, tem 

múltiplas aplicações, como, por  exemplo, o soro fisiológico, que 
consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio (NaCℓ) a 
0,092%  (m/v). Os pontos (1), (2) e (3) do gráfico ao lado 
representam, respectivamente, soluções: 

 

 
 

 
 
a) saturada, não-saturada e supersaturada.  
b) saturada, supersaturada e não-saturada.  
c) não-saturada, supersaturada e saturada.  
d) não-saturada, saturada e supersaturada.  
e) Supersaturada, insaturada e saturada 
 
85. A embalagem de um sal de cozinha comercial com reduzido teor 

de sódio, o chamado"sal light", traz a seguinte informação: "Cada 
100g contém 20 g de sódio ...". Isto significa que a porcentagem 
(em massa) de NaCl nesse sal é aproximadamente igual a : 
(massas molares [g 

a) 20 
b) 40 
c) 50  
d) 60  
e) 80 
86 - O carbonato de sódio (Na2CO3), utilizado na fabricação do vidro, é 

encontrado em quantidades mínimas. Ele, entretanto, pode ser 
obtido a partir de produtos naturais muito abundantes: O 
carbonato de cálcio (CaCO3) e o cloreto de sódio (NaCl) com 
mostra a equação abaixo: 

CaCO3 + 2NaCl  Na2CO3 + CaCl2 
Determine quantos mols de Na2CO3 estão presentes em 159 g desse 

sal.(M. atômica Na = 23; C = 12; O = 16)  
a) 15 mol  

b) 1,5mol  
c) 1, 05mol  
d) 0,15 mol  
e) 2,5 mol 

87 - De um cilindro contendo 640 g de gás metano (CH4) foram 
retirados 12,04 . 1023 moléculas. Quantos mols do gás restaram no 
cilindro? (massas atômicas C= 12 ; H= 1)  

a) 20 mol  
b)30 mol  
c) 40 mol  
d) 50 mol  
e) 80 mol  

88 - Fazendo reagir ácido clorídrico em excesso com carbonato de 
 cálcio foram obtidos 3,1 litros de gás na CNTP. Qual a massa em 

gramas do gás obtido?  

2HCl + CaCO3 - CaCl2 + H2O + CO2(gás)  
a) 60,8g  

b) 5,08 g  
c) 408g  
d)6,08g  
e) 4,08g  

89 - As indústrias de cerveja utilizam o gás carbônico na fermentação 
da maltose (C12H22O11), presente na cevada, com o objetivo de 
produzir água gaseificada para fabricação de refrigerantes. As 
reações químicas deste processo são mostradas abaixo:  

C12H22O11 + H2O  4 C2H5OH + 4 CO2 

CO2 + H2O  H2CO3 
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I) Qual a massa de ácido carbônico obtida a partir de 3,26 kg de 
maltose?  

II) Qual o volume ocupado por 4 mols de gás carbônico nas CNTP?  
*Resposta I e II respectivamente:  
a) 2346 g/90,0 L  

b) 3260 g/86,9 L  
c) 2364 g/89,6 L  
d) 3264 g/89,6 L  

90 - Uma maneira de remover dióxido de carbono de naves espaciais 
é o uso de cal (CaO) , que se transforma em carbonato de cálcio 
(CaCO3). Durante uma viagem espacial foram produzidos 50 kg de 
CaCO3 . A quantidade de dióxido de carbono expirada pelos 
astronautas é (Dados: m.at. : C= 12 ; Ca = 40 ; O = 16)  

a) 22 g               d) 44 kg  
b) 44 kg             e) 50 kg 
c) 56 kg        

 

BIOLOGIA [91-108]: 

91. No desenvolvimento embrionário de um ovo de galinha, formam-se 
blastômeros  
a) apenas na camada superficial.  
b) apenas no disco germinativo.  
c) iguais em toda a gema.  
d) maiores no pólo vegetativo e menores no pólo animal.  
e) maiores no pólo animal e menores no pólo vegetativo. 

 
92. A figura a seguir mostra uma blástula.  

 
O mais provável é que ela tenha se formado a partir de um ovo  

a) telolécito.  
b) centrolécito.  
c) heterolécito.  
d) mediolécito.  
e) isolécito. 

93. Considere os esquemas, numerados de 1 a 6, que mostram os 
diferentes estágios que ocorrem durante o processo de clivagem. 
Observe que eles não estão na seqüência correta de 
acontecimentos.  

 
 
Em qual alternativa o desenvolvimento embrionário está em ordem 
seqüencial totalmente correta?  

a) 3 - 6 - 1 - 4 - 5 - 2.  
b) 5 - 3 - 1 - 4 - 6 - 2.  
c) 3 - 5 - 2 - 1 - 6 - 4.  
d) 1 - 3 - 5 - 6 - 4 - 2.  
e) 3 - 1 - 5 - 2 - 6 - 4. 

 
94. Qual das afirmações a seguir, relativas a diferentes tipos de ovos, 

é verdadeira?  
a) Ovos com muito vitelo no pólo vegetativo têm segmentação 
total.  
b) Ovos com muito vitelo no centro têm segmentação discoidal.  
c) Ovos oligolécitos têm segmentação parcial.  
d) Os ovos da maioria dos artrópodos são oligolécitos.  
e) Os ovos da maioria dos mamíferos são pobres em vitelo. 

 
95. Em um ovo de galinha embrionado, a gema representa o local 

onde o embrião:  
a) se desenvolve e onde se encontra a sua reserva de vitelo.  
b) se nutre, mas o seu desenvolvimento ocorre na clara.  
c) obtém oxigênio para sua sobrevivência.  
d) armazena sua excretas nitrogenadas.  
e) secreta carbonato de cálcio para reforçar a casca. 

 
96. Uma única célula pode transformar-se em um indivíduo adulto com 

um número grande e variado de células. A esse processo dá-se o 
nome de  
a) herança.  
b) desenvolvimento.  
c) evolução.  
d) adaptação.  
e) transcrição. 

 
97. (Cesgranrio)  No processo evolutivo foram selecionados os seres 

de fecundação externa que liberam uma grande quantidade de 

gametas para o meio ambiente. As hidras, no entanto, 

reproduzem-se rapidamente, embora lancem um pequeno número 

de gametas na água. A explicação para esse fato é que as hidras 

apresentam um acelerado processo de reprodução:  

a) assexuada por divisão binária.    
b) assexuada por esporulação.    
c) assexuada por brotamento.    
d) sexuada por autofecundação.    
e) sexuada por partenogênese.    
 
98. (Pucsp)  Analise a tira de quadrinhos abaixo. 

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

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

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

c) variabilidade genética semelhante à da autofecundação e as 
mesmas chances de adaptação das espécies ao ambiente.    
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d) diminuição de variabilidade genética em relação à autofecundação 
e menor chance de adaptação das espécies ao ambiente.    

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

 
99. (Pucrj)  Considere as afirmativas abaixo acerca dos processos de 

divisão celular: 

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

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

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

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

Estão corretas:  
a) Todas as afirmativas.    
b) Somente I e IV.    
c) Somente I, III e IV.    
d) Somente I, II e IV.    
e) Somente I, II e III.    
 
100. (Uftm)  As planárias, além de se reproduzirem sexuadamente, 

também podem se reproduzir por fragmentação e regeneração, 

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

indivíduos. 

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

descendentes formados  
a) apresentarão variabilidade genética, devido à ocorrência de 

crossing-over.    
b) serão geneticamente idênticos entre si, porque resultaram de 

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

sucessivas divisões mitóticas.    
d) serão geneticamente diferentes entre si, porque nos núcleos 

celulares ocorreram segregações cromossômicas.    
e) produzirão também novas gerações com genes totalmente 

diferentes entre si, caso se reproduzam dessa mesma forma.    
 
101. (Uespi)  A reprodução sexuada gera variabilidade genética dentre 

os seres vivos. Para tanto, durante a formação dos gametas 

sexuais, um processo de meiose forma células filhas com metade 

do número de cromossomos da célula mãe. Sobre este processo, 

ilustrado na figura abaixo, é correto afirmar que: 

  
a) em “1”, é mostrada a prófase I, onde a condensação dos 

cromossomos os torna visíveis ao microscópio ótico.    
b) na fase de diplóteno da Meiose I, os cromossomos homólogos 

iniciam sua separação, cujas cromátides se cruzam originando 
quiasmas.    

c) na anáfase I, os pares de cromossomos homólogos prendem-se ao 
fuso acromático dispondo-se na região equatorial da célula.    

d) na metáfase II, os microtúbulos do fuso acromático puxam as 
cromátides-irmãs para os polos opostos da célula.    

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

 
102. (Enem)  Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, 

caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos e 

pelos processos reprodutivos que resultam na geração de novos 

indivíduos. 

Considerando-se um modelo simplificado padrão para geração de 
indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde ao observado em 
seres humanos é:  

a)     

b)     

c)     
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d)     

e)     
 
103. As únicas plantas que formam sementes num estágio de sua vida 

são: 
 
a) Gimnospermas e angiospermas 
b) Angiospermas e briófitas 
c) Gimnospermas e pteridófitas 
d) Briófitas e pteridófitas 
e) Pteridófitas 

 

104.Considere as seguintes características: 

I. Presença de tecidos de condução; 

II. Presença de raízes verdadeiras; 

III.Dependência de água para fecundação; 

IV. Fase esporofítica predominante. 

Uma briófita e uma pteridófita apresentam em comum apenas: 

a)  IV 

b)   III 

c)   I e II 

d)   II e III 

e)   I, II e IV 

  

105. Assinale a alternativa errada: 

a)   Os esporófitos das pteridófitas costumam apresentar três partes: 

raiz, caule e folhas. 

b)   Diversas pteridófitas são epífitas, isto é, vivem sobre outras 

plantas sem parasitá-las. 

c)   As pteridófitas são plantas avasculares que não formam sementes. 

d)   Os esporófitos das pteridófitas formam estruturas denominadas 

esporângios. 

e)      Os soros, encontrados nas folhas das pteridófitas, contêm um 

conjunto de esporângios 

106.  O Reino das plantas é constituído por diferentes grupos de 

plantas, nos quais se encontram as Briófitas (filo/divisão 

Bryophyta) e as Pteridófita (filo/divisão Pterophyta). A respeito 

dessas plantas, assinale a alternativa incorreta. 

 

a)  Na reprodução das Briófitas e Pteridófitas a meiose ocorre para 

formação de esporos. 

b)  Briófitas e Pteridófitas possuem um sistema eficiente de vasos 

condutores de seiva. 

c)  Briófitas e Pteridófitas dependem da água para a reprodução, pois 

seus gametas são flagelados. 

d)  Briófitas e Pteridófitas apresentam alternância de gerações, sendo 

as gerações duradouras as gametofíticas e esporofíticas, 

respectivamente. 

e)  Pteridófitas possuem raízes, caule e folhas verdadeiras, enquanto 

as Briófitas possuem rizoides, cauloides e filoides.  

 
107. . Analise a ilustração abaixo. Trata-se de três estruturas (1, 2 e 3) 

presentes no ciclo reprodutivo de dois indivíduos adultos, de sexos 
diferentes, de uma espécie de musgo. 
 

 
 

Com base nessa análise e supondo-se que os esporos produzidos por 

essa espécie apresentem seis cromossomos, os números de 

cromossomos presentes em 1, 2 e 3 são, respectivamente,  

A) 24, 12 e 12  

B) 12, 6 e 6  

C) 6, 12 e 12  

D) 12, 12 e 6 

 

108. São características das briófitas:  

a) fase gametofítica dominante, esporófito dependente do gametófito, 

fecundação dependente da água.  

b) fase esporofítica dominante, gametófito dependente do esporófito, 

fecundação dependente da água.  

c) fase gametofítica dominante, esporófito independente do 

gametófito, fecundação independente da água.  

d) fase esporofítica dominante, gametófito independente do esporófito, 

fecundação independente da água.  
e) fase gametofítica dominante, esporófito reduzido a uma célula 

gamética, fecundação independente da água. 

 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

109. (Espcex (Aman) 2014)  Um tenente do Exército está fazendo um 
levantamento topográfico da região onde será realizado um 
exercício de campo. Ele quer determinar a largura do rio que corta 
a região e por isso adotou os seguintes procedimentos: marcou 
dois pontos, A (uma árvore que ele observou na outra margem) e 
B (uma estaca que ele fincou no chão na margem onde ele se 
encontra); marcou um ponto C distante 9 metros de B, fixou um 

http://4.bp.blogspot.com/-200ka6clupg/UAB2-4GjgCI/AAAAAAAAAq4/h4ScGTAYIls/s1600/Bri%C3%B3fitas+-+UFVJM.jpg
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aparelho de medir ângulo (teodolito) de tal modo que o ângulo no 

ponto B seja reto e obteve uma medida de 
3

π
 rad para o ângulo 

ˆACB.   

 
Qual foi a largura do rio que ele encontrou?   
 

a) 9 3 metros     b) 3 3 metros    c) 
9 3

metros
2

 d) 

3 metros   e) 4,5 metros    

   
110. (Uel 2014)  Analise a figura a seguir. 
 

 
 
A questão da acessibilidade nas cidades é um desafio para o poder 

público. A fim de implementar as políticas inclusivas, a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) criou normas para 
acessibilidade arquitetônica e urbanística. Entre elas estão as de 
construção de rampas de acesso, cuja inclinação com o plano 
horizontal deve variar de 5% a 8,33%. Uma inclinação de 5% 
significa que, para cada metro percorrido na horizontal, a rampa 
sobe 0,05 m. Recorrentemente, os acessos por rampas não 
respeitam essas normas, gerando percursos longos em 
inclinações exageradas. Conforme a figura, observou-se uma 
rampa de acesso, com altura de 1 metro e comprimento da rampa 
igual a 2 metros. 

Se essa rampa fosse construída seguindo as normas da ABNT, com 
inclinação de 5%, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, a diferença de comprimento dessas rampas, em 
metros.  

 

a) 5    b) 20    c) 
1

2
20

     d) 401 2     e) 

1
4,01

20
     

   
111. (Enem 2013)  As torres Puerta de Europa são duas torres 

inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de 
Madri, na Espanha. A inclinação das torres é de 15° com a vertical 
e elas têm, cada uma, uma altura de 114 m (a altura é indicada na 
figura como o segmento AB). Estas torres são um bom exemplo 
de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser 
observada na imagem. 

 

 
 
Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15º e duas 

casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base 
desse prédio ocupa na avenida um espaço  

a) menor que 100m2.    
b) entre 100m2 e 300m2.    
c) entre 300m2 e 500m2.    
d) entre 500m2 e 700m2.    
e) maior que 700m2.    
   

112. (Unesp 2013)  A caçamba de um caminhão basculante tem 3 m  

de comprimento das direções de seu ponto mais frontal P  até a 

de seu eixo de rotação e 1m  de altura entre os pontos P  e Q.  

Quando na posição horizontal isto é, quando os segmentos de 
retas r  e s  se coincidirem, a base do fundo da caçamba distará 

1,2m  do solo. Ela pode girar, no máximo, α  graus em torno de 

seu eixo de rotação, localizado em sua parte traseira inferior, 
conforme indicado na figura. 

 

 
 

Dado cos  0,8,α   a altura, em metros, atingida pelo ponto P, em 

relação ao solo, quando o ângulo de giro α  for máximo, é  

 
a) 4,8.    b) 5,0.    c) 3,8.    d) 4,4.    e) 4,0.    
   

113. (Pucrj 2013)  Se 1 etgθ θ  pertence ao primeiro quadrante, 

então cosθ  é igual a:  

a) 0     b) 
1

2
     c) 

2

2
    d) 

3

2
    e) 1    

   
114. (Ufsj 2013)  Uma escada com x  metros de comprimento forma 

um ângulo de 30° com a horizontal, quando encostada ao edifício 
de um dos lados da rua, e um ângulo de 45° se for encostada ao 
prédio do outro lado da rua, apoiada no mesmo ponto do chão. 
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Sabendo que a distância entre os prédios é igual a  5 3 5 2  

metros de largura, assinale a alternativa que contém a altura da 
escada, em metros.  

 

a) 5 2     b) 5      c) 10 3     d) 10     

 e)nda. 
   
 
115. (Pucmg 2006) Considere as matrizes de elementos reais 

 Sabendo que 

, pode-se afirmar que o produto dos elementos de A é: 

a) 20 

b) 30 

c) 40 

d) 50 

e) 60 

 
116. (UFPB 2008) Em uma determinada escola, são atribuídos os 

pesos 2, 3, 2 e 3, respectivamente, às notas do primeiro, segundo, 

terceiro e quarto bimestres. Assim, se a nota de um aluno em uma 

matéria no j-ésimo bimestre é , onde j = 1, 2, 3, 4, a sua média 

final (m), nessa matéria, é
10

3232 4321 xxxx
m


  

Nessa escola, considere uma turma constituída de 20 alunos, 

identificados por números que variam de 1 a 20, e as matrizes M, 

N e P referentes à matéria Matemática, onde: 

 M = (  ) é a matriz 20×1, onde  é a média final do aluno i ; 

 N = (  ) é a matriz 20×4, onde  é a nota do aluno i no j-ésimo 

bimestre; 

 P é a transposta da matriz de pesos [2 3 2 3]. 

De acordo com esses dados, é correto afirmar que 

a) MPN 10  

b) MNP
10

1
  

c) MNP 10  

d) NMP  

e) MPN
10

1
  

 
117. (UFPB) As mensagens entre duas agências de espionagem, 

Gama e Rapa, são trocadas usando uma linguagem de códigos, 

onde cada número inteiro entre 0 e 25 representa uma letra, 

conforme mostra a tabela abaixo: 























2

0

0

1

11

 

 
 
 A agência Gama enviou para a Rapa o nome de um espião codificado 

na matriz A = . Para decodificar uma palavra de cinco letras, dada 

por uma matriz A, de ordem 51, formada por inteiros entre 0 e 

25, deve-se multiplicá-la pela matriz de conversão 

C =























30020

00010

70000

220530

00091

 e, usando-se a tabela dada, 

converter os números em letras. Utilizando-se esse processo, 

conclui-se que o nome do espião é 

 

a) DIEGO                     d) RENAN  

b) SHUME  e) RAMON 

         c) SADAN 
 

118.(Uel 2011)  Uma indústria utiliza borracha, couro e tecido para 

fazer três modelos de sapatos. A matriz Q fornece a quantidade de 

cada componente na fabricação dos modelos de sapatos, 

enquanto a matriz C fornece o custo unitário, em reais, destes 

componentes. 

 

 
 
A matriz V que fornece o custo final, em reais, dos três modelos de 

sapatos é dada por:  

a) 

110

V 120

80

 
 

  
 
 

    

b) 

90

V 100

60

 
 

  
 
 

    

c) 

80

V 110

80

 
 

  
 
 

    

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

                           

 7 10 22 9 5 4 18 2 17 25 23 12 14 8 1 19 15 20 21 11 3 16 24 6 13 0 
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d) 

120

V 110

100

 
 

  
 
 

    

e) 

100

V 110

80

 
 

  
 
 

    

119. Um dispositivo eletrônico, usado em segurança, modifica a senha 

escolhida por um usuário, de acordo com o procedimento descrito 

abaixo. A senha escolhida  deve conter quatro dígitos, 

representados por . Esses dígitos são, então, 

transformados nos dígitos M•, M‚, Mƒ e M„, da seguinte forma: 

 
Se a senha de um usuário, já modificada, é 0110, isto é, 

 pode-se afirmar que a 

senha escolhida pelo usuário foi: 
a) 0011 
b) 0101 
c) 1001 
d) 1010 
e) 1100 
 
120. Matrizes são arranjos retangulares de números e possuem 

inúmeras utilidades. Considere seis cidades A, B, C, D, E e F; 

vamos indexar as linhas e colunas de uma matriz 6 × 6 por essas 

cidades e colocar 1 na posição definida pela linha X e coluna Y, se 

a cidade X possui uma estrada que a liga diretamente à cidade Y, 

e vamos colocar 0 (zero), caso X não esteja ligada diretamente por 

uma estrada à cidade Y. Colocaremos também 1 na diagonal 

principal. 

 
Assinale a alternativa incorreta. 
a) É possível ir, passando por outras cidades, da cidade C até a 

cidade E. 
b) É possível ir, passando por outras cidades, da cidade A até a 

cidade C. 
c) A matriz acima é simétrica. 
d) Existem dois caminhos diferentes para ir da cidade A para a cidade 

D. 
e) A diagonal principal é formada apenas pelo número 1 
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1º TESTE QUINZENAL 
1º TRIMESTRE  -  2014 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

  2ª 21-fev-2014 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 

 


