
 

 1 IGA 

 

Coordenação do Ensino Médio 

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

 
GRAMÁTICA [01-06]: 

ESTUDO E USO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

01. Os amigos F.V.S., 17 anos, M.J.S., 18 anos, e J.S., 20 anos, 

moradores de Bom Jesus, cidade paraibana na divisa com o Ceará, 

trabalham o dia inteiro nas roças de milho e feijão. “Não ganhamos 

salário, é ‘de meia’. Metade da produção fica para o dono da terra e 

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

Os jovens conversam com o repórter sobre sua relação de trabalho. 

Utilizam a expressão “é de meia” e, logo em seguida, explicam o 

que isso significa. Ao dar a explicação, eles: 

a) alteram o sentido da expressão. 
b) consideram que o repórter talvez não conheça aquele modo de falar. 
c) dificultam a comunicação com o repórter. 
d) desrespeitam a formação profissional do repórter. 
e) ferem a língua portuguesa. 
 
02. Suponha um aluno se dirigindo a um colega de classe nestes 

termos: “Venho respeitosamente solicitar-lhe se digne emprestar-

me o livro.” A atitude desse aluno não se assemelha à atitude do 

indivíduo que: 

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

II) vai à audiência com uma autoridade de paletó. 

III) vai à praia de terno e gravata. 
IV) põe terno e gravata para ir falar na Câmara dos Deputados. 
V) vai ao Maracanã de chinelo e bermuda. 
 
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 
 

ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 

03. De acordo com o texto abaixo, indique os elementos da 

comunicação que apresentam a classificação correta: 

“ Um menino, jogando bola na rua, quebra a vidraça do Sr. Manuel. 

Furioso, ele grita : 

- Moleque danado. Seu pai vai ter que pagar! 

O garoto, então, foge em disparada.” 

I)   Emissor: Sr. Manuel 
II)  Mensagem: Moleque danado. 
III) Receptor: O menino 
IV)  Canal: Natural (A fala ) 
V)   Código: Verbal ( Língua portuguesa ) 
 
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 
 
04. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em Espanhol. A 

pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a 

língua Espanhola. Se esta pessoa tivesse aceitado fazer esta 

palestra seria um fracasso porque: 

a) não dominava os signos 
b) não dominava o código 
c) não conhecia o referente 

d) não conhecia o receptor 
e) não conhecia a mensagem  
 

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

hora de acordar”. 

O que está destacado é: 

a) o emissor 
b) o código 
c) o canal 
d) a mensagem 
e) o referente 
 
06. Não se pode afirmar que "Mensagem" é: 

I)   quem recebe a mensagem 
II)  o conjunto de informações recebidas 
III) por onde a mensagem é transmitida 
IV)  quem envia a mensagem 
V)   o código usado para estabelecer comunicação 
 
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 
 

LITERATURA [07-12]: 

Texto para as questões 7 e 8. 
"Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas 

cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que 
aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há 
pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz 
se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de 
plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o 
máximo de matizes com um mínimo de elementos. 

De água e luz ele faz seu esplendor, seu grande mistério é a 
simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor, oh minha 
amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em 
mim existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele 
me cobre de glórias e me faz magnífico." 

(Rubem Braga, 200 Crônicas Escolhidas) 
7. Nas três "considerações" do texto, o cronista preserva, como 

elemento comum, a idéia de que a  
sensação de esplendor: 
a) ocorre de maneira súbita, acidental e efêmera; 
b) é uma reação mecânica dos nossos sentidos estimulados; 
c) decorre da predisposição de quem está apaixonado; 
d) projeta-se além dos limites físicos do que a motivou; 
e) resulta da imaginação com que alguém vê a si mesmo.  
 
8. Atente para as seguintes afirmações: 
 
I - O esplendor do pavão e o da obra de arte implicam algum grau de 

ilusão. 
II - O ser que ama sente refletir em si mesmo um atributo do ser 

amado. 
III - O aparente despojamento da obra de arte oculta os recursos 

complexos de sua elaboração. 
 
De acordo com o que o texto permite deduzir, apenas:  
a) as afirmações I e III estão corretas;  
b) as afirmações I e II estão corretas; 
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c) as afirmações II e III estão corretas;  
d) a afirmação I está correta;  
e) a afirmação II está correta. 
 
9. Leia o texto abaixo, transcrito de uma pichação de muro, em São 

Paulo: 
 
“Eternamente 
É ter na mente 
Éter na mente 
Eternamente” 
 
Pode-se considerar este texto como artístico principalmente por que: 
 
a) Traduz, de maneira límpida, a idéia de eternidade. 
b) Trabalha um arranjo de palavras a partir de um só vocábulo, 

relacionando-as entre si. 
c) Evoca uma mensagem poética, a partir de dado da imortalidade. 
d) Participa socialmente de um contexto, por estar pichado num muro. 
e) N.d.a 
 
 
10. (PUC-PR) Marque a opção em que há uma metáfora: 
 
a) "Minha vida é uma colcha de retalhos, todos da mesma cor..." (Mário 

Quintana) 
b) Trata-se de uma pessoa que falta sempre com a verdade. 
c) Cada qual procurava cuidar de si mesmo. 
d) Caminhar para a morte, pensando em vencer na vida. 
e) "Olhe, meu filho, os homens são como formigas." 
(Érico Veríssimo) 
 
11. (FESP) Em todos os versos citados a seguir, ocorre prosopopeia, 

exceto em: 
 
a) "Amigo! o campo é o ninho do poeta!" (Castro Alves) 
b) "Mugem soturnamente as águas..." (Olavo Bilac) 
c) "A neblina, roçando o chão, cicia, em prece." (Olavo Bilac) 
d) "Beijando a areia, batendo as fráguas Choram as ondas, choram em 

vão..." (Vicente de Carvalho) 
e) "Debalde o rio docemente Canta a monótona canção." (Manuel 

Bandeira) 
 
12. (FMB-MG) "O poeta dos escravos é uma glória imorredoura da 

Bahia." O que está grifado é uma figura de estilo especificamente 
reconhecida como: 

a) metonímia. 
b) antonomásia. 
c) comparação. 
d) metáfora. 
e) catacrese. 

 

 

REDAÇÃO [13-18]: 

13.  (PUC-MG) Responda à questão abaixo de acordo com o texto a 

seguir. 
REDE 

Gustavo Bernardo 
O diário corresponde, na fala, à conversa, com os próprios botões. Mas 

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

Um tanto paradoxal esta expressão: “presença da falta”. Porém, 
precisa. A falta que todo homem carrega consigo o tempo todo, 
tanto dos outros quanto daquele que ele podia ser mas ainda não 
é, se faz uma presença viva, perceptível no papo das crianças com 

seus amigos imaginários, no sonho dos adultos com seus desejos 
frustrados, na insônia dos apaixonados em suas camas de solteiro. 
A falta que todo homem carrega consigo o tempo todo é aquela que 
explica e dá sentido a boa parte dos seus atos e lapsos. 

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

Quando então o ato muda. 
O diário afirma o indivíduo para si mesmo. Uma carta já o afirma para 

outro sujeito, e daí se tem de pensar neste outro no momento da 
escrita, uma vez que ele passou a fazer parte do ato. O outro, ao 
adentrar o espaço da comunicação, modifica radicalmente o texto: 
no visual, no estilo, na seqüência, nas informações. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(BERNARDO, Gustavo. Redação inquieta. Rio de Janeiro: Globo, 1991, 

p. 15-17) 
Assinale a alternativa que apresente idéias verdadeiras sobre o texto: 
 
a) O texto nos leva a crer que, no diário, o outro é o próprio autor; há, 

portanto, uma contradição entre o que se diz aí e a afirmação 
subseqüente de que “o outro, ao adentrar o espaço da 
comunicação, modifica radicalmente o texto”. 

b) O autor de um texto, segundo Gustavo Bernardo, deve levar em 
conta o leitor ao elaborar sua produção escrita; é exatamente por 
esse motivo que se pode concluir que o leitor intervém já no 
momento da produção textual. 

c) O raciocínio do autor de que o outro está presente na estrutura de 
qualquer texto que produzimos leva obrigatoriamente à conclusão 
de que a dificuldade de se escreverem artigos de jornais deve ser 
explicada pelo fato de que nos jornais há muitos outros aos quais o 
autor deve se dirigir. 

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

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

 
14.  (PUC-MG) Leia com atenção o primeiro significado atribuído ao 

verbotomar no NOVO DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA. 

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

I. Arlene tomou as moedas que estavam nas mãos de Carminha e 
entregou-as ao fiscal. 

II. Chico tomou a sopa que o garçom havia colocado sobre o balcão e 
foi juntar-se aos outros. 

III. Há dias em que meu cachorro toma-se de tristeza. 
IV. Juca tomou rapidamente a receita que o médico havia prescrito e foi 

direto à farmácia. 
V. Tão logo encontrou o marido, Jane lhe disse: “Toma, que o filho é 

teu”. 
 

A substituição de tomar por pegar e segurar, simultaneamente, sem 
que haja possibilidade de mudança de sentido: 

a) é possível em todos os períodos 
b) não é possível em nenhum dos períodos 
c) só é possível em I e V 
d) só é possível em II 
e) só é possível em IV 
 
15. (PUC-MG) A questão abaixo está relacionada ao romance hilda 

furacão, de ROBERTO DRUMMOND: 
Todos os trechos, de Hilda Furacão, exemplificam a sobreposição do 

painel histórico-cultural à trama ficcional, EXCETO: 
a) “A fotografia que Cocenza disparou na hora fez furor: mostrava-me, 

com uma calça preta e um paletó de linho branco, examinando os 
nordestinos em fila, a cerca do curral ao fundo – eu examinava 
suas mãos (…)” 

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

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

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

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

 
16. (PUC-MG) A questão abaixo está relacionada ao romance hilda 

furacão, de ROBERTO DRUMMOND: 
A alternativa que justifica a coincidência entre as datas da saída de 

Hilda da Zona Boêmia e da ocupação militar de Belo Horizonte – 
1o de abril – é: 

a) a caracterização paródica do golpe militar, que o torna tão ficcional 
quanto a história de Hilda. 

b) a confusão causada na memória do narrador, que soubera dos fatos 
apenas por ouvir contar. 

c) a necessidade da prisão de Malthus, que assim faltaria ao encontro 
marcado com Hilda. 

d) a necessidade de dar um tom dramático a um momento importante 
na vida da protagonista. 

e) a previsão do futuro de Hilda Furacão feita pela vidente Madame 
Janete. 

 
17.  (UFMG) Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no 

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

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

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

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

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

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

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

Roberto Pompeu de Toledo – Veja, 24.05.95. 
Texto adaptado pela equipe de Língua Portuguesa da 

COPEVE/UFMG. 
Todas as alternativas contêm trechos que, no texto, apresentam 

imprecisão do agente da ação verbal, EXCETO 
a) Já não basta os prefeitos, como imperadores, tentarem mudar o 

nome de avenidas cruciais (…)? 
b) Já não basta mudarem toda hora as teorias sobre o que engorda e o 

que emagrece? 
c) Lá vêm eles de novo, querendo mudar as regras de escrever o 

idioma. 
d) Já não basta ficarem mexendo toda hora no valor e no nome do 

dinheiro? 
 
18.  (PUC-PR) “Da mesma forma que um adulto só sabe que tem 

colesterol alto depois de um exame de sangue, uma criança que 
tem miopia ou astigmatismo só vai descobrir que enxerga mal 
depois de um exame oftalmológico.” (Veja, 26/08/1998). 

Atente para estas cinco formulações da frase acima e depois responda: 

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

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

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

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

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

 
Quais as formulações que têm o mesmo sentido que o da frase 

da Veja? 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III, IV e V. 
d) Apenas I, II, III e IV. 
e) Todas. 
 
 

ESPANHOL [19-24]: 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 19-24 
 

Vida y trabajo bajo la carpa del circo, una pequeña ciudad que 
recorre España 

 
Es una forma de vida. Lo han vivido desde pequeños y por eso son la 

sexta generación que recorre España con el convoy del circo 
Holiday. La mitad de la platilla, unas treinta personas, son 
miembros de la familia Sacristán. Los demás vienen de todas 
partes de España y de Europa y se encuentran en Santander con 
un único objetivo: ofrecer espectáculo. 

El despliegue es enorme, aunque desde la carpa principal no se 
aprecia. En las instalaciones, 32 tráilers, 10 furgonetas y 8 
vehículos ligeros descansan junto a familias y empleados. Es su 
casa y su trabajo. Y los niños van a la escuela -durante el curso- en 
un camión-aula, ya que el Ministerio de Educación les facilita un 
maestro que recorre con ellos España. Sin duda es una vida difícil, 
pero no renuncian a ella. Los que han probado a trabajar fuera del 
circo han vuelto; los niños nacen cada uno en una ciudad; apenas 
descansan 10 ó 15 días en todo el año. Y cuando lo hacen, en vez 
de ir a su casa, en La Rioja, lo hacen en sus almacenes de un 
pueblo de Zaragoza. Allí poseen 10.000 metros cuadrados de 
terreno y centenares de metros de naves, cuenta el director, 
Ramón Sacristán. 

El traslado no es fácil. En cada desplazamiento se hacen cuatro viajes, 
ya que no hay conductores suficientes. Son unos 14 tráilers los que 
van de una ciudad a otra cada vez, acompañados de un microbús 
para llevar a los conductores de nuevo a por más vehículos. 

En el recinto ferial de Rostrío (Santander) todo está perfectamente 
organizado. Ni delirando muchos pensarían que se levanta todo el 
campamento en un día. Pero es así. A la hora del montaje todos 
trabajan. Desde los malabaristas hasta los cuidadores de animales 
hacen realidad que en un tiempo récord todo esté listo. Las 
viviendas son enormes caravanas, adosadas a cabinas de camión. 
En su interior, las comodidades son impensables para quien no las 
conoce. Dentro de los vehículos -algunos tienen largos pasillos- la 
impresión no es la de estar en una caravana. Salón, dos o tres 
dormitorios, baño y cocina bajo el mismo techo de forma 
aparentemente milagrosa. Otro colosal tráiler, muy próximo a las 
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viviendas, acoge la cocina y el comedor general, ya que apenas se 
usan las cocinas de las caravanas. 

 
Disponible 

en:<http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20070729/cantabria/rep
ortaje-vida-trabajo-bajo_20070729.html> (Texto adaptado) 

 
19- Marca la alternativa correcta. 
 
La finalidad del texto del reportaje es: 
 
a) contar la historia del circo Holiday. 
b) contar la historia de la familia Sacristán. 
c) hacer una entrevista al director, Ramón Sacristán. 
e) hablar de la ciudad de Santander. 
 
20- El título del reportaje llama al circo Holiday de “pequeña ciudad que 

recorre España” por: 
 
a) ser um circo familiar. 
b) la cantidad de tráileres que se desplazan de uma ciudad a otra. 
c) la cantidad de empleados que tiene el circo. 
d) el hecho de tener un camión-aula y un maestro propio. 
e) estar en recinto ferial de Rostrío, en Santander. 
 
21- Según el texto, el circo “es una forma de vida” ya que:  
 
a) los miembros de la familia nacen y viven en el circo toda su vida. 
b) ganan su sustento del trabajo en el circo. 
c) la mitad de los miembros viene del resto de España. 
d) la mitad de los miembros viene de toda Europa. 
e) están en Santander para representar su espetáculo. 
 
22- La frase del texto que dice “Sin duda es una vida difícil, pero no 

recuncian a ella” significa que: 
 
a) no renuncian a la vida en el circo porque es difícil. 
b) no renuncian a la vida en el circo porque es fácil. 
c) renuncian a la vida en el circo porque es difícil. 
d) no renuncian a la vida en el circo porque es difícil encontrar otra 

vida. 
e) aunque la vida en el circo es difícil, no renuncian a ella. 
 
23- La dificultad del traslado del circo radica en que: 
 
a) tiene muchos tráileres. 
b) tienen que llevar un microbús. 
c) hay pocos conductores. 
d) todos los trabajadores se desplazan con sus familias. 
e) los desplazamientos son frecuentes. 
 
24- Cuando el circo se desplaza: 
 
a) se instala todo de nuevo en un día. 
b) no es posible montarlo en un día. 
c) solamente trabajan los empleados encargados del montaje. 
d) los malabaristas son los responsables del traslado. 
e) el mayor problema es el traslado de los animales. 

 

 

INGLÊS [25-30]: 

 

25. Choose the correct answer. 
 

Write _____ a letter. He's waiting for _____.  
a) him - it    
b) he - it    

c) him - its    
d) she - it    
e) us - it    
   
26. Choose the correct answer. 

_____ mother gave _____ a beautiful dress.  
a) His - his    
b) My - my    
c) Their - their    
d) Our - our    
e) Her - her    
   
Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se a 

Pronomes Reflexivos: 

 

27. She told me she was little out of practice, so I typed the letters by 

__________.  
a)  myself    
b)  herself    
c)  himself    
d)  themselves    
e)  ourselves 

 

28. Lenita and I always look at __________ in the mirror before leaving 

for school. 

a) themselves 

b) ourselves 

c) yourself 

d) yourselves 

e) myself 

 

29. She __________ had told her children not to misbehave. 

a) himself 

b) itself 

c) ourselves 

d) myself 

e) herself 

 

30. Donald did the exercise __________, but his teacher didn't believe 

in him. 

a) herself 

b) himself 

c) itselves 

d) myself 

e) ourselves 

 
 

FILOSOFIA [31-36]: 

 
 

31. A imagem ao lado nos remonta à figura do pensador que, em nosso 
caso, o conhecemos por filósofo. Simultaneamente, podemos ver 
na figura uma representação da própria ideia de filosofia em si. 
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 Neste caso, consoante a imagem, qual das seguintes opções é 
representativa da origem da filosofia? 

 
A) A filosofia nasceu exclusivamente com o advento da filosofia 

positivista que, no século XIX, postulava um caminho para o 
conhecimento cuja característica seria um cientificismo 
fundamentado na observação de dados concretos e exatos. 

B) Provavelmente é a mitologia a origem do pensamento filosófico 
visto que a mesma criou condições históricas, materiais e 
cientificas que propiciaram o que conhecemos por conhecimento 
filosófico. 

C) A filosofia nasce da nossa capacidade de explicar, de nossa 
capacidade de compreender, de nossa capacidade de julgar, enfim, 
de nossa capacidade de criar. Com efeito, a filosofia nasce da 
curiosidade em querer entender como as coisas são e porque são. 

D) O principal elemento que explica o surgimento da filosofia é a 
necessidade de procurar um pensamento que seja uniforme, dando 
aos seres humanos uma capacidade de se tornarem politicamente 
seres que vivem em harmonia devido a característica da filosofia 
em ser uma harmonizadora. 

E) NDA. 
 

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) A Filosofia é um tipo de conhecimento que surge simplesmente das 
opiniões assistemáticas do senso comum. 

 
33. Há na filosofia uma discussão que envolve o ser humano numa 

busca pela distinção entre o bem e o mal, fazendo-o enxergar como 
bem proceder seja na vida familiar, na sua inserção no meio social 
e, até, mesmo em relação àqueles que prejudicam o bem comum 
na sua sociedade. Essa mesma discussão permeia o campo da 
ciência, medicina, religiões e outros aspectos importantes da 
sociedade, proporcionando um olhar crítico sobre os fatos, gestos e 
mentalidades em direção ao bem. Essa discussão é um ramo da 
filosofia, qual? 

 
A) Sociologia 

B) Justiça 

C) Metafísica 

D) Metafísica 

E) Ética 

 
34. A Sociologia é uma ciência recente, fundamentada no século XIX, 

que tem como objeto de estudo as interações humanas ou sociais. 
Em relação ao seu contexto de surgimento, ela foi influenciada por: 

 

A) Revolução Francesa, Revolução Industrial 

B) Advento da Contemporaneidade e Fim do socialismo 

C) Surgimento das máquinas e do Constituição do Estado Absolutista 

D) Fim do Imperialismo europeu e surgimento e Navegações 

Espanholas 

E) Os Movimentos Sociais na Revolução na Mesopotâmia 

 
35. A Sociologia é uma ciência recente, iniciada no século XIX, após as 

grandes mudanças que se desdobraram na sociedade europeia. 
Anteriormente, a compreensão social não era possível dentro de 
moldes científicos, mas somente por especulações filosóficas que 
não a tinham como problema central. Nesse caso, o que confere à 
sociologia o caráter de ciência? 

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

científico 

B) A possibilidade de fazer um conhecimento social que anteriormente 

inexistia 

C) O emprego de um método científico que considera a observação 

dos fatos  

D) A utilização de um método científico que se baseia na apenas no 

intelecto para tirar conclusões de determinado problema. 

E) A utilização dos discursos da opinião pública e da mídia. 

 
36. A filosofia, amor pelo saber, busca ampliar incessantemente a 

compreensão da realidade para apreendê-la, trilhando um caminho 
para o conhecimento a partir de três dos seus principais Ramos. 
Deste modo, assinale na segunda coluna o algarismo que lhe 
corresponde na primeira. 

 
I – ONTOLOGIA 
II – EPISTEMOLOGIA 
III – ÉTICA 
 
(   )  Estudo do comportamento moral e social. Os filósofos que o 

estudam, querem saber o que significa ser uma pessoa e como as 
pessoas podem e devem agir. 

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

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

 
A sequência correta é: 
 
A) I,II,III 
B) II, I, III 
C) III, II, I 
D) III, I, II 
E) I, III, II 
 
 

HISTÓRIA [37-48]: 

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

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

II. A consagrada divisão temporal de História Antiga, História Medieval, 
História Moderna e História Contemporânea reflete o eurocentrismo 
da ideia de História Universal linear. 

III. A periodização é um recurso metodológico do saber histórico que 
serve para orientar a compreensão de acontecimentos e processos 
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vividos, como forma de evitar o anacronismo, ou seja, evitar atribuir 
a uma época o que a ela não pertence. 

Considerando as afirmações, está(ão) correta(s): 
a) somente I          
b) somente I e II         
c) somente II e III          
 d) somente III           
e) todas. 
 
38. O termo História possui diverso significado o que, sem dúvida, 

denota a importância da explicação e da compreensão temporais 
nas nossas vidas. De acordo com essa afirmação, define-se 
História como: 

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

II. O estudo da relação que os homens do tempo presente têm com o 
passado, de maneira que possam se posicionar quanto ao que 
deva ou possa ser transformado, mantido ou criado na construção 
do futuro. 

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

Está (ão) correta(s):  
a) apenas I             
b) apenas III            
c) apenas II              
d) apenas II e III            
e) todas 
 
39. Observe abaixo a “Árvore Genealógica da Humanidade”.  

 
 
(Fonte: CURTIS, Helena et all. Biology. 5.ed. New York Worth, 1989) 
Analise as proposições abaixo, que expressam “características do 

Homo sapiens moderno”. 
I. Sua anatomia é muito semelhante à que temos hoje. 
II. Em curto espaço de tempo, ele se espalhou pelo mundo, povoando a 

Oceania e a América. 
III. A linguagem era a sua principal diferença em relação às outras 

espécies de hominídeos. 

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

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

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

a) I – II – III                
b) I – II – IV             
c) I – II – V                  
d) II – III – IV          
e)  III – IV – V 
 
40. O conhecimento produzido pelos historiadores decorre de um 

permanente diálogo entre o historiador e as fontes históricas. Sobre 
as fontes históricas e o trabalho de produzir a História, é correto 
afirmar que: 

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

b) os especialistas do saber histórico, ainda hoje, só podem considerar 
como fontes históricas os documentos oficiais, muito embora a 
atuação humana deixe marcas e registros temporais. 

c) a ciência histórica, atualmente, recorre às áreas afins e às técnicas 
que as auxiliam para desvendar os vestígios ou registros concretos 
da ação humana, considerados fontes históricas. 

d) a produção do saber histórico depende da localização de objetos e 
sinais da atuação humana, capazes de identificar as estruturas 
sociais organizadas, com o auxílio da escrita e conhecimentos 
astrológicos.  

e) o saber do historiador privilegia a manifestação do trabalho humano 
em seu cotidiano, baseando-se unicamente nos registros das 
macro-estruturas econômicas como fontes históricas. 

 
41. Entre os historiadores, existe o consenso de que o saber histórico é 

construído a partir de fontes. Portanto, é INCORRETO afirmar que 
as fontes históricas são: 

a) signos, sinais e vestígios do passado dos homens que são 
recolhidos, agrupados e criticados para fundamentar o 
conhecimento produzido pelos historiadores. 

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

c) diversos tipos de referência do passado, dentre os quais se incluem 
escritos, manuscritos, imagens, patrimônio arquitetônico e cultural – 
de tipo material ou simbólico. 

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

e) todas as referências de atividades humanas, pois compõem o 
patrimônio cultural de todo e qualquer grupo humano, servindo de 
indicadores do seu passado. 

 
42. A historiografia costuma chamar as sociedades que se 

desenvolveram antes da invenção da escrita como “pré-históricas”. 
Os homens dessas sociedades paulatinamente superaram suas 
deficiências físicas e de raciocínio, bem como de adaptação ao 
ambiente, onde passaram a criar condições materiais para 
sobreviver. Sobre esse longo período, em que viveram essas 
sociedades, afirma-se: 

I. O paleolítico é caracterizado como o período da pedra lascada, em 
que a luta pela sobrevivência tinha por base a caça, a pesca e a 
coleta. Os homens eram nômades, viviam em bandos e habitavam 
as cavernas. 

II. A principal conquista do neolítico foi o domínio do fogo, que 
possibilitou ao homem defender-se de animais, preparar alimentos, 
proteger-se do frio e sedentarizar-se, organizando-se em tribos e 
vivendo em aldeias agrícolas auto-suficientes. 
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III. Duas características marcaram a Idade dos Metais: a revolução 
urbana e o uso de instrumentos de metal na fabricação de 
utensílios e armas. Esse período se distingue pela harmonia entre 
os povos. 

Considerando as afirmativas, está(ão) correta(s): 
a) apenas I                
b) apenas II               
c) apenas III              
d) apenas I e II            
e) todas. 
 
43. Considerando-se a conceituação atual de fonte histórica, é correto 

afirmar que as fontes históricas são constituídas por 
a) fatos humanos ou naturais ocorridos no passado, escritos sob a 

forma de uma narrativa verdadeira. 
b) evidências da ação humana, após receberem um tratamento 

narrativo ou explicativo pelo historiador. 
c) informações cronológicas datadas, classificadas e ordenadas pelos 

profissionais de História. 
d) textos escritos em que se comprove a veracidade de suas 

informações. 
e) informações documentais neutras em relação às idéias de época. 
 
44. Segundo o historiador Fernand Braudel, “o historiador não sai 

jamais do tempo da história: esse tempo agarra-se ao seu 
pensamento como a terra à enxada”. 

A partir da leitura dessa frase é Correto afirmar que: 
a) o historiador tem dificuldade de compreender seu próprio tempo, 

pois não consegue ser neutro e imparcial. 
b)   o tempo presente obscurece a explicação do passado histórico. 
c)  a historiografia é capaz de compreender o passado na sua 

totalidade, visto que o historiador domina os processos de 
explicação da temporalidade humana. 

d)   as transformações sociais são objeto da Sociologia e o passado é 
objeto da História. 

e)   o trabalho de interpretação do historiador acerca das ações 
humanas está impregnado 

pela construção de temporalidades. 
45. Leia, com atenção, o texto que se segue: 
“– Guardas! Guardas! – grita Creonte, alucinado. – Levem depressa, e 

para bem longe daqui, este homem 
desgraçado que, querendo sobrepor -se aos deuses, matou noiva, filho, 

esposa e mãe. Ai de mim, tudo desmorona a 
meu redor. Um deus, sim, um deus desabou sobre mim com seu peso 

enorme e calcou aos pés a minha sorte. 
– Não se devem ofender os deuses. Os golpes impiedosos que eles 

infligem ensinam os homens arrogantes a chegar à 
velhice com sabedoria. Eis a primeira condição da felicidade – conclui o 

corifeu, secundado pelo coro dos velhos tebanos.” (SÓFOCLES. 
Antígone. Tradução e adaptação de Cecília 

Casas. São Paulo: Scipione, 2004 , p. 38-39). 
 
A passagem acima é extraída da peça Antígone, do poeta e 

dramaturgo grego Sófocles (496-405 a.C.). A tragédia clássica 
caracteriza-se pelas tentativas humanas de fugir do destino 

determinado pelos deuses. Na sociedade grega da Antigüidade, 
a) os deuses eram divindades infalíveis e onipresentes e, por isso, 

detinham em suas 
mãos os destinos da Humanidade.  
b) Zeus era equivalente ao Deus dos cristãos, tendo apenas uma 

denominação distinta. 
c) a religião estabelecia rígido controle moral, considerando como 

pecado o sexo e o 
consumo de vinho. 
d) os deuses eram imagens projetadas dos próprios homens, 

adquirindo, além da forma 
humana, suas paixões, defeitos e vícios. 

e) os deuses eram divindades abstratas, sem forma definida, possuindo 
apenas 

características morais e espirituais. 
 
46.  A idéia de democracia surgiu em Atenas, Grécia, no século V a.C.. 

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

a)   diferente da praticada em outros países ocidentais, porque os 
brasileiros são menos rebeldes e mais cordiais. 

b)   semelhante à praticada na Grécia antiga, porque nem todos podem 
participar da escolha do Presidente da República. 

c)   diferente da proposta na Independência dos EUA, porque a 
condição econômica da população brasileira é precária. 

d)   semelhante à proposta na Revolução Francesa, porque considera a 
liberdade um direito fundamental de todos. 

e)  diferente de todos os modelos democráticos já experimentados, 
porque o clima tropical facilita as relações pessoais. 

47. Pode ser considerado(a) como fator gerador do Renascimento 
Comercial ocorrido na Europa a partir do século XI: 
  
I.  A crise do modo de produção feudal, provocada pela 
superexploração da mão-de-obra através das relações servis de 
produção. 
 
II.  A disponibilidade de mão-de-obra provocada, entre outros 
fatores, pelo crescimento demográfico a partir do século X. 
 
III.  A predominância cultural e ideológica da Igreja, com a 
valorização da vida extraterrena, a condenação da usura e sua 
posição em relação ao "justo preço" das mercadorias. 
 
IV.  A aquisição das "cartas de franquia", que fortalecia e libertava a 
nascente burguesia das obrigações tributárias para com os 
senhores feudais. 
 
V.  O movimento cruzadista que, retratando a estrutura mental e 
religiosa do homem medieval, se estendeu entre os séculos XI e 
XII. 

 
a) I, II, IV e V.  
b) II e IV.  
c) III e IV.  
d) I, II e III.  
e) I, II, IV e V. 
48. O Império Bizantino dominou vastas regiões de diferentes etnias, 

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

a) O Monofisismo, uma corrente religiosa européia, concebia o caráter 
unicamente humano de Cristo, contrapondo-se ao poder central e à 
influência das províncias asiáticas, que defendiam a dupla natureza 
de Cristo (divina e humana). 

b) A Questão Iconoclasta expressou as divergências entre os 
sacerdotes orientais (egípcios e maronitas) – defensores do culto 
das imagens – e os sacerdotes ocidentais (gregos e latinos) – 
contrários ao culto das imagens. 

c) O Cisma do Oriente (1054) dividiu o Cristianismo em duas Igrejas, a 
Católica Romana e a Cristã Ortodoxa, significando um dos passos 
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decisivos para a afirmação do poder papal na Europa Ocidental e 
da influência bizantina no leste europeu. 

d) O Tribunal do Santo Ofício (a Inquisição) servia para garantir a 
ortodoxia da Igreja e foi 

criado pelo Basileus como instrumento de controle do poder central 
sobre as heresias, que explodiram primeiramente no Império 
Bizantino. 

e) O Arianismo, uma heresia religiosa, foi responsável pela conversão 
dos povos germânicos (os “Bárbaros”) ao cristianismo, defendendo 
a superioridade dos povos arianos sobre asiáticos e semitas. 

 
 

GEOGRAFIA [49-60]: 

49.(Uel-adaptada) Considere as frases a seguir. 

A “Afinal, o que é o homem dentro da natureza? [...] 

é-lhe impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o 

envolve.[...] 

O autor destas maravilhas conhece-as; e ninguém mais”. (Blaise 

Pascal) 

B “A antiga aliança rompeu-se. O homem sabe, finalmente, que 

está só na imensidade indiferente do universo, donde emergiu por 

acaso. Nem o seu destino nem o seu dever estão escritos em parte 

alguma”. (Jacques Monod) 

Assinale a alternativa que indica, corretamente, as frases que 

expressam, respectivamente, as posições em defesa de: 

criacionismo e evolucionismo. 

 

a) A, B. 

b) B, A. 

 
50. (UEA) As imagens de satélite têm sido utilizadas na geografia em 

uma grande variedade de aplicações, entre as quais destaca-se. 
a) a catalogação de monumentos arqueológicos abaixo da superfície 

do solo. 
b) a identificação de minerais de interesse comercial em águas 

profundas. 
c) o auxílio na interpretação dos fluxos de produtos agrícolas, devido à 

modernização no campo. 
d) o monitoramento das mudanças relacionadas ao uso da terra. 
e) a reflexão acerca dos movimentos sociais existentes no campo e na 

cidade. 

 
51. (UEMG) O texto a seguir revela como a modernização dos 

agronegócios pede por novas tecnologias, tal como o 
monitoramento via satélites. 

Algumas técnicas de geografia e cartografia vêm sendo empregadas na 
análise e gestão agrícola, uma vez que novos satélites comerciais 
oferecem imagens cada vez mais precisas, detalhadas e 
atualizadas de qualquer localidade do território nacional brasileiro. 

Conhecido como Sensoriamento Remoto, esse conjunto de técnicas 
possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície 
terrestre (objetos, áreas, fenômenos), através do registro da 
interação da radiação eletromagnética com a superfície, realizado 
por sensores distantes, ou remotos. Geralmente esses sensores 
estão presentes em plataformas orbitais ou satélites(...).SEABRA, 
Felipe. http://www.digibase.com.br 

  
O texto aponta para aspectos importantes, que podem ser relacionados 

à evolução moderna dos agronegócios. 
Pode-se afirmar CORRETAMENTE que, nos termos do texto, 
a) as informações obtidas por imagens de satélites não influenciam 

outras áreas, como as de 
abastecimento e distribuição de alimentos. 
b) além da agricultura extensiva, os segmentos de meio ambiente, 

recursos hídricos e segurança pública estão sendo beneficiados 
com a nova geração de satélites. 

c) o monitoramento de safras a partir de imagens de satélites é, 
atualmente, uma fonte importante de informações para melhor 
aproveitamento das áreas das lavouras modernas. 

d) o Sensoriamento Remoto favorece o manejo e o monitoramento das 
safras agrícolas, sem promover interferências na gestão logística 
da produção. 

 
52. (UEG) A linha imaginária que circula a Terra a 23°27’ de latitude 

norte denomina-se: 
a) Círculo polar Ártico.    
b) Meridiano de Greenwich.    
c) Trópico de Câncer.    
d) Trópico de Capricórnio.   

 
53. (UENP) Com base na figura a seguir e assinale a alternativa 

correta. 
  
Coordenadas geográficas do globo. 
  

 
 a) O ponto B situa-se no paralelo 40o N e 80o W de Greenwich. 
b) O ponto C está situado a 20o de latitude Sul e a 40o de longitude 

oeste. 
c) Os pontos A e B estão situados nos hemisférios oriental e 

setentrional. 
d) O ponto D está situado a 10o ao sul do Equador e 20o do hemisfério 

ocidental. 
e) Os pontos A e C situam-se nos hemisférios ocidentais e os pontos C 

e D encontram-se nos hemisférios 
boreais ou austrais. 
 

54. (UPF) Analise as proposições e identifique a errada. 
a) As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que representam 

medidas, em graus, e possibilitam identificar a localização de um 
lugar na superfície do globo. 

b) Um avião, ao cruzar a linha internacional da data, no sentido oeste-
leste, retrocede um dia no calendário. 

c) A longitude inicial é de 0o e a final de 180o, podendo ser norte ou sul. 
d) A rede de linhas que representam paralelos e meridianos, sobre a 

qual se desenha um mapa, constitui o que se denomina de 
projeção cartográfica. 

e) A escala cartográfica indica a proporção entre as distâncias medidas 
no mapa e as distâncias reais na superfície terrestre. 

 
55. 
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A palavra geografia é originada do grego; 
geo quer dizer “Terra”, e grafia. “escrita”. 
Portanto, a origem do termo está 
associada à preocupação central de 
descrever a Terra, com a localização e a 
distribuição das coisas e dos seres vivos 
sobre a superfície terrestre. Era preciso 
medir e estabelecer os limites entre 
propriedades e registrar os percursos 
entre as novas terras descobertas pelos 
viajantes. Foi por isso que a Geografia 
surgiu como uma nova área do 
conhecimento, muito próxima da 
Matemática e da Astronomia. 

 

KRAJEWSKI, Ângela Correa. Geografia: pesquisa e ação. São Paulo: 

Moderna, 2003. p. 2. 

Com relação ao surgimento dessa nova área do conhecimento, a 

Geografia, leia as alternativas. 

I. A origem da Geografia vincula-se aos estudos de grandes 

pensadores da cultura grega, dentre eles Heródoto (484-425 a.C.), 

conhecido como o pai da História e da Geografia. 

II.Durante o período da Idade Média, a Geografia esteve praticamente 

ausente no mundo ocidental, pois o Teocentrismo ignorava 

qualquer conhecimento científico que contestasse os dogmas da 

Igreja. 

III.A Geografia, a partir do século XX, tornou-se uma ciência voltada 

principalmente para os interesses do estado, como a guerra, não 

fazendo nenhuma crítica ao sistema e sendo apenas descritiva. 

IV.A Geografia sempre foi conhecida como a mais importante das 

ciências, principalmente no período da Idade Média, onde ela era a 

principal fonte de informações e de conhecimentos sobre o Novo 

Mundo. 

V.Foi somente a partir do século XIX que a Geografia tornou-se ciência e 

foi por intermédio da Escola Alemã que surgiu a Geografia 

Científica ou Moderna. 

Estão corretas 

a) I, II e III. 

b) II, III e V. 

c) I, II e V. 

d) III, IV e V. 

e) Todas estão corretas. 

 

56 .(UFPE – 2002) “O tratamento dos aspectos físicos do planeta ou, 

como querem alguns, do quadro natural, não faz da geografia e 

nem da geografia física uma ciência natural, biológica ou da terra; 

ela é, acima de tudo, uma ciência do espaço e é aí que 

encontramos sua característica fundamental. Enquanto divisão 

geral das ciências, ela se encontra indubitavelmente entre as 

ciências humanas e é ali o seu lugar correto, haja vista possuir 

como objetivo primeiro o estudo do jogo de influências entre 

sociedade e natureza na organização do espaço .”   (MENDONÇA, 

Francisco. Geografia Física: Ciência Humana? Ed. Contexto, 1989) 

 

Após a leitura do texto, pode-se afirmar que o autor: 

 

a) considera que a Geografia, por ser uma ciência do espaço, não 

mantém relações com as ciências naturais, que se dedicam ao 

estudo da estruturação natural das paisagens. 

b) defende que a Geografia é uma ciência humana, mas, mesmo 

assim, não pode ser considerada uma ciência social porque 

também estuda a estruturação do quadro natural. 

c) só considera como análise geográfica a interpretação das 

interferências do quadro natural sobre a produção do espaço 

geográfico. 

d) defende que o objetivo central da ciência geográfica é a análise da 

produção do espaço a partir das relações entre a sociedade e o 

meio natural. 

e) concorda com o fato de que a Geografia é apenas uma disciplina e 

não uma ciência natural, biológica ou da Terra. 

 

57. (UFPE – 2003) Vamos supor que um determinado pesquisador 

escreveu o seguinte texto sobre a Amazônia brasileira. 

 

“A Amazônia brasileira, uma das principais regiões do País, está 

fadada ao subdesenvolvimento. O distanciamento físico entre ela e 

as demais regiões e as condições naturais extremamente adversas 

impedem ou dificultam consideravelmente qualquer tentativa 

governamental de promover o crescimento econômico regional. É 

praticamente impossível pensar em desenvolvimento num espaço 

geográfico caracterizado por um clima com elevadas temperaturas 

médias mensais, uma umidade relativa do ar excessiva e solos 

bastante lixiviados.” 

 

Esse pesquisador está defendendo idéias que podem ser 

consideradas como nitidamente: 

 

a) marxistas. 

b) possibilistas. 

c) neo-liberais. 

d) neo-malthusianas. 

e) deterministas. 
 

58. (UPE – 2006) 

“Esse autor, porém, traria a grande contribuição para a formulação 

esquemática do conhecimento geográfico, com seu livro 

Antropogeografia e com a propagação das idéias deterministas, 

que consideravam a existência de uma grande influência do meio 

natural sobre o homem. De formação antropológica, ele foi bastante 
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influenciado pelas idéias evolucionistas de Charles Darwin e Ernest 

Haeckel, admitindo que, na luta pela vida, venceriam sempre os 

mais fortes e que a vitória dos mais fortes, dos mais aptos sobre os 

mais fracos era o resultado lógico da luta pela vida” 

(ANDRADE, Manuel Correia de. Geografia Econômica. São Paulo: Ed. 

Atlas, 1987). 

 
O texto está se referindo ao seguinte pensador da Geografia 

 

A) Frederich Engels. 

B) Pierre George. 

C) André Cholley. 

D) Alexander Von Humboldt. 

E) Frederico Ratzel. 

 

59. (UPE – 2001) Considere o texto a seguir: 

“Da passagem do século até os anos da Segunda Guerra Mundial, 

a Geografia viveu um período de grande florescimento cultural que 

podemos caracterizar como da “Geografia Clássica”, em que 

pontificaram os grandes chefes de escola. O seu início foi marcado 

pelos debates que resultaram na total refutação do determinismo 

geográfico”. (BERNARDES, Nilo. Geografia e Desenvolvimento) 

 

O que significa “determinismo geográfico”? 

 

A) Trata-se de um princípio geográfico que leva em consideração 

apenas a ação do homem sobre o meio natural. 

B) Trata-se de uma escola geográfica que defende a idéia de que o 

crescimento da população deve ser controlado pelo Estado. 

C) Trata-se de uma corrente da Geografia que considera as condições 

naturais como determinantes do desenvolvimento ou não do 

espaço geográfico. 

D) Trata-se de um princípio da chamada Geografia Marxista que vê na 

natureza a causa principal do desenvolvimento econômico do 

espaço geográfico. 

E) Trata-se de uma tendência da Geografia que considera que a 

sociedade pode vencer as adversidades naturais. 
 

60 .(UFG) Observe as figuras a seguir. 

  

 
Disponível em: <http://www.novaterraesoterico.blogspot.com>. 

Ilustração esquemática, sem escala. Acesso em: 18 set. 2010. 

[Adaptada] 

  

Os ângulos de incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra, 

demonstrados nas figuras, apresentam duas situações distintas, 

que caracterizam os solstícios e os equinócios. Em ambas as 

figuras, o ponto A representa uma cidade sobre a linha do equador, 

ao meio-dia. A Figura 2 mostra a incidência do sol três meses após 

a situação ilustrada na Figura 1. A Figura 1 representa o 

  

a) equinócio de primavera no hemisfério sul, quando a incidência dos 

raios solares é oblíqua à superfície da Terra em A. 

b) equinócio de primavera no hemisfério sul, quando a incidência dos 

raios solares é perpendicular à superfície da Terra em A. 

c) equinócio de outono no hemisfério sul, quando a incidência dos raios 

solares é perpendicular à superfície da Terra em A. 

d) solstício de verão no hemisfério norte, quando a incidência dos raios 

solares é oblíqua à superfície da Terra em A. 

e) solstício de inverno no hemisfério sul, quando a incidência dos raios 

solares é oblíqua à superfície da Terra em A. 

 

 

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 
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(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. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II e IV, apenas. 

 
62. O jur ista norte -americano Louis Brandeis (1856 -  1939) 

é considerado por  muitos o primeiro a pensar sobre o 
conceito do dire ito à privacidade, em suas palavras,  
"the r ight to be le ft a lone" (em português, o direito de 
ser deixado em paz).  No art igo "O dire ito à privacidade",  
de 1890, ele expõe que “a lei comum assegura a cada 
indivíduo o d irei to de determinar , ordinariamente, até 
que ponto os seus pensamentos, sentimentos e 
emoções devem ser comunicados aos outros”.  No 
Brasil ,  a privacidade é um direito de todos,  garant ido 
pelo art igo 5º  da Consti tu ição Federal  de 1988, com 
isso podemos af irma que  

a) Não são invio láveis a int imidade, a vida 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 vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas,  assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

c) São invioláveis a int imidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas,  assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua vio lação.  

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

e) N.d.a.  
 
63. A palavra “sexting”  é uma junção das palavras sex 

[sexo] e texting [envio de mensagens] e poderia ser 
apenas a troca de imagens eróticas ou sen suais entre 
casais, namorados ou pessoas que estão em algum t ipo 
de re lacionamento, mas acabou tornando -se uma prática 
“cr iminosa” e vingativa.  Não à toa ganhou o apelido de 

“pornografia de revanche”. Qual motivo estaria 
principalmente associado a esse ape lido? 

a)  Casos em que ex-namorados ou ex-mar idos publicam na 
internet fotos e vídeos das namoradas como forma de 
vingança 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 d isparam e -
mails com as imagens erót icas para famil iares, amigos e 
colegas delas  

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

e) N.d.a  
 
 
 
64. 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  
 
65. Sexting é um angl ic ismo  que se refere à divulgação de 

conteúdos erót icos e sensuais através 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 apl ica -se o 
mesmo termo, mesmo que text ing se  ref ira 
originalmente em inglês mensagens enviadas como 
texto. Nesse sent ido, podemos dizer  que o sexting 
reúne caracter íst icas de diferentes práticas ofensivas e 
cr iminosas,  pois  

a) não envolve diretamente o ciberbully ing, mas ofende e 
difama as vít imas que têm suas imagens publicadas sem 
seu consentimento; est imula a pornografia infanti l  e a 
pedof i l ia em casos envolvendo menores , e em outros 
casos, enquadra-se como roubo de informações.  

b) envolve ciberbullying por ofender moralmente e di famar 
as vít imas que têm suas imagens publ icadas 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.  

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

d) envolve ciberbullying por ofender moralmente e di famar 
as vít imas que têm suas imagens publ icadas com 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.  

e) N.d.a.  
 
66. É um costume dos adolescentes se reunirem em 

shoppings para passear.  Mas quando centenas de 
jovens de peri fer 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 e les ganharam di ferentes interpretações:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/SMS
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a) ser iam um pretexto para fazer baderna e confusão, 
gerando prejuízos f inanceiros e de imagem para os 
centros comercia is;  ref lexo da fa lta de espaços públicos 
e de convivência segura para os jovens,  que veem no 
shopping sua única saída; e, ainda, como uma 
demonstração de desigualdade e e l i t ismo da sociedade 
brasi leira.  

b) surgimento com característ icas de bai les funk, que há 
anos acontecem nos bairros pobres da cidade, com 
encontros nos quais adolescentes conh ecem ídolos das 
redes sociais. 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 par tes do país, v irou 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 
milhares de jovens. O fenômeno tem ocorr ido 
principalmente em São Paulo.  

e) ref lexo da fa lta de espaços públ icos e de convivência 
segura para os jovens, que veem no shopping sua única 
saída; representando a um desejo de mudança de 
governo.  

 

 

FÍSICA [67-78]: 

67-As grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. As vetoriais 

são aquelas que possuem caráter direcional. Das alternativas 

abaixo, assinale aquela que tem apenas grandezas vetoriais: 

a) força, massa e tempo. 

b) tempo, temperatura e velocidade. 

c) potência, temperatura e densidade. 

d) deslocamento, massa e trabalho. 

e) velocidade, força e deslocamento. 

 

68- Um sistema é constituído por duas forças de direções 

perpendiculares entre si e de intensidades 60 N e 80 N. A força 

resultante dessas duas forças forma com a força de intensidade 80 

N um ângulo cujo seno vale: 

a) 0,50 

b) 0,60 

c) 0,75 

d) 0,80 

e) 1,00 

 

69- A soma de dois vetores de módulos 12 N e 18 N tem certamente o 

módulo compreendido entre: 

a) 6 N e 18 N 

b) 6 N e 30 N 

c) 12 N e 18 N 

d) 12 N e 30 N 

e) 29 N e 31 N 

 

70- Uma partícula está sob ação das forças coplanares conforme o 

esquema abaixo. A resultante delas é uma força, de intensidade, 

em N, igual a:   

 

                                   
a)110 

b) 70 

c) 60 

d) 50 

e) 30 

 
71- Dois corpos A e B se deslocam segundo trajetória perpendiculares, 

com velocidades constantes, conforme está ilustrado na figura 

adiante.  

 

                          

 

As velocidades dos corpos medidas por um observador fixo têm 

intensidades iguais a: VA = 5,0 (m/s) e VB = 12 (m/s). Quanto mede 

a velocidade do corpo A em relação ao corpo B?   

a) 10m/s 

b) 13m/s 

c) 15 m/s 

d) 20 m/s 

e) 30 m/s  

72- Um carro com massa 1000 kg partindo do repouso, atinge 30m/s 

em 10s. Supõem-se que o movimento seja uniformemente variado. 

Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro.  

a) 1000 N 

b) 2000 N 

c) 3000 N 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
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d) 4000 N 

e) 5000 N 

73. (Ufg 2013)  Baseado nas propriedades ondulatórias de transmissão 
e reflexão, as ondas de ultrassom podem ser empregadas para 
medir a espessura de vasos sanguíneos. A figura a seguir 
representa um exame de ultrassonografia obtido de um homem 
adulto, onde os pulsos representam os ecos provenientes das 
reflexões nas paredes anterior e posterior da artéria carótida. 

 

 
 
Suponha que a velocidade de propagação do ultrassom seja de 1.500 

m/s. Nesse sentido, a espessura e a função dessa artéria são, 
respectivamente:  

a) 1,05 cm – transportar sangue da aorta para a cabeça.    
b) 1,05 cm – transportar sangue dos pulmões para o coração.    
c) 1,20 cm – transportar sangue dos pulmões para o coração.    
d) 2,10 cm – transportar sangue da cabeça para o pulmão.    
e) 2,10 cm – transportar sangue da aorta para a cabeça.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto: 
 
Andar de bondinho no complexo do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro é 

um dos passeios aéreos urbanos mais famosos do mundo. Marca 
registrada da cidade, o Morro do Pão de Açúcar é constituído de 
um único bloco de granito, despido de vegetação em sua quase 
totalidade e tem mais de 600 milhões de anos.  

 
 
74. (Unicamp 2014)  O passeio completo no complexo do Pão de 

Açúcar inclui um trecho de bondinho de aproximadamente 540 m, 
da Praia Vermelha ao Morro da Urca, uma caminhada até a 
segunda estação no Morro da Urca, e um segundo trecho de 
bondinho de cerca de 720 m, do Morro da Urca ao Pão de Açúcar. 
A velocidade escalar média do bondinho no primeiro trecho é 

1v 10,8 km / h  e, no segundo, é 2v 14,4 km / h.  Supondo 

que, em certo dia, o tempo gasto na caminhada no Morro da Urca 
somado ao tempo de espera nas estações é de 30 minutos, o 
tempo total do passeio completo da Praia Vermelha até o Pão de 
Açúcar será igual a  

a) 33 min.    
b) 36 min.    
c) 42 min.    
d) 50 min.    
   
75. (Ueg 2012)  A órbita do planeta Terra, em torno do Sol, possui uma 

distância aproximada de 930 milhões de quilômetros. Sabendo-se 
que o ano possui 365 dias e 5 horas, a velocidade média exercida 
pela Terra para executar essa órbita é, aproximadamente, de  

a) 106.103 km/h    
b) 1.061 km/h    
c) 106 km/h    
d) 10,6 km/h    
   

76. (Ulbra 2012)  Um motorista pretende percorrer, em 4,5 horas, a 
distância de 360 km. Todavia, dificuldades imprevistas obrigam-no 
a manter a velocidade de 60 km/h durante os primeiros 150 
minutos. No percurso restante, para chegar no tempo previsto, ele 
deverá manter a seguinte velocidade média:  

a) 90 km/h.    
b) 95 km/h.    
c) 100 km/h.    
d) 105 km/h.    
e) 110 km/h.    
   
77. (Enem PPL 2012)  Em apresentações musicais realizadas em 

espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a 
instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além 
daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som 

se propaga no ar ( 2
somv 3,4 10 m / s  ) é muito menor do 

que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos 

( 8
sinalv 2,6 10 m / s  ), é necessário atrasar o sinal elétrico 

de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo 
instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar 
contornar esse problema, um técnico de som pensou em 
simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente 
para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som, em um 
alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco.  
A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de 
comprimento mais próximo de   

a) 31,1 10 km.     

b) 48,9 10 km.     

c) 51,3 10 km.     

d) 55,2 10 km.     

e) 136,0 10 km.     

   
78. (Ucs 2012)  A nanotecnologia é um dos ramos mais promissores 

para o progresso tecnológico humano. Essa área se baseia na 
manipulação de estruturas em escala de comprimento, segundo o 
que é indicado no próprio nome, na ordem de grandeza de  

a) 0,001 m.    
b) 0,000.1 m.    
c) 0,000.001 m.    
d) 0,000.000.001 m.    
e) 0,000.000.000.000.001 m.    

  
 

QUÍMICA [79-90]: 

79. (Mackenzie-SP) O ácido adípico , matéria-prima para a produção 
de náilon, apresenta cadeia carbônica: 

 
 
 
 
 
 
 
a) saturada, homogênea e ramificada. 
b) saturada, heterogênea e normal. 
c) insaturada, homogênea e ramificada. 
d) saturada, homogênea e normal. 
e) insaturada, homogênea e normal. 
 
80. (UFPA) O Linalol, substância isolada do óleo de Alfazema, 

apresenta a seguinte fórmula estrutural: 
 
 

C CH2

O

HO

CH2 CH2 CH2 C

O

OH
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CH3

CH2 CH2 C CH

OH

CH3

CH2



 1ª série do Ensino Médio 1º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 21 de fevereiro de 2014 
 

 15 IGA 

 

 
 
 
 
Esta cadeia carbônica é classificada como: 
 
a) acíclica, normal, insaturada e homogênea. 
b) acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. 
c) alicíclica, ramificada, insaturada e homogênea. 
d) alicíclica, normal, saturada e heterogênea. 
e) acíclica, ramificada, saturada e heterogênea. 
 
81. (Osec-SP) A substância dietil-amina,                          
 
, tem cadeia carbônica: 
 
a) acíclica, saturada, heterogênea. 
b) cíclica, insaturada, heterogênea. 
c) acíclica, normal, homogênea. 
d) cíclica, saturada, homogênea. 
e) acíclica, ramificada, homogênea. 
 
82. (Osec-SP) Quando uma pessoa “leva um susto” a supra-renal 

produz uma maior quantidade de adrenalina que é lançada na 
corrente sanguínea. Analisado a fórmula estrutural 

 

da adrenalina,                                              ,  

 

 

podemos concluir que a cadeia orgânica ligada         ao anel aromático 

é: 

a) aberta, saturada e homogênea. 
b) aberta, saturada e heterogênea. 
c) aberta, insaturada e heterogênea. 
d) fechada, insaturada e homogênea. 
e) fechada, insaturada e heterogênea. 
 
83. Classifique os seguintes compostos aromáticos segundo os 

critérios: 
 
 mononucleares (M);  
 polinucleares com núcleos separados (PS); 
 polinucleares com núcleos condensados (PC). 

a)                                                        d)

b)                                                        e)

c)                                                         f)

CH2

CH3H3C

CH3

 
 
 
84. (U. Católica Dom Bosco-MS) A massa molecular da sulfanilamida é: 
 
a) 196 u 
b) 174 u 
c) 108 u 

d) 112 u 
e) 172 u 
 
85. Na notação 3CO2, estão representados: 
 
a) 3 moléculas, 3 átomos de Carbono, 9 átomos, 2 elementos 

químicos distintos e 6 átomos de Oxigênio; 
b) 3 moléculas, 3 átomos de Carbono, 9 átomos, 3 elementos 

químicos distintos e 6 átomos de Oxigênio; 
c) 1 molécula, 1 átomo de Carbono, 3 átomos, 2 elementos químicos 

distintos e 2 átomos e Oxigênio; 
d) 3 moléculas, 1 átomo de Carbono, 3 átomos, 3 elementos químicos 

distintos e 2 átomos de Oxigênio; 
e) 1 molécula, 3 átomos de Carbono, 6 átomos, 3 elementos químicos 

distintos e 2 átomos de Oxigênio. 
 
86. A relação abaixo contém uma série de substâncias numeradas: 
 
I – Água pura; 
II – Água pura + gelo puro; 
III – Açúcar (C6H12O6); 
IV – Cloro Gasoso; 
V – Hidróxido de Sódio  (NaOH); 
VI – Areia (SiO2) 
Assinale a única afirmação FALSA: 
a) a presença de III ou IV em I formará uma solução (mistura); 
b) II é um sistema difásico: 
c) III em VI forma uma substância; 
d) I em III forma uma solução homogênea; 
e) São substâncias compostas : III e VI 
 
87. O estado físico de uma substância depende de: 
 
a) Temperatura, somente; 
b) Temperatura e fonte de calor; 
c) Temperatura e pressão; 
d) Temperatura, pressão e fonte de calor; 
e) Temperatura, pressão e DDP. 
 
88. Fase é sempre: 
 
a) Uma porção arbitrariamente delimitada de um sistema; 
b) A menor parte do sistema que ainda apresenta todas as 

propriedades do mesmo; 
c) Uma das substâncias que compõem o sistema; 
d) Uma das misturas homogêneas de que se compõem um sistema 

heterogêneo; 
e) Qualquer parte heterogênea de um sistema de misturas. 
 
89.  (UFLA MG/2008)   Considere os sistemas abaixo. 
 

 
 
Os sistemas I, II e III correspondem, respectivamente, a 
a)mistura heterogênea, substância composta, mistura heterogênea. 
b)mistura homogênea, substância simples, mistura heterogênea. 
c)mistura homogênea, substância simples, mistura homogênea. 
d)mistura homogênea, substância composta, mistura heterogênea. 
 
90.  (UECE/2011)   Analise os itens a seguir e escreva nos parênteses 

F quando se tratar de um fenômeno físico ou Q quando se tratar de 
um fenômeno químico.  

(  ) A fervura da água a 100ºC.  
(  ) A obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico.  

C2H5 N C2H5

H

O

O

CH

H

CH2

H

OH
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SO2NH2H2N



 1ª série do Ensino Médio 1º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 21 de fevereiro de 2014 
 

 16 IGA 

 

(  ) O cozimento de um ovo em uma panela de pressão.  
(  ) O amadurecimento de uma fruta na árvore.  
(  ) A permanência do óleo de cozinha na fase de cima de um recipiente 

com água a que foi adicionado.  
 
A sequência correta de cima para baixo é  
a) F, Q, F, F, Q.  
b) F, Q, F, Q, F.  
c) Q, F, Q, F, Q.  
d) F, F, Q, Q, F.  

 

 

BIOLOGIA [91-108]: 

91. A taxa de água varia em função de três fatores básicos: atividade 
metabólica, idade e espécie. Baseado nesses dados, a alternativa 
que apresenta um conjunto de maior taxa hídrica é: 
 
a) coração, ancião, cogumelo; 
b) estômago, criança, abacateiro; 
c) músculo da perna, recém-nascido, medusa; 
d) ossos da perna, adulto, "orelha-de-pau"; 
e) pele, adolescente, coral. 

 
92. “Durante todo o ano de 1995, o governo  deixou de fornecer iodato 

de potássio aos fabricantes de sal. O iodo é essencial para o 
ser humano. Problemas, porém, só se manifestam em populações 
subnutridas que não incluem em sua alimentação produtos do mar, 
uma rica  fonte natural de iodo.”  

 
Revista Veja, 03/4/1996.) 
 
 Assinale a alternativa que apresenta,respectivamente, o nome da 

glândula afetada e a doença provocada pela falta desse elemento. 
a) Adeno-hipófise e nanismo. 
b)Tireoide e bócio. 
c) Suprarrenal e doença de Cushing. 
d)Pâncreas e diabetes mellitus  
e)Neuro-hipófise emdiabetes insipidus  
 
93.Uma dieta com consumo adequado de carboidratos, além de prover 

energia para o corpo, ainda proporciona um efeito de“preservação 
de proteínas”. A afirmação está correta porque: 

  
a)os carboidratos, armazenados sob a forma de gordura corpórea, 

constituem uma barreira protetora das proteínas armazenadas nos 
músculos. 

  
b) se as reservas de carboidratos estiverem reduzidas, vias 

metabólicas sintetizarão glicose a partir de proteínas. 
  
c) as enzimas que quebram os carboidratos interrompem a ação de 

outras enzimas que desnaturam proteínas. 
  
d) o nitrogênio presente nos aminoácidos das proteínas não podem ser 

inativados em presença de carboidratos. 
 
e) a energia liberada pela quebra de carboidratos desnatura enzimas 

que degradam proteínas 
 
94. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas 

no que se refere à cor da pele. Assinale a alternativa, dentre as 
apresentadas, que corresponde às pessoas desse grupo que têm 
maior chance de apresentar deficiência de vitamina D e que estão 
mais sujeitas a fraturas ósseas. 

a) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como ovos e 
derivados do leite, e que frequentemente tomam sol. 

 

b) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e 
derivados do leite, e que frequentemente tomam sol. 

 
c)Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como ovos e 

derivados do leite, e que raramente tomam sol. 
 
d) Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcio, como frutas 

cítricas e arroz, e que raramente tomam sol. 
 
e) Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio, como frutas 

cítricas e arroz, e que raramente tomam sol. 
 
95. Considere as alternativas a seguir relacionadas ao metabolismo. 
 
I. O glicogênio é uma forma de armazenamento de glicose. 
 
II. As proteínas são degradadas produzindo amônia e esta 

é,posteriormente, transformada em uréia. 
 
III.Os ácidos graxos são o principal produto da metabolização dos 

lipídios. 
 
Qual(is) está(ão) correta(s)? 
 
a) Apenas I. 
 
b) Apenas II. 
 
c) Apenas I e II. 
 
d) Apenas II e III. 
 
e) I, II e III 
 
96. Uma das doenças mais comuns entre as tripulações que 

participaram das Grandes Navegações apresenta, como 
sintomas,hemorragia nas mucosas, sob a pele e nas articulações. 
Essa doença, causada pela falta de vitamina C, é conhecida como: 

 
a) beribéri; 
 
b)anemia; 
 
c) escarlatina; 
 
d) escorbuto; 
 
e)raquitismo. 
 
97. (Uerj)  Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na 

fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano 

Lazaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen, 

ou simplesmente o vapor dele derivado, a causa do 

desenvolvimento do óvulo. 

Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, 
foi retirado o seguinte trecho: 

 
"... para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente 

que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo 
de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo 
vapor." 

 
Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do 

relatório é um exemplo de:  
a) análise de dados    
b) coleta de material    
c) elaboração da hipótese    



 1ª série do Ensino Médio 1º Teste Quinzenal  - 1º Trimestre - 2014 21 de fevereiro de 2014 
 

 17 IGA 

 

d) planejamento do experimento    
  
98.Leia o texto abaixo: 

Experiência com 53 anos dá novas pistas sobre origem da vida 
“A lama resultante de um ensaio experimental levado a cabo em 1952 

foi analisada recorrendo a tecnologia de ponta sugerindo que a 
Vida pode ter surgido a partir dos gases vulcânicos ou terá chegado 
à Terra em meteoritos. 

A origem da Vida é um tema que desperta muito interesse tanto por 
parte do público como da comunidade científica, que 
frequentemente produz novos estudos que corroboram ou 
contrariam as diferentes teorias. 

Recentemente, foi publicado na revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences mais um trabalho de investigação nesta área, 
que se destaca dos restantes por ser uma continuação de 
pesquisas levadas a cabo há mais de 50 anos, agora recorrendo às 
últimas tecnologias. 

Nos anos 1950 decorreu na Universidade de Chicago uma experiências 
famosa em que um ambiente com uma mistura de metano, amónia, 
vapor de água e hidrogénio, gases que terão estado presentes na 
atmosfera primitiva, foi sujeito a descargas eléctricas, produzindo-
se aminoácidos que podem ter as sido as partículas a partir das 
quais surgiu a Vida na Terra. 

Os cientistas levaram na altura a cabo outras tantas experiências 
paralelas criando atmosferas com diferentes gases, cujos 
resultados não foram, por qualquer razão analisados e que foram 
arquivados. 

Uma dessas experiências, que simulava a atmosfera com uma mistura 
de gases expelidos por um vulcão, entre os quais o ácido sulfídrico, 
produziu uma espécie de “lama” que foi seca e armazenada num 
frasco guardado numa caixa, que foi agora recuperada após a 
morte do investigador responsável, procedendo-se à sua análise. 

Os resultados revelaram a presença de 23 aminoácidos, 6 dos quais 
constituídos por enxofre, com duas configurações distintas, das 
quais apenas uma é característica dos produtos resultante da 
acção de microorganismos, o que indica que os aminoácidos que 
resultaram da experiência não podiam ser apenas consequência da 
contaminação por microorganismos. 

Dois dos aminoácidos contendo enxofre – a cisteína e a meteonina –  e 
três sem enxofre  são muito importantes em processos biológicos, o 
que sugere que os gases vulcânicos podem ter tido um importante 
papel na origem da vida. 

No entanto, parte dos aminoácidos gerados pelas experiências dos 
anos 50 também estão presentes em alguns meteoritos ricos em 
carbono, o que pode corroborar a teoria da origem extra-terrestre 
da Vida.” 

Fonte: 
http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=20&exmenuid=0&bl=1&

cid=32619 
Essa reportagem: 
a) Refere-se à hipótese autotrófica 

b) Afirma que o experimento realizado há mais de 50 anos estava 

errado, pois os pesquisadores não analisaram todos os dados que 

obtiveram. 

c) Mostra que a ciência é uma área do conhecimento que vive em 

constante mudança. A medida que novos conhecimentos são 

adicionados os cientistas percebem que as hipóteses antes 

consideradas verdadeiras podem estar incompletas ou mesmo 

equivocadas.  

d) O princípio descrito na letra anterior é chamado dogmatismo. 

e) Rejeita a hipótese da panspermia. 

 
99. (Fuvest)  O tema "teoria da evolução" tem provocado debates em 

certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas 

entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos 

tempos, a polêmica está centrada no termo TEORIA, que, no 

entanto, tem significado bem definido para os cientistas.  

 
Sob o ponto de vista da ciência, teoria é  
a) sinônimo de lei científica, que descreve regularidade de fenômenos 

naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles.    
b) sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem 

comprovação experimental.    
c) uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o 

senso comum para explicar fatos do cotidiano.    
d) uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que tenta explicar 

fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre 
eles.    

e) uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão 
comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade 
incontestável.    

   
100. (Fuvest)  No texto a seguir, reproduzido do livro "Descobertas 

Acidentais em Ciências" de Royston M. Roberts (Editora Papirus, 

Campinas, SP, 1993), algumas frases referentes a etapas 

importantes na construção do conhecimento científico foram 

colocadas em maiúsculo e identificadas por um numeral romano. 

 
"Em 1889, em Estrasburgo, então Alemanha, enquanto estudavam a 

função do pâncreas na digestão, Joseph von Merling e Oscar 
Minkowski removeram o pâncreas de um cão. No dia seguinte, um 
assistente de laboratório chamou-lhes a atenção sobre o grande 
número de moscas voando ao redor da urina daquele cão. (I) 
CURIOSOS SOBRE POR QUE AS MOSCAS FORAM ATRAÍDAS 
À URINA, ANALISARAM-NA E OBSERVARAM QUE ESTA 
APRESENTAVA EXCESSO DE AÇÚCAR. (II) AÇÚCAR NA URINA 
É UM SINAL COMUM DE DIABETES. 

Von Mering e Minkowski perceberam que estavam vendo pela primeira 
vez a evidência da produção experimental de diabetes em um 
animal. (III) O FATO DE TAL ANIMAL NÃO TER PÂNCREAS 
SUGERIU A RELAÇÃO ENTRE ESSE ÓRGÃO E O DIABETES.  

(...) Muitas tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem 
sucesso até 1921. Dois pesquisadores, Frederick G. Banting, um 
jovem médico canadense, e Charles H. Best, um estudante de 
medicina, trabalhavam no assunto no laboratório do professor John 
J. R. Mac-Leod, na Universidade de Toronto. Eles extraíram a 
secreção do pâncreas de cães. (IV) QUANDO INJETARAM OS 
EXTRATOS [SECREÇÃO DO PÂNCREAS] NOS CÃES 
TORNADOS DIABÉTICOS PELA REMOÇÃO DE SEU 
PÂNCREAS, O NÍVEL DE AÇÚCAR NO SANGUE DESSES CÃES 
VOLTAVA AO NORMAL, E A URINA NÃO APRESENTAVA MAIS 
AÇÚCAR." 

 
A alternativa que identifica corretamente cada uma das frases em 

destaque com cada uma das etapas de construção do 
conhecimento científico é:  

a) I - Hipótese; II - Teste da hipótese; III - Fato; IV - Observação.    
b) I - Fato; II - Teoria; III - Observação; IV - Teste da hipótese.    
c) I - Observação; II - Hipótese; III - Fato; IV - Teste da hipótese.    
d) I - Observação; II - Fato; III - Teoria; IV - Hipótese.    
e) I - Observação; II - Fato; III - Hipótese; IV - Teste da hipótese.    
 
 
101. Apesar de apresentarem algumas das características comuns a 

todos os seres vivos, os vírus carecem de outras características de 

grande importância. Por esse motivo alguns cientistas consideram 

os vírus como seres vivos, enquanto outros não consideram. 

Analise as afirmativas abaixo e marque aquela que contenha 

exclusivamente características dos seres vivos que os vírus 

possuam. 

a) Células, reprodução e evolução 
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b) Células, material genético e metabolismo constante. 

c) Material genético, interação e metabolismo constante. 

d) Material genético, reprodução e evolução. 

e) Interação, evolução e metabolismo constante. 

 
102. (Enem)  Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz 

cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no 

entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do 

arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração 

espontânea. 

Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século 
XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram 
experimentalmente que  

a) seres vivos podem ser criados em laboratório.    
b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.    
c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente.    
d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente 

aparentados.    
e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos 

cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente 
103. (FUVEST) Enzimas de restrição são fundamentais à Engenharia 

Genética porque permitem: 
                             
a) a passagem de DNA através da membrana celular; 
b) inibir a síntese de RNA a partir de DNA; 
c) inibir a síntese de DNA a partir de RNA; 
d) cortar DNA onde ocorrem seqüências específicas de bases; 
e) modificar seqüências de bases do DNA. 

 
104.  (Ufsm) Bioma é uma região com o mesmo tipo de clima, 
possui plantas e animais característicos [Planeta Terra: 
Ecossistemas, 2008]. Mas, como a interferência do homem na 
natureza é constante, os cientistas criaram uma nova espécie de 
mosquito da malária modificado geneticamente para não transmitir 
essa doença e o introduziram na Amazônia. Então, é correto 
afirmar que  

a) modificar geneticamente um mosquito não significa alterar o seu 
DNA.  

b) modificar um organismo geneticamente significa cruzar espécies 
diferentes.  

c) a modificação genética dos mosquitos pode ser feita pelo 
cruzamento dos mosquitos da malária com outros tipos de insetos, 
gerando novas combinações.  

d) os ambientalistas defendem o uso da engenharia genética, pois os 
seus efeitos são totalmente previstos e controlados, não trazendo 
perigo para a humanidade.  

e) transgenia significa a inserção de um gene de uma espécie diferente 
em outra espécie.  

 
105. (Unesp) Uma novidade dos cientistas: Combate à dengue com a 

ajuda do próprio mosquito transmissor Para os animais, o ato 
sexual é o caminho para a perpetuação da espécie. Um objetivo 
primordial que está se invertendo – pelo menos para o Aedes 
aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Por meio de 
manipulação genética, uma população de machos criada em 
laboratório recebeu um gene modificado que codifica uma proteína 
letal à prole. Quando esses machos cruzam com fêmeas normais 
existentes em qualquer ambiente, transmitem o gene à prole, que 
morre ainda no estágio larval. A primeira liberação na natureza 
desses animais geneticamente modificados no Brasil foi aprovada 
em dezembro de 2010 pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio). A linhagem deverá ser liberada no 
município de Juazeiro, no estado da Bahia. Sobre a notícia, pode-
se afirmar corretamente que os mosquitos  

a) transgênicos liberados no ambiente irão se reproduzir e aumentar 
em número, substituindo a população original.  

b) criados em laboratório, quando liberados no ambiente, irão contribuir 
com a redução do tamanho populacional das gerações seguintes.  

c) geneticamente modificados são resistentes à infecção pelo vírus 
causador da dengue, o que reduz a probabilidade de transmissão 
da doença.  

d) são portadores de uma mutação em um gene relacionado à 
reprodução, tornando-os estéreis e incapazes de se reproduzirem e 
transmitirem a dengue.  

e) modificados produzem prole viável somente se cruzarem com 
fêmeas, também modificadas, portadoras do mesmo gene.  

  
106.(Mackenzie) Três em cada quatro pessoas nunca ouviram falar 

sobre os produtos alterados em laboratório (transgênicos). A 
respeito dos transgênicos, são feitas as afirmações abaixo.  

I. São sempre indivíduos incapazes de se reproduzir.  
II. Aumentam a produtividade dos alimentos.  
III. São organismos tanto vegetais quanto animais, produzidos pela 

Engenharia Genética, que contêm genes de outra(s) espécie(s).  
IV. São vegetais produzidos por radiação que se tornam resistentes a 

predadores. Assinale  
a) se somente I e II estiverem corretas.  
b) se somente II e III estiverem corretas.  
c) se somente I e III estiverem corretas.  
d) se somente II e IV estiverem corretas.  
e) se somente III e IV estiverem corretas.  
 
107. (Enem) Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou 

recentemente ter criado uma “célula sintética”, uma bactéria 
chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram 
uma sequência de nucleotídeos, que formam o único cromossomo 
dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, 
a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. 
da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas 
proteínas. A importância dessa inovação tecnológica para a 
comunidade científica se deve à  

a) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem 
usados como receptoras de cromossomos artificiais.  

b) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, 
utilizando substâncias como carboidratos e lipídios.  

c) possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma 
capricolum para sua distribuição em ambientes naturais.  

d) possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres 
mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e 
biocombustíveis.  

e) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas 
proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria.  

  
108. (Ueg) Além de identificar um número representativo de genes 

humanos e de outros organismos, os cientistas brasileiros 
desenvolveram uma estratégia de sequenciamento do genoma de 
uma bactéria que causa a doença conhecida como “amarelinho” e 
que atinge as plantações de frutos cítricos no Brasil. A finalidade 
dos “projetos genômicos” dos diferentes seres vivos permite:  

a) identificar os organismos transgênicos e possibilitar a reprodução 
sexuada em ambiente natural destes organismos.  

b) reconhecer as mutações como alterações no código genético e os 
fatores radioquímicos que geraram tais mutações.  

c) identificar a posição de cada gene no cromossomo e estabelecer a 
sequência de base nitrogenada.  

d) manipular genes, corrigir defeitos no código genético e diminuir os 
efeitos dos genes letais.  

 

 

MATEMÁTICA [109-120]: 

109. (Uerj 2014)  O reservatório A perde água a uma taxa constante de 
10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma 
taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão 
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representados, no eixo y, os volumes, em litros, da água contida 
em cada um dos reservatórios, em função do tempo, em horas, 
representado no eixo x. 

 

 
 

Determine o tempo 0x ,  em horas, indicado no gráfico. 

  
a)30 horas  
b)20 horas  
c)40 horas  
d)60 horas   
e)nda. 
   
110. (Unioeste 2013)  Uma empresa de telefonia celular possui 

somente dois planos para seus clientes optarem entre um deles. No 
plano A, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 27,00 e mais R$ 0,50 
por minuto de qualquer ligação. No plano B, o cliente paga uma 
tarifa fixa de R$ 35,00 e mais R$ 0,40 por minuto de qualquer 
ligação. É correto afirmar que, para o cliente,  

a) com 50 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o plano A.    
b) a partir de 80 minutos cobrados, o plano B é mais vantajoso que o 

plano A.    
c) 16 minutos de cobrança tornam o custo pelo plano A igual ao custo 

pelo plano B.    
d) o plano B é sempre mais vantajoso que o plano A, independente de 

quantos minutos sejam cobrados.    
e) o plano A é sempre mais vantajoso que o plano B, independente de 

quantos minutos sejam cobrados.    
   
111. (Espcex (Aman) 2013)  Na figura abaixo está representado o 

gráfico de uma função real do 1º grau f(x). 
 

 
 
A expressão algébrica que define a função inversa de f(x) é  

a) 
x

y 1
2

       

b) 
1

y x
2

       

c) y 2x 2       

d) y 2x 2        

e) y 2x 2      

   
112. (Upe 2013)  Um dos reservatórios d’água de um condomínio 

empresarial apresentou um vazamento a uma taxa constante, às 12 
h do dia 1º de outubro. Às 12 h dos dias 11 e 19 do mesmo mês, os 

volumes d´água no reservatório eram, respectivamente, 315 mil 
litros e 279 mil litros. Dentre as alternativas seguintes, qual delas 
indica o dia em que o reservatório esvaziou totalmente?  

a) 16 de dezembro     
b) 17 de dezembro      
c) 18 de dezembro    
d) 19 de dezembro    
e) 20 de dezembro    
   
113. (G1 - cftmg 2013)  Um experimento da área de Agronomia mostra 

que a temperatura mínima da superfície do solo t(x), em °C, é 
determinada em função do resíduo x de planta e biomassa na 
superfície, em g/m2, conforme registrado na tabela seguinte. 

 

x(g/m2) 10 20 30 40 50 60 70 

t(x) (°C) 7,24 7,30 7,36 7,42 7,48 7,54 7,60 

 
Analisando os dados acima, é correto concluir que eles satisfazem a 

função  
 
a) y = 0,006x + 7,18.    
b) y = 0,06x + 7,18.    
c) y = 10x + 0,06.    
d) y = 10x + 7,14.    
e)nda. 
 
   
114. (G1 - ifsp 2013)  Andando de bicicleta a 10,8 km/h, Aldo desloca-

se da livraria até a padaria, enquanto Beto faz esse mesmo trajeto, 
a pé, a 3,6 km/h. Se ambos partiram no mesmo instante, andando 
em velocidades constantes, e Beto chegou 10 minutos mais tarde 
que Aldo, a distância, em metros, do percurso é  

 
a) 720.     
b) 780.     
c) 840.     
d) 900.     
e) 960.    
 

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

I.      P0  

II.   P0  

III. P  

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

conjuntos A, B e C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. CA  

II.  3,2BA  

III. CBA   

IV.  4 AB  

V. AAC   

C

A
1

2
3

4

5

B
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O numero de afirmações corretas é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
117. Numa pesquisa em que foram entrevistadas 150 pessoas para 

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

 

I. 53 assistem somente ao canal JVM. 

II. 13 não assistem a nenhum dos canais. 

III. 38 não assistem ao canal JVM e nem ao SAS. 

Está(ão) correta(s) apenas: 

a)I       

b) II     

c)  I e II     

d) I e III       

e) II e III 

 

118. Os 40 alunos de uma turma da 4ª série de uma escola de Ensino 

Fundamental foram a um supermercado fazer compras. Após 30 

minutos no supermercado, a professora reuniu os alunos e 

percebeu que exatamente: 

● 19 alunos compraram biscoitos. 

● 24 alunos compraram refrigerantes. 

● 7 alunos não compraram biscoitos nem refrigerantes. 

O número de alunos que compraram biscoitos e refrigerantes foi: 
a) 17  

b) 12  

c) 7 

d) 15  

e) 10 

 

119. Uma determinada cidade organizou uma olimpíada de matemática 
e física, para os alunos do 3º ano do ensino médio local. 
Inscreveram-se 365 alunos. No dia da aplicação das provas, 
constatou-se que 220 alunos optaram pela prova de matemática, 
180 pela de física, 40 por física e matemática; alguns, por motivos 
particulares, não compareceram ao local de provas. Então, o 
número de alunos que não compareceram às provas foi: 

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

120. A prefeitura de certa cidade realizou dois concursos: um para 

gari e outro para assistente administrativo. Nesses dois 

concursos, houve um total de 6.500 candidatos inscritos. Desse 

total, exatamente, 870 fizeram prova somente do concurso para 

gari. Sabendo-se que, do total de candidatos inscritos, 4.630 não 

fizeram a prova do concurso para gari, é correto afirmar que o 

número de candidatos que fizeram provas dos dois concursos foi: 

a) 4630                                   

b) 1870                    

c) 1300  

d) 1740 

e) 1000 
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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 

  1ª 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. 

 


