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GRAMÁTICA [01-06]: 
 
1. (TRT-ES) Leia o texto e assinale o item que apresenta correta 

divisão silábica: Atualmente, as plantas medicinais voltam a suscitar 

grande interesse, tanto na área dos profissionais da saúde como na 

própria sociedade.  

a) mui-to / su-sci-tar  

b) saú-de / so-cie-da-de  

c) me-di-ci-na-is / sa-ú-de 

d) sus-ci-tar / me-di-ci-nais  

e) in-te-res-se / a-tual-men-te  

 

2. (PUC-RJ) Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas 

devido à mesma regra:  

a) saí - dói  

b) relógio - própria  

c) só - sóis  

d) dá - custará  

e) até - pé  

 

3. (TTN) Marque a alternativa correta quanto à divisão silábica:  

a) fi-a-do, flui-do, ru-im  

b) se-cre-ta-ri-a, ins-tru-ir, né-ctar  

c) co-o-pe-rar, tung-stê-nio, i-guais  

d) cir-cui-to, subs-cre-ver, a-po-te-ose  

e) abs-ces-so, ri-tmo, sub-ju-gar  

 

4. (TRE-RJ) A alternativa que apresenta erro quanto à acentuação em 

um dos vocábulos é:  

a) lápis - júri 

b) bônus - hífen  

c) ânsia - série  

d) raízes - amável  

e) Anhangabaú - bambú  

 

5. A palavra que apresenta tantos fonemas quantas são as letras que a 

compõem é: 

a) importância 
b) milhares 
c) sequer 
d) técnica 
e) adolescente  

 

6. Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta não um, mas dois 
fonemas? 

a) exemplo  
b) complexo  
c) próximos 
d) executivo  
e) luxo  

 
LITERATURA [07-12]: 
 
 
07. (UNIV. FED. DE SANTA MARIA) Sobre a literatura produzida no 
primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: 
  
a) É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos 
que visavam à catequese. 
b) Inicia com Prosopopéia, de Bento Teixeira. 
c) É constituída por documentos que informam acerca da terra 
brasileira e pela literatura jesuítica. 
d) Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação 
artística e pedagógica. 
e) Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao 
relatar as condições encontradas no Novo Mundo. 
  
  
08. (UFV) Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede: 
  
Dos vícios já desligados 
nos pajés não crendo mais, 
nem suas danças rituais, 
nem seus mágicos cuidados. 
 
(ANCHIETA, José de. O auto de São Lourenço [tradução e adaptação 
de Walmir Ayala] Rio de Janeiro: Ediouro[s.d.]p. 110) 
  
Assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, 
pronunciada pelos meninos índios em procissão: 
  
a) Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua 
concretude mais visível, como produto final de todo um 
empreendimento do qual participaram com igual empenho a Coroa 
Portuguesa e a Companhia de Jesus. 
b) A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e 
acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. 
c) Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura, 
ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. 
d) Os meninos índios são figura alegóricas cuja construção como 
personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. 
e) Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a 
catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se tão logo 
seja possível. 
 
09. O pregar há-de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha 
ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. (...) 
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Todas as estrelas estão por sua ordem; mas é ordem que sermão em 
xadrez de palavras. Se de uma parte há-de estar branco, da outra há-
de estar negro; se de uma parte está dia, da outra há-de estar noite; se 
de uma parte dizem luz, da outra hão-de dizer sombra; se de uma parte 
dizem desceu, da outra hão-de dizer subiu. Basta que não havemos de 
ver num sermão duas palavras em paz? 
Todas hão-de estar sempre em fronteira com o seu contrário? 
Aprendamos do céu o estilo da disposição, e também o das palavras. 
(Vieira, "Sermão da Sexagésima".) 
 
No texto, Vieira critica um certo estilo de fazer sermão, que era comum 
na arte de pregar dos padres dominicanos da época. O uso da palavra 
xadrez tem o objetivo de 
a) defender a ordenação das idéias em um sermão. 
b) fazer alusão metafórica a um certo tipo de tecido. 
c) comparar o sermão de certos pregadores a uma verdadeira prisão. 
d) mostrar que o xadrez se assemelha ao semear. 
e) criticar a preocupação com a simetria do sermão. 
 
Texto para as questões 10 , 12 
AS COUSAS DO MUNDO 
Neste mundo é mais rico o que mais rapa: 
Quem mais limpo se faz, tem mais carepa; 
Com sua língua, ao nobre o vil decepa: 
O velhaco maior sempre tem capa. 
 
Mostra o patife da nobreza o mapa: 
Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa; 
Quem menos falar pode, mais increpa; 
Quem dinheiro tiver, pode ser Papa. 
 
A flor baixa se inculca por tulipa; 
Bengala hoje na mão, ontem garlopa. 
Mais isento se mostra o que mais chupa. 
 
Para a tropa do trapo vazo a tripa 
E mais não digo, porque a Musa topa 
Em apa, epa, ipa, opa, upa. 
 
(Gregório de Matos Guerra, "Seleção de Obras Poéticas") 
 
10. Fica claro, no poema acima, que a principal crítica do autor à 
sociedade de sua época é feita por meio da 
a) denúncia da proteção que o mundo de então dava àqueles que 
agiam de modo condenável, embora sob a capa das leis da Igreja. 
b) enumeração de certos tipos que, por seus comportamentos, revelam 
um roteiro que identifica e recomenda a ascensão social. 
c) elaboração de uma lista de atitudes que deviam ser evitadas, por 
não condizerem com as práticas morais encontradas na alta sociedade. 
d) comparação de valores e comportamentos da faixa mais humilde 
daquela sociedade com os da faixa mais nobre e aristocrática. 
e) caracterização de comportamentos que, embora sejam moralmente 
condenáveis, são dissimulados em seus opostos. 
 
11. A alternativa que melhor exprime as características da poesia de 
Gregório de Matos, encontradas no poema transcrito, é a que destaca 
a presença de 
a) inversões da sintaxe corrente, como em "Com sua língua, ao nobre o 
vil decepa" e "Quem menos falar pode". 
b) conflito entre os universos do profano e do sagrado, como se vê na 
oposição "Quem dinheiro tiver" e "pode ser Papa". 
c) metáforas raras e desusadas, como no verso experimental "a Musa 
topa/Em apa, epa, ipa, opa, upa". 
d) contraste entre os pólos de antíteses violentas, como "língua" X 
"decepa" e "menos falar" X "mais increpa". 
e) imagens que exploram os elementos mais efêmeros e diáfanos da 
natureza, como "flor e "tulipa". 

 
12. O texto de Gregório de Matos possui muitas antíteses, que são 
usadas nos textos barrocos para 
a) traduzir o conflito humano. 
b) rejeitar o vocabulário popular. 
c) personificar seres inanimados. 
d) marcar a presença do onírico. 
e) detalhar a arte poética. 
 
 
REDAÇÃO [13-18]: 
 
13. Numere a 2ª coluna, respectivamente, de acordo com a 1ª 
(I) Tema            (    ) é a apresentação do ponto de vista escolhido 
(II) Ponto de vista            (    ) é a justificativa que defende a tese 
(III) Frase-tese  (    ) é amplo e apresenta vários micro-assuntos 
(IV) Explicação              (    ) é o assunto escolhido sobre o tema 
(V) Argumentos                       (    ) é o que esclarece a frase-tese 
 
a) I, II, III, IV e V  
b) II, I, IV, V e III  
c) III, IV, V, I e II  
d) III, V, I, II e IV 
e) II, V, I, III e IV  
 
14.  São meios de evolução tecnológica do início deste século. 
(I)  Medicina     
(II)  Telefonia Móvel    
(III)  Informática    
(IV) Futebol    
(V)  Alimentos    
 
a) I, II e III  
b) IV, V e III  
c) V, I e II  
d) I, II e IV  
e) Todos 
 
15. “O desarmamento no Brasil é uma evolução social”. Pelas regras 
da construção do texto dissertativo definida pela Associação Brasileira 
de Normas e Técnicas (ABNT), a frase acima é: 
a) Um título;  
b) Um argumento;  
c) Uma tese;  
d) uma Explicação  
e) Uma introdução 
 
16. “além disso, os políticos aceitaram o ‘Mensalão’ pago pelo governo 
”. Pelas regras da construção do texto dissertativo  
definida pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), a 
frase acima é: 
 
a) Um título;  
b) Um argumento;  
c) Uma tese;  
d) uma Explicação  
e) Uma introdução 
 
Leia o texto com atenção é responda: 
Os desmatamentos provocam sério impacto no meio ambiente. Sendo 
as florestas o ecossistema mais rico em espécies animais e vegetais, 
sua destruição constitui grave risco à biodiversidade. A perda da 
cobertura vegetal causa a degradação do solo e, em decorrência, a 
desertificação. O extermínio das florestas também afeta o clima, pois 
elas regulam a temperatura, o regime de vento e de chuva. A redução 
da camada vegetal e a conseqüente diminuição da chuva levam ainda 
ao aquecimento da Terra.O desmatamento e a erosão do solo nas 
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nascentes e nas margens dos cursos de água comprometem a rede 
hidrográfica, à medida que grande quantidade de terra e areia se 
deposita no fundo de rios e lagos, diminuindo sua profundidade. Esse 
fenômeno, conhecido como assoreamento, aliado à escassez de 
vegetação nativa, que antes absorvia a água, intensifica a incidência de 
enchentes. 
 
17.  Biodiversidade significa? 
 
a)  Diz-se de substância suscetível de decomposição por 
microrganismos.   
b)  Energia obtida pela transformação química da biomassa.   
c) A existência, numa dada região, de uma grande variedade de 
espécies, ou de outras categorias taxonômicas (como gêneros, etc.) de 
plantas ou de animais. 
d) Método terapêutico baseado nessa teoria e que combina o trabalho 
com o corpo e com a mente, para ajudar a resolver problemas 
emocionais.   
e) O estudo dos problemas éticos suscitados pelas pesquisas 
biológicas e pelas suas aplicações por pesquisadores, médicos, etc.   
 
18.  A desertificação é: 
a)  Retirada progressiva de armas potentes numa guerra; 
b)  Ato de um agente que erode, que corrói a pouco e pouco; o 
resultado desse ato.   
c)  Ação ou operação de desestagnar. 
d)  Abandonar, deixar; 
e) Desaparecimento de toda a atividade humana numa região aos 
poucos transformada em deserto pela ação de fatores climáticos ou 
humanos.   
  
 
ESPANHOL [19-24]: 
 
19. Cuanto el uso de los pronombres personales, la secuencia que 
completa las siguientes frases es: 
 
- ________  no me encuentro muy bien esta mañana. 
- ________ eres un amigo muy especial. 
- ________ deben esforzarse más para aprobar. 
- ________ es una buena ama de casa. 
- ________ vamos al teatro este fin de semana. 

 
a) tú, usted, nosotros, ella, ellos 
b) yo, tú, ellos, ella, nosotros 
c) nosotros, ella, tú, yo, ellos 
d) ella, yo, ellos, nosotros, tú 
e) ellos, ellas, nosotros, tú, yo 

 
20.  En la frase: “Tenéis que decir la verdad”. El verbo TENER está 
conjugado en la: 
 
a) 2ª persona del plural.    
b) 1ª persona del singular.    
c) 2ª persona del singular. 
d) 3ª persona del plural.    
e) 3ª persona del singular 
 
21. Señala la alternativa cuyos artículos completan de modo correcto la 
frase a continuación: Yo prefiero______ buena ensalada y ______ 
buen asado. 
 
a) unos, una 
b) una, un 
c) unas, un 
d) un, una 

e) una, unos 

 
22.  UECE (adaptado) - La expresión el área enseña el empleo del 
artículo masculino con el sustantivo femenino, para evitar cacofonía 
(regla de eufonía). Apunta la opción donde todos los ejemplos siguen el 
mismo uso. 
 
a) el hacha, el arca, el ancla. 
b) el árbol, el alma, el arena. 
c) el Atlántico, el agua, el amor. 
d) el hache, el Ángela, el hada. 
e) el avión, el alma, el árbol. 

 
23.  Cefet-PE (adaptado) - En los fragmentos: “Invitar al jefe…” y “Lo 
importante es tocar la fibra sentimental del superior”, las palabras al y 
del son morfológicamente ejemplos de: 
 
a) locuciones prepositivas en cuya formación hay preposiciones y 
artículos 
b) conjunciones copulativas. 
c) locuciones conjuntivas. 
d) contracciones formadas por preposiciones + artículo determinante. 
e) contracciones formadas por preposiciones + artículo indeterminante. 
 
24. Cefet-PE (adaptado) - En la frase: “lo importante es tocar la fibra 
sentimental del superior” el término en negrita está morfológicamente 
empleado como 
 
a) pronombre neutro. 
b) artículo determinante. 
c) pronombre relativo adverbial. 
d) pronombre átono complemento directo. 
e) artículo neutro. 
 
 
 
INGLÊS [25-30]: 
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS QUESTÕES:  
AD 1 

 IAIC, a multilateral financial 3institution specialized in small 

and medium size private companies ____ Latin America and the 

Caribbean, currently has a job opening ____ the position of Accounting 

Officer. 

 For information ____ the position, application instruction and 
4deadlines, please refer to http://www.iaic.int. 

 

AD 2 

 Ranked among the leading business schools in the world, 

Judge Business School, University of Cambridge is distinguished by the 

innovative, international and collaborative 5ethos that makes Cambridge 
1a very rewarding place to work, discover and learn. 

 2Due to the success of the school, we are looking to recruit 

lecturers in the following fields: 

 - Operations Management  

 - Marketing 

 - Management Science 

 We offer a competitive 6package of benefits. 

 Further 7particulars and an application form are available from 

www.jbs.cam.ac.uk/jobs.                     

The Economist. Sept. 20-26, 2008. p.113.  

 
25. (Pucrs)  According to information from both ads, it is correct to say 

that _________ of the four job openings offered is/are for a teaching 

http://www.jbs.cam.ac.uk/jobs
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position.   

a) all                          
b) most                        
c) few                     
d) only two                
e) none    
   
26. (Pucrs)  The words n - at - for that correctly complete the blanks in 
AD 1 are, respectively, 
 
a) in - of - at           
b) o 
c) of - on - at       
d) in - for - on     
e) for - in - of    
   
27. (Pucrs)  In the context of text AD 2, "Due to" (ref. 2) means  

 
a) although.             
b) in spite of.           
c) instead of.           
d) since.          
e) because of.    
   
28. (Pucrs)  The term that corresponds to the dictionary definition "the 

set of attitudes and beliefs that are typical of an organization or a group 

of people" is  

a) institution (AD 1, ref. 3).    

b) deadlines (AD 1, ref. 4).    
c) ethos (AD 2, ref. 5).    
d) package (AD 2, ref. 6).    
e) particulars (AD 2, ref. 7).    
  
Assinale a alternativa correta. Os testes a seguir referem-se a 

Vocabulário 

29. I don't know _____________ what you want. You are so 

__________.  

 

a)  exact / patiently    
b)  exactly / impatient    
c)  exact / patient    
d)  exactly / patiently 

 

 
30. _____________ is the cause of her success. 

a) ignorant 

b) intelligence 

c) intelligent 

 e)ignorantly 

 
FILOSOFIA [31-36]: 
 
 

31. Auguste Comte foi o primeiro a usar o termo SOCIOLOGIA para 

denominar a ciência da Sociedade, que inicialmente, chamou de 

FÍSICA SOCIAL. 

Com que intuito, então, Comte utilizou o termo Física social para 

designar a sociologia? 

 

a) Para designar que o objeto de estudo da Física é o mesmo da 

Sociologia; 

b) Para demonstrar que os mesmos princípios da sociologia deveriam 

ser usados pela física 

c) Para dizer que os princípios científicos utilizados pelas ciências 

naturais deveriam ser adotados pelas ciências humanas e sociais. 

d) Para dizer que os princípios da física e da sociologia deveriam ser 

aplicados opostamente. 

e) NDA. 

32. Comte formulou a Lei dos Três Estados para explicar o 

desenvolvimento do conhecimento na história da humanidade que, 

segundo o referido pensador, seguiu três estágios evolutivos: 

Teológico, Metafísico e Positivo. Considerando-os, enumere 

corretamente a segunda coluna conforme a primeira: 

 

I. TEOLÓGICO 

II. METAFÍSICO 

III. POSITÍVO 

(    ) A ignorância da realidade e a descrença num Deus todo 

poderoso levam a crer em relações misteriosas entre as coisas, nos 

espíritos, como exemplo. O pensamento abstrato é substituído pela 

vontade pessoal. 

(    ) O estado onde Deus está presente em tudo, as coisas 

acontecem por causa da vontade dele. As coisas sem explicação são 

explicadas pura e simplesmente por Deus. 

(    ) A humanidade busca respostas científicas para todas as 

coisas. Este estado ficou conhecido como Positivismo. A busca pelo 

conhecimento absoluto, esclarecimento sobre a natureza e seus fatos. 

É o resultado da soma dos dois estágios anteriores. 

 

A sequência correta é: 

 

a) I,II,III 

b) II,I,III 

c) III,II,I 

d) III,I,II 

e) II,III,I 

 

33. Karl Marx (1818 – 1883), se empenhou na construção de uma 

consciência libertadora e crítica, diante do excesso de informação e 

produção que a sociedade capitalista proporcionava aos indivíduos e, 

principalmente, aos trabalhadores. Para compreender a realidade, Marx 

utilizou sua teoria denominada: 

 

a) Dialética da realidade 

b) Materialismo Histórico 

c) Materialismo Transcendental 

d) Sociedade Materialista 
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e) Positivismo 

 

34. Diante de desafios ou no momento de decidir o que ou como fazer 

alguma coisa, exercitamos o senso moral, avaliando os efeitos das 

atitudes e ações pelos princípios do bem e do mal, do justo e do 

injusto, do certo e do errado, do sadio e do doentio, entre outros. Neste 

sentido, sobre a construção da moral e dos princípios éticos, podemos 

inferir: 

a) Conscientes da realidade, somos incapazes de fazer escolhas pois 

cumprimos com as regras e princípios éticos da sociedade. 

b) Cada um de nós é agente e paciente no processo de construção da 

moralidade e dos princípios éticos que norteiam a vida, visando à 

convivência saudável epositiva. 

c) Num ambiente moralmente construído, o ser humano não pode 

estabelecer escolhas quanto aos princípios da moral para não ferir a 

convivência em sociedade. 

d) O ser humano é um ser social que vive, convive e existe junto com 

os outros, a vida coletiva condiciona a própria existência e, neste 

sentido, dizer que o homem exercita o senso moral baseado na 

avaliação ou escolhas cotidianas é um erro. 

e) Os princípios éticos e a moral são constitutivos exclusivamente da 

sociedade que os reproduz como uma herança deixada para ser 

cumprida. 

 

35. As ações individuais são limitadas para que todas as pessoas 

realizem seus projetos de vida em grupo. Essas ações são reguladas e 

mantidas pela ética e moral, que têm características semelhantes, tais 

como: estabelecem regras de conduta obrigatória aos indivíduos ou 

grupos; têm códigos estabelecidos socialmente, por acordos e 

convenções; têm caráter histórico-social, ou seja passageiro. As 

semelhanças muitas vezes se confundem, transformando a ética e a 

moral em sinônimos.  

Material Didático do Sistema Dom Bosco,  

Módulo de Filosofia nº 03. p. 4. 

 

Sendo assim, fazendo uma distinção entre ética e moral nas 

alternativas seguintes, assinale M para o que se referir à Moral e E, ao 

que for pertinente com Ética. 

 

(    ) Conjunto de normas e condutas reconhecidas como 

adequadas ao comportamento humano por uma dada comunidade 

humana. 

(    ) Estabelece princípios de vida capazes de orientar o homem 

para uma ação moralmente correta. 

(    ) É um estudo sistematizado das diversas morais, no sentido 

de explicar os pressupostos, as concepções sobre o ser humano e a 

existência humana. 

 

A sequência correta é: 

 

a) MME 

b) MEE 

c) EEE 

d) MMM 

e) EME 

 

36. Razão é guia para nossa vida, ajudando a tomar decisões, 

interpretar situações vividas, analisar decepções enfrentadas no 

cotidiano, desfrutar vitórias conquistadas. Ela depende das paixões 

para ser eficiente e realizadora. Sendo assim, abordando corretamente 

o termo paixão e seu sentido, podemos afirmar, exceto: 

a) A paixão é parte integrante da afetividade e esta faz parte da 

natureza humana e contribui para o seu desenvolvimento como ser 

social. 

b) A origem do termo paixão já garante a riqueza e a complexidade 

desse sentimento: para os gregos, paixão vem do substantivo pathos, 

sofrer por algo, angustiar-se, permitir ser conduzido por outro. Em latim, 

passione, sentimento forte, capaz de suplantar a racionalidade. 

c) Sentir paixão é expressar e experimentar sensações intensas, 

como inquietação, ansiedade, disposição, tristeza, nervosismo, de 

maneira geral, o apaixonado consegue manter energia e vitalidade. 

d) Paixão, parte integrante da afetividade, é motivação, garra, enfim, o 

que faz explodir em nós o desejo de fazer e acontecer. 

e) Como diria Kant: “a razão é uma bússola e as paixões, os ventos”. 

Significa dizer que as paixões, nessa perspectiva, impossibilita a razão. 

 

 
 
HISTÓRIA [37-48]: 
 
37. Com relação à estrutura jurídico-política, na sociedade feudal, é 
INCORRETO afirmar-se que a: 
 
a) relação suserano-vassalo era direta, bilateral e pessoal, implicando 
direitos e obrigações recíprocas, realizadas sem intermediação do 
Estado. 
b) realeza não poderia ser vassala de ninguém, pois o rei 
desempenhava um duplo papel: como soberano, era ungido com óleos 
santos e, como suserano, mantinha uma relação bilateral com seus 
vassalos. 
c) terra, como base de riqueza, era concedida de pessoa a pessoa, em 
troca de serviço pessoal. O doador era o suserano, constituindo-se o 
receptor em vassalo. 
d) vinculação feudo-vassálica era teoricamente fraca e de rescisão 
constante, pois não era reconhecida pelo Estado, consequentemente, 
os feudos não retornavam às mãos do senhor. 
e) obrigação do vassalo para com o seu senhor era, principalmente, de 
caráter militar. 
 
38. A cultura medieval europeia foi profundamente marcada por 
oposições, a exemplo do céu e do inferno, do bem e do mal, da alma e 
do corpo, da virtude e do pecado. Nesse contexto, é INCORRETO 
afirmar que essa cultura, ao mesmo tempo. 
  
a) foi responsável pela criação das Universidades, que buscaram um 
saber fora do domínio restrito da Igreja e perseguia os homens que 
pretendiam pensar livremente chamando-os de hereges. 
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b) decantava as Damas como sublimes, belas e exemplos de suprema 
delicadeza, através das canções e do romance cortês, e tratava as 
mulheres como propriedade dos homens da família. 
c) glorificava a “pureza” da alma na abstinência da Quaresma e admitia 
a entrega das pessoas aos prazeres carnais nos Entrudos e Mardigras 
(O Carnaval). 
d) cultuava a filosofia racional clássica como busca da verdade e 
seguia os princípios mágicos dos deuses do Olimpo. 
e) pregava a Paz de Deus como a harmonia necessária aos homens e 
lançava a Guerra Santa das Cruzadas contra o Oriente. 
 
39. “O dia 27 de julho de 1214 caiu num domingo. Domingo é o dia do 
Senhor, e como tal lhe deve ser inteiramente dedicado. Conheci 
camponeses que ainda estremeciam quando o mau tempo os forçava a 
fazer a colheita num domingo: sentiam pairar sobre si a cólera do céu. 
Para os fiéis do século XIII, ela era muito mais ameaçadora. E o pároco 
de sua igreja não proibia, nesse dia, apenas o trabalho manual. 
Tentava convencê-los a purificar integralmente o tempo dominical, a 
evitar as três máculas, as do dinheiro, do sexo e do sangue derramado. 
Daí que naquele tempo ninguém gostasse de lidar com dinheiro no 
domingo. Por esta razão os maridos, se fossem piedosos, evitavam 
aproximar-se de suas mulheres nesse dia, e os homens de armas, se 
fossem piedosos, sacar da espada.” 
(DUBY, G. O domingo de Bouvines. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1993. 
p. 13.) 
Sobre o mundo feudal ocidental, é correto afirmar: 
01. Segundo Duby, a Igreja exercia forte influência na vida cotidiana 
dos católicos da Idade Média, controlando vários de seus 
comportamentos. 
02. A Ordem dos Beneditinos estabeleceu uma regra que serviria para 
todos que seguissem a vida monástica: orar e trabalhar. Para orar 
havia necessidade de alfabetização; assim, os monastérios se 
tornaram os principais centros culturais da Europa até o surgimento das 
Universidades. 
04. O clero era um importante segmento da sociedade feudal, atuando 
como árbitro nas disputas entre os vários senhores e os diversos 
reinos. Contudo, também buscava defender os interesses econômicos 
e políticos da Igreja, ela mesma possuidora de diversos feudos. 
08. A Igreja estimulava a usura e o maior lucro possível nas atividades 
comerciais. Tal atitude pode ser considerada como o principal fator 
para o desenvolvimento das cidades européias na Alta Idade Média. 
16. Com relação às guerras e combates entre cavaleiros, a Igreja 
medieval estabeleceu a “Trégua de Deus”, limitando os dias em que os 
homens de armas poderiam desembainhar suas espadas. 
32. Juntamente com as pregações religiosas, a palavra de Deus 
também era transmitida aos fiéis através da arquitetura das catedrais e 
das artes visuais. 
 
Está correta a alternativa: 
 
a) VVFVVV        
b) FFVVVF        
c) VVVFFV        
d)VVVFVV       
e) VVFFVV 
 
40. Max Weber caracteriza o feudalismo como aquele sistema em que 
“o poder senhorial se integra com três elementos distintos: a posse da 
terra (senhoria dominial); a posse dos seres humanos (servidão); e a 
apropriação de direitos políticos (mediante a usurpação ou a 
enfeudação), particularmente do poder judicial”.(WEBER, M. História 
econômica geral. Apud   ARRUDA , José Jobson de A. História antiga e 
medieval.) 
Com base nessa definição, pode-se concluir que: 
 

a) O termo “senhor feudal” inclui duas relações distintas: servidão (que 
confere domínio econômico) e feudo-vassálicas (que dão poder 
político-judicial). 
b) O sistema feudal engendra uma diminuição da produtividade, pela 
impossibilidade de tirar partido da divisão do trabalho. 
c) No sistema feudal, combinavam-se a propriedade comum e a 
propriedade individual do solo, em uma economia voltada para o 
consumo local. 
d) Os servos eram a única classe economicamente produtiva pelo fato 
de ter a posse legal da terra e cultivá-la com produtos de subsistência. 
e) O funcionamento do sistema feudal prende-se apenas ao 
mecanismo de reciprocidade entre suseranos e vassalos. 
 
41. Considere a figura e o texto apresentados abaixo 
"(...) Nessa moradia fortificada (...), o senhor(...) vivia com sua família, 
empregados e funcionários que administravam a sua propriedade. 
Pastos, prados, bosques eram usados em comum, mas a terra arável 
se dividia em duas partes Uma, de modo geral a terça parte do total, 
pertencia ao senhor e era chamada seus ‘domínios’; a outra ficava em 
poder dos camponeses que então trabalhavam a terra " 

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

 
A figura e o texto identificam uma unidade de produção típica. 
 
a) das comunidades primitivas. 
b) das sociedades escravistas. 
c) do capitalismo contemporâneo. 
d) do final da Idade Moderna. 
e) da Idade Média feudal. 
 
42. "(...) Como a Revolução Francesa não teve apenas por objetivo 
mudar um governo antigo, mas abolir a forma antiga da sociedade, ela 
teve de ver-se a braços a um só tempo com os poderes estabelecidos, 
arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, 
renovar os costumes e os usos e, de alguma maneira, esvaziar o 
espírito humano de todas as idéias sobre os quais se tinham fundado 
até então o respeito e a obediência. (...)" (A. Tocqueville. O Antigo 
Regime e a Revolução.) 
A forma antiga de sociedade a que o texto se refere é a: 
 
a) hierarquia social que concedia honras e privilégios em função do 
nascimento e dividia de maneira discriminatória a população segundo 
ordens ou estados. 
b) organização social baseada nos vínculos de homem a homem, no 
qual a classe de senhores especializados dominava uma massa 
campesina que explorava a terra. 
c) estrutura social organizada em dois estamentos: os proprietários de 
terras e os escravos e que excluía a maioria da população da 
participação política. 
d) hierarquia social centrada nos laços de sangue que assegurava 
proteção e direitos políticos à aristocracia, aos comerciantes e aos 
artesãos. 
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e) organização social que considerava homens livres apenas os 
grandes proprietários rurais e o possuidor de grande riqueza monetária. 
 

43. Identifique o que for INCORRETO em relação à sociedade e à 
política da Roma Antiga: 

a) A República Romana, instaurada após a deposição do rei etrusco, foi 
inicialmente dominada pelos patrícios, possuidores de cidadania 
romana completa. Com o passar dos séculos, a plebe passou a 
participar do poder. 

b) Entre as conquistas políticas da plebe inclui-se a aceitação pelos 
patrícios de que o resultado do plebiscito passasse a ter força de lei 
para todo o Estado Romano. 

c) Na República Romana, os escravos eram numericamente poucos e 
por isso não chegaram a fazer revoltas nem representavam 
concorrência com a mão-de-obra livre. 

d) Sob Otávio Augusto foi instituído o regime do Principado, que 
corresponde à fase de implantação do Império Romano, extinguindo-se 
o período da República. 

e) Pelo Édito de Caracala (212 d.C), o direito de cidadania romana foi 
estendido a todos os habitantes livres do Império. 

44. As “Guerras Civis” na Roma republicana foram provocadas pela (o):  

a)Assassinato dos irmãos Graco, dividindo os romanos em dois 
partidos  

b)Ascensão dos homens novos e militares e marginalização da plebe 

c)Insistência dos cristãos contra a escravidão e o culto ao imperador 

d)Tentativa de Julio César de tornar-se imperador 

e)Disputa política envolvendo os membros dos dois Triunviratos 

45. Roma, de simples cidade-estado, transformou-se na capital do país 
e mais duradouro dos impérios conhecidos. Assinale a alternativa 
diretamente relacionada com o declínio e queda do império Romano:  

a)Redução considerável dos tributos e abolição do poder despótico do 
tipo oriental. 

b)Triunfo do cristianismo e urbanização do campo. 

c)Barbarização do exército e crise no modo de produção escravista. 

d)Estabilização das fronteiras e crescente oferta de mão-de-obra. 

e)Ensino democrático dos estóicos e aumento dos privilégios das 
classes superiores. 

46. O modo de produção asiático foi marcado pela formação de 
comunidades primitivas caracterizadas pela posse coletiva de terra e 
organizadas sobre relações de parentesco. Sobre essa estrutura é 
correto: 

a)As relações comunitárias de produção impediram o desenvolvimento 
do comércio e da mineração na Antiguidade Oriental 

b)Os povos que não vivam próximos aos grandes rios não se 
desenvolveram e tenderam a desaparecer 

c)Neste sistema verifica-se a passagem da economia de predação para 
uma economia de produção, quando o homem começa a plantar  

d)O Estado controlava o uso dos recursos econômicos essenciais, 
extraindo uma parcela de trabalho e da produção das comunidades que 
controlava 

e)O fator condicionante dessa situação foi o meio geográfico, 
responsável pela pequena produtividade 

47. Entre os séculos IV e V os pequenos proprietários arruinaram0se e 
buscaram a proteção dos grandes latifundiários. Surgiu assim o 
Patrocínio, instituição pela qual, em troca de proteção, um homem livre 
obrigava-se a cultivar um grande lote de terra para um grande 
proprietário. Grande parte da mão-de-obra foi recrutada entre os 
“bárbaros”, que invadiam as fronteiras do Império. O texto retrata  

a)A abertura das fronteiras romanas aos povos germânicos 

b)O surgimento do colonato e das Villae, com economia natural 

c)A consolidação do sistema escravista de produção 

d)A principal forma de salvação do Império 

e)A barbarização do exército e anarquia militar 

48. Quanto à história de Roma, pode-se considerar que: 

a)no Império Romano, todos os homens livres - os cidadãos - eram 
proprietários de terras 

b)no Império Romano, a base da economia era o comércio e a indústria 

c)na passagem da República para o Império, Roma deixou de ser uma 
democracia e transformou-se numa oligarquia  

d)os irmãos Tibério e Caio Graco foram dois tribunos da plebe que 
lutaram pela redistribuição das terras do Estado (ager publicus) entre 
todos os cidadãos romanos 

e)Roma conheceu apenas dois regimes políticos: a República e o 
Império 

  
GEOGRAFIA [49-60]: 
 
49. (UNIOESTE) O relevo apresenta grande diversidade de formas que 
se manifestam, ao longo do tempo e do espaço, de modo diferenciado 
devido às combinações e interferências dos demais componentes da 
paisagem. Sobre o texto, as formas de relevo, as estruturas, os 
processos e as relações que  governam a dinâmica da paisagem, 
assinale a alternativaINCORRETA. 
  
a) Nas regiões mais estáveis das placas tectônicas, as formas de 
relevo geralmente são mais suaves, resultantes de longos períodos de 
erosão e sedimentação. 
b) A ação das águas pluviais e fluviais é marcante nas regiões de 
climas tropicais quentes e úmidos, conferindo ao relevo formas 
arredondadas ou convexizadas. 



 1ª série do Ensino Médio 2º Teste Quinzenal  - 2º Trimestre - 2013 16 de julho de 2013 
 

 8 IGA 

 

c) As formas de relevo esculpidas nas grandes unidades estruturais, 
como as cadeias de montanhas, os escudos cristalinos e as bacias 
sedimentares, resultam da ação de um conjunto de processos 
externos, quais sejam: o intemperismo, a erosão, a sedimentação e o 
vulcanismo. 
d) O relevo terrestre é resultado da ação de forças internas e externas 
ao longo do tempo. As forças internas, também designadas como 
endógenas, são aquelas condicionadas pela energia armazenada 
no interior do planeta e responsáveis pelo tectonismo e vulcanismo. 
e) Existe uma relação estreita entre as formas do relevo, os solos, a 
litologia e o tipo climático atuante nas diferentes regiões do território 
brasileiro. 
 

50. (UEPI) A fotografia a seguir mostra uma rede de drenagem em 
determinada região brasileira. 
Observe- a. 
  

 
  
Esse tipo de hidrografia, pelas características observadas, é tipica do 
seguinte tipo de relevo: 
  
a) paisagens geomorfológicas fluviais apalachianas. 
b) planaltos cristalinos. 
c) cuestas flúvio-lacustrinas. 
d) planicies fluviais. 
e) maciços residuais. 
  
51. (UENP) 
  

 
  
I. A classificação do relevo brasileiro, de Aziz Ab Saber, levou em 
consideração os processos morfoclimáticos responsáveis pela 
dinâmica atual e pretérita do relevo; o título da sua classificação é 
Domínios Morfoclimáticos do Brasil. 
II. As principais planícies do Brasil, evidenciadas na classificação de 
Aziz Ab Saber, são a Amazônica, a do Pantanal e a Costeira. 
III. A classificação do relevo brasileiro, de Aroldo de Azevedo, em 
bacias sedimentares e planaltos  cristalinos, serviu de referência para a 
classificação de Ab Saber. 
IV. O Planalto das Guianas consiste na principal região de nascente 
dos rios afluentes da margem direita do rio Amazonas, que vão 
desaguar na Ilha de Marajó. 

  
Estão corretas: 
  
a) apenas I e II 
b) apenas II e III 
c) apenas III e IV 
d) apenas I e IV 
e) todas as assertivas 
 

52. (UECE) Às áreas planas oriundas da combinação de processos de 
deposição fluvial e marinha, geralmente sujeitas a inundações 
periódicas, sendo revestidas por mangues, dá-se o nome de 
  
a) planície fluvial. 
b) planície flúvio-lacustre. 
c) planície flúvio-marinha. 
d) planície de erosão. 
  
53. (UFRN) No Brasil, a ocupação e a exploração do território têm 
ocorrido de formas diferenciadas, ocasionando distintos processos de 
degradação ambiental. 
  
No mapa estão representadas as áreas 1 e 2, que vêm sendo afetadas 
por problemas ambientais relacionados às formas de ocupação e 
exploração do território brasileiro. 
  

 
  
Do ponto de vista da ocupação e exploração do território brasileiro, 
destaca-se como um grave problema ambiental, 
  
a) da área 1, o deslizamento de encostas, decorrente da ocupação 
desordenada do solo urbano. 
b) da área 1, a poluição dos rios, em função da deposição de dejetos 
provenientes da exploração dos garimpos. 
c) da área 2, a desertificação, pela inadequada exploração 
agropecuária. 
d) da área 2, a poluição do solo, devido à concentração industrial. 
 

54. (UEP) Os processos geomorfológicos internos ou exógenos deixam 
sempre impressas de sua atuação. Eles desenvolvem, inclusive, um 
conjunto de feições de relevo característico. Esse fato reveste-se de 
uma particular importância Geologia etc, volta-se à análise de ambiena 
fotografia reproduzida a seguir e assinale, com base nas evidências 
morfológicas, o processo responsável pela elaboração da paisagem 
visualizada em primeiro plano. 
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a) Erosão eólica. 
b) Erosão glacial. 
c) Tectonismo ruptural. 
d) Neotectonismo plástico. 
e) Sedimentação fluvial. 
 
55. (UCPEL) Os agentes internos do relevo são responsáveis pela 
criação ou modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes 
é provocado por forças no interior da Terra que atuam de forma lenta e 
prolongada na crosta terrestre. Entre outras conseqüências, é capaz de 
produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na 
superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. 
  
Assinale a opção que corresponde ao agente interno do relevo descrito 
anteriormente. 
  
a) Movimento tectônico. 
b) Epirogenese. 
c) Vulcanismo. 
d) Desmoronamento. 
e) Erosão. 
 
56. (UFPI) Sobre a composição e a dinâmica natural da Terra: 
  
1 (   ) O magma é o material que compõe o interior da crosta terrestre, 
enquanto as rochas são formadas pelos minerais que compõem a parte 
superficial da litosfera. 
2 (   ) As lavas expelidas pelos vulcões são magma não-solidificado. 
3 (   ) Os terremotos decorrem da movimentação das placas tectônicas 
que formam a superfície da Terra chamada litosfera. 
4 (   ) Os Andes resultam da movimentação convergente das placas 
tectônicas de Nazca e Sul-Americana. 
  
a) VFVV  
b) FFVV  
c) VVFF  
d) FVFF  
e) VFVF 
 
57. (UFVJM) Na noite do dia 15 de agosto de 2007, um terremoto, cujo 
epicentro ocorreu no Peru, ao sul de Lima, chegou a 7,9 graus na 
escala Richter e deixou um rastro de destruição em algumas regiões 
desse país. 
  
Sobre esse terremoto e sua origem é INCORRETO afirmar que 
  
a) a magnitude do terremoto foi bastante elevada, posto que o 
terremoto mais violento já registrado por sismógrafos atingiu cerca de 
9,2 graus. 
b) a movimentação de placas tectônicas na região afetada é divergente 
acarretando modificações na Cordilheira Andina. 

c) o terremoto ocorreu em uma falha entre as placas tectônicas 
denominadas Nazca e América do Sul, cuja atividade sísmica é uma 
das mais fortes no planeta. 
d) o hipocentro do terremoto ocorreu a poucos quilômetros da costa 
peruana, no Oceano Pacífico, e é relacionado à movimentação 
tectônica de placas. 
 
 58. (UECE) Aos processos de desagregação física ou decomposição 
química das rochas e ao desgaste e remoção dos solos e das 
formações superficiais da terra, dá-se as denominações respectivas de 
  
a) intemperismo e erosão. 
b) erosão e regolito. 
c) pedogênese e intemperismo. 
d) tectonismo e erosão. 
 

59. (U.E.SANTA CRUZ) Além do superaquecimento, o desmatamento 
concorre também para uma rápida deterioração do meio e alteração 
irreversível da fertilidade da Amazônia. A eliminação da sombra faz 
com que haja um aumento excessivo da temperatura dos solos. Esse 
aumento causa não só a rápida destruição do húmus e da flora de 
fungos e outros microorganismos que [...] são indispensáveis à 
fertilização do solo, como pode aumentar muito a evaporação direta, 
causando a subida, por capilaridade, da umidade das regiões mais 
profundas do solo, carregadas de sais de ferro em solução. 
  
BRANCO, Samuel M. O desafio amazônico, ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Moderna, 1995. 
  
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a Amazônia, identifique 
as afirmativas verdadeiras. 
  
I. Os sais minerais, ao secarem no solo, provocam o fenômeno da 
laterização. 
II. A impermeabilização provocada pela laterização do solo aumenta o 
escoamento superficial. 
III. O aumento do escoamento superficial provoca a erosão do solo e, 
consequentemente, o assoreamento dos rios. 
IV. Uma das consequências do desmatamento é a modificação da 
acidez do solo devido à grande quantidade de matéria orgânica 
acumulada. 
V. As oscilações diárias de temperatura, como desmatamento, deverão 
diminuir, devido à falta de água na atmosfera. 
  
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a 
  
a) I, IV 
b) III, V 
c) I, II, III 
d) II, III, IV 
e) III, IV, V 
 

60. (URCA) O texto abaixo descreve um dos domínios morfoclimáticos 
do Brasil. Leia com atenção e assinale a opção que o indica 
corretamente: 
  
            “Esse domínio paisagístico localiza-se na porção litorânea do 
país, desde o Nordeste até o Sul, penetrando mais para o interior no 
Sudeste, particularmente em São Paulo. Corresponde à unidade de 
relevo denominada planaltos e serras do Atlântico leste-sudeste. Têm 
origem em serras erodidas principalmente pelas chuvas, e isso ocorre 
porque esse domínio se localiza sobre terrenos cristalinos onde 
predominam os granitos e gnaisses. Pelo fato de se localizar 
relativamente próximo ao litoral, essa 
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paisagem natural vem sendo intensamente ocupada desde a época 
colonial, razão pela qual abriga hoje as maiores densidades 
demográficas do país, sediando grandes metrópoles.” 
  
a) Domínio das Pradarias; 
b) Domínio da Araucária; 
c) Domínio dos Mares de Morros; 
d) Domínio da Caatinga; 
e) Domínio do Agreste. 
 
 
ATUALIDADES[61-66]: 
 
61. A medida provisória 592/2012, conhecida como MP dos Portos, foi 
aprovada no dia 16 de maio de 2013 na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, após uma longa batalha política que ameaçava 
“enterrar” a lei que moderniza os portos brasileiros. De acordo com a 
MP dos portos, qual seu principal objetivo? 
 
a) analisar à infraestrutura e a economia brasileira, que têm na área 
portuária um de seus principais entraves 
b) extinguir o fisiologismo político, responsável pela morosidade na 
votação de leis importantes para o país. 
c) ampliar os investimentos do setor privado nos portos e com isso 
reduzir os custos da logística de exportações, possibilitando uma 
melhora na economia. 
d) ampliar os acessos ao porto e o transporte rodoviário dos produtos. 
e) n.d.a. 
 
62. Sessenta e dois países assinaram no dia 3 de junho de 2013, na 
ONU, o primeiro tratado sobre comércio internacional de armas. O que 
pretende esse acordo?  
 
a) regular a indústria bélica, impedindo que arsenais sejam usados em 
guerras civis, massacres ou por criminosos. 
b) ampliar a fiscalização global sobre a venda de armamentos 
c) controlar a produtividade dos países que são os maiores 
exportadores de armas no mundo 
d) restringir o comércio legal de armas entre países 
e) n.d.a. 
 
63. O tratado de Comércio de Armas foi aprovado em 2 de abril, após 
sete anos de negociações, com 154 votos a favor, três contra e outros 
23 países se abstiveram, entre eles, Rússia e China, que estão entre 
as principais exportadoras, e Egito, Índia e Indonésia, países listados 
entre os maiores compradores do mundo. Assinale a alternativa cujos 
países votaram contra o ATT (Arms Trade Treaty). 
 
a) Estados Unidos, Iraque e Irã 
b) Coreia do Norte, Irã e Síria 
c) Coreia do Sul, Síria e Irã 
d) Irã, Turquia e Coreia do Norte 
e) Síria, Estados Unidos e Coreia do Sul 
 
64. (OSEC) As guerras entre árabes e judeus, que se verificam no 
Oriente Médio, tiveram como causa principal: 
 
a) a guerra civil, no Líbano; 
b) o problema de uma população sem território - os refugiados 
palestinos - que surgiu com a criação do Estado de Israel; 
c) o fato de que maiores reservas mundiais de petróleo, se localizam 
nos países árabes; 
d) um discurso do líder Yasser Arafat, na Assembleia na ONU; 
e) o controle do canal de Suez, por parte do Egito. 
 
65. (Cesgranrio) Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se uma 
ordem político-econômica internacional que expressou o(a): 

 
a) conflito político e ideológico entre a União Soviética e os Estados 
Unidos. 
b) supremacia política e militar da Europa Ocidental. 
c) subordinação neocolonial dos países árabes e da América Latina. 
d) liderança política mundial da China Comunista através de sua 
participação na ONU. 
e) hegemonia econômica mundial das ex-nações imperialistas, tais 
como a Inglaterra e a França. 
 
66. (UnB) As discordâncias entre árabes e israelenses apresentam as 
seguintes características, EXCETO: 
 
a) controle de rotas marítimas 
b) interesses industriais 
c) interesses raciais e religiosos 
d) interesses ideológicos 
e) n.d.a. 
 
 
FÍSICA [67-78]: 
 
67. Vamos supor que temos um bloco de massa m = 5 kg sobre uma 

superfície plana. Suponhamos que o coeficiente de atrito entre o bloco 

e a superfície plana seja igual a 0,2, determine o valor da força de atrito 

para uma força que puxa o bloco com intensidade igual a 50 N. 

 

 

a) 5 N 

b) 10 N 

c) 50 N 

d) 0 

e) 100 N 

 

68. Um bloco de massa de 4,0 kg é abandonado num plano inclinado 

de 37º com a horizontal com o qual tem coeficiente de atrito 0,25. A 

aceleração do movimento do bloco é em m/s2. Dados: g = 10 m/s2; sen 

37º = 0,60; cos 37º = 0,80. 

a) 2,0 

b) 4,0 

c) 6,0 

d) 8,0 

e) 10 

 

69. Considere a figura abaixo:    
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As massas de A, B e C são, respectivamente, iguais a 15kg, 20kg e 

5,0kg. Desprezando os atritos, a aceleração do conjunto, quando 

abandonado a si próprio, tem intensidade igual a:  

Dados: g = 10 m/s2  ;     sen ϴ = 0,80    ;     cos ϴ = 0,60   

a) 0,25 m/s2  

b) 1,75 m/s2  

c) 2,50 m/s2  

d) 4,25 m/s2  

e) 5,0 m/s2    

 

70. Considere um plano inclinado que forma ângulo ϴ com o plano 
horizontal.    
                                    

   
 
Sendo sen ϴ = 0,60, cos ϴ = 0,80 e g = 10m/s2, o coeficiente de atrito 

dinâmico entre um corpo e o plano, para que o corpo lançado para 

baixo desça o plano com velocidade constante, será: 

a) 0,25 

b) 0,50 

c) 0,75 

d) 0,90 

e) 0,95 

 

71. O bloco mostrado na figura está em repouso sob a ação da força 

horizontal F1, de módulo igual a 10 N, e da força de atrito entre o bloco 

e a superfície. Se uma outra força horizontal F2, de módulo igual a 2 N 

e sentido contrário, for aplicada ao bloco, a força resultante sobre o 

mesmo será: 

 

a) nula 

b) 2 N 

c) 8 N 

d) 10 N 

e) 12 N 

 

72. Os corpos A e B são puxados para cima, com aceleração de 

2,0m/s2, por meio da força F, conforme o esquema a seguir. Sendo 

mA=4,0kg, mB=3,0kg e g=10m/s2, a força de tração na corda que une 

os corpos A e B tem módulo, em N, de 

                                                 

 

a) 14 

b) 30 

c) 32 

d) 36  

e) 44 

 

73. (Uespi 2012)  A engrenagem da figura a seguir é parte do motor de 
um automóvel. Os discos 1 e 2, de diâmetros 40 cm e 60 cm, 
respectivamente, são conectados por uma correia inextensível e giram 
em movimento circular uniforme. Se a correia não desliza sobre os 

discos, a razão 1 2/ω ω  entre as velocidades angulares dos discos vale 

 

  
a) 1/3    
b) 2/3    
c) 1    
d) 3/2    
e) 3    
   
74. (Uftm 2012)  Boleadeira é o nome de um aparato composto por três 
esferas unidas por três cordas inextensíveis e de mesmo comprimento, 
presas entre si por uma das pontas. O comprimento de cada corda é 
0,5 m e o conjunto é colocado em movimento circular uniforme, na 
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horizontal, com velocidade angular ω  de 6 rad/s, em disposição 

simétrica, conforme figura. 
 

 
 
Desprezando-se a resistência imposta pelo ar e considerando que o 

conjunto seja lançado com velocidade V  (do ponto de junção das 
cordas em relação ao solo) de módulo 4 m/s, pode-se afirmar que o 
módulo da velocidade resultante da esfera A no momento indicado na 
figura, também em relação ao solo, é, em m/s,  
a) 3.    
b) 4.    
c) 5.    
d) 6.    
e) 7.    
   
75. (Ufpr 2012)  Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha 
reta a uma velocidade constante de 18 km/h. O pneu, devidamente 
montado na roda, possui diâmetro igual a 70 cm. No centro da roda 
traseira, presa ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7,0 cm. Junto 
ao pedal e preso ao seu eixo há outra roda dentada de diâmetro 20 cm. 
As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, conforme 
mostra a figura. Não há deslizamento entre a corrente e as rodas 
dentadas. Supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento 
circular uniforme, assinale a alternativa correta para o= número de 
voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. 

Nesta questão, considere 3  . 

 

  
a) 0,25 rpm.    
b) 2,50 rpm.    
c) 5,00 rpm.    
d) 25,0 rpm.    
e) 50,0 rpm.    
   
76. (Uftm 2012)  Foi divulgado pela imprensa que a ISS (sigla em inglês 
para Estação Espacial Internacional) retornará à Terra por volta de 
2020 e afundará no mar, encerrando suas atividades, como ocorreu 
com a Estação Orbital MIR, em 2001. Atualmente, a ISS realiza sua 
órbita a 350 km da Terra e seu período orbital é de aproximadamente 
90 minutos. 

Considerando o raio da Terra igual a 6 400 km e 3,π   pode-se 

afirmar que  
a) ao afundar no mar o peso da água deslocada pela estação espacial 

será igual ao seu próprio peso.    
b) a pressão total exercida pela água do mar é exatamente a mesma 

em todos os pontos da estação.    

c) a velocidade linear orbital da estação é, aproximadamente, 27 x 103 
km/h.    

d) a velocidade angular orbital da estação é, aproximadamente, 0,25 
rad/h.    

e) ao reingressar na atmosfera a aceleração resultante da estação 
espacial será radial e de módulo constante.    

   
77. (Uff 2012)  Uma criança se balança em um balanço, como 
representado esquematicamente na figura a seguir. Assinale a 

alternativa que melhor representa a aceleração a  da criança no 

instante em que ela passa pelo ponto mais baixo de sua trajetória. 
 

  
a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Adote os conceitos da Mecânica Newtoniana e as seguintes 
convenções: 
 

 O valor da aceleração da gravidade: 2g 10 m/s ; 

 A resistência do ar pode ser desconsiderada.  
  

 
78. (Ufpb 2012)  Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das 
pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco 
dentado dianteiro (coroa) a um disco dentado traseiro (catraca), sem 
que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua 
vez, é acoplada à roda traseira de modo que as velocidades angulares 
da catraca e da roda sejam as mesmas (ver a seguir figura 
representativa de uma bicicleta). 
 

 
 
Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade 
escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de 
imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 rad/s, para 
uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e 
o raio da roda é 0,5 m. Com base no exposto, conclui-se que a 
velocidade escalar do ciclista é:  
a) 2 m/s    
b) 4 m/s    
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c) 8 m/s    
d) 12 m/s    
e) 16 m/s    
 

 
 
QUÍMICA [79-90]: 
 

79. (Ufal) Na classificação periódica, a família formada por elementos 

que originam cátions exclusivamente bivalentes é: 

 
a) 7A. 

b) 6A. 

c) 3A. 

d) 2A. 

e) 1A. 

80. (Cesgranrio-RJ) Um elemento E tem, na sua camada de valência, 

a configuração 4s24p4. Sobre o elemento E, é falso afirmar que: 

a) pertence à família dos calcogênio na tabela periódica. 

b) está localizado no quarto período, grupo 6A da tabela periódica. 

c) é um elemento representativo na classificação periódica. 

d) tende a receber 2 elétrons e formar íon E2- 

e) forma com elementos X do grupo 1A compostos iônicos de 

fórmula XE2. 

 
81. (UFRN) Na ligação química de um átomo X, alcalino terroso (2A), 

com um átomo Y, pertencente à família dos halogênios (7A), deverá 

haver a formação de cátion e ânion, respectivamente: 

a) X+ e Y- 

b) X+ e Y2- 

c) X2+ e Y- 

d) X2+ e Y7- 

e) X7+ e Y2- 

82. (UEG) No final do século XVIII e início do XIX, graças ao trabalho 

de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de 

material é formado por partículas extremamente pequenas 

denominadas átomos. 

Sobre um determinado elemento Y, o qual apresenta configuração 
eletrônica, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, considere as seguintes afirmativas: 
 
I. Constitui um elemento representativo na classificação periódica. 

II. Pertence à família dos calcogênios. 

III. Formam com um elemento X, do grupo 2, compostos iônicos de 

fórmula XY2. 

IV. Têm tendência a receber 2 elétrons e a formar um íon Y2-. 

V. Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

b) As afirmativas I, III e V são verdadeiras. 

c) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

d) As afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 

e) Apenas a afirmativa I, é verdadeiras. 

 
83. (PUC-MG) Dois íons apresentam a configuração eletrônica 1s2, 

2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 

 
Indique a opção incorreta: 
 
a) Originam-se de elementos de colunas diferentes. 

b) Os elementos de origem são gases nobres. 

c) Apresentam números atômicos diferentes. 

d) São isoeletrônicos. 

e) Podem ser de períodos diferentes. 

 
84. (FEI-SP) Um elementos metálico forma um óxido de fórmula MO2. A 

fórmula de seu cloreto será, provavelmente: 

 
a) MCI 

b) MCI3 

c) MCI4 

d) MCl5 

85. (Mogi-SP) Dentre as espécies químicas, enumeradas, é 
classificado como ácido de Arrhenius: 
 

a) Na CO2 3      

b) KOH     

c) Na O2  

d) HCl 
e) LiH 
 
86. (UFES) Os ácidos com as fórmulas moleculares 

HPO , H PO H P O3 3 4 4 2 7e  são respectivamente: 

 
a) metafosfórico, ortofosfórico e pirofofórico. 
b) ortofosfórico, metafosfórico e pirofofórico. 
c) ortofosfórico, pirofofórico e metafosfórico. 
d) pirofofórico, metafosfórico e ortofosfórico. 
e) pirofofórico, ortofosfórico e metafosfórico. 
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87. (Acafe-SP) Os nomes dos ácidos oxigenados abaixo. São 
respectivamente: 

HNO HClO H SO H PO2 3 2 3 3 4
 

 
a) nitroso, clórico, sulforoso, fosfórico. 
b) nítrico, clorídrico, sulfúrico, fosfórico. 
c) nítrico, hipocloroso, sulforoso, fosforoso. 
d) nitroso, perclórico, sulfúrico, fosfórico. 
e) nítrico, cloroso, sulfúrico, hipofosforoso. 
 
88. (UFPB) Dos ácidos abaixo relacionados, o mais forte é: 
 
a) HF    

b) HClO2
 

c) H SO2 3
 

d) H SO2 4
 

e) H S2
 

 
 
89. (F.S.Marcos-SP) Quando ácidos fortes são dissolvidos em água, o íon 
sempre formado é o: 
 

a) SO
2-

     b) H3O
+
     c) OH

-
     d) CN

-
     e) Na

+
4

 
 
90. (UEPI) Sejam os seguintes ácidos, com os seus respectivos graus de 

ionização        : ; ;HClO H SO4 2 497% 61%   

   H BO H PO3 3 3 40 025% 27%  , ; ;

 HNO3 92%  .  

 
Assinale a alternativa correta:  

a) H3PO4 é mais forte que H2SO4.

b) HNO3 é um ácido moderado.

c) HClO4 é mais fraco que HNO3.

d) H3PO4 é um ácido forte.

e) H3BO3 é um ácido fraco.
 

 
BIOLOGIA [91-108]: 
 
91. OBESIDADE  
 
Proteína facilita a absorção de gorduras 
 
A proteína FATP4, que tem um papel importante na absorção da 
gordura pelo organismo, se presente em nível elevado nas células que 
revestem pequenas saliências vasculares do intestino delgado e 
responsáveis pelo transporte dos ácidos graxos dentro do corpo, leva à 
obesidade, um problema de saúde...("Jornal do Brasil", 24/09/99)  
 
As pequenas saliências vasculares no intestino delgado mencionadas 
acima consistem na seguinte estrutura e respectiva constituição:  
 
a) glândulas - epitélio e membrana basal 
b) vilosidades - epitélio e tecido conjuntivo 
c) evaginações - paredes de vasos sangüíneos e linfáticos 
d) microvilosidades - membrana plasmática e microtúbulos  
 
92. Durante a embriogênese, ocorre o processo de diferenciação 
celular, no qual cada célula se especializa para o desempenho de 
determinada função.  

Células com função de secreção, proteção e absorção, todas em 
intensa atividade metabólica, devem apresentar, respectivamente:  
 
a) desmossomos, microvilosidades, abundância de complexos de Golgi 
e mitocôndrias.  
b) abundância de complexos de Golgi, desmossomos, microvilosidades 
e maior número de mitocôndrias.  
c) abundância de complexos de Golgi, microvilosidades, desmossomos 
e muitas mitocôndrias.  
d) microvilosidades, desmossomos, abundância de mitocôndrias e de 
retículos endoplasmáticos rugosos.  
e) abundância de mitocôndrias, desmossomos, microvilosidades e 
extensa rede de microfilamentos. 
 
93. As células da mucosa intestinal aumentam sua superfície de 
absorção através de uma especialização de sua membrana 
denominada 
a) nexos.  
b) tonofilamentos.  
c) desmossomos.  
d) microvilosidades.  
e) pseudópodos. 
 
94. A membrana plasmática apresenta algumas transformações, que 
procedem como especializações destinadas a aumentar o poder de 
absorção da célula ou a permitir o seu deslocamento. São exemplos 
dessas especializações, respectivamente:  
 
a) desmossomas e interdigitações.  
b) vacúolos e plastos.  
c) cariomembrana e peroxissoma.  
d) microvilos e cílios.  
e) interdigitações e glioxissomas 
 
95. (UFF) Assinale, dentre as estruturas abaixo, aquela que representa 
EXCEÇÃO à especialização da membrana plasmática: 
a) desmossomos. 
b) pêlos absorventes nas raízes dos vegetais. 
c) microvilosidades intestinais. 
d) axônio. 
e) cílios. 
 
96. UFF) Em relação à ciclose, na célula vegetal, é incorreto dizer que: 
a) o exame a fresco não possibilita a sua observação. 
b) sua velocidade aumenta com o aumento da temperatura e da 
luminosidade. 
c) temperaturas baixas e ausência de oxigênio são fatores que 
retardam ou até anulam o movimento dos orgânulos citoplasmáticos 
onde ocorre a fotossíntese. 
d) é uma corrente citoplasmática, contínua num certo sentido, na qual 
vemos o fluxo contínuo de cloroplastos. 
e) experimentalmente ela pode ser observada na folha da Elodea ao 
microscópio óptico. 
 
97. (Enem)  Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a 
função das microvilosidades das membranas das células que revestem 
as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o 
seguinte experimento: 
Colocou 200 mℓ de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, 
mergulhou, por 5 segundos, um pedaço de papel liso, como na 
FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de 
papel com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. 
Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel 
liso foi de 8 mℓ, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 mℓ. 
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Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das 
microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas 
células das paredes internas do intestino 
é a de  
a) manter o volume de absorção.    
b) aumentar a superfície de absorção.    
c) diminuir a velocidade de absorção.    
d) aumentar o tempo de absorção.    
e) manter a seletividade na absorção.    
 
 
98. (Mackenzie)  As células produtoras de saliva retiram, do sangue, as 

substâncias necessárias para a síntese dessa secreção. Essas 

substâncias são, inicialmente, transferidas para __ I__, em que ocorre 

a __ II__. Em seguida, são encaminhadas para __ III__ de onde são 

secretadas. 

 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as 

lacunas I, II e III.  

a) as mitocôndrias; produção de ATP; o retículo endoplasmático liso    
b) o retículo endoplasmático liso; produção de proteínas; o centríolo    
c) o complexo de Golgi; produção de carboidratos; as mitocôndrias    
d) o retículo endoplasmático granular; produção de enzimas; o 

complexo de Golgi    
e) os centríolos; produção de carboidratos; o complexo de Golgi    
 
 
99. (Ufrgs)  Considere o diagrama a seguir 

 

No diagrama, as letras A, B e C substituem, respectivamente,  

a) o peroxissomo, os ribossomos e o retículo endoplasmático não 
granuloso.    
b) o citoesqueleto, os centríolos e o retículo endoplasmático granuloso.    
c) o complexo golgiense, os ribossomos e o retículo endoplasmático 
granuloso.    
d) o peroxissomo, os vacúolos e o retículo endoplasmático não 
granuloso.    
e) o complexo golgiense, os vacúolos e o cloroplasto.    
 
 
100. (Fgv)  O uso constante de drogas psicotrópicas, como o álcool, 
pode fazer com que seus usuários desenvolvam certa tolerância à 

droga, de tal modo que passam a ser necessárias doses cada vez 
maiores para que o efeito seja obtido. 
 
Nesses casos, é correto dizer que, nas células do fígado desses 
usuários,  
a) o retículo endoplasmático liso se apresenta pouco desenvolvido. 
Esse processo pode contribuir para diminuir a eficácia de alguns 
medicamentos, como os antibióticos.    
b) o retículo endoplasmático liso se apresenta bastante desenvolvido. 
Esse processo pode contribuir para diminuir a eficácia de alguns 
medicamentos, como os antibióticos.    
c) o retículo endoplasmático rugoso se apresenta pouco desenvolvido. 
Esse processo pode contribuir para aumentar a eficácia de alguns 
medicamentos, como os antibióticos.    
d) o retículo endoplasmático rugoso se apresenta bastante 
desenvolvido. Esse processo pode contribuir para aumentar a eficácia 
de alguns medicamentos, como os antibióticos.    
e) o complexo golgiense se apresenta bastante desenvolvido. Esse 
processo pode contribuir para aumentar a eficácia de alguns 
medicamentos, como os antibióticos.    
 
 
101. (G1 - cftsc)  As organelas ou orgânulos celulares são estruturas 
citoplasmáticas especializadas na realização de determinadas funções 
que permitem a manutenção da vida na célula. 
Com relação às organelas e suas funções, numere corretamente a 
coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

(1) Retículo endoplasmático não 
granuloso 
 

(     ) geração de energia para a 
célula. 
 

(2) Complexo golgiense 
 

(     ) têm enzimas capazes de 
realizar a digestão 
celular. 

(3) Mitocôndria 
 

(     ) modifica e elimina secreções 
proteicas produzidas no 
reticulo granuloso. 

(4) Lisossomo 
 

(     ) produz lipídios, 
principalmente os 
esteroides. 

(5) Centríolos (     ) participa da formação de 
cílios e flagelos. 

 
A ordem correta de associação, de cima para baixo, é: 
   

a) 3, 5, 2, 1, 4    
b) 3, 4, 1, 5, 2    
c) 3, 4, 2, 1, 5    
d) 2, 4, 3, 1, 5    
e) 2, 5, 3, 4, 1    
 
102. (Pucrs)  Na pesquisa 1, um biólogo introduziu no citoplasma de 
amebas certa droga capaz de despolimerizar as proteínas do 
citoesqueleto. Em suas observações, ele notou que amebas 
desprovidas de citoesqueleto íntegro ficavam impedidas de realizar 
muitas funções, exceto. 
  
a) locomoção.    
b) divisão.    
c) fagocitose.    
d) exocitose.    
e) osmose.    
103. (PUC-RS) Em uma dada espécie vegetal, o caráter planta alta é 

dominante sobre o caráter planta baixa, sendo os genes alelos 

localizados em autossomos. Pelo cruzamento de plantas altas 
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heterozigóticas, obtiveram-se 160 descendentes. 

 

O número provável de plantas baixas entre esses descendentes será 

 

a) 140  

 

b) 120  

 

c) 100  

 

d) 80  

 

e) 40 

104. No monoibridismo com co-dominância ou dominância 

intermediária, as proporções genotípicas e fenotípicas observadas na 

segunda geração dos filhos serão, respectivamente, 

 

a) 1 : 3 : 1 e 3 : 1 

 

b) 1 : 2 : 1 e 1 : 2 : 1 

 

c) 1 : 1 : 2 e 1 : 1 : 1 

 

d) 1 : 3 : 1 e 3 : 1 : 3 

 

e) 1 : 1 : 1 e 3 : 1 

105. Um casal formado por um homem normal, filho de pai hemofílico, 

e por uma mulher normal, filha de pais normais, mas que tem um irmão 

hemofílico, espera o nascimento de uma criança do sexo feminino. 

Sabendo-se que a hemofilia é condicionada por um gene recessivo, 

ligado ao cromossomo X, a probabilidade dessa criança vir a nascer 

hemofílica é. 

 

a) nula  

 

b) 1/8  

 

c) 1/4  

 

d) 1/2  

 

e) 1/1 

106. Em animais de laboratório, a cor preta é dominante em relação à 

branca. O cruzamento de dois indivíduos produziu 20 filhos pretos e 20 

brancos. O genotipo desses animais de laboratório é: 

 

a) AA e Aa. 

b) Aa e Aa. 

c) AA e AA. 

 

d) AA e aa. 

e) Aa e aa. 

107. Em relação ao sistema sangüíneo ABO, um garoto, ao se 

submeter ao exame sorológico, revelou ausência de aglutininas. Seus 

pais apresentaram grupos sangüíneos diferentes e cada um 

apresentou apenas uma aglutinina. Os prováveis genótipos dos pais do 

menino são  

 

a) IBi - ii 

 

b) IAi - ii.  

 

c) IAIB - IAi.  

 

d) IAIB - IAIA.  

 

e) IAi - IBi. 

108. Uma planta que produz fruto vermelho e biloculado foi cruzada 

com outra de fruto amarelo e multiloculado, resultando 160 

descendentes, assim distribuídos: 

136 de frutos vermelhos biloculados 

46 de frutos vermelhos multiloculados 

45 de frutos amarelos biloculados 

15 de frutos amarelos multiloculados. 

Quais os fenótipos e genótipos dos tipos parentais? 

 

a) fruto vermelho biloculado =AaMm; fruto amarelo multiloculado 

=aamm 

b) fruto vermelho biloculado = AAMm; fruto amarelo multiloculado 

=aaMM 

c) fruto vermelho biloculado = aamm; fruto amarelo multiloculado 

=AAMM 

d) fruto vermelho biloculado = AaMM; fruto amarelo multiloculado = 

aamm 

e) fruto vermelho biloculado = AaMm; fruto amarelo multiloculado 

=AaMm 
 
 
 
MATEMÁTICA [109-120]: 
 
109. (G1 - epcar (Cpcar) 2012)  Considere a parábola que representa a 

igualdade 2y ax bx c,    de eixo de simetria PV,  e o quadrado 

ABCD indicados na figura abaixo. 
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Sabendo-se que os pontos A e B pertencem à parábola e ao eixo Ox  

e sendo V o ponto onde a parábola tangencia o segmento DC,  o valor 

de 2b 4ac    é  

a) 4     b) 8     c) 16     d) 20    
 e)nda. 

   
110. (Uern 2012)  Seja uma função do 2º grau y = ax2 + bx + c, cujo 
gráfico está representado a seguir.  
 

 
 
A soma dos coeficientes dessa função é  
a) – 2.    b) – 3.    c) – 4.    d) – 6.   e)nda. 
   
111. (Ueg 2012)  Em um terreno, na forma de um triângulo retângulo, 
será construído um jardim retangular, conforme figura abaixo. 
 

 
 
Sabendo-se que os dois menores lados do terreno medem 9 m e 4 m, 
as dimensões do jardim para que ele tenha a maior área possível, 
serão, respectivamente, 
  
a) 2,0 m e 4,5 m.     
b) 3,0 m e 4,0 m.     
c) 3,5 m e 5,0 m.    
d) 2,5 m e 7,0 m.    
e)nda. 

112. (G1 - cftmg 2012)  Se a função 
1

L(x) 10.(x 2). x
10

 
   

 
 

representa o lucro de uma indústria em que x é a quantidade de 
unidades vendida, então o lucro será  

a) mínimo para x 3.    

b) positivo para x 2.     

c) máximo para 
1

x .
10

   

d) positivo para 
1

x 2.
10

        

e)nda. 

 
113. (PUC – RS)Um consumidor apressado adquire um automóvel por 
R$ 10.000,00 , pagando um “ágio” de 30%. 
 
a)7.000,00  
b)7.692,30  
c)8.333,00   
d)9.700,00   
e)9.969,70 
 
114. (PUC – MG)Uma solução M de água e sal tem 10% de sal e 90% 
de água. Após a evaporação de 50% da água dessa solução, a 
porcentagem de sal em M será de , aproximadamente: 
 
a)5%   
b)18%   
c)22%   
d)24%   
e)28% 
 
115. (Mackenzie 2009)  O pH do sangue humano é calculado por 

1
pH log ,

X

 
  

 
 sendo X a molaridade dos íons H3O+. Se essa 

molaridade for dada por 4,0 × 10-8 e, adotando-se log 2 = 0,30, o valor 

desse pH será:  

a) 7,20    
b) 4,60    
c) 6,80    
d) 4,80    
e) 7,40    
 
116. A meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário 

para que a quantidade remanescente da substância seja metade da 

quantidade desintegrada. A função que expressa a relação entre a 

quantidade presente Q e o tempo t é   kt
0Q t Q e ,  em que k é a 

taxa segundo a qual a substância se desintegra. 

Qual é a meia-vida de uma substância que se desintegra a uma taxa de 

4% ao ano? (Considere n2 0,7.)   

a) 175 anos    

b) 125 anos    

c) 17,5 anos    

d) 12,5 anos    

e) 12 anos    

117. Considere as funções f e g dadas por  para todo x 

real positivo e  , para todo x real diferente de – 1 . O valor 

de x que torna verdadeira a igualdade 

 é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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118. (Ufpr 2012)  Para se calcular a intensidade luminosa L, medida em 

lumens, a uma profundidade de x centímetros num determinado lago, 

utiliza-se a lei de Beer-Lambert, dada pela seguinte fórmula: 

 

Qual a intensidade luminosa L a uma profundidade de 12,5 cm?  

a) 150 lumens.    

b) 15 lumens.    

c) 10 lumens.    

d) 1,5 lumens.    

e) 1 lúmen.    

119. (Mackenzie – SP) Uma pessoa pagou 20% de uma dívida. Se 
R$ 4.368,00 correspondem a 35% do restante a ser pago, então a 
dívida total inicial era de: 

 
a)R$ 11.400,00       
b)R$ 15.600,00  
c)R$ 16.800,00     
d)R$ 18.100,00          
e)10.200,00 
 
120. (Cesgranrio)Se um trabalhador recebe um corte de 20% no seu 
salário, ele só vai readquirir o salário original se tiver um aumento de : 
 
a)20%   
b)25%   
c)22,5%  
d)R$ 20,00   
e)R$ 25,00 
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2º TESTE QUIZENAL 
2º TRIMESTRE  -  2013 

 

Forma correta de preenchimento 

 

Não preencha assim 

 

Nome do Candidato 

 

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

  1ª 05-JULHO-2013 
 

01
 

A B C D E 22
 

A B C D E 43
 

A B C D E 64
 

A B C D E 85
 

A B C D E 10
6 

A B C D E 

02
 

A B C D E 23
 

A B C D E 44
 

A B C D E 65
 

A B C D E 86
 

A B C D E 10
7 

A B C D E 

03
 

A B C D E 24
 

A B C D E 45
 

A B C D E 66
 

A B C D E 87
 

A B C D E 10
8 

A B C D E 

04
 

A B C D E 25
 

A B C D E 46
 

A B C D E 67
 

A B C D E 88
 

A B C D E 10
9 

A B C D E 

05
 

A B C D E 26
 

A B C D E 47
 

A B C D E 68
 

A B C D E 89
 

A B C D E 11
0 

A B C D E 

06
 

A B C D E 27
 

A B C D E 48
 

A B C D E 69
 

A B C D E 90
 

A B C D E 11
1 

A B C D E 

07
 

A B C D E 28
 

A B C D E 49
 

A B C D E 70
 

A B C D E 91
 

A B C D E 11
2 

A B C D E 

08
 

A B C D E 29
 

A B C D E 50
 

A B C D E 71
 

A B C D E 92
 

A B C D E 11
3 

A B C D E 

09
 

A B C D E 30
 

A B C D E 51
 

A B C D E 72
 

A B C D E 93
 

A B C D E 11
4 

A B C D E 

10
 

A B C D E 31
 

A B C D E 52
 

A B C D E 73
 

A B C D E 94
 

A B C D E 11
5 

A B C D E 

11
 

A B C D E 32
 

A B C D E 53
 

A B C D E 74
 

A B C D E 95
 

A B C D E 11
6 

A B C D E 

12
 

A B C D E 33
 

A B C D E 54
 

A B C D E 75
 

A B C D E 96
 

A B C D E 11
7 

A B C D E 

13
 

A B C D E 34
 

A B C D E 55
 

A B C D E 76
 

A B C D E 97
 

A B C D E 11
8 

A B C D E 

14
 

A B C D E 35
 

A B C D E 56
 

A B C D E 77
 

A B C D E 98
 

A B C D E 11
9 

A B C D E 

15
 

A B C D E 36
 

A B C D E 57
 

A B C D E 78
 

A B C D E 99
 

A B C D E 12
0 

A B C D E 

16
 

A B C D E 37
 

A B C D E 58
 

A B C D E 79
 

A B C D E 10
0 

A B C D E 12
1 

A B C D E 

17
 

A B C D E 38
 

A B C D E 59
 

A B C D E 80
 

A B C D E 10
1 

A B C D E 12
2 

A B C D E 

18
 

A B C D E 39
 

A B C D E 60
 

A B C D E 81
 

A B C D E 10
2 

A B C D E 12
3 

A B C D E 

19
 

A B C D E 40
 

A B C D E 61
 

A B C D E 82
 

A B C D E 10
3 

A B C D E 12
4 

A B C D E 

20
 

A B C D E 41
 

A B C D E 62
 

A B C D E 83
 

A B C D E 10
4 

A B C D E 12
5 

A B C D E 

21
 

A B C D E 42
 

A B C D E 63
 

A B C D E 84
 

A B C D E 10
5 

A B C D E 12
6 

A B C D E 

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

4. Todos os campos devem ser preenchidos. 
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