
 
NOME:                               

NOTA 
TURMA:                DATA:             
 
 

 

 

 1 

 

 
 

PORTUGUÊS 
 

O HOMEM E A GALINHA 

Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era 
uma galinha como as outras. 

Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou 
contente. Chamou a mulher: 

– Olha o ovo que a galinha botou. 
A mulher ficou contente: 
– Vamos ficar ricos! 
E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os 

dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava pão-de-ló, 
dava até sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo 
de ouro. Vai que o marido disse: 

– Pra que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha 
comer pão-de-ló… Muito menos tomar sorvete! 

– É, mas esta é diferente! Ela bota ovos de ouro! 
O marido não quis conversa: 
– Acaba com isso mulher. Galinha come é farelo. 
Aí a mulher disse: 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 
– Bota sim – o marido respondeu. 
A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a 

galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: 
– Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A 

galinha pode muito bem comer milho. 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 
– Bota sim – o marido respondeu. 
Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos 

os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido 
disse: 

– Pra que esse luxo de dar milho pra galinha? Ela que 
procure o de-comer no quintal! 

– E se ela não botar mais ovos de ouro? – a mulher 
perguntou. 

– Bota sim – o marido falou. 
E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava 

sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um 
ovo de ouro. Uma dia a galinha encontrou o portão aberto. 
Foi embora e não voltou mais. 

Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa 
onde tratam dela a pão-de-ló. 

(Ruth Rocha) 

 

1. O texto recebe o título de O homem e a galinha. Por que a 
história recebe esse título? 
a) Porque eles são os personagens principais da história 

narrada. 
b) Porque eles representam, respectivamente, o bem e o 

mal na história. 
c) Porque são os narradores da história. 
d) Porque ambos são personagens famosos de outras 

histórias. 
e) Porque representam a oposição homem-animal. 
 

2. Qual das afirmativas a seguir não é correta em relação ao 
homem da fábula? 
a) É um personagem preocupado com o corte de gastos. 
b) Mostra ingratidão em relação à galinha. 
c) Demonstra não ouvir as opiniões dos outros. 
d) Identifica-se como autoritário em relação à mulher 
e) Revela sua maldade nos maus-tratos em relação à 

galinha. 

3. Qual das características a seguir pode ser atribuída à 
galinha? 
a) avareza 
b) conformismo 
c) ingratidão 
d) revolta 
e) hipocrisia 
 

4. Era uma vez um homem que tinha uma  galinha. De que 
outro modo poderia ser dita a frase destacada? 
a) Era uma vez uma galinha, que vivia com um homem. 
b) Era uma vez um homem criador de galinhas. 
c) Era uma vez um proprietário de uma galinha. 
d) Era uma vez uma galinha que tinha uma propriedade. 
e) Certa vez um homem criava uma galinha. 
 

5. Era uma vez é uma expressão que indica tempo: 
a) bem localizado 
b) determinado 
c) preciso 
d) indefinido 
e) bem antigo 
 

6. ―Na manhã seguinte, desci um pouco amargurado, outro 
pouco satisfeito.‖ Indique a alternativa que contém o 
predicado do mesmo tipo que o do período acima. 
a) Esta injúria merecia ser lavada com o sangue dos 

inimigos. 
b) Na tarde de uma segunda-feira, anunciei-lhe um pouco 

da minha tristeza, outro pouco da minha satisfação. 
c) Recebeu convicto e com certa afeição as verdades do 

filósofo. 
d) Mas eu era moço à semelhança do meu tio Neves. 
e) Naqueles dias eram tantos os castelos e sonhos 

esboroados… 
 

7. Considere a frase ―Ele andava triste porque não encontrava 
a companheira‖ – os verbos grifados são respectivamente: 
a) transitivo direto – de ligação; 
b) de ligação – intransitivo; 
c) de ligação – transitivo indireto; 
d) transitivo direto – transitivo indireto; 
e) de ligação – transitivo direto. 
 

8. Na oração ―a situação continua indefinida‖: 
a) o verbo é de ligação e o predicado é nominal; 
b) o verbo é intransitivo e o predicado é verbo-nominal; 
c) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal; 
d) o verbo é bitransitivo e o predicado é verbo-nominal 
e) o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal. 
 

9. O que é bullying virtual ou cyberbullying? 

É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com 
mensagens difamatórias ou ameaçadoras circulando por e-
mails, sites, blogs (os diários virtuais), redes sociais e 
celulares. É quase uma extensão do que dizem e fazem na 
escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas 
não estão cara a cara. 

Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade 
dos comentários e das ameaças e os efeitos podem ser tão 
graves ou piores. ―O autor, assim como o alvo, tem 
dificuldade de sair de seu papel e retomar valores 
esquecidos ou formar novos‖, explica Luciene Tognetta, 
doutora em Psicologia Escolar e pesquisadora da 
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Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). 

Disponível em http://revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 3 ago. 2012 
(adaptado). 

 
Segundo o texto, com as tecnologias de informação e 
comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances 
de perversidade e é potencializada pelo fato de 
a) atingir um grupo maior de espectadores. 
b) dificultar a identificação do agressor incógnito. 
c) impedir a retomada de valores consolidados pela 

vítima. 
d) possibilitar a participação de um número maior de 

autores. 
e) proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas 

da internet. 
 

10. Assinale a alternativa em que apareça predicado verbo-
nominal: 
a) a chuva permanecia calma; 
b) a tempestade assustou os habitantes da vila; 
c) Paulo ficou satisfeito; 
d) os meninos saíram do cinema calados; 
e) os alunos estavam preocupados. 
 

11. Nos trechos: 

―Marciano subiu ao forro da igreja e acabou com eles a 
pau.‖ 

 

―Não posso ver o amostrador assim às escuras.‖ 

 
As expressões destacadas dão, respectivamente, ideia de: 
a) modo, especificação 
b) lugar, modo 
c) instrumento, modo 
d) instrumento, origem 
e) origem, modo 
 

12. Em ―Eu era em enfim, senhores, uma graça de alienado‖, 
os termos da oração destacados, do ponto de vista 
sintático, são, respectivamente: 
a) adjunto adnominal, vocativo e predicativo do sujeito. 
b) adjunto adverbial, aposto, predicativo do objeto. 
c) adjunto adverbial, vocativo e predicativo do sujeito. 
d) adjunto adverbial, vocativo e objeto direto. 
e) adjunto adnominal, aposto e predicativo do sujeito. 
 

13. ―– Muito bom dia, senhora, 
Que nesta janela está; 
Sabe dizer se é possível 
Algum trabalho encontrar?‖ 
 
No primeiro verso, senhora vem entre vírgulas porque o 

termo é: 
a) um aposto 
b) um sujeito deslocado 
c) um vocativo 
d) um predicativo 
e) um sujeito simples 
 

14. Assinale uma das alternativas em que aparece um 
predicado verbo-nominal: 
a) Os viajantes chegaram cedo ao destino. 
b) Demitiram o secretário da instituição. 
c) Nomearam as novas ruas das cidade. 
d) Compareceram todos atrasados à reunião. 
e) Estava irritado com as brincadeiras. 
 
 
 

15. Observe a estrofe: 

―Lembra-me que, em certo dia, 
Na rua, ao sol de verão, 

Envenenado morria 
Um pobre cão.‖ 

 

Aparece aí a inversão do: 
a) objeto direto: um pobre cão 
b) sujeito: um pobre cão 
c) sujeito: certo dia 
d) predicado: lembra-me 
e) predicativo do sujeito: me 
 

MATEMÁTICA 
 

16. Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro 
Sandro Dias, apelidado "Mineirinho", conseguiu realizar a 
manobra denominada "900", na modalidade skate vertical, 
tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse 
feito. A denominação "900" refere-se ao número de graus 
que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, 
no caso, corresponde a  
a) uma volta completa. 
b) uma volta e meia. 
c) duas voltas completas. 
d) duas voltas e meia. 
e) cinco voltas completas. 
 

17. Considerando 1º como a distância média entre dois 
meridianos, e que na linha do equador corresponde a uma 
distância média de 111,322 km, e tomando-se esses 
valores como referência, pode-se inferir que o comprimento 
do círculo da Terra, na linha do equador, é de, 
aproximadamente,  
a) 52.035 km 
b) 48.028 km 
c) 44.195 km 
d) 40.076 km 
e) 30.684 km 
 

18. A roda-gigante de um parque de diversões tem dezoito 
cadeiras, igualmente espaçadas ao longo do seu perímetro 
e move-se no sentido anti-horário, isto é, no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio. 

 
Na figura, as letras A, B, C, ... e R indicam as posições em 
que as cadeiras ficam cada vez que a roda gigante para.  
 

Com a roda gigante parada, Bruna senta-se na cadeira que 
está na posição A, posição mais baixa da roda gigante. 
 

A roda gigante move-se 
 

 
 de uma volta e para. Nesse 

momento, a letra relativa à posição da cadeira ocupada por 
Bruna é 
a) D. 
b) I. 
c) K. 
d) P. 
e) R. 
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19. Dentre os desenhos abaixo, aquele que representa o 

ângulo que tem medida mais próxima de 1 radiano é 

 
 

20. Considere que: 
- Os raios de Sol incidem paralelamente sobre a Terra. 
- O planeta Terra é uma esfera cuja linha do Equador tem 
40.000 km de perímetro. 
 
Na figura a seguir são representados os raios solares 
incidindo nos pontos P e Q da linha do Equador do planeta 
Terra e são indicadas as medidas dos ângulos que esses 
raios formam com as normais à superfície terrestre nesses 
pontos. 

 
O comprimento do arco PQ, que corresponde à menor 
distância de P a Q, em quilômetros, é igual a  
a) 11.000 
b) 10880 
c) 10666 
d) 10444 
e) 9000 
 

21. Tatiana e Tiago comunicam-se entre si por meio de um 
código próprio dado pela resolução do produto entre as 
matrizes A e B, ambas de ordem 2x2 onde cada letra do 
alfabeto corresponde a um número, isto é, a = 1, b = 2, c = 
3, ,K  z = 26. Por exemplo, se a resolução de A.B for igual 

a 1 13
,

15 18

 
 
 

 logo a mensagem recebida é amor. Dessa 

forma, se a mensagem recebida por Tatiana foi flor e a 

matriz 1 1
B ,

2 1

 
  
 

 então a matriz A é  

a) 
8 7

8 10

 
 
 

 

b) 
6 6

7 11

 
 
 

 

c) 
8 5

7 11

 
 
 

 

d) 
6 7

6 11

  
 
 

 

22. Em uma matriz, chamam-se elementos internos aqueles 
que não pertencem à primeira nem à última linha ou coluna. 
O número de elementos internos em uma matriz com 5 
linhas e 6 colunas é igual a 
a) 12 
b) 15 
c) 16 
d) 20 
e) 21 
 

23. A matriz 
ijA (2 3)  tem elementos definidos pela expressão 

3 2
ija i – j .  Portanto, a matriz A  é  

a) 
0 3 8

.
7 4 1

  
 

 
 

b) 
0 7 26

.
3 4 23

 
 
 

 

c) 

0 3

7 4 .

26 23

 
 
 
 
 

 

d) 

0 7

3 4 .

8 1

 
 
 
   

 

e) 
0 1 2

.
1 0 1

  
 

 
 

 
24. Observe a matriz A, quadrada e de ordem três. 

 

0,3 0,47 0,6

A 0,47 0,6 x

0,6 x 0,77

 
 

  
 
   

 
Considere que cada elemento aij dessa matriz é o valor do 
logaritmo decimal de (i + j). 
 
O valor de x é igual a:  
a) 0,50 
b) 0,70 
c) 0,77 
d) 0,87 
e) 0,97 
 

25. Uma reserva florestal foi dividida em quadrantes de 1m
2
 de 

área cada um. Com o objetivo de saber quantas 
samambaias havia na reserva, o número delas foi contado 
por quadrante da seguinte forma: 
 

7 1 7 1

Número de samambaias             Número de

por quadrante                    quadrantes

0 8

1 12

2 7

A B3 16

4 14

5 6

6 3

 

   
   
   
   
   

    
   
   
   
   
     

 
O elemento aij da matriz A corresponde ao elemento bij da 
matriz B, por exemplo, 8 quadrantes contêm 0 (zero) 
samambaia, 12 quadrantes contêm 1 samambaia.  
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Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a 
operação efetuada entre as matrizes A e B, que resulta no 
número total de samambaias existentes na reserva florestal. 
a) A

t
 X B 

b) B
t
 x A

t
 

c) A x B 
d) At + B

t
 

e) A + B 
 

26. Em um estacionamento, há triciclos e quadriciclos, 
totalizando 17 veículos e 61 rodas. Quantos triciclos há 
nesse estacionamento? 
a) 10 
b) 8 
c) 7 
d) 17 
e) 12 
 

27. Resolvendo o sistema abaixo, encontramos os valores para 
x e y tais que o produto x y é igual a 

x 2y 4

2x y 3

 

   
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 

28. Cristina resolveu empilhar seus 48 livros de duas coleções, 
de Matemática e de História. Seus livros de Matemática 
possuem 8cm de espessura cada um, enquanto que os 
livros de História possuem 5cm de espessura cada um. No 
fim da organização, Cristina viu que a pilha de livros tinha 
321cm de altura. 
 
Quantos livros de Matemática Cristina possui? 
a) 27 
b) 25 
c) 23 
d) 22 
e) 21 
 

29. Um jogo de cara ou coroa tinha a seguinte regra: quando o 
lado da moeda era cara, o jogador ganhava 3 pontos e, 
quando era coroa, o jogador ganhava apenas 1 ponto. Após 
lançar a moeda 10 vezes, um determinado jogador obteve 
24 pontos. 
 
Quantas vezes, nesses 10 lançamentos, saiu o lado cara da 
moeda para esse jogador? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 

30. Um hospital administra 2016 mg de um certo medicamento 
em cápsulas para três pacientes, em conjunto, por mês. O 
paciente A usa cápsulas de 10 mg o paciente B, de 12 mg e 
o paciente C, de 15 mg. O paciente A toma metade do 
número de cápsulas de B e os três juntos tomam 163 
cápsulas por mês. 
 
Quantas cápsulas o paciente C toma por mês? 
a) 39. 
b) 46. 
c) 62. 
d) 78. 
e) 92. 
 

LITERATURA 
 

31. Várias características do Realismo estão intimamente 
ligadas ao momento histórico, refletindo, dessa forma, as 
posturas: 
a) nacionalista e positivista. 
b) positivista e evolucionista. 
c) evolucionista e sentimentalista. 
d) neoclassicista e socialista. 
e) bucólica e antropocêntrica.  
 

32. Assinale a alternativa que melhor caracteriza o Realismo:  
a) Preocupação em justificar, à luz da razão, as reações 

das personagens, seus procedimentos e os problemas 
sentimentais e metafísicos apresentados. 

b) A apresentação do homem como um ser dominado 
pelos instintos, taras, pela carga hereditária, em 
detrimento da razão. 

c) A preocupação em retratar a realidade como ela é, sem 
transformá-la. O autor, ao relatar, deverá estar 
baseado na documentação e observação da realidade. 

d) amor é visto unicamente sob o aspecto da sexualidade 
e apresentado como uma mera satisfação de instintos 
animais. 

e) Aspectos descritivos e minuciosos, sempre que 
possível, baseados na observação da realidade e do 
subjetivismo e sentimentalismo do autor.  

 
33. O Realismo foi um  movimento de: 

a) volta ao passado 
b) exacerbação ultra-romântica 
c) maior preocupação com a objetividade 
d) irracionalismo 
e) moralismo 
 

34. Leia o excerto abaixo e marque a alternativa correta: 
 

Não quero o Zeus Capitolino 
Hercúleo e belo, 

Talhar no mármore divino 
Com o camartelo. 

 
Que outro – não eu! – a pedra corte 

Para, brutal, 
Erguer de Atene o altivo porte 

Descomunal. 
 

Mais que esse vulto extraordinário, 
Que assombra a vista, 

Seduz-me um leve relicário 
De fino artista. 

 
Invejo o ourives quando escrevo: 

Imito o amor 
Com que ele, em ouro, o alto relevo 

Faz de uma flor. (...)” 
 

(Fragmento do poema Profissão de fé, de Olavo Bilac) 

 
Sobre o Parnasianismo e o trecho de ―Profissão de Fé‖, é 
correto afirmar, exceto: 
a) Contrariando a estética do Realismo e do Naturalismo, 

o Parnasianismo representou na poesia uma volta ao 
estilo clássico, sobretudo no que diz respeito à métrica 
do poema. 

b) Embora fosse contemporâneo do Realismo e do 
Naturalismo, o Parnasianismo apresentou uma 
temática diferente dessas correntes literárias ao propor 
um olhar sobre a linguagem, cuja temática 
predominante era a arte pela arte. 
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c) As principais características desse movimento literário, 

que teve como seu maior representante o poeta Olavo 
Bilac, foram a simplicidade da linguagem, valorização 
da cultura nacional e elevados níveis de subjetividade. 

d) Um dos principais objetivos da poesia parnasiana era 
combater o ideário dos poetas românticos que 
primavam pelos exageros de emoção e fantasia. 

e) Objetivismo, racionalismo, universalismo, vocabulário 
culto e gosto pelas descrições são as principais 
características da linguagem da poesia parnasiana. 

 
35. Mal secreto 

Se a cólera que espuma, a dor que mora 
N‘aIma, e destrói cada ilusão que nasce, 
Tudo o que punge, tudo o que devora 
O coração, no rosto se estampasse; 
 
Se se pudesse, o espirito que chora, 
Ver através da máscara da face, 
Quanta gente, talvez, que inveja agora 
Nos causa, então piedade nos causasse! 
 
Quanta gente que ri, talvez, consigo 
Guarda um atroz, recôndito inimigo, 
Como invisível chaga cancerosa! 
 
Quanta gente que ri, talvez existe, 
Cuja ventura única consiste 
Em parecer aos outros venturosa! 

(CORREIA, R. In: PATRIOTA, M. Para compreender Raimundo Correia. 
Brasilia: Alhambra, 1995.) 

 
Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e 
racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo 
Correia reflete sobre a forma como as emoções do 
indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu 
lírico, esse julgamento revela que: 
a) a necessidade de ser socialmente aceito leva o 

indivíduo a agir de forma dissimulada. 
b) o sofrimento intimo torna-se mais ameno quando 

compartilhado por um grupo social. 
c) a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças 

neutraliza o sentimento de inveja. 
d) o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a 

apiedar-se do próximo. 
e) a transfiguração da angústia em alegria é um artificio 

nocivo ao convívio social. 
 

36. Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira são 
representantes de uma mesma escola literária. Assinale a 
alternativa cujos versos exemplificam as características 
dessa escola. 
a) A noite caiu na minh‘alma, 

fiquei triste sem querer. 
Uma sombra veio vindo, 
veio vindo, me abraçou. 
Era a sombra de meu bem 
que morreu há tanto tempo. 

 
b) Dorme. 

Dorme o tempo que não podias dormir. 
Dorme não só tu, 
Prepara-te para dormir teu corpo e teu amor contigo. 

 
c) O Pensamento ferve, e é um turbilhão de lava: 

A forma, fria e espessa, é um sepulcro de neve... 
E a Palavra pesada abafa a Ideia leve, 
Que, perfume e clarão, refulgia e voava. 

 
 

d) Pálida, à luz da lâmpada sombria, 
Sobre o leito de flores reclinada, 
Como a lua por noite embalsamada. 
Entre as nuvens do amor ela dormia! 

 
e) Nas horas da noite, se junto a meu leito 

Houveres acaso, meu bem, de chegar, 
Verás de repente que aspecto risonho 
Que torna o meu sonho, 
Se o vens bafejar! 

 

HISTÓRIA 
 

37. Durante o século XVII, grupos puritanos ingleses 
perseguidos por suas ideias políticas (antiabsolutistas) e 
por suas crenças religiosas (protestantes calvinistas) 
abandonaram a Inglaterra, fixando-se na costa leste da 
América do Norte, onde fundaram as primeiras colônias. A 
colonização inglesa nessa região foi facilitada: 
a) pela propagação das ideias iluministas, que 

preconizavam a proteção e o respeito aos direitos 
naturais dos governados. 

b) pelo desejo de liberdade dos puritanos em relação à 
opressão metropolitana. 

c) pelo abandono dessa região por parte da Espanha, 
que então atuava no eixo México-Peru 

d) pela possibilidade de explorar grandes propriedades 
agrárias com produção destinada ao mercado 
europeu. 

e) pelas consciências políticas dos colonos americanos, 
desde logo treinados nas lutas coloniais 

 
38. Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos 

americanos e a Coroa inglesa, provocando a luta pela 
independência. Dentre os objetivos dessas leis, destacam-
se: 
a) aumentar a receita real, impedir o contrabando e o 

comércio intercolonial e recuperar a Companhia das 
Índias Orientais. 

b) aumentar o consumo de chá e de açúcar na colônia, 
obrigar o uso de selos nas correspondências e 
aumentar as exportações da colônia. 

c) abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente 
as Treze Colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar 
terras no Oeste. 

d) recuperar Companhia das Índias Ocidentais, abrir o 
porto de Boston às nações amigas e aumentar as 
importações da colônia. 

e) pagar indenizações à França, devido à derrota inglesa 
na Guerra dos Sete Anos, revogar os atos Townshend 
e favorecer os produtores locais de açúcar. 

 
39. Em 1806, o Imperador francês Napoleão Bonaparte 

anunciou o Bloqueio Continental à Inglaterra, 
estabelecendo que nenhum país europeu poderia 
comercializar com os ingleses. O rei de Portugal, 
pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa e 
apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia portuguesa, na 
América, para esperar a situação se normalizar. 
 
Com relação à presença da Família Real portuguesa no 
Brasil, é CORRETO afirmar que: 
a) A Revolução Farroupilha, ocorrida no Sul do Brasil, 

tinha como principal objetivo expulsar a Corte 
portuguesa e proclamar a independência da colônia 
americana. 

b) Salvador foi elevada à condição de capital do Reino 
Unido de Portugal e Algarves, tornando-se o maior 
centro político, econômico e cultural da colônia. 
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c) A presença da Corte portuguesa no Brasil, exercendo 

um governo absolutista e conservador, contribuiu para 
retardar a Independência do Brasil, pois as melhorias 
administrativas e econômicas deixaram a elite liberal 
brasileira satisfeita. 

d) Chegando ao Brasil, D. João VI tratou logo de cumprir 
o prometido aos ingleses e decretou a abertura dos 
portos, em 1808, para as nações amigas 
comercializarem diretamente com a colônia. 

e) Em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal e 
D. João VI foi chamado para assumir o trono 
português, mas ele preferiu ficar no Brasil. Esse fato 
ficou conhecido como ―Dia do Fico‖. 

 
40.  

Fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas 
inglesas, tais como celeiros e armazéns não diferentes do 
que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de 
secos e molhados, mas, em geral, os ingleses aqui vendem 
suas mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou 
franceses. (...) As ruas estão, em geral, repletas de 
mercadorias inglesas. A cada porta as palavras Superfino 
de Londres saltam aos olhos: algodão estampado, panos 
largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de 
Birmingham, podem-se obter um pouco mais caro do que 
em nossa terra nas lojas do Brasil. 

Maria Graham. Diário de uma viagem ao Brasil. São Paulo, Edusp, 1990, p. 
230 (publicado originalmente em 1824). Adaptado. 

 
Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à 
sua estada no Rio de Janeiro em 1822 e foi escrito em 21 
de janeiro deste mesmo ano, a partir das anotações 
podemos inferir que no Brasil da época 
a) os ingleses possuíam preponderância política mas não 

econômica. 
b) a concorrência entre manufaturados brasileiros e 

ingleses era acirrada. 
c) os ingleses monopolizavam o comércio nas cidades. 
d) o protecionismo alfandegário do Estado joanino 

encarecia os produtos ingleses. 
e) havia um fraco desenvolvimento industrial interno. 
 

41.  

Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente 
Alvará virem: que desejando promover e adiantar a riqueza 
nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas 
e a indústria, sou servido abolir e revogar toda e qualquer 
proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. 
Alvará de liberdade para as indústrias (1° de Abril de 1808). In Bonavides, P.; 

Amaral, R. Textos políticos da História do Brasil.Vol. 1. Brasília: Senado 
Federal, 2002 (adaptado). 

 
O projeto industrializante de D.João, conforme expresso no 
alvará, não se concretizou. Que características desse 
período explicam esse fato 
a) A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o 

fechamento das manufaturas portuguesas. 
b) A dependência portuguesa da Inglaterra e o 

predomínio industrial inglês sobre suas redes de 
comércio. 

c) A desconfiança da burguesia industrial colonial diante 
da chegada da família real portuguesa. 

d) O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição 
dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. 

e) O atraso industrial da colônia provocado pela perda de 
mercados para as indústrias portuguesas. 

 
 
 
 
 

42.  

Passar de Reino a Colônia 
É desar [derrota] 
É humilhação 
que sofrer jamais podia 
brasileiro de coração. 
A quadrinha acima reflete o temor vivido no Brasil depois do 
retorno de D. João VI a Portugal, em 1821. Apesar de seu 
filho Pedro ter ficado como regente, acirrouse o 
antagonismo entre ―brasileiros‖ e ―portugueses‖ até que, em 
dezembro de 1821, as Cortes de Portugal determinaram o 
retorno do príncipe. Se ele acatasse, tudo poderia 
acontecer. Inclusive, dizia d. Leopoldina, ―uma 
Confederação de Povos no sistema democrático como nos 
Estados Livres da América do Norte‖. 

(Adaptado de Eduardo Schnoor,‖Senhores do Brasil‖, Revista de História da 
Biblioteca Nacional, no. 48. Rio de Janeiro, set. 2009, p. 36.) 

 
A respeito do processo referido no texto, podemos afirmar 
que 
a) a Revolução Liberal do Porto pretendia a emancipação 

conjunta do Reino Português e brasileiro do jugo 
Absolutista mediante a proclamação de uma República 
e de um sistema federativo. 

b) o Partido Brasileiro, liderado por José Bonifácio, 
repudiou a Revolução do Porto e passou a defender a 
ruptura imediata do Brasil com relação a Portugal. 

c) o apoio à Revolução do Porto dividiu as classes sociais 
dominantes brasileiras, pois parte dela seria 
beneficiada pela recolonização, enquanto outras seria 
prejudicadas. 

d) a decisão de apoiar a independência do Brasil foi 
acertada entre ingleses, latifundiários e o Príncipe 
Regente D. Pedro acarretando mudanças radicais na 
economia do novo país. 

e) a Revolução do Porto foi contraditória na medida em 
que pretendia instaurar um regime liberal em Portugal, 
mas visava redefinir de modo conservador as relações 
entre Portugal e Brasil. 

 

GEOGRAFIA 
 

 
 

43. Apesar aparentemente a metrópole portuguesa não 
apresentar de imediato um interesse sobre a nova colônia, 
foi ainda no século XVI, que os colonizadores organizaram 
expedições oficiais pelas novas terras, conhecidas como 
entradas e bandeiras, com o propósito de: 
a) descobrir ouro e pedras preciosas e escravizar 

indígenas. 
b) realizar caças a animais selvagens para exportar e 

vender na Europa 
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c) retirar mudas de plantas raras e comercializar em 

outros países 
d) explorar ilhas importantes e domina-las para a 

formação de lugares turísticos 
e) comercializar produtos vindos da Europa com os 

indígenas 
 

44. A ocupação do território brasileiro, restrita, no século XVI, 
ao litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, 
estendeu-se ao interior durante os séculos XVII e XVIII, 
ligada à exploração de novas atividades econômicas e aos 
interesses políticos de Portugal em definir as fronteiras da 
colônia. 
 
Dessa Forma, a partir do século XVII  e de suas atividades 
dominantes nas regiões ocupadas pode-se afirmar que 
a) no vale amazônico, o extrativismo vegetal – as drogas 

do sertão – e a captura de índios atraíram os 
colonizadores, que restringiram sua exploração ao 
litoral da região. 

b) a ocupação do Pampa gaúcho não teve nenhum 
interesse econômico, estando ligada aos conflitos luso-
espanhóis na Europa. 

c) o planalto central, nas áreas correspondentes aos 
atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, 
foi um dos principais alvos do bandeirismo, e sua 
ocupação está ligada à mineração. 

d) a zona missionária no Sul do Brasil representava um 
obstáculo tanto aos religiosos, interessados na 
escravização dos indígenas, quanto a Portugal, 
dificultando a demarcação das fronteiras. 

e) o Sertão nordestino, primeira área interior ocupada no 
processo de colonização, foi um prolongamento da 
lavoura canavieira, fornecendo novas terras e mão de 
obra para a expansão da lavoura. 

 
45. Observe o trecho da notícia a seguir e assinale a alternativa 

correta: 

Devido ao fuso horário, Acre é o último estado a 
comemorar 2018 

Devido ao fuso e à implantação do horário de verão, o Acre 
fica com três horas de diferença de Brasília (DF). Por conta 
disso, enquanto o resto do Brasil estiver comemorando a 
chegada do ano novo, os acreanos ainda estarão há três 
horas de 2018 […]. 

(Adaptado de: G1, 01/01/2018. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/ac/acre>). 

 
O Brasil possui, oficialmente, quatro fusos horários, cuja 
existência deve-se: 
a) à grande extensão latitudinal do país. 
b) à preocupação em manter as diferenças culturais 

regionais. 
c) ao grande número de longitudes que o país ocupa. 
d) à política brasileira de adotar uma maior diversidade de 

horários. 
e) à necessidade de uso da eletricidade em horas 

distintas entre as regiões. 
 

46. É um clima controlado por massas de ar equatoriais e 
tropicais, é muito quente, com pequenas amplitudes 
térmicas e chuvas abundantes na maior parte do ano. 
 
Assinale a alternativa que identifica o clima e o local de 
ocorrência. 
a) Tropical semi-árido - Teresina. 
b) Tropical Continental - Cuiabá. 
c) Equatorial seco - Rio Branco. 
d) Tropical semi-úmido - Ilhéus. 
e) Equatorial úmido - Boa Vista. 

47. Uma importante característica dos tipos de clima do Brasil é 
a predominância da tropicalidade, que decorre da 
localização da maior parte do seu território na chamada 
―zona intertropical do Planeta‖. A influência de 
determinados fatores, como altitude, latitude, 
continentalidade, maritimidade e massas de ar, interfere na 
configuração de diferentes índices de temperatura, umidade 
e precipitação.  
 
Observe os climogramas a seguir:  

 
 

 
FERREIRA, Graça Maria Lemos. Moderno Atlas Geográfico. São Paulo: 
Moderna, 2008. p. 6. 

 
A partir dos climogramas e das características climáticas 
existentes no Brasil, conclui-se que:  
a) o climograma 2 diz respeito ao clima subtropical úmido, 

que prevalece na Região Sul, caracterizando-se pela 
irregularidade das chuvas e altas temperaturas. 

b) o climograma 1 refere-se ao clima tropical, que 
abrange a Região Centro-Oeste, caracterizando-se 
pelos elevados índices de precipitação e baixas 
temperaturas.  

c) o climograma 1 refere-se ao clima equatorial úmido, 
que abrange a maior parte da Amazônia e apresenta 
temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas 
durante o ano.  

d) o climograma 2 diz respeito ao clima tropical litorâneo 
úmido, que predomina no Nordeste e apresenta 
elevadas temperaturas e precipitações pluviométricas 
irregulares.  

e) o climograma 2 ao clima semiárido com chuvas de 
verão e outono. Apresenta baixo índice pluviométrico e 
baixa amplitude térmica com temperaturas elevadas 
durante todo o ano. 

 
48. O sistema de alerta baseado em satélites do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) detectou 498 Km
2
 

de desmatamentos na Amazônia Legal por corte raso ou 
degradação progressiva, em agosto de 2009. Desse total, 
301 Km

2 
foram registrados no Pará. 

A cada quinzena, os dados são enviados ao IBAMA, 
responsável pela fiscalização das áreas. O sistema indica 
tanto áreas de corte raso – quando os satélites detectam a 
completa retirada da floresta nativa – quanto áreas 
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classificadas como degradação progressiva, que revelam o 
processo de desmatamento na região. 

Adaptado de: www.inpe.br.  

 
O texto faz referência a uma região em que predomina o 
clima: 
a) equatorial. 
b) tropical úmido. 
c) tropical semiárido. 
d) subtropical úmido. 
e) tropical semiúmido. 
 

FILOSOFIA 
 

A ética precisa ser compreendida como um 
empreendimento coletivo a ser constantemente retomado e 
rediscutido, porque é produto da relação interpessoal e 
social. A ética supõe ainda que cada grupo social se 
organize sentindo-se responsável por todos e que crie 
condições para o exercício de um pensar e agir autônomos. 
A relação entre ética e política é também uma questão de 
educação e luta pela soberania dos povos. É necessária 
uma ética renovada, que se construa a partir da natureza 
dos valores sociais para organizar também uma nova 
prática política. 

(CORDI et al. Para filosofar) 

 
49. O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos 

problemas oriundos de diferentes crises sociais,conflitos 
ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque 
e a partir do texto, a ética pode ser compreendida como 
a) instrumento de garantia da cidadania, porque através 

dela os cidadãos passam a pensar e agir de acordo 
com valores coletivos. 

b) mecanismo de criação de direitos humanos, porque é 
da natureza do homem ser ético e virtuoso. 

c) meio para resolver os conflitos sociais no cenário da 
globalização, pois a partir do entendimento do que é 
efetivamente a ética, a política internacional se realiza. 

d) parâmetro para assegurar o exercício político primando 
pelos interesses e ação privada dos cidadãos. 

e) aceitação de valores universais implícitos numa 
sociedade que busca dimensionar sua vinculação a 
outras sociedades. 

 
50.  

Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um 
sujeito substancial, soberano e absolutamente livre, nem 
um sujeito empírico puramente natural. Ele é 
simultaneamente os dois, na medida em que é um sujeito 
histórico-social. Assim, a ética adquire um dimensiona-
mento político, uma vez que a ação do sujeito não pode 
mais ser vista e avaliada fora da relação social 
coletiva.Desse modo, a ética se entrelaça, 
necessariamente, com a política, entendida esta como a 
área de avaliação dos valores que atravessam as relações 
sociais e que interliga os indivíduos entre si. 

(SEVERINO. A. J. Filosofia) 

 
O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo 
deformação da ética na sociedade contemporânea, ressalta 
a) os conteúdos éticos decorrentes das ideologias 

político-partidárias. 
b) o valor da ação humana derivada de preceitos 

metafísicos. 
c) a sistematização de valores desassociados da cultura. 
d) o sentido coletivo e político das ações humanas 

individuais. 
e) o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos 

democraticamente 

51.  

―A ética exige um governo que defenda a igualdade 
entre os cidadãos, a qual constitui a base da pátria. Sem 
ela, muitos indivíduos não se sentem em casa, mas vivem 
como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento.‖ 

(SILVA, R. R. Ética, defesa nacional, cooperação dos povos) 

 
Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação 
política e a integração de indivíduos em uma sociedade. 
Segundo o texto, a ética corresponde a 
a) valores e costumes partilhados pela maioria da 

sociedade. 
b) preceitos normativos impostos pela coação das leis. 
c) normas próprias determinadas pelo governo de um 

país. 
d) transferência dos valores familiares para a esfera 

social. 
 

52.  

Um cidadão é um indivíduo que pode participar no judiciário 
e na autoridade, isto é, nos cargos públicos e na 
administração política e legal. 

(ARISTÓTELES. Política) 

 
O termo ―cidadania‖ é polissêmico. Pode-se depreender 
que, no texto de Aristóteles, a palavra ―cidadão‖ significa ―o 
indivíduo que…‖ 
a) contribui para melhorar as condições sociais dos mais 

desfavorecidos. 
b) não se omite nas escolhas importantes da comunidade. 
c) age em prol de um futuro melhor para toda a 

humanidade. 
d) pode legalmente influenciar o futuro da comunidade. 
e) é reconhecido como exemplo para toda a sociedade. 
 

53.  
―Nossa discussão será adequada se tiver tanta clareza 

quanto comporta o assunto, pois não se deve exigir a 
precisão em todos os raciocínios por igual, assim como não 
se deve buscá-la nos produtos de todas as artes 
mecânicas. Ora, as ações belas e justas, que a ciência 
política investiga, admitem grande variedade e flutuações 
de opinião, de forma que se pode considerá-las como 
existindo por convenção apenas, e não por natureza. E em 
torno dos bens há uma flutuação semelhante, pelo fato de 
serem prejudiciais a muitos: houve, por exemplo, quem 
perecesse devido à sua riqueza, e outros por causa da sua 
coragem. Ao tratar, pois, de tais assuntos, e partindo de tais 
premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade 
aproximadamente e em linhas gerais; e ao falar de coisas 
que são verdadeiras apenas em sua maior parte e com 
base em premissas da mesma espécie, só poderemos tirar 
conclusões da mesma natureza. E é dentro do mesmo 
espírito que cada proposição deverá ser recebida, pois é 
próprio do homem culto buscar a precisão, em cada gênero 
de coisas, apenas na medida em que o admita a natureza 
do assunto.‖ 

(Aristóteles. Ética a Nicômaco) 

 
No texto acima, o filósofo Aristóteles explica que 
a) o método da ciência política é dialético, isto é, parte de 

opiniões comuns aceitas pela maioria ou pelos sábios. 
b) não há resposta objetiva em questões morais. 
c) a finalidade da ética e da ciência política é a ação, não 

a verdade. 
d) é necessário buscar a verdade absoluta ao resolver 

problemas morais. 
e) a teoria política possui um método tão exato quanto o 

da matemática. 
 
 

http://www.inpe.br/
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54.  

Tradução: “Como a ética é importante na sociedade 
hoje?” 

―Se eu perguntar se você é ético, provavelmente dirá 
que sim! E, se eu perguntar a definição de ética, saberá me 
responder? Provavelmente não! Faz sentido? Não! Mas é 
natural, a maioria dos seres humanos são éticos sem ter a 
mínima idéia do que significa ser ético. Isso ocorre porque a 
ética nos é condicionada pela sociedade, você aprende 
desde pequeno com seus pais, na escola, com seus amigos 
e normalmente não nota isso. Meus pais me orientavam 
sobre o que era certo ou errado, mas pensando bem, acho 
que eu só aprendia ética depois que era castigado.‖ 

Disponível em: hanimos.wordpress.com (com adaptações) 

 
Considerando a imagem, o texto e o que você aprendeu 
sobre ética e moral, é correto afirmar que: 
a) A ética tem por objetivo desregulamentar os padrões 

morais de uma sociedade. 
b) A ética é um conjunto de certezas invioláveis, que 

devem ser seguidas pelas comunidades locais de um 
país. 

c) A consciência ética é adquirida com o passar do 
tempo, sendo que o indivíduo deve estar inserido em 
uma comunidade para vivenciar as experiências em 
coletivo. 

d) A ética não é condicionada pela sociedade, é adquirida 
de forma individualizada sem o convívio coletivo. 

e) Todas as alternativas estão erradas. 
 

SOCIOLOGIA 
 

55. Marque somente a opção correta abaixo. 

―A pobreza e a desigualdade são construções sociais 
que se desenvolvem e consolidam a partir de estruturas, 
agentes e processos que lhes dão forma histórica concreta. 
Os países e regiões da América Latina moldaram, desde os 
tempos coloniais até nossos dias, expressões desses 
fenômenos sociais que, embora apresentem as 
peculiaridades próprias de cada contexto histórico e 
geográfico, compartilham um traço em comum: altíssimos 
níveis de pobreza e desigualdade que condicionam a vida 
política, econômica, social e cultural. O conceito de 
construção é praticamente similar ao de produção, sendo 
utilizado aqui para enfatizar que a pobreza é o resultado da 
ação concreta de agentes e processos que atuam em 
contextos estruturais históricos de longo prazo.‖ 

(Produção de pobreza e desigualdade na América Latina. Antonio David 
Cattani, Alberto D. Cimadamore (orgs.) ; tradução: Ernani Ssó. — Porto 

Alegre : Tomo Editorial/Clacso, 2007, p. 07.) 

 
De acordo com o texto é correto afirmar que 
a) a pobreza sempre existiu e é da natureza das 

sociedades organizadas que ela ocorra. 
b) a pobreza não pode ser considerada característica 

presente em toda a América Latina. 
c) a desigualdade social não condiciona a vida política, 

econômica, social ou cultural. 
d) a pobreza não pode ser considerada fruto da 

desigualdade. 
e) a pobreza e a desigualdade são processos que se 

desenvolvem dentro das estruturas sociais ao longo da 
história e por isso, podem ser  gradativamente 
reversíveis. 

 

A Sociologia, tradicionalmente, é a ciência que estuda a 
sociedade. Expressão abstrata, visto que não há uma 
definição precisa. Mas, a literatura indica que toda 
sociedade deriva de grupos sociais, compreendidos como 

―um agregado de seres humanos no qual existem relações 
específicas entre indivíduos que o compreendem e cada 
indivíduo tem consciência do próprio grupo e de seus 
símbolos‖. É necessário, portanto, que haja interação e 
identidade entre os membros do grupo. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 
2008. 

 
56. Um exemplo de grupo social é (são) 

a) multidão em um domingo na praia. 
b) pessoas em uma fila de cinema. 
c) alunos em uma sala de aula. 
d) jovens em festival de música. 
e) indivíduos lendo jornal. 
 

Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores 
que vos mantêm na miséria? 

Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas 
que vossos tiranos vestem? 

Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo 
esses parasitas ingratos que exploram vosso suor — ah, 
que bebem vosso sangue? 

SHELLEY. ―Os homens da Inglaterra‘. Apud HUBERMAN, L. In: História da 
Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 

 
57. A análise do trecho permite identificar que o poeta 

romântico Shelley (1792-1822) registrou uma contradição 
nas condições socioeconômicas da nascente classe 
trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal 
contradição está identificada 
a) na pobreza dos empregados, que estava dissociada da 

riqueza dos patrões. 
b) no salário dos operários, que era proporcional aos seus 

esforços nas indústrias. 
c) na riqueza, que não era desfrutada por aqueles que a 

produziam. 
d) na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo 

proletariado. 
e) no trabalho, que era considerado uma garantia de 

liberdade. 
 

58. Considere o texto. 
Hoje vivemos no começo do século XXI, em num mundo 

profundamente preocupante, porém repleto das mais 
extraordinárias promessas para o futuro. É um mundo 
inundado de mudanças, marcado por enormes conflitos, 
tensões e divisões sociais, como também pelo ataque 
destrutivo da tecnologia moderna, ao ambiente natural. 
Mesmo assim, temos possibilidades de controlar nosso 

destino e moldar nossas vidas para melhor, de um modo 

inimaginável para as gerações anteriores. Como esse 
mundo surgiu? Por que nossas condições de vida são tão 
diferentes daquelas de nossos pais e avós? Que direção as 
mudanças tomarão do futuro? Essas questões são a 
principal preocupação da Sociologia, um campo de estudo 
que consequentemente tem um papel fundamental na 
cultura intelectual moderna. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. Ed. Porto Alegre: Artimed, 2005. Página 
24 

 
A Sociologia procura responder aos questionamentos 
abordados no texto acima, pois 
a) tem por objetivo as atividades humanas ligadas à 

produção, circulação, distribuição e consumo de bens e 
serviços. Analisa a distribuição da renda num país, a 
política salarial e a produtividade de uma empresa.  

b) estuda e pesquisa as semelhanças e as diferenças 
culturais entre os vários agrupamentos humanos, 
assim como a origem e a evolução das culturas das 
organizações industriais.  
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c) ocupa-se da distribuição de poder na sociedade, assim 

como da formação e do desenvolvimento das diversas 
formas de governo. 

d) tem por objetivo, a compreensão do mundo e do 
homem em sua totalidade. Tanto quanto o seu ser, 
tanto quanto o seu dever ser, ou seja, se caracteriza 
por uma abordagem universalizante da realidade. 

e) analisa a ação e o comportamento dos seres humanos, 
enquanto agentes sociais. Além de compreender os 
processos que interligam os indivíduos em associações 
e grupos, através de um método científico. 

 
59. Observe a figura. 

 
 
A charge de Miguel Paiva, publicada no dia da promulgação 
da atual Constituição brasileira de 1988, aponta para a 
contradição entre realidade social e garantias legais. No 
Brasil, o acesso aos direitos de cidadania é limitado 
fundamentalmente pelo seguinte fator: 
a) formação profissional. 
b) demanda habitacional. 
c) distribuição da riqueza. 
d) crescimento da população. 
e) participação política. 
 

60. De acordo com o caput do artigo 5º da Constituição 
Federal/1988 " Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade"... Contudo quando 
confrontamos com a realidade concreta podemos enxergar 
que esses direitos e garantias fundamentais não se 
materializam na vida cotidiana de vários brasileiros. Assim, 
fazendo uma relação com o estudo das desigualdades 
sociais, podemos afirmar que: 
a) A desigualdade social por ser um fenômeno natural de 

toda sociedade, na prática, o Estado não tem o dever 
de acabá-las. 

b) A norma jurídica em questão entra em confronto 
diretamente com a realidade efetiva, demonstrando 
assim que, mesmo assegurada por lei, a igualdade 
social não é efetivada de forma tão simples. 

c) As sociedades são naturalmente desiguais, os 
dispositivos jurídicos são os únicos mecanismos 
capazes de diminuir as desigualdades sociais. 

d) A desigualdade social não tem relações com as 
injustiças, já que os mecanismos jurídicos a condenam, 
retirando a possibilidade de haver uma relação entre as 
relações desiguais e as injustiças sociais. 

e) As desigualdades físicas e geracionais são as bases 
primordiais para o entendimento das desigualdades 
sociais. 

BIOLOGIA 
 

61. Os vírus não são considerados seres vivos , uma vez que 
não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de 
uma célula. Por essa razão, eles são chamados de: 
a) bacteriófagos virais. 
b) organismos metabolicamente ativos. 
c) parasitas intracelulares obrigatórios. 
d) parasitas extracelulares obrigatórios. 
e) inquilinos intercelulares. 
 

62. Os vírus são formados basicamente por moléculas de ácido 
nucleico, que pode ser DNA ou RNA, envoltas por 
proteínas. A capa que envolve o ácido nucleico viral é uma 
substancia de natureza orgânica chamada de: 
a) vitamina lipossoluvel. 
b) carboidrato. 
c) sal mineral. 
d) proteina. 
e) carboidrato. 
 

63. Sobre os vírus, é correta a afirmação: 
a) Todos os vírus têm DNA na sua constituição. 
b) Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares. 
c) Não necessitam de outros organismos para sua 

reprodução. 
d) Não infectam células bacterianas. 
e) É considerado um ser unicelular. 
 

64. Pesquisadores têm procurado isolar o vírus da gripe 
espanhola que, em 1918, matou mais de 20 milhões de 
pessoas. O trabalho está sendo realizado em um cemitério 
de Spitzberg, numa ilha da Noruega, a pouco mais de um 
quilômetro do Polo Norte. O conhecimento desse vírus é 
um caminho importante para o desenvolvimento de 
métodos de prevenção para novos casos de epidemias 
viróticas. 
 
Assinale a opção que apresenta uma característica dos 
vírus que permite sua existência após tantas décadas 
transcorridas. 
a) Esses organismos apresentam DNA ou RNA como 

material genético. 
b) Fora de uma célula viva os vírus podem ser 

cristalizados. 
c) Os vírus apresentam um capsídeo proteico envolvendo 

o material genético. 
d) Os vírus têm capacidade de reduzir seu metabolismo. 
e) Os vírus promovem a decomposição lenta dos 

cadáveres em solos gelados. 
 

65. Se, por uma razão qualquer, não mais ocorresse síntese de 
gastrina em uma pessoa, qual das substâncias abaixo não 

continuaria a ser digerida normalmente? 
a) sacarose 
b) lactose 
c) gordura 
d) amido 
e) proteína 
 

66. Ao preparar um lanche foram usados pão francês, 
maionese, filé mignon, queijo e alface. O primeiro desses 
ingredientes a sofrer ação de enzimas digestivas é: 
a) a alface. 
b) o filé mignon. 
c) o queijo. 
d) o pão francês. 
e) a maionese. 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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FÍSICA 

 
67. O plutônio 238 é usado para a produção direta de energia 

elétrica em veículos espaciais por meio de um gerador 
dotado de duas placas metálicas, paralelas, isoladas e 
separadas por uma pequena distância D.  

 
 
Sobre uma das placas temos uma fina camada desse 
material, onde ocorrem 5,0 x10

14
 desintegrações a cada 

segundo, liberando partículas alfa. Estima-se que 25% 
dessas partículas alcançam a placa oposta, onde são 
absorvidas. No processo, as partículas alfa transportam 
uma carga Q de uma placa para outra, gerando uma 
corrente elétrica usada para alimentar dispositivos 
eletrônicos. 

 
 
A quantidade de carga Q  transportada vale: 
a) 2 x 10

-5 
C 

b) 3 x 10
-5 

C 
c) 4 x 10

-5 
C 

d) 5 x 10
-5 

C 
e) 6 x 10

-5 
C 

 
68. Um material é considerado condutor quando permite a livre 

movimentação de portadores de carga através de sua 
estrutura. Os isolantes ou dielétricos, por sua vez, são 
materiais nos quais os elétrons encontram-se ligados aos 
átomos por forças intensas, o que lhes impede a liberdade 
de movimentação. 
 
Analise as afirmações a seguir: 
I. O corpo humano é um bom condutor e, por este motivo, 

se uma pessoa toca outro condutor eletrizado, pode 
levar um choque considerável, caso não esteja 
devidamente isolada da Terra. 

II. A maior ou menor condutividade de uma dada 
substância depende de fatores tais como o estado 
físico, umidade, temperatura e a intensidade do campo 
elétrico ao qual ela for submetida. 

III. A água é excelente condutora de eletricidade enquanto 
soluções eletrolíticas são isolantes. 

IV. As descargas elétricas atmosféricas ocorrem porque o 
ar, quando ionizado, torna-se condutor. 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 

69. Corpos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso 
cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes 
levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmo-nos a 
automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem 
os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza 
dos corpos (eletrizados ou neutros), considere as 
afirmativas a seguir: 
I. Se um corpo está neutro, então o número de cargas 

elétricas negativas e positivas não é o mesmo. 
II. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. 
III. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 
IV. Só podemos isolar quantidades de carga elétrica que 

sejam múltiplas inteiras da carga absoluta de um 
elétron. 

V. A carga de um próton tem o mesmo valor absoluto da 
carga de um elétron. 

 
Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
e) Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
 

70. Armas Poderosas M-16 e AK-47, o sonho de consumo dos 
bandidos As armas mais utilizadas pelos grandes 
traficantes de drogas e assaltantes de banco são os fuzis 
de assalto M-16 e AK-47. Esses fuzis são de fabricação 
militar (M-16 é norte-americano e o AK-47 é soviético 
adaptado pelos iraquianos) e já foram usados em grandes 
conflitos militares, sendo que ficaram mais conhecidos na 
guerra do Golfo Pérsico. É incrível o poder de fogo dessas 
armas, um projétil pode até esfacelar a cabeça de uma 
pessoa ou até mesmo amputar um membro. A tabela 
abaixo descreve as características do M-16. 

 

 
 
No Sistema Internacional de Unidades (SI) a massa, o 
comprimento e a velocidade inicial do projétil têm as 
respectivas unidades: 
a) g, kg, pés/s  
b) m , km/h,kg  
c) kg, m/s, km/h  
d) kg, m, m/s 
e) m/s,mg,km 
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71. Hidrostática é o ramo da Física que estuda as propriedades 

relacionadas aos líquidos ou gases sob a ação da 
gravidade em equilíbrio estático. De acordo com o estudo 
da hidrostática, marque a alternativa que melhor define 
massa específica. 
a) massa específica de uma substância é o quociente 

entre o volume ocupado por uma substância e a massa 
de uma porção oca de uma substância. 

b) massa específica é a razão entre a densidade absoluta 
de uma substância pela densidade de outra substância 
tomada como padrão. 

c) massa específica, também chamada de densidade 
absoluta, de uma substância é a razão entre a massa 
de uma porção compacta e homogênea dessa 
substância e o volume ocupado por ela. 

d) massa específica é a quantidade de matéria que cabe 
em um volume de um litro dessa substância. 

e) massa específica é a própria densidade relativa da 
substância. 

 
72. Em um frasco de vidro transparente, um estudante colocou 

500 mL de água e, sobre ela, escorreu vagarosamente, 
pelas paredes internas do recipiente, 50 mL de etanol. Em 
seguida, ele gotejou óleo vegetal sobre esse sistema. As 
gotículas formadas posicionaram-se na região interfacial, 
conforme mostrado nesta figura: 

 
Exercícios de densidade 

 

Considerando-se esse experimento, é correto afirmar que: 
a) a densidade do óleo é menor que a da água. 
b) a massa da água, no sistema, é 10 vezes maior que a 

de etanol. 
c) a densidade do etanol é maior que a do óleo. 
d) a densidade da água é menor que a do etanol. 
e) a densidade da água é igual a do etanol. 
 

QUÍMICA 
 

73. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano, 
fazendo parte da composição de órgãos e tecidos de 
sustentação. Apesar de não ser comestível, seu 
aquecimento em água produz uma mistura de outras 
proteínas comestíveis, denominadas gelatinas. Essas 
proteínas possuem diâmetros médios entre 1,0 nm e 1.000 
nm e, quando em solução aquosa, formam sistemas 
caracterizados como  
a) soluções verdadeiras. 
b) dispersantes. 
c) coagulantes. 
d) homogêneos. 
e) coloides. 
 

74. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em 
duas camadas. Porém, adicionando-se gema de ovo e 
agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma 
dispersão coloidal. Nesse caso, a gema de ovo atua como 
um agente  
a) emulsificador. 
b) hidrolisante. 
c) oxidante. 
d) redutor. 
e) catalisador. 

75. Seis soluções aquosas de nitrato de sódio, NaNO3, 
numeradas de I a VI, foram preparadas, em diferentes 
temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de NaNO3 
em 100 g de água. Em alguns casos, o NaNO3 não se 
dissolveu completamente. 
 
Este gráfico representa a curva de solubilidade de NaNO3, 
em função da temperatura, e seis pontos, que 
correspondem aos sistemas preparados: 

 
 
A partir da análise desse gráfico, é CORRETO afirmar que 
os dois sistemas em que há precipitado são  
a) I e II. 
b) I e III. 
c) IV e V. 
d) V e VI. 
 

76. Ao dissolver 100 g de NaOH em 400 mL de água, 
formamos uma solução. A concentração comum dessa 
solução será igual a: 
a) 250 g/L 
b) 100g/L 
c) 0,25 g/L 
d) 250 g/ml 
e) 400 g/L 
 

77. Dissolve-se 20 g de sal de cozinha em água. Qual será o 
volume da solução, sabendo-se que a sua concentração é 
de 0,05 g/L? 
a) 400 L 
b) 350L 
c) 1L 
d) 450L 
e) 400 ml 
 

78. Calcule a concentração, em g/L, de uma solução aquosa de 
nitrato de sódio que contém 30 g de sal em 400 mL de 
solução. 
a) 0,075. 
b) 75. 
c) 12000. 
d) 12. 
e) 0,0133. 
 

INGLÊS 
 

In 1960s America there was a ―white flight‖ to the 
suburbs, which provoked a deterioration of city centers. In 
the ‗70s and ‗80s the death of heavy industry emptied once 
proud cities like Manchester and Glasgow. Social and 
economic change has been wreaking chaos with cities for a 
long time, but each instance was usually thought of as an 
isolated event – or at least a regional disease. That‘s no 
longer true. As birthrates in more and more countries 
decline, shrinking-city syndrome is becoming a worldwide 
crisis. Aging countries are getting hit the worst. In Russia a 
combination of very low birthrates, decreased life 
expectancy and the collapse of the communist era is 



 

 

 
 
 

 

 

 

 13 

 

BATERIA DE CARNAVAL 2018 

 

 
affecting the country badly. Seven major Russian cities were 
shrinking in 1990; by 2000 the number had soared to 93. In 
Japan, hundreds of small and midsize cities are thinning 
out. Even in China, the low birthrate means that coastal 
megacities like Shanghai are growing at the expense of 
dozens of less successful metropolises. 

Today, while hundreds of millions of Asians and Africans 
are just starting to move to cities, one quarter of the world‘s 
centers are declining in population – twice the number a 
decade ago. 

Wouldn‘t less-crowded cities be a good thing? Definitely 
not, according to ―Shrinking Cities‖, a new exhibit in Berlin 
that compares city shrinkage across the world. In places like 
Detroit and Liverpool, shuttered stores and abandoned 
houses have led to increased violence. A 50 percent drop in 
the birthrate has killed entire sectors of the economy in 
cities that used to be located in East Germany. 

(Adaptado de Newsweek, September 27, 2004.) 

 
79. Nas décadas de 1970 e 1980: 

a) duas cidades britânicas pagaram com o esvaziamento 
urbano pela perda de suas indústrias de base. 

b) orgulhosas cidades da Grã-Bretanha viram sua 
população aumentar devido à instalação de indústrias 
pesadas. 

c) a instalação de indústrias pesadas em cidades da Grã-
Bretanha provocou um esvaziamento da população. 

d) Manchester e Glasgow exibiam, com orgulho, uma taxa 
de crescimento diretamente ligado a um surto da 
indústria de base. 

e) duas cidades britânicas orgulhavam-se por ter 
conseguido se livrar de suas indústrias de base. 

 
80. A Rússia: 

a) é tida como um país em rejuvenescimento, fato 
provocado, entre outras coisas, pela queda do 
comunismo. 

b) está conhecendo um envelhecimento populacional 
graças, entre outros fatores, ao colapso por que passa 
a indústria comunista. 

c) combina diferentes fatores para evitar que caia a taxa 
de expectativa de vida de sua população. 

d) conheceu, em sua era comunista, taxas de natalidade 
muito baixas, o que só agora está sendo contornado. 

e) é um país idoso, em que, entre outras coisas, se 
combina uma taxa de natalidade baixa e uma 
diminuição da expectativa de vida. 

 
81. Segundo a mostra ―Shrinking Cities‖: 

a) o esvaziamento urbano, tal como o de Detroit e 
Liverpool, levou a um crescimento da violência. 

b) cidades como Detroit e Liverpool, devido a um aumento 
da violência, conheceram uma degradação urbana. 

c) fica comprovado que cidades menos populosas 
constituem algo positivo, apesar da violência urbana. 

d) Berlim é uma cidade que, como Detroit e Liverpool, 
exibe casas abandonadas e lojas com vidraças 
quebradas. 

e) cidades com menos população, como as que se 
localizavam na ex-Alemanha Oriental, conheceram um 
decréscimo da violência urbana. 

 
82. Na década de 1960: 

a) as cidades americanas encolheram porque os brancos 
deixaram de viver em seus subúrbios. 

b) houve um acentuado crescimento da população nas 
cidades americanas, o que provocou a deterioração de 
seus centros. 

c) a população branca passou a procurar os subúrbios 
das cidades americanas para ali residir. 

d) os subúrbios de cidades americanas começaram a se 
deteriorar devido à procura da população branca por 
essas áreas. 

e) os centros e os subúrbios das cidades americanas 
começaram a se deteriorar. 

 
83. Segundo o texto: 

a) hoje não mais se acredita que as mudanças 
econômicas e sociais sejam responsáveis pelo caos 
urbano. 

b) os problemas urbanos provocados por mudanças na 
economia e na sociedade eram vistos como um 
fenômeno mundial. 

c) o isolamento regional levava as cidades a conhecerem 
o caos provocado por mudanças econômicas e sociais. 

d) hoje não é mais tido como verdadeiro que o caos social 
de origem econômica e social constitua algo isolado. 

e) o caos urbano ainda é tido como uma doença regional 
que, em cada caso, provoca um isolamento econômico 
e social. 

 

COULD YOU REALLY LOSE WEIGHT JUST BY EATING 
HEALTHY AND NOT EXERCISING? 

Eating a healthy diet does not ensure that you will lose 
weight. Your weight is a balance between the calories you 
take in and the calories you burn. You will lose weight if you 
eat a low-calorie diet in which you burn off more calories 
than you take in, and you will gain weight if you eat more 
calories than you burn off. Adding physical activity allows 
you to burn more calories than dieting alone. 

Any weight-loss plan that includes regular exercise is not 
only more successful — it‘s also healthier. By eating a 
healthy diet and exercising, you‘re keeping your bones, 
muscles, and heart strong and decreasing your risk of 
developing certain diseases. Even if you don‘t necessarily 
lose weight, you will be healthier and you will feel and look 
better, too. 

Teens health. Available at: 
<http://teenshealth.org/teen/expert/body/no_exercise.html#cat20293>. 

Accessed on: March 10, 2015. 

 
84. Complete the following piece of advice to someone who 

wants to lose weight: ―If you exercised and ate a healthier 
diet, you 
a) feel better. 
b) felt better. 
c) might feel better. 
d) will feel better. 
e) would feel better. 
 
 

ESPANHOL 
 

EMIGRANTES 

En todo emigrante existen dos posibles actitudes vitales: 
una la de considerar su experiencia como aventura 
pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de 
origen, cultivando su nostalgia, y definir la realidad presente 
por comparación con el mundo que se ha dejado; la otra es 
vivir el presente tal como viene dado, proyectarlo en el 
futuro, cortar raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la 
nueva cultura, aprenderla y asimilarla. El drama personal 
del emigrante reside en el hecho de que casi nunca es 
posible esa elección en términos absolutos y, al igual que el 
mestizo, se siente parte de dos mundos sin integrarse por 
completo en uno de ellos con exclusión del otro.  

(DEL CASTILLO, G. C. América Hispánica (1492-1892). In: DE LARA, M. T. 
Historia de España. Barcelona: Labor, 1955.)  
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79. O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do 

imigrante, o qual, para o autor, tem de ligar com o dilema 
da:  
a) constatação de sua existência em um lugar que não é 

seu de origem.   
b) instabilidade da vida em outro país.  
c) ausência de referencias do passado.  
d) apropriação dos valores do outro. 
e) ruptura com o país de origem.  
 

80. Leia o fragmento a seguir ―definir la realidad presente por 
comparación con el mundo que se ha dejado‖. A expressão 

destacada serve para demarcar a presença gramatical do 
―pretérito perfecto compuesto‖, tal marcação representa de 
forma interpretativa  
a) a ideia do presente e que também pode ser 

representado pela expressão ―realidade presente‖, que 
aparece neste fragmento.  

b) pode-se perceber a apresentação do verbo ―haber‖ no 
tempo verbal presente e do gerúndio.   

c) a presença da ideia do passado dentro da frase em 
questão.   

d) a ideia comparativa da ideia dos emigrantes do 
passado com os da atualidade. 

e) representa a problemática vivenciada pelos emigrantes 
espalhados pelo mundo.  

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

 
Disponible en: http://turismoalperu.com/wp-

content/uploads/2017/04/PromPer%C3%BA-lanza-campa%C3%B1a-
ElTurismoAyuda-para-reactivar-el-turismo-interno.jpg 

Accedido el: 21 febr. 2017.  
 

81. El objetivo de la campaña de la agencia Promperú es  
a) ayudar a las familias de pocos recursos financieros.  
b) evidenciar el crecimiento económico de toda una 

nación, cuando bien aprovechado el turismo.  
c) enfatizar el problema social de las familias indígenas y 

de sus tierras.     
d) auxiliar solamente la artesanía peruana.    
e) comprender la lógica del sistema financiero de los 

grandes centros turísticos del mundo. 
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

 
Disponible en: http://www.eldiariodeturismo.com.ar/wp-

content/uploads/2013/08/FUERTE-CAMPA%C3%91A-EN-LA-REGION-Y-
SUR-DE-CHILE-PROMOCIONANDO-EL-AVISTAJE-DE-FAUNA-

MARINA.jpg Accedido el: 21 abr. 2017. 

82. Através do conteúdo informativo desta propaganda, esta 
campanha foi elaborada pelo ministério de 
a) energía.  
b) cultura.  
c) salud pública.  
d) turismo.  
e) educación. 
 

83. Sobre este informe é possível deduzir que serve para  
a) alertar a las personas de la caza ilegal sobre este 

animal.  
b) demostrar a los turistas que Chile solamente tiene este 

atractivo.  
c) evidenciar los diarios chilenos solo traen anuncios 

turísticos.  
d) informar a las personas que los animales marinos 

merecen nuestro respeto.   
e) mostrar las bellezas de los animales marinos chilenos. 
 

TEXTO PARA PRÓXIMA QUESTÃO 

 
 

84. ¿Qué Gaturro está sintiendo de acuerdo con la viñeta? 
a) Miedo de pasar mal en el avión.  
b) Miedo de estar en el avión.  
c) Miedo de no tener comida para él en el avión.  
d) Miedo de no llegar a su destino.  
e) Miedo de no comprender los avisos que las azafatas 

van a dar.  
 
 
 


