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CHINA ELIMINARÁ LA LEY QUE PROHÍBE TENER MÁS 
DE UN HIJO 

 
Jose Reinoso - Pekín - 01/03/2008 

 
China eliminará gradualmente la política de hijo único 

(que fue puesta en marcha a finales de la década de 1970 
para controlar la explosión demográfica), según ha 
asegurado Zhao Baige, viceministra de a Comisión 
Nacional de Población y Planificación Familiar. "Queremos 
cambiarla poço a poco. No puedo decir cuándo o de qué 
manera, pero éste se ha convertido en un tema clave entre 
quienes toman las decisiones en el Gobierno", ha declarado 
Zhao a la agencia Reuters. 

El país asiático sufre un serio problema de 
envejecimiento de la población y una creciente disparidad 
de género, que ha provocado la alarma entre los expertos. 
Se estima que, de seguir la tendencia actual, en 15 años 
puede haber 30 millones de hombres más que de mujeres 
en edad de formar una familia, lo que podría provocar 
migraciones, tráfico de mujeres e inestabilidad social. 

Las autoridades aseguran que los estrictos controles de 
natalidad han evitado más de 300 millones de nacimientos y 
han favorecido una elevación más rápida del nivel de vida 
del país. Sin embargo, sus detractores afirman que, 
además de violar las libertades del individuo, han 
desembocado en numerosos abortos y esterilizaciones 
forzadas, y el abandono de muchas niñas, dada la 
preferencia de las familias por los varones. En China, nacen 
118 niños por cada 100 niñas, cuando el ratio normal en 
todo el mundo es entre 103 y 107 varones por cada 100 
hembras. El 51,5% de los 1.314 millones de habitantes que 
tenía China en 2006 era varón. 

La mayoría de las parejas en las ciudades sólo puede 
tener por ley un descendiente, mientras que en las zonas 
rurales se les permite dos si el primero es niña. Las 
minorías étnicas pueden tener dos o más. Zhao aseguró 
que el Gobierno está estudiando la cuestión con mucho 
cuidado para que cualquier decisión que se tome no 
provoque un alza repentina de la población. 

 
El País, Edición impresa, 01/03/2008. 

 

 
1. As criticas à politica na china de controle de natalidade se 

basea nos seguintes principios 
a) Ausencia de direitos individuais, a permisão de abortos, 

a esterilização opcional. 
b) Obrigação do aborto, a falta de decisão pessoal para a 

esterilização forçada e o abandono de meninas 
c) Abandono de meninas, incontaveis abortos, 

incumplimento dos direitos humanos a liberdade 
individual e a castração imposta. 

d) Desconsideração de liberdade para decidir o numero 
de filhos, abandono de recem nascidos, permissão de 
aborto e castração livre. 

e) Incontaveis abandonos de fetos, permissão de aborto, 
proibição nas escolhas pessoais, ausencia de direitos 
individuais. 

 
EL OLOR DEL FUTURO 

 
(Manuel Rodríguez Rivero) 

Las novelas en que se han basado algunas de las 
películas premiadas este año -y que han supuesto otros 
tantos oscars in péctore para sus editores son "textos" 
antes que libros. No importa que la mayoría de los que han 
leído ¿Quién quiere ser millonario?, de Vikas Swarup, o El 
lector, de Bernhard Schlink, lo haya hecho en el soporte 
tradicional: en el fondo, eso es ya sólo una anécdota. Si las 
buscan en AMAZON comprobarán que ambas se ofrecen 
en distintas modalidades (tapa dura, tapa blanda, bolsillo, 
audiolibro, kindle -por cierto, el más barato-): la misma 
novela, el mismo texto. Elija usted la que más le guste.  

Bien, ¿y qué? Los cambios tecnológicos suceden. Y en 
todos ellos se pierden y se ganan cosas. Algunos 
seguiremos pasando páginas y buscando en el libro ese 
olor "que nos devuelve las sensaciones que tuvimos al 
leerlo". Y lo haremos por la misma razón por la que leemos 
(todavía) periódicos en papel, aunque cada mañana crezca 
el número de quienes "ojeamos" prensa (y no solo 
extranjera) en la pantalla: porque forman parte de nuestra 
vida, de nuestros hábitos.  

Para los que nos hicimos adultos en el siglo XX no 
importa que los nuevos "libros" sean más prácticos u 
ofrezcan más "prestaciones", incluso que en ellos quepan 
las 1.500 novelas que nos llevaríamos a la isla desierta en 
nuestro próximo naufragio. Nosotros ya no formamos parte 
del futuro, aunque nos disguste saberlo. Pero podemos 
darle la bienvenida sin más reticencias que las inevitables, 
a pesar de que este verano -y el siguiente- sigamos sin 
llevarnos a la playa el kindle o el sonyreader o el i-rex o el 
papyre (etcétera): tenemos demasiado miedo a que la 
arena y el bronceador de factor 15 nos estropeen el 
artilugio. Y en cuanto al olor, no nos engañemos; si nos 
ponemos a ello comprobaremos que estos libros que ya 
están entre nosotros también huelen. A nuevo.  

www/http.elpais.es/opinión/25/02/09 (adaptado)  
 

2. Para o autor do artigo, as novelas que inspiraram os filmes 
premiados este ano são 

a) Livros Comuns.  
b) Inspiradas em novelas ja premiadas. 
c) Vistas por uma grande maioria.  
d) Um grande negocio para seus editores. 
e) Baseadas em livros famosos. 

 
EL CAMBIO CLIMÁTICO ACELERA LA DESTRUCCIÓN 

DE LA AMAZONIA 

El círculo vicioso de cambio climático y deforestación 
podría destruir o dañar gravemente casi el 60% del bosque 
amazónico hasta el año 2030, según un nuevo informe de 
WWF. El informe de la organización mundial de 
conservación, Los círculos viciosos de la Amazonia: Sequía 
y fuego en el invernadero, revela las dramáticas 
consecuencias sobre el clima local y global, además de los 
impactos sobre los medios de vida de los habitantes de 
América del Sur.  

De ahora hasta el 2030, la deforestación en la Amazonia 
podría liberar 55,5 a 96,9 mil millones de toneladas de 
dióxido de carbono, equivalente a más de dos años de 
emisiones globales de gases de efecto invernadero. 
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Adicionalmente, la destrucción de la Amazonia también 
eliminaría uno de los principales estabilizadores del sistema 
climático global.  

“La importancia del bosque amazónico para el clima 
global no puede ser minimizada,” dice Dan Nepstad, 
Científico Principal del Woods Hole Research Center en 
Massachusetts, y autor del informe. “Es esencial no sólo 
para enfriar la temperatura del mundo, sino es a la vez una 
fuente de agua dulce de tal magnitud que podría bastar 
para incidir en algunas de las grandes corrientes oceánicas; 
además, es un almacenador masivo de carbono.”  

Algunas estrategias para detener la deforestación en la 
Amazonia incluyen la minimización de los impactos 
negativos de la ganadería y de los proyectos de 
infraestructura, así como una acelerada expansión de la red 
existente de áreas protegidas.  

“Aun podemos detener la destrucción del bosque 
amazónico, pero requerimos del apoyo de los países ricos”, 
dice Karen Suassuna, Analista de Cambio Climático de 
WWF-Brasil. “Nuestro éxito en la protección de la Amazonia 
depende de la velocidad a la que los países ricos reduzcan 
sus emisiones dañinas al clima, a fin de desacelerar el 
calentamiento global.”  

Disponível em 
http://wwf.panda.org/es/sala_redaccion/noticias/index.cfm?uNewsI

D= 118741&uLangID=1. 1.  

 
3. O titulo do relatório Los círculos viciosos de la Amazonia: 

Sequía y fuego en el invernadero sugere que:  
a) O aumento dos gases provoca seca e fogo, e vice-

versa.  
b) As afirmações sobre a Amazônia giram em torno das 

mesmas idéias.  
c) O clima da Amazônia é seco e quente, devido às 

alterações climáticas.  
d) A mudança climática entre verão e inverno causa 

instabilidade ambiental.  
e) A Amazônia se caracteriza por fenômenos cíclicos 

regulares e sistemáticos. 
 

EL NOBEL VUELVE A LAS AULAS 

Mario Vargas Llosa regresa a su vida normal tras la concesión del 
premio y acude a la inauguración del curso que imparte en la 
Universidad de Princeton. 

YOLANDA MONGE | Princeton 11/10/2010  

 
Todo es igual, pero todo es distinto. Las aulas son las 

mismas. El ritual de preparar las clases es el de siempre. La 
rutina de levantarse al alba; desayunar; leer los diarios; 
asearse y mirarse en el espejo para finalmente ajustarse la 
corbata. El rostro que ve es el mismo. Pero la mirada que 
devuelve el azogue es otra. Como es otro el saludo de los 
estudiantes. Como sabe distinto el bocadillo que el escritor 
compra en la cafetería cercana al campus. Mario Vargas 
Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, regresó ayer a las 
aulas de Princeton (Nueva Jersey). Sus horarios y sus 
compromisos son los mismos. Pero el escritor ya es otro.  

Ayer era día de tutorías. La primera alumna en pasar 
por su despacho fue una joven mexicana que, conociendo 
la debilidad del escritor por los hipopótamos, le hizo entrega 
de uno de peluche – marrón para más detalles –. Luego 
llegaría un sándwich de jamón y queso acompañado con 
una limonada que el Nobel se comió a la carrera, en el 
camino a su clase, donde le esperaban poco más de 20 
alumnos.  

“Todos con un excelente español”, según Vargas Llosa. 
Asistieron a la apertura de un semestre dedicado a la 
técnica de la novela y a Jorge Luis Borges dentro de 
Programa de Estudios Latinoamericanos.  

El narrador, el espacio y el tiempo era el tema. El primer 
día de clase del nobel duró tres horas y media. De nuevo, 

todo era lo de siempre. Tomar asiento, conocer a sus 
alumnos. Extender sus apuntes él; sacar sus cuadernos 
ellos. Y así transcurrió la primera parte de la charla. Cuando 
el escritor se ausentó, a su vuelta le esperaba una tarta de 
chocolate y fresa sobre la que se había garabateado: 
“Felicidades por el Premio Nobel”. Todos comieron un 
pedazo. Hubo tímidos aplausos.  

Ya nada será igual por mucho que la realidad haya 
devuelto a Vargas Llosa a las tareas propias de los 
mortales: trabajar y cumplir con un horario. “Enhorabuena, 
maestro”, acertó a decir en español una tímida joven 
estadounidense con un tremendo acento. “Ya era hora”, 
apuntaba un incondicional que consideraba que la 
Academia Sueca había sido rácana con el escritor peruano 
en los últimos 20 años. Vargas Llosa insistía en bromear al 
respecto: “Lo bueno que tiene que te concedan el Nobel es 
que ya no tengo por qué explicar por qué no me lo daban”. 
(...) 

Disponível em 
www.elpais.com/articulo/cultura/nobel/vuelve/aulas/ 

elpepucul/20101011.  

 

4. “El narrador, el espacio y el tiempo era el tema. El primer día 
de clase del nobel duró tres horas y media.” mostra a 
intenção do autor do texto em evidenciar que:  

a) Mario Vargas Llosa não se sentia mais à vontade para 
ministrar aulas.  

b) As classes desfavoreciam ao aprendizado.  
c) O famoso escritor abordou os temas espaço e tempo 

em sua aula final.  
d) As aulas foram ministradas como sempre costumava 

fazer.  
e) Resultou ser difícil ao escritor reiniciar o seu trabalho.  

 
 

ESPECTÁCULO O INFORMACIÓN 

La periodista Rosa María Calaf ha lamentado que en el 
periodismo actual se haga "espectáculo y no información" 
porque las empresas periodísticas "sólo buscan el beneficio 
económico". Por ello, alertó de que esta falta de información 
es "muy grave" para la sociedad porque "corre grave riesgo 
de perder la libertad y la defensa de derechos que tanto ha 
costado conseguir".  

La ex corresponsal de TVE en Moscú, Nueva York o 
Asia-Pacífico, que há intervenido en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el seminario 
'Aproximación de los periodistas al dolor' y en el ciclo de 
debates 'Reflexiones para un mundo en cambio', ha 
considerado al periodismo como "desorientado", porque los 
profesionales "están despistados" y no tienen "fuerza a la 
hora de defender la calidad informativa".  

La periodista catalana ha instado a los profesionales de 
los medios a "movilizarse", aunque "no es fácil", porque se 
está en un momento "de lucha" em el que el periodista está 
"perdiendo peso" ya que "lo comercial y el marketing priman 
sobre la información".  

Como ejemplo de esta pérdida de calidad, remarcó que 
"la televisión se ha convertido prácticamente en un titular" 
porque "ni contextualiza ni profundiza" en las noticias, y 
lamentó que las crónicas de televisión sean de poco más de 
un minuto cuando hace unas décadas duraban tres.  

"Parece que hay que entretener y divertir, pero la 
información no tiene que divertir, debe ser interesante y 
presentarse de manera atractiva", ha destacado Calaf, para 
quien la falta de contextualización en la información "pone 
en riesgo una credibilidad que se está perdiendo, si no se 
ha perdido ya".  

http://elmundo.es jueves 27/08/2009 (adaptado)  

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 3 

 

BATERIA DE PÁSCOA - 2018 

 

5. De acordo com a opinião de Rosa María Calaf, podemos 
deduzir que as seguintes respostas estão corretas, exceto 

a) O jornalismo ja foi mais atuante na luta pelos direitos. 
b) As empresas jornalisticas tentam informar de forma 

grandiosa para atrair o publico. 
c) O jornalismo atual esta sem rumo. 
d) Esta demorando muito para defender os direitos 

humanos. 
e) O jornalismo atual não apresenta informações 

veridicas. 
 

EL TANGO 

 
Ya sea como danza, música, poesía o cabal expresión 

de una filosofía de vida, el tango posee una larga y valiosa 
trayectoria, jalonada de encuentros y desencuentros, 
amores y odios, nacida desde lo más hondo de la historia 
argentina.  

El nuevo ambiente es el cabaret, su nuevo cultor la 
clase media porteña, que ameniza sus momentos de 
diversión con nuevas composiciones, sustituyendo el 
carácter malevo del tango primitivo por una nueva poesía 
más acorde con las concepciones estéticas provenientes de 
Londres y París.  

Ya en la década del „20 el tango se anima incluso a 
traspasar las fronteras del país, recalando en lujosos 
salones parisinos donde es aclamado por públicos selectos 
que adhieren entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. 
Ya no es privativo de los bajos fondos porteños; ahora se 
escucha y se baila en salones elegantes, clubs y casas 
particulares.  

El tango revive con juveniles fuerzas en ajironadas 
versiones de grupos rockeros, presentaciones en elegantes 
reductos de San Telmo, Barracas y La Boca y películas 
foráneas que lo divulgan por el mundo entero.  

 
Disponível em: http://www.elpolvorin.over-blog.es. Acesso em: 22 

jun. 2011 (adaptado). 
 

 
6. Sabendo-se que a produção cultural de um país pode 

influenciar retratar ou, inclusive, ser reflexo de 
acontecimentos de sua história, o tango, dentro do contexto 
histórico argentino, é reconhecido por 

a) Manter-se inalterado ao longo de sua história no país.  
b) Influenciar os subúrbios, sem chegar a outras regiões.  
c) Sobreviver e se difundir, ultrapassando as fronteiras do 

país.  
d) Manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas 

sociais.  
e) Ignorar a influência de países europeus, como 

Inglaterra e França. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÊS 
 

1. Leia a tirinha e responda a questão. 
 

 
 

A tira, definida como um segmento de história em 
quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de 
humor. A presença desse efeito no diálogo entre Jon e 
Garfield acontece porque: 
a) Jon pensa que sua ex-namorada é maluca e que 

Garfield não sabia disso. 
b) Jodeli é a única namorada maluca que Jon teve, e 

Garfield acha isso estranho. 
c) Garfield tem certeza de que a ex-namorada de Jon é 

sensata, o maluco é o amigo. 
d) Garfield conhece as ex-namoradas de Jon e considera 

mais de uma como maluca. 
e) Jon caracteriza a ex-namorada como maluca e não 

entende a cara de Garfield 
 

2. Observe a figura e responda: 
 

 
 

 
Definidas pelos países membros da Organização das 
Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas 
de desenvolvimento do milênio envolvem oito objetivos a 
serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, 
esses objetivos, mostrados na imagem, são comuns ao 
mundo todo, sendo dois deles: 
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a) O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. 
b) A redução da mortalidade adulta e a criação de 

parcerias globais. 
c) A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação 

da pobreza. 
d) A parceria global para o desenvolvimento e a 

valorização das crianças. 
e) A garantia da sustentabilidade ambiental e combate ao 

trabalho infantil. 
 

3. Leia o texto “The importance of cell phones” e associe a 
tirinha “The pain” para responder  

 
The importance of cell phones 

 

Cell phones is now a necessity for many people around the 

world. The ability to keep in touch with family, friends, 

people, and access emails are only a few the reasons for 

the increasing importance of cell phones. People sometimes 

do not talk to their friends face to face, only chatting, even if 

they are close. 

Adaptado de: Article Source: http://EzineArticles.com/7446 
 

 
 
 

THE PAIN 

 
 
Ao lermos o texto podemos dizer que sua relação com a 
imagem é de 
a) Disparidade, pois o texto dá informações diferentes da 

tirinha. 
b) Complemento, tendo em vista que a tirinha exemplifica 

a importância do celular em outra linguagem. 
c) Igualdade, pois dizem exatamente a mesma coisa com 

as mesmas informações. 
d) Complemento, apesar de ambos estarem dizendo que 

o celular não é importante para a sociedade atual. 
e) Disparidade, logo falam sobre o mesmo assunto, 

porém de maneiras diferentes. 
 

 
 

Sobre a imagem e a letra da música a seguir responda à 
questão 4. 

 
 
Mama said, "You're a pretty girl" 

What's in your head, it doesn't matter 

Brush your hair, fix your teeth 

What you wear is all that matters 

Just another stage 

Pageant the pain away 

This time, I'm gonna take the crown 

Without falling down, down,down 

Pretty hurts 

Shine the light on whatever's worse 

Perfection is a disease of a nation 

Pretty hurts 

Shine the light on whatever's worse 

Trying to fix something 

But you can't fix what you can't see 

It's the soul that needs a surgery 

[…] 

 
4. Pretty Hurts é uma canção da cantora norte-americana 

Beyoncé Knowles, onde a cantora  
a) critica a indústria da beleza e seus padrões. 
b) apoia o movimento da padronização da beleza. 
c) lança uma nova marca de cosméticos. 
d) relembra sua infância traumática com explorações 

sexuais. 
e) exalta a imagem das mulheres bonitas e denigre as 

mulheres que fogem do padrão de beleza. 
 

5. Ainda sobra música Pretty Hurts, em qual dos trechos 
abaixo é dito que a busca pela perfeição é uma doença? 

a) “... you can‟t fix what you can‟t see” 
b) “Shine the light on whatever‟s worse…” 
c) “It‟s the soul that needs a surgery” 
d) “Perfection is a disease of a nation…” 
e) “Pretty hurts…” 

 
6.  

 

http://ezinearticles.com/7446
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A pergunta da menina revela que ela é uma criança muito 
a) educada 
b) inteligente 
c) obediente 
d) preconceituosa 
e) travessa 

 

L. PORTUGUESA 
 

7.  

Samba de Uma Nota Só 

Tom Jobim 
 

Eis aqui este sambinha 
feito numa nota só. 

Outras notas vão entrar, 
mas a base é uma só. 

[...] 

 
Pode-se afirmar que o fragmento dessa letra de música é 
metalinguístico porque: 
a) transmite uma informação de matéria objetiva. 
b) o emissor explica o código usando o próprio código. 
c) o objetivo do eu lírico é transmitir suas emoções e 

anseios. 
d) convence o receptor de alguma coisa por meio de 

apelo. 
e) a mensagem é destacada nas formas das palavras 

(sonoridade, ritmo e etc.) 
 

8.  

Comissão do Senado aprova revisão da Lei da Anistia 

 
O Senado deu o primeiro passo para aprovar mudanças 

na  Lei de Anistia, aprovada em 1979, que livrou de 

julgamento os que praticaram crimes políticos no regime 
militar (1964-1985). A revisão foi aprovada pela Comissão 
de Direitos Humanos da Casa e, para entrar em vigor, ainda 
precisa passar por outras duas comissões e pela Câmara. 

O projeto aprovado exclui da anistia concedida pela lei 
os crimes cometidos por agentes públicos, militares ou 
civis, contra opositores do governo, no período por ela 
abrangido. A proposta também declara extinta, 
retroativamente, a prescritibilidade desses crimes, o que 
poderia impedir a punição de crimes da ditadura. 

Autor do projeto, o senador Randolfe Rodrigues (PSOL-
AP) afirma ser impossível punir crimes cometidos por 
agentes do governo no período da ditadura militar sem que 
a Lei de Anistia seja modificada. "O caminho obrigatório é a 
investigação, a responsabilização e a punição dos 
culpados", afirmou.[...] 

 
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/comissao-do-senado-

aprova-revisao-da-lei-da-anistia 8uu5hmrutavtnx5cu8qa4n1hq 

 
De acordo com o texto, a revisão da lei da Anistia foi 
proposta para que: 
a) agentes públicos, policiais e civis sejam punidos. 
b) os opositores do governo na ditadura sejam julgados 

corretamente. 
c) os crimes cometidos na ditadura sejam declarados 

prescritos. 
d) os militares sejam reconhecidos e recompensados 

pelas suas ações. 
e) agentes, públicos, policiais e civis voltem par o Brasil, 

de onde foram exilados. 
 

9.   

TRINTA ANOS DE UMA FRASE INFELIZ 
 

Ele não podia ter arrumado outra frase? Vá lá que haja 

perpetrado grande feito indo à Lua, embora tal 

empreendimento soe hoje exótico como uma viagem de 

Gulliver. Mas Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar 

na Lua, precisava ter dito: “Este é um passo pequeno para 

um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade”? 

Não podia ter se contentado com algo mais natural 

(“Quanta poeira”, por exemplo), menos pedante (“Quem 

diria, conseguimos”), mais útil como informação (“Andar 

aqui é fácil/difícil/gostoso/dói a perna”) ou mais realista 

(“Estou preocupado com a volta”)? 

Não podia. Convencionou-se que eventos solenes 

pedem frases solenes. Era preciso forjar para a ocasião 

uma frase “histórica”. Não histórica no sentido de que fica 

guardada para a posteridade - a posteridade guarda 

também frases debochadas, como “Se eles não têm pão, 

comam brioches”. Histórica, no caso, equivale à frase 

edificante. É a história em sua versão, velhusca e 

fraudulenta, de “Mestra da Vida”, a História rebaixada a 

ramo da educação moral e cívica. À luz desse 

entendimento do que é “histórico”, Armstrong escolheu sua 

frase. Armstrong teve tanto tempo para pensar, no longo 

período de preparativos, ou outros tiveram tempo de pensar 

por ele, no caso de a frase lhe ter sido oferecida de 

bandeja, junto com a roupa e os instrumentos para a 

missão, e foi sair-se com um exemplar do primeiro gênero. 

Se era para dizer algo bonito, por que não recitou 

Shakespeare? Se queria algo inteligente, por que não 

encomendou a Gore Vidal ou Woody Allen? 

 

(Roberto Pompeu de Toledo. Veja, 21/07/99) 

 
O tema central do texto é: 
a) a indignação pelos poucos dados enviados sobre a 

aventura da ida do homem à Lua. 
b) a narrativa da aventura do primeiro homem a pisar na 

Lua. 
c) a importância do acontecimento do homem ter chegado 

à Lua. 
d) a discordância com respeito à frase escolhida para um 

momento grandioso. 
e) o impacto da frase dita no momento em que o homem 

pisou na Lua. 
 

10.   
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Acerca da dúvida na correta escrita das palavras acima, 
podemos afirmar que 
a) a grafia da palavra é “jibóia” mesmo após a 

implantação do Novo acordo ortográfico. 
b) a partir de que entrou em vigor o Novo acordo 

ortográfico, a grafia correta é “jiboia”. 
c) as duas grafias estão corretas uma vez que o Novo 

acordo ortográfico ajuizou essa opção. 
d) devido a tantas discussões acerca da grafia da palavra, 

a mesma foi extinta do vocabulário português. 
e) ainda está em análise a correta escrita da palavra. 
 

11.  

Ah, quase ninguém vê 
Quanto mais o tempo passa 

Mais aumenta a graça em te viver, iêh 
 

Ah, e sai sem eu dizer 
Tem mais do que te mostro 

Não escondo quanto gosto de você, êh iêh êh 
 

O coração dispara 
Tropeça, quase para 

Me encaixo no teu cheiro 
E ali me deixo inteiro 

 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 
Eu amei te ver 

 
Amei te ver – Thiago Iorc 

 
Apesar de o texto ter características da função poética, 
como repetição de palavras, figuras de semântica 
(prosopopeia e hipérbole), a função da linguagem 
predominante é a 
a) fática, uma vez que o autor tenta um contato com o 

receptor, todavia emperra nas saudações. 
b) metalinguística, pois fica evidente que o autor usou o 

código como elemento principal. 
c) expressiva, visto que as atitudes do enunciador se 

sobrepõem ao que está sendo dito. 
d) referencial, porque o objetivo do emissor é informar os 

seus sentimentos à amada, de maneira clara e 
objetiva. 

e) apelativa, afinal fica explícito que o locutor tenta 
persuadir o receptor a mudar de comportamento. 
 

12.  

 
 

Ainda que trate o tema com humor, o chargista sugere que 
a) a escola pública preconiza essencialmente a educação. 
b) o ensino público é precário e inábil. 
c) a educação particular só prioriza alunos inteligentes e 

idealistas. 
d) somente a educação particular capacita o acesso ao 

ensino superior. 
e) a educação pública é proficiente. 

 
13.  

UMA ESTRATÉGIA PERIGOSA NAS REDES SOCIAIS 

 
Tenho observado o caloroso e, às vezes, estremado 

debate que tem acontecido nas redes sociais em torno de 

homens e mulheres que se declaram gays. A própria 

existência do debate tão aberto mostra que nossa 

sociedade evoluiu, pois em outros tempos isso não seria 

concebível. Esse percurso dialético da sociedade humana, 

criada pelo homem e para o homem, é reflexo do próprio 

homem que vai evoluindo a cada geração. Todavia há um 

viés retrogrado nesse debate. Algo do qual ainda não 

conseguimos nos livrar e que funciona como uma erva 

daninha, ou fruta estragada - a intolerância. 

Esse sentimento de não aceitar aquilo que difere de 

nossa verdade, tida por nós como absoluta, já gerou muitas 

injustiças nos passado. Quando fomentado por uma 

instituição que tem o poder de formar pensamentos como a 

igreja, seja ela a que religião pertença, o que seria opinião 

de um passa a valer como princípio a ser defendido de 

forma absoluta. Esse discurso da intolerância está 

sendo disseminado por várias pessoas, jovens ou não, na 

internet.  

Os defensores do deputado Marcos Feliciano tem 

apostado no jogo da injúria, calúnia e difamação contra 

outro deputado declarado gay. Essa infâmia estratégia de 

minar a todo e qualquer custo a imagem de um  para fazer 

valer a do outro poderá trazer consequências históricas 

para nossa sociedade. A primeira dessas consequências é 

a institucionalização do pensamento de que qualquer 

pessoa declarada gay é perigosa e nociva para a 

sociedade, por isso deve ser combatida. Esse pensamento 

é perigoso, de um debate na internet pode transformar-se 

em conflitos de ruas como existem em países da Europa, 

os promovidos pelos Skin Head na Alemanha, por exemplo. 

Outra consequência nefasta é a descaracterização da 

doutrina cristã que se baseia no amor ao próximo "amar a 

quem nos tem ofendido". Esse princípio tem sido esquecido 

nos debates. Esse é o caminho pelo qual os lideres 

evangélicos precisam direcionar seus debates, penso eu. 

(Gazetando – O Informativo da Educação 
http://aurismarqueiroz.blogspot.com.br/2013/04/a-intolerancia-com-

os-gays-esta.html) 

 
O autor projeta o texto para defender a seguinte tese: 

a) A intolerância atrapalha o debate sobre a questão gay. 

b) A sociedade humana já evoluiu plenamente e está 

madura para qualquer debate. 

c) A nossa verdade tida por nós como absoluta gerou 

muitos conflitos no passado. 

d) A igreja tem o poder de formar pensamentos. 

e) A intolerância é algo perigoso porque pode gerar 

conflitos de ruas. 

http://aurismarqueiroz.blogspot.com.br/2013/04/a-intolerancia-com-os-gays-esta.html
http://aurismarqueiroz.blogspot.com.br/2013/04/a-intolerancia-com-os-gays-esta.html
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14.  

Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados 
adequadamente 

 
Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras 
centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil 
quilômetros das rodovias paulistas são 41,5 mil toneladas. 
O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e 
bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado 
nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na 
rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir 
o escoamento da água, contribuir para as enchentes, 
provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar 
acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os 
motoristas, o material descartado poderia ser devolvido 
para a cadeia produtiva. Ou seja, o papel que está 
sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso 
também vale para os plásticos inservíveis, que poderiam se 
transformar em sacos de lixo, baldes, cabides e até 
acessórios para os carros. 
 

                         (Disponível em: 
www.girodasestradas.com.br. Acesso em: 31 jul. 2012.) 

 
Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de 
composição de texto, determinados pelo contexto em que 
são produzidos, pelo público a que eles se destinam. Pela 
leitura do texto apresentado, reconhece-
se  que  sua  função é: 

a) apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no 

país. 

b) alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do 

mercado de recicláveis. 

c) divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados 

das rodovias brasileiras. 

d) revelar os altos índices de acidentes nas rodovias 

brasileiras poluídas nos últimos anos. 

e) conscientizar sobre a necessidade de preservação 

ambiental e de segurança nas rodovias. 

15.  

 
Amazonas já é o terceiro Estado que mais desmata no 

Brasil 

       
O Amazonas passou Rondônia pela primeira vez na lista de 
campeões de desmatamento amazônico. A informação é do 
Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia), que monitora mensalmente o desmate com 
imagens de satélite. Segundo o instituto, em agosto e 
setembro de 2010, o Amazonas derrubou 40 quilômetros 
quadrados de floresta. Rondônia, que sempre foi o terceiro 
Estado que mais desmata (atrás de Pará e Mato Grosso), 
derrubou 34 quilômetros quadrados. 
 
      Por conta da seca extrema que atingiu o sul da 
Amazônia, as queimadas explodiram degradando a floresta. 
Enquanto no bimestre foram desmatados 380 quilômetros 
quadrados de floresta, as matas queimadas ou afetadas 
pela exploração de madeira (que se tornarão áreas 
desmatadas) somaram 2 055 quilômetros – aumento de 
213%. 

(Folha de S.Paulo, 04.11.2010. Adaptado.) 

 

Pode-se afirmar que a função da linguagem predominante 
no texto é a 

a) referencial, com inserção de linguagem figurada em as 

queimadas explodiram. 

b) poética, pelo uso de recursos expressivos, como a 

hipérbole em campeões de desmatamento. 

c) metalinguística, pela explicação do sentido da palavra 

desmatamento. 

d) conativa, pelo apelo ao leitor quanto aos problemas do 

desmatamento. 

e) fática, pelo emprego de palavras como desmate, 

desmatamento e desmatados. 

16. Além de sua própria produção e da atividade teórica, 
empenharam-se ainda na constituição de um amplo 
repertório de formas poéticas, por meio da revisão crítica 
de autores e da tradução de uma grande variedade de 
obras de outros idiomas para o Português, sob o 
parâmetro da invenção estética. Os principais poetas 
concretistas são: Décio Pignatari , Augusto de Campos e 
Haroldo de Campos. 
 

 
 
 

De acordo com as informações acima, pode-se afirmar que 
a) A função de linguagem predominante nesse tipo de 

texto é a referencial. 

b) Prevalece nesse tipo de texto a função metalinguística, 

ou seja, o código que explica o próprio código. 

c) A função da linguagem que prevalece nesse tipo de 

texto é a fática, pois o teste do canal é evidenciado. 

d) Como a forma do texto sobrepõe-se ao conteúdo, 

predomina nesse tipo de texto a função poética. 

e) A função emotiva prevalece sobre todas as outras 

funções nesse tipo de texto. 

LITERATURA 
 

17. Leia a poesia para responder às questões.  
 

“Torce, aprimora, alteia, lima 
a frase; e, enfim, 

No verso de ouro engasta a rima, 
como um rubim. 

Quero que a estrofe cristalina, 
dobrada ao jeito 

Do ourives, saia da oficina 
sem um defeito.” 

 
(Olavo Bilac, Profissão de Fé) 
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Assinale a única opção correta, de acordo com o texto: 

 
Nos versos acima, a atividade poética é comparada ao 
trabalho do ourives porque para o autor: 
a) a poesia é preciosa como um rubi. 
b) o poeta é um artesão. 
c) na poesia não pode faltar a rima. 
d) o poeta não é um artesão. 
e) Não há reposta correta 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 18 E 19 

 
“Devemos começar por estabelecer uma distinção entre 
literatura e estudo da literatura. Trata-se de duas atividades 
distintas: uma é criadora, uma arte; a outra, embora não 
precisamente uma ciência, é, no entanto, uma modalidade 
do conhecer e do aprender.” 
 

(RENÉ WELLEK e AUSTIN WARREN, Teoria da Literatura) 

 
18.  Assinale a única opção correta, de acordo com o texto. 

Segundo o texto: 
a) o estudo da literatura é uma manifestação da arte. 
b) o estudo da literatura é uma atividade científica. 
c) a literatura é uma modalidade do conhecer e do 

aprender. 
d) a literatura é uma manifestação da arte. 
e) Não há reposta correta 
 

19. Pode-se inferir do texto que o estudo da literatura é: 
a) uma atividade criadora e, como tal, está centrada no 

uso da imaginação. 
b) uma atividade artística e, como tal, está isenta de um 

julgamento crítico. 
c) uma modalidade do conhecimento científico e, como 

tal, centrada exclusivamente na razão. 
d) uma modalidade do conhecer e do aprender e, como 

tal, para constituir conhecimento, tem de ser racional. 
e) Não há reposta correta 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 20 E 21 

 
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 
Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre e terrível, que lhe deres: 
– Trouxeste a chave?” 
 

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, Procura da Poesia) 
 

 
20. Pelos trechos apresentados, pode-se afirmar que é 

condição básica da atividade poética: 
a) decifrar o sentido latente das palavras. 
b) purificar as palavras para obter uma expressão 

perfeita. 
c) conter na fragilidade das palavras a tempestuosidade 

da vida. 
d) descrever o lado obscuro das palavras ambíguas. 
e) Não há reposta correta 

 
21. Os trechos do poema representam: 

a) um conselho ao jovem poeta para que observe as 
regras da gramática. 

b) um convite para explorar os valores virtuais e iminentes 
das palavras. 

c) um apelo para que as pessoas somente façam poesia 
quando de posse da chave de ouro. 

d) a valorização do dicionário para o conhecimento das 
palavras. 

e) Não há reposta correta 
 

22. Leia o texto para responder à questão. 

“Apesar daquela frase surrada „Faça o que eu digo; não 
faça o que eu faço‟, os indivíduos, e particularmente as 
crianças, tendem a utilizar os comportamentos de outras 
pessoas como paradigmas para o seu próprio 
comportamento. Decorre daí que o processo de formação 
do leitor está vinculado, num primeiro momento, às 
características fisicas (dimensões materiais) e sociais 
(interações humanas) do contexto familiar, isto é, presença 
de livros, de leitores e situações de leitura, que configura 
um quadro específico de estimulação sócio-cultural.” 

 
Assinale a única alternativa que não está de acordo com o 

texto: 
a) A aprendizagem humana ocorre através da observação 

do comportamento de outras pessoas. 
b) A frase “Faça o que eu digo; não faça o que eu faço” 

explica grande parte dos comportamentos das 
crianças. 

c) A atitude positiva diante da leitura (ler, gostar de ler, 
etc.) depende dos incentivos do ambiente. 

d) O contexto familiar é o único responsável pela tarefa de 
formar o leitor. 

e) O indivíduos tendem a utilizar os comportamentos de 
outras pessoas como paradigmas. 

 

HISTÓRIA 
 

23.  

“Animai-vos povo bahiense que está para chegar o tempo 

feliz da nossa liberdade; o tempo em que todos seremos 

irmãos; o tempo em que todos seremos iguais”.  

No dia 12 de agosto de 1798, as ruas de Salvador estavam 
repletas de panfletos iguais a este que conclamavam o 
povoa uma Revolução.  
a) As idéias iluministas foram destacadas no movimento 

acima cuja participação das camadas populares foi 
pouco atuante, haja vista que, as elites impediam o seu 
acesso. 

b) Os panfletos demonstram a clara insatisfação do 
governo metropolitano com os baianos e avisa a 
população da Bahia que em breve estarão livres das 
explorações praticadas principalmente pelos senhores 
de engenho. 

c) Pela primeira vez, na conjuração Baiana os ideais de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade, foram 
incorporados em sua totalidade em um movimento 
rebelde no Brasil. 

d) Diferente da Inconfidência Mineira, a Conjuração 
baiana era contraditória em seus ideais, pois pregava a 
abolição e defendia a colonização e as praticas 
mercantilistas. 

e) O movimento foi influenciado pelo Iluminismo e 
Independência dos EUA o que limitou o ideal de 
liberdade do movimento. 
 

24. Em agosto de 1798, a cidade de Salvador é abalada por 
uma insurreição organizada por setores da sociedade, 
como os artesãos e soldados, entre outros. Assim como os 
Inconfidentes de Minas, os da Bahia exigiam o fim do jugo 
metropolitano de  Portugal, embora se diferenciassem da 
Inconfidência de 1789, por proporem ... 
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a) a igualdade de todos os cidadãos, especialmente 
mulatos e negros, o fim da escravidão e a instalação de 
um governo democrático, livre e independente. 

b) o fim da cobrança de impostos aos alfaiates “baianos”, 
em especial os mulatos, e a igualdade entre os 
trabalhadores do Recôncavo. 

c) um governo democrático, livre e independente, sob a 
direção de pessoas cultas e religiosas da sociedade 
“baiana”. 

d) a transferência da capital do Brasil para Salvador, a 
criação de uma Universidade para negros e o 
estabelecimento de um governo multirracial. 

e) A socialização dos meios de produção e revolução 
negra as moldes do Haiti. 
 

25. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São 
Domingos, o descobrimento de planos para um levante  
armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, 
teve impacto muito especial; esses planos demonstravam 
aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a 
compreender: as ideias de igualdade social estavam a 
propagar-se numa sociedade em que só um terço da 
população era de brancos e iriam inevitavelmente ser 
interpretados em termos raciais. 

MAXWELL. K. Condicionalismos da Independência do Brasil. In: 
SILVA, M.N. (coord.) O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: 

Estampa, 1986.  

 
a) O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das 

propostas das lideranças populares da Conjuração 
Baiana (1798) levaram setores da elite colonial 
brasileira a novas posturas diante das reivindicações 
populares. No período da Independência, parte da elite 
participou ativamente do processo, no intuito de  

a) instalar um partido nacional, sob sua liderança, 
garantindo participação controlada dos afro- brasileiros 
e inibindo novas rebeliões de negros.  

b) atender aos clamores apresentados no movimento 
baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, 
garantindo o controle da situação.  

c) firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo 
a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a 
profundidade proposta inicialmente.  

d) impedir que o povo conferisse ao movimento um teor 
libertário, o que terminaria por prejudicar seus 
interesses e seu projeto de nação.  

e) rebelar-se contra as representações metropolitanas, 
isolando politicamente o Príncipe Regente, instalando 
um governo conservador para controlar o povo. 

 
26.  

     

Representando apenas 19,6% das 

exportações brasileiras em 1822 (com a média de 18,4% 

nos anos 1820), o café passou a liderar as exportações 

brasileiras na década de 1830 (com 28,6%), assumindo, 

assim, o lugar tradicionalmente ocupado pelo açúcar desde 

o período colonial. Nos meados do século XIX, passava 

a representar quase a metade do valor das exportações e, 

no último decênio do período monárquico, alcançava 

61,5%. Já a participação do açúcar no quadro dos valores 

das exportações brasileiras passou de 30,1%, na década 

de 1820, a apenas 9,9%, nos anos 1880. O algodão 

alcançava 20,6%, na década de 1820, cifra jamais 

alcançada depois, em todo o período monárquico. Com 

exceção dos anos da guerra civil americana, que se 

refletiram na elevada participação do produto no conjunto 

das exportações dos anos 1870 (18,3%), verifica-se o 

declínio das exportações que, nos anos 1880, têm uma 

participação de apenas 4,2%. O comportamento das 

exportações de fumo revela que essas oscilaram em torno 

de baixas percentagens, durante todo o período 

monárquico. Alcançando 2,5% do valor global das 

exportações na década de 1820, decaiu, nas duas décadas 

seguintes (1,9% para os anos 1830 e 1,8% para os anos 

1840). Na segunda metade do século, melhorou a posição 

do fumo no conjunto das exportações, tendo alcançado, nos 

anos 1860 e 1870, as maiores percentagens do período, 

com 3% e 3,4%. A participação do cacau no conjunto das 

exportações nacionais cresceu de 0,5% na década de 1820 

para 1,6% na última década da monarquia, a mais alta 

porcentagem do período. 

 
FAUSTO, Boris; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Brasil monárquico: 
declínio e queda do império. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, [entre 

1996 e 2014]. 400 p. (Coleção História Geral da Civilização 
Brasileira). 

 

A leitura do texto permite inferir que, durante o 
Segundo Reinado, a economia brasileira 

a) experimentou forte retração devido ao colapso 

das exportações agrícolas. 

b) teve no açúcar a principal fonte de renda até o início do 

ciclo da mineração. 

c) tinha na industrialização de bens de consumo 

duráveis sua atividade central. 

d) testemunhou o declínio da produção de cacau e 

do fumo. 

e) permaneceu atrelada ao modelo de exportação 

de produtos primários. 

27.  

           
Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias 
Paroquiais: 
         I. Os menores de vinte e cinco anos, nos quais não se 
compreendam os casados, e Oficiais Militares,  que forem 
maiores de vinte e um anos, os Bacharéis Formados e 
Clérigos de Ordens Sacras. 
         IV. Os Religiosos, e quaisquer que vivam em 
Comunidade claustral. 
        V. Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil 
réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. 
Constituição Política do Império do Brasil (1824). Disponível 

em: https://legislação.planalto.gov.br. Acesso em: 27 abr. 
2010 (adaptado) 

 

A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do 
contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 
1824 regulamentou o direito de voto dos “cidadãos 
brasileiros” com o objetivo de garantir  

a) o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política 

brasileira. 

b) a ampliação do direito de voto para maioria dos 

brasileiros nascidos livres.  

c) a concentração de poderes na região produtora de café, 

o Sudeste brasileiro.  

d) o controle do poder político nas mãos dos grandes 

proprietários e comerciantes.  

e) a diminuição da interferência da Igreja Católica nas 

decisões político-administrativas. 
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28.  Após a abdicação de Dom Pedro I, políticos 

intitulados regentes governaram o Brasil em nome do 

imperador, já que o herdeiro do trono, seu filho Dom Pedro 

II, tinha apenas 5 anos. Essa fase de grande agitação 

social e política vai de abril de 1831 a julho de 1840. 

Observe as duas gravuras relativas às revoltas sociais 

características desse período histórico específico. 

 

 

 
 
É correto afirmar que as gravuras referem-se, 
respectivamente, a 

a) Carrancas e Sabinada. 

b) Farroupilha e Cabanagem. 

c) Balaiada e Revolta dos Malês. 

d) Revolta do Guanais e Setembrada. 

e) Revolta de Angola e Abrilada. 

 

GEOGRAFIA 
 

29. As formas de relevo da superfície terrestre são resultantes 
da interação de duas grandes forças: a endógena (interna) 
e a exógena (externa). 
 

 
Disponível em: 

<http://dc397.4shared.com/doc/FII3kDmr/preview.html>. Acesso 
em: 07 setembro de 2013. 

  
Baseando-se na proposta de classificação do relevo do 
território brasileiro assinalada no mapa acima e em seus 
conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que no 
mapa, as porções do território mais escuras correspondem 
às depressões, estruturas geológicas que remontam à era 
Pré-Cambriana. 

a) no mapa, as porções do território mais escuras 
correspondem às planícies e aos dobramentos 
modernos, estruturas geológicas que remontam à era 
Pré-Cambriana. 

b) classificação do relevo assinalada no mapa foi proposta 
por Aziz Ab´Sáber, como resultado do levantamento do 
território nacional realizado pelo Projeto Radambrasil e 
nos estudos anteriores sobre o relevo, sobretudo do 
professor Aroldo de Azevedo. 

c) classificação do relevo assinalada no mapa foi proposta 
por Aroldo de Azevedo, como resultado do 
levantamento do território nacional realizado pelo 
Projeto Radambrasil e nos estudos anteriores sobre o 
relevo, sobretudo do professor Aziz Ab´Sáber. 

d) a classificação de relevo assinalada no mapa foi 
apresentada por Jurandyr Ross, sendo considerada a 
mais completa proposta de relevo contando com 28 
unidades entre planaltos, planícies e depressões. 

 
30. Observe a imagem abaixo. 

 
Dados: Origem, Brasil. Destino, França. 

https://4.bp.blogspot.com/-z-y_evhAv-4/V3XoC12enMI/AAAAAAAAFAo/Jw694DmYpm0PxCfJlHxGimLRvjYadwIyACLcB/s1600/Astronomia.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-z-y_evhAv-4/V3XoC12enMI/AAAAAAAAFAo/Jw694DmYpm0PxCfJlHxGimLRvjYadwIyACLcB/s1600/Astronomia.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-z-y_evhAv-4/V3XoC12enMI/AAAAAAAAFAo/Jw694DmYpm0PxCfJlHxGimLRvjYadwIyACLcB/s1600/Astronomia.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-z-y_evhAv-4/V3XoC12enMI/AAAAAAAAFAo/Jw694DmYpm0PxCfJlHxGimLRvjYadwIyACLcB/s1600/Astronomia.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-z-y_evhAv-4/V3XoC12enMI/AAAAAAAAFAo/Jw694DmYpm0PxCfJlHxGimLRvjYadwIyACLcB/s1600/Astronomia.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-z-y_evhAv-4/V3XoC12enMI/AAAAAAAAFAo/Jw694DmYpm0PxCfJlHxGimLRvjYadwIyACLcB/s1600/Astronomia.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-z-y_evhAv-4/V3XoC12enMI/AAAAAAAAFAo/Jw694DmYpm0PxCfJlHxGimLRvjYadwIyACLcB/s1600/Astronomia.jpg


 

 

 
 
 

 

 

 

 11 

 

BATERIA DE PÁSCOA - 2018 

 

A partir da análise da imagem, é correto afirmar que  
a) quando a aeronave realizou o último contato com o 

Brasil, os relógios em Fernando de Noronha marcavam 

21h30min.  

b) em sua trajetória, do Rio de Janeiro até o destino 

pretendido, a aeronave seguia no sentido sudeste-

noroeste.  

c) no momento do último contato com o Brasil, a aeronave 

sobrevoava o Oceano Atlântico em uma região de baixa 

latitude.  

d) a região da queda do avião encontra-se próxima do 

Equador em uma zona com alta longitude. 

e) em relação ao destino, os horários brasileiros se 

encontram à oriente, sendo todos atrasados. 

31. Sobre a categoria Espaço Geográfico,  
a) é a base natural ou física sobre o qual se exerce 

soberania, sendo definido por suas fronteiras 
administrativas; 

b) é um conceito bastante controvertido, hoje em dia, mas 
se refere a uma relação íntima ou emocional dos 
habitantes com seu território; 

c) são as áreas que  sofreram intervenção humana, o que 
atualmente, com o nível de conhecimento do homem 
sobre o mundo, é inexistente; 

d) é o termo designativo de um conjunto de pessoas que 
possuem língua e tradições comuns, sendo esse o 
caso mais específico do Nordeste do Brasil, cuja 
população é mais tradicionalista. 

e) surge após o território ser trabalhado, usado e 
modificado ou transformado pelas sociedades 
humanas, ou quando estas imprimem na paisagem as 
marcas de sua atuação e organização social; 

 
32. A Terra não é um todo homogêneo, mas é formada de 

camadas que se diferenciam de acordo com a espessura, 
a temperatura, a densidade e os materiais que as 
compõem. Observe o desenho das camadas geológicas da 
Terra. 
 

 
 

O número que corresponde, nas camadas da Terra, à 
Descontinuidade de Mohorovicic é 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 

 
33. Terremotos são gerados pelos movimentos naturais das 

placas tectônicas da Terra, que causam ajustes na crosta 
terrestre, afetando a organização das sociedades, como 
ilustra a figura abaixo. Em relação aos sismos naturais, é 
correto afirmar que eles são causados por: 
 

 
Fonte: camerataallegro.com.br. Acesso em 22/10/2011 

 
a) forças endógenas e antrópicas. 
b) forças endógenas incontroláveis. 
c) energias exógenas excepcionais. 
d) forças antrópicas descontroladas. 
e) energias antrópicas excepcionais. 

 
34. A formação territorial e a atual organização espacial do 

Brasil é resultante do processo histórico decorrido neste 
espaço. O adensamento da fronteira produtiva, bem como 
outros elementos foram decisivos para este processo. 
Sobre o assunto focalizado acima é correto afirmar que: 

a) O processo de ocupação inicial da Amazônia ocorreu no 

início do século XVII com a extração das drogas do 

sertão comandada pelos nativos. 

b) O território colonial brasileiro teve sua ocupação 

efetivada inicialmente pelo litoral nordestino com o 

cultivo de pau brasil. 

c) A partir do século XVIII o Brasil passou por intensas 

mudanças em sua organização espacial, passando a 

ocorrer, por exemplo, a definição de grande parte de 

suas fronteiras. 

d) A ação desbravadora dos bandeirantes proporcionou a 

ocupação da porção meridional do Brasil no início do 

século XVII, especialmente na colônia de Sacramento. 

e) O tratado de Tordesilhas foi de fundamental importância 

para o alargamento do povoamento no território colonial, 

pois permitiu que os portugueses ocupassem grande 

parte do espaço interiorano, como por exemplo o vale 

amazônico. 
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SOCIOLOGIA 
 

35. Marque somente a opção correta abaixo. 
Entre os fenômenos sociais estudados pela Sociologia, a 
mobilidade social é um indicador do nível de desigualdade 
e de mudança social. Sabendo disso, ao falarmos em 
mobilidade social, estamos nos referindo: 

a) à frequência com a qual as famílias de uma sociedade 

deslocam-se ou mudam suas residências em um 

determinado período de tempo. 

b) ao número de migrantes e imigrantes que passam pelo 

território de um país em determinado tempo. Assim, 

quanto maior for o número de migrantes e imigrantes, 

mais “movimentada” uma sociedade será. 

c) ao índice de pessoas que conseguem ascender ou que 

caem na escala socioeconômica de uma sociedade, 

observando os meios e os mecanismos que os 

indivíduos dispõem para tanto. 

d) ao desenvolvimento dos meios de transporte públicos 

responsáveis pela movimentação das pessoas em uma 

sociedade justa e desenvolvida. 

e) à quantidade de carros ou veículos que circulam em 

uma cidade, tendo em mente que, quanto maior for a 

quantidade de veículos em uma cidade, mais móvel ela 

se tornará. 

36. O texto abaixo, de John Locke (1632-1704), revela 
algumas características de uma determinada corrente de 
pensamento. 

 
“Se o homem no estado de natureza é tão livre, conforme 
dissemos, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e 
posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá 
ele mão dessa liberdade, por que abandonará o seu império 
e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro 
poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado 
de natureza tenha tal direito, a utilização do mesmo é muito 
incerta e está constantemente exposto à invasão de 
terceiros porque, sendo todos senhores tanto quanto ele, 
todo homem igual a ele e, na maior parte, pouco 
observadores da equidade e da justiça, o proveito da 
propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e 
muito arriscado. Estas circunstâncias obrigam-no a 
abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de 
temores e perigos constantes; e não é sem razão que 
procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros 
que estão já unidos, ou pretendem unir-se, para a mútua 
conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo 
de propriedade.” 
 

(Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1991) 

 
Do ponto de vista político, podemos considerar o texto 
como uma tentativa de justificar: 
a) a existência do governo como um poder oriundo da 

natureza. 
b) a origem do governo como uma propriedade do rei. 
c) o absolutismo monárquico como uma imposição da 

natureza humana. 
d) a origem do governo como uma proteção à vida, aos 

bens e aos direitos. 
e) o poder dos governantes, colocando a liberdade 

individual acima da propriedade. 
 

37. A estratificação social é uma realidade em todas as 
sociedades do mundo. Dentro do conceito de 
estratificação, a mobilidade social existe quando: 

a) o indivíduo muda-se de um bairro ou região. 
b) uma família ou indivíduo migra para outra região do 

país. 
c) um grupo ou um indivíduo ascende ou descende na 

escala social. 
d) um grupo social imigra para outro país. 
e) uma grande quantidade de famílias desloca-se do 

campo para o meio urbano. 
 
 

38. Há um ditado popular que diz: “A nossa liberdade termina 
quando começa a do outro”. Esse ditado está próximo da 
posição adotada pelos liberais clássicos e é baseado em 
um princípio formulado por J. S. Mill em sua obra Sobre a 
liberdade. Nesta obra, estipula que os indivíduos deveriam 
ser autorizados a agir de qualquer maneira desde que não 
prejudiquem terceiros. Desse modo, podemos definir um 
espaço de liberdade privada que é sagrado e imune às 
interferências e à autoridade externa. Segundo seus 
conhecimentos, sobre qual princípio estamos falando? 

a) Princípio da intervenção estatal na vida privada 
b) Princípio da libertinagem 
c) Princípio da mais-valia 
d) Princípio do dano 
e) Princípio do laissez-faire 
 

39. Leia o trecho a seguir: 

“(...) o único objetivo pelo qual a humanidade pode, de 

forma individual ou coletiva, interferir com a liberdade de 

ação de qualquer de seus membros, é a proteção dela 

própria. E que o único propósito pelo qual o poder pode ser 

constantemente, exercido sobre qualquer membro de uma 

comunidade, contra a vontade desse, é o de prevenir danos 

para os outros membros” 

(Stuart Mill, Sobre a liberdade). 

 
Segundo o autor: 
I. O único direito absoluto de um indivíduo é a 

autopreservação. 
II. Ao indivíduo não cabe prevenir danos aos outros; é 

um papel do Estado 
III. A única parte da conduta de qualquer pessoa, pela 

qual ela é responsável perante a sociedade, é aquela 
que diz respeito às outras pessoas. 

IV. Naquela parte que só diz respeito a si mesma, a 
independência década pessoa é, por direito, absoluta. 
Sobre si mesmo, sobre seus próprios corpo e mente, o 
indivíduo é soberano. 

Estão corretas: 
a) I 
b) I e II 
c) I, II e III 
d) II, III e IV 
e) I, III e IV 

 
40. Leia o trecho a seguir: 

“Menos conhecido é o paradoxo da tolerância: tolerância 

ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se 
estendermos tolerância ilimitada até mesmo para aqueles 
que são intolerantes, se não estivermos para defender a 
sociedade tolerante contra a investida dos intolerantes, 
então os tolerantes serão destruídos, e a tolerância junto 
destes”. 

(Karl Popper. A sociedade aberta e seus inimigos) 
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Segundo o filósofo: 
I. Devemos respeitar o direito do outro de ser 

intolerante, em nome da liberdade. 
II. Ele concluiu que estamos permitidos a recusar a 

tolerância à intolerância 
III. Em nome da tolerância, temos o direito de não tolerar 

a intolerância 
IV. Sendo a intolerância algo comum na sociedade, ela 

deve ser admitida em uma sociedade aberta e 
democrática. 

Estão corretas: 
a) I e III 
b) II e III 
c) I e II 
d) III e IV 
e) I e IV 

 

FILOSOFIA 
 

41. Os juízos morais podem ser diferentes a depender do 
código moral no qual se baseiam. No entanto, qualquer 
juízo moral tem em comum com o outro dois aspectos: 

a) Aspecto formal e aspecto físico; 

b) Aspecto formal ( fato)  e aspecto relativo; 

c) Aspecto formal e aspecto de conteúdo; 

d) Aspecto de conteúdo e aspecto físico. 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 42 E 43 

“Tales foi iniciador da filosofia, pois foi o primeiro a afirmar 
de forma racional a existência de todas as coisas que 
existem, sustentando que esse princípio é a água. Essa 
proposta é importantíssima, podendo com boa dose de 
razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica 
daquilo que se costuma chamar civilização ocidental.” 
 
(REALE, Giovanni. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. 

São Paulo: Paulus, 1990. p.29.)  

 

42. A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. seus 
primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. De 
acordo com o texto, assinale a alternativa que expressa o 
principal problema por eles investigado. 

a) A ética, enquanto investigação racional do agir 
humano. 

b) A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte. 
c) A epistemologia, como avaliação dos procedimentos 

científicos. 
d) A investigação acerca da origem, dos fenômenos da 

natureza e da ordem do mundo. 
e) A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua 

legislação. 
 

43. Ainda sobre o mesmo tema é correto afirmar que a 
filosofia.  

a) Surgiu como um discurso teórico, sem embasamento 
na realidade sensível, e em oposição aos mitos gregos. 

b) Retomou os temas da mitologia grega, mas de forma 
racional, formulando hipóteses lógico-argumentativas. 

c) Reafirmou a aspiração ateísta dos gregos, vetando 
qualquer prova da existência de alguma força divina. 

d) Desprezou os conhecimentos produzidos por outros 
povos, graças à supremacia cultural dos gregos. 

e) Estabeleceu-se como um discurso acrítico e teve suas 
teses endossadas pela força da tradição. 
 
 

44. Um código de normas pode inscrever-se nos âmbitos 
moral, jurídico e religioso. Assim há uma relçao direta entre 
ambas na sociedade, nesse sentido podemos dizer que as 
características da mesma são 

a) Têm o sentido de uma obrigação interna, ou seja, 

fundada na razão; 

b) Têm o sentido de uma obrigação externa, fundada na 

divindade; 

c) São estabelecidas pelos intérpretes da doutrina 

professada, tendo relação tanto com o livro sagrado (se 

houver para a determinada religião) como com a 

tradição; 

d) São estabelecidas pela consciência pessoal de cada 

indivíduo e aplicada na sociedade. 

e) Referem-se a princípios compartilhados por um grupo 

de pessoas que não têm relação com o território, pois 

pessoas de países diferentes podem professar o mesmo 

credo; 

45. Considere as afirmativas abaixo e responda: 
I. Antes da filosofia, os gregos explicavam a realidade 

através dos mitos. 
II. O mito é uma narração fantasiosa sobre a criação. 
III. A mitologia grega é uma narrativa que possui uma  

lógica local. 
IV. Segundo a mitologia, os deuses não participam nos 

destinos humanos. 
Assinale a alternativa verdadeira: 
a) I, II e IIIsão corretas;  IV são falsas 
b) I e III são corretas; II e IV são falsas 
c) II e IV são corretas; I e III são falsas 
d) I e II são falsas; III e IV são corretas 
e) Todas estão corretas. 

 
46.  

 

“Apesar de alguns denominarem de “milagre grego” a 
passagem do pensamento mítico para o pensamento crítico 
racional e filosófico, o surgimento da Filosofia na Grécia 
não é o resultado de um salto, ou um “milagre” realizado 
por um privilegiado, mas a culminação de um processo que 
se fez através dos tempos e tem sua divida com o passado 
mítico”.    

(CHAUI, Marilena. Convite a Filosofia. Ed. Ático, 1996. São Paulo) 

O texto acima descreve que o surgimento da Filosofia “ foi 
um processo muito lento” e formado por um conjunto de 
fatores entre eles podemos destacar: 
a) A noção de mundo no qual os gregos possuíam, povo 

de raça superior aos outros, sendo estes os escolhidos 
para formar uma elite de pensadores que iria formar as 
bases do pensamento ocidental. 

b) A divisão da sociedade grega, possibilitando o tempo 
ocioso para a dedicação de varias atividades, o 
comércio, ou seja, o contato com povos e civilizações 
de diferentes saberes, a geografia e a democracia. 

c) A forte influencia da Filosofia hindu e chinesa que 
foram as bases da Filosofia grega por excelência, visto 
que os gregos entraram em contato com varias 
civilizações.  

d) Apesar de serem conhecimentos diferenciados, tanto a 
Filosofia quanto o mito são ciências, que de alguma 
forma tentaram ou tentam buscar as origens das 
coisas, através da razão.  

e) A Filosofia surgiu como uma busca por explicações 
racionais, o mito baseia-se essencialmente em 
explicações fantasiosas da realidade, porém com o 
desenvolvimento da Filosofia o mito tornou-se razão.  
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MATEMÁTICA 
 

47.  Um especialista, ao estudar a influência da variação da 
altura das marés na vida de várias espécies em certo 
manguezal, concluiu que a altura A das marés, dada em 
metros, em um espaço de tempo não muito grande, 
poderia ser modelada de acordo com a função: 

 
Nessa função, a variável t representa o tempo 

decorrido, em horas. Sendo assim em qual o momento 

o fenômeno das marés ocorreu em seu menor e maior 

tamanho? 

a) 0,2 e 3,0 

b) 0,2 e 1,0 

c) 0,2 e 2,0 

d) 1,0 e 3,0 

e) 0,5 e 3,0 

48. Com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em 
certa região, uma secretaria de agricultura encomendou a 
uma equipe de agrônomos um estudo sobre as 
potencialidades do solo dessa região. Na análise da 
temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias, 
durante quatro dias consecutivos, em intervalos de uma 
hora. As medições tiveram início às 6 horas da manhã do 
primeiro dia (t = 0). Os estudos indicaram que a 
temperatura T, medida em graus Celsius, e o tempo t, 
representando o número de horas decorridas após o início 
das observações, relacionavam-se através da expressão 

 

 

Nessas medições qual a maior e menor temperatura 
medida em determinado momento. 

a) 31° e 30° 

b) 31° e 29° 

c) 31° e 26° 

d) 31° e 5° 

e) 31° e 21° 

49. Manuela desenha os seis vértices de um hexágono regular 
(figura abaixo) e une alguns dos seis pontos com 
segmentos de reta para obter uma figura geométrica. 

 

 
 
 

Essa figura não é seguramente um  

a) retângulo 
b) trapézio 
c) quadrado 
d) triângulo equilátero 
e) triângulo retângulo 

 
50. Uma cidade que tem 10.000 habitantes possui dois clubes 

de basquete, A e B. Numa pesquisa feita com todos os 
habitantes, constatou-se que 1.200 pessoas não apreciam 
nenhum dos clubes, 1.300 pessoas apreciam os dois 
clubes e 4.500 pessoas apreciam o clube A. Assim, 
quantas pessoas apreciam apenas o clube B? 

a) 4000 
b) 4100 
c) 4200 
d) 4250 
e) 4300 

 
51. Ache os valores de k para os quais: 

 
a) 0 e 2 
b) 0 e -2 
c) 0 e 1 
d) 1 e -1 
e) 1 e 3 

 
52. Uma fábrica de guarda-roupas utiliza três tipos de 

fechaduras (dourada, prateada e bronzeada) para guarda-
roupas em mogno e cerejeira, nos modelos básico, luxo e 
requinte. A tabela 1 mostra a produção de móveis durante 
o mês de outubro de 2009, e a tabela 2, a quantidade de 
fechaduras utilizadas em cada tipo de armário no mesmo 
mês. 
 

 
 

A quantidade de fechaduras do tipo dourada usadas nos 
armários do modelo requinte nesse mês foi de 

a) 100. 
b) 192. 
c) 120. 
d) 218. 
e) 188. 
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53. Os novos “Videogames” (consoles) da atualidade: 
 

 
Fonte: 

http://somentecoisaslegais.com.br/2011/09/infografico-
com-os-videogames-mais-vendidos/ 

 

Um grupo de 70 alunos de uma escola de Belém participou 
de uma pesquisa acerca de suas preferências em relação 
aos novos consoles mencionados na pesquisa acima. 
Precisamente, 25 alunos preferem PS3, 36 alunos 
preferem o Nintendo Wii, 34 alunos preferem o XBOX 360, 
10 alunos gostam do PS3 e Nintendo Wii, 12 alunos 
gostam do PS3 e XBOX, 11 alunos gostam do Nintendo 
Wii e XBOX e 7 alunos gostam dos três. 
Após discutirem sobre o assunto, concluíram que o 
número de alunos que não gosta de nenhum dos três 
videogames(consoles) é: 
 

a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4    

 

54. Na loja Tabajara S.A, um aparelho de TV “Assiste Bem”  
custa R$ 1000,00. Certo dia, o dono da loja ofereceu uma 
“promoção relâmpago” dando 20% de desconto sobre 
todos os produtos. Após a promoção, houve um 
reajuste(aumento) de 20% em cima de todos os produtos 
da loja. Sendo assim, o aparelho de TV “Assiste Bem”  
depois do reajuste custará: 

a) R$ 1000,00 

b) R$ 800, 00 

c) R$1200,00 

d) R$ 960,00 

e) R$ 980,00 

 
55. Os carros podem ser adquiridos dentre três alternativas em 

termo de combustíveis. Podem ser movidos a gasolina, a 
álcool ou aos dois combustíveis (flex). Desta forma, foi 
verificado que no pátio de uma concessionária de veículos 
há: 120 automóveis que podem ser movidos a gasolina; 

112 que podem ser movidos a álcool e 93 que podem ser 
movidos com os dois combustíveis (flex). O número de 
carros existente no pátio dessa concessionária é:  

a) 325 
b) 232 
c) 213 
d) 205 
e) 139 

 
56. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma 

questão ainda sem resposta: Qual é o limite do corpo 
humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu 
de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano 
Dean Karnazes, cruzando sozinho as planícies da 
Califórnia, conseguiu correr dez vezes mais em 75 horas. 
Um professor de Educação Física, ao discutir com a 
turma o texto sobre a capacidade do maratonista 
americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 
centímetros, que representaria o percurso referido.  

a) 1:700  
b) 1:7 000  
c) 1:70 000  
d) 1:700 000  
e) 1:7 000 000 

 

BIOLOGIA 
 

57. Os principais sintomas da leptospirose são: febre, dor de 
cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas 
(batata-da-perna), podendo também ocorrer vômitos, 
diarreia e tosse. O doente pode apresentar também 
hemorragias, insuficiência renal, hepática e respiratória, 
que podem levar à morte. O contato com água ou lama de 
esgoto, lagoas ou rios contaminados e terrenos baldios 
com a presença de vetores pode facilitar sua transmissão . 
Veterinários e tratadores de animais podem adoecer pelo 
contato com a urina de animais doentes ou 
convalescentes. Encontre a alternativa relacionada com 
este texto. 

 
 

http://somentecoisaslegais.com.br/2011/09/infografico-com-os-videogames-mais-vendidos/
http://somentecoisaslegais.com.br/2011/09/infografico-com-os-videogames-mais-vendidos/
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a) Esta doença causa bloqueio da via de relaxamento dos 

músculos (espamos musculares) fatal em até 60% dos 
casos, neonatal é conhecido como o mal de 7 dias, pois 
sua contaminação ocorre pela bactéria Vibrio cholerae. 

b) A presença de caramujos que transmitem a doença, em 
razão de existir em  grande número e da proximidade 
com seres humanos, pois multiplica-se nos rins desses 
animais sem causar danos, é eliminada pela urina, às 
vezes por toda a vida do animal contaminando a água e 
transmitindo a doença 

c) O Rattus novergicus é o principal responsável pela 
transmissão da doença , em razão de existir em  grande 
número e da proximidade com seres humanos. A 
bactéria  multiplica-se nos rins desses animais sem 
causar danos, e é eliminada pela urina, às vezes por 
toda a vida do animal contaminando a água e 
transmitindo a doença. 

d) O Rattus novergicus é o principal responsável pela 
transmissão da doença , em razão de existir em  grande 
número e da proximidade com seres humanos. O vírus 
multiplica-se nos pulmões desses animais sem causar 
danos, e é eliminada pela urina, às vezes por toda a 
vida do animal contaminando a água e transmitindo a 
doença. 

e) A toxina botulínica é usada em pequenas doses  no 
tratamento estético . A sua intensa capacidade paralítica 
é desejada por indivíduos que procuram esconder as 
suas rugas sendo multiplicada nos rins dos ratos sem 
causar danos, é eliminada pela urina, às vezes por toda 
a vida do animal contaminando a água e transmitindo a 
doença. 

 
 
58. As vitaminas são usualmente classificadas em dois grupos, 

com base em sua solubilidade, o que, para alguns 
determina sua estabilidade, ocorrência em alimentos, 
distribuição nos fluídos corpóreos e sua capacidade de 
armazenamento nos tecidos. 

(MAHAN, L. K. & ESCOTT-STUMP, S. "Alimentos, nutrição e 
dietoterapia". 9.ed. São Paulo: Roca, 1998. p. 78.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
assinale a alternativa correta. 

a) A vitamina E é lipossolúvel, age como um antioxidante 
protege as hemácias da hemólise, atua na reprodução 
animal e na manutenção do tecido epitelial. 

b) A vitamina A é hidrossolúvel e auxilia na produção de 
protrombina - um composto necessário para a 
coagulação do sangue - e apresenta baixa toxicidade 
quando consumida em grande quantidade. 

c) A vitamina D é hidrossolúvel, auxilia no crescimento 
normal, melhora a visão noturna, auxilia o 
desenvolvimento ósseo e influencia a formação normal 
dos dentes. 

d) A vitamina B6 é lipossolúvel, auxilia na resposta 
imunológica, na cicatrização de feridas e reações 
alérgicas, além de estar envolvida na glicólise, na 
síntese de gordura e na respiração tecidual. 

e) A vitamina C é lipossolúvel, auxilia na resposta 
imunológica, na cicatrização de feridas e reações 
alérgicas, na síntese e quebra de aminoácidos e na 
síntese de ácidos graxos insaturados. 

 
59. Imagine as seguintes situações: 

 
1. Você vai tomar uma injeção e fica com o braço distendido, 

recebendo a picada da agulha sem nenhuma reação. 

2. Você estava distraído e alguém lhe picou o braço com um 

alfinete; a reação foi um salto. 

Os órgãos do sistema nervoso que controlaram a primeira 
e a segunda reação foram respectivamente: 

a) medula e cérebro.  

b) cerebelo e córtex.  

c) medula e hipotálamo.   

d) cérebro e medula.   

e) cérebro e cerebelo 

60. Analise as proposições a seguir com relação ao tecido 
muscular. 

I. Nos três tipos de tecidos musculares, ou seja, tecido 

muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado 

esquelético e tecido muscular liso, a contração muscular 

é involuntária e ocorre por meio do deslizamento dos 

filamentos de actina em relação ao de miosina, 

diminuindo assim a distância entre as duas linhas Z (o 

espaço entre as duas linhas Z é chamado de 

sarcômero, que é a unidade de contração das células 

musculares). 

II. O tecido muscular estriado cardíaco é constituído por 

células longas com estrias transversais, e sua contração 

é involuntária. 

III. O tecido muscular estriado esquelético é constituído por 

células mononucleadas com estrias longitudinais, e sua 

contração é lenta e involuntária. 

IV. O tecido muscular liso é constituído por células 

mononucleadas, sem estrias transversais, e sua 

contração é involuntária. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

61. O colesterol é um importante constituinte das membranas 
celulares, estando relacionado à síntese dos hormônios 
esteróides e sais biliares. No plasma ele é encontrado 
ligado a corpúsculos lipoprotéicos conforme mostra a 
figura:  
 

 
 

LDL - (Low Density Lipoprotein ou lipoproteína de baixa 

densidade) 
HDL - (High Density Lipoprotein ou lipoproteína de alta 

densidade) 
 

Considere a afirmativa abaixo: 
Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no 
sangue e a incidência de ateromas, tromboses e 
infartos. 
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Marque a opção que apresenta conclusão correta acerca 
desta afirmativa: 
a) Concentrações de HDL e LDL não possuem 

importância na avaliação da predisposição para o 
infarto. 

b) Alta concentração de HDL e baixa de LDL significam 
pequeno risco de infarto. 

c) Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam 
menor risco de infarto. 

d) O aumento das taxas de colesterol depende somente 
da alimentação e não é influenciado por fatores 
genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade 
física. 

e) A afirmativa é incorreta, pois não há provas 
significativas que correlacionem os níveis de colesterol 
com a incidência de tromboses e infartos. 
 

62. Leguminosas, como a soja, são cultivadas com diversas 
finalidades. Uma delas deve-se a sua importância no ciclo 
do nitrogênio (N2). 

 
 

Os nódulos formados nas raízes das leguminosas resultam 
da colonização por bactérias fixadoras de nitrogênio. 
Devido à presença desses nódulos nas raízes, as sementes 
de leguminosas – como a soja, por exemplo – são boas 
armazenadoras de: 
a) Amido. 
b) Carboidratos. 
c) Lipídios. 
d) Proteínas. 
e) Açúcares 
 

FÍSICA 
 

63. Em dias secos, em ambientes carpetados, é comum as 
pessoas receberem pequenas descargas elétricas ao 
tocarem em maçanetas e outros objetos metálicos. Isso se 
deve ao fato de: 

a) os objetos metálicos, por serem bons condutores, 
absorverem facilmente energia elétrica e se 
descarregarem ao serem tocados. 

b) o corpo da pessoa, eletrizado pelo atrito com o carpete, 
se descarregar nesses objetos. 

c) os metais se carregarem negativamente e os isolantes 
positivamente, gerando uma corrente elétrica ao se 
fechar o circuito. 

d) os objetos metálicos produzirem um aumento local do 
campo elétrico, tornando-se eletrizados e causando 
descargas ao serem tocados. 

e) os carpetes, em ambientes secos e quentes, emitirem 
elétrons livres, carregando-se positivamente e 
descarregando-se através do contato. 

64. O campo visual, num espelho plano, é a região do espaço 
que pode ser observada por reflexão neste espelho. A 
extensão dessa região depende do tamanho do espelho e 
da posição relativa entre observador e espelho. 

 
Olhando para o espelho plano E, o observador O vê as 
imagens dos objetos: 

 
 

 
 

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

65. Antônio está de pé, fixo, diante de um espelho plano 
vertical; a distância entre ambos é 2,5 m. Antônio observa 
sua imagem. Benedito empurra o espelho em direção a 
Antônio; a distância entre Antônio e o espelho diminui para 
1,5 m. Então: 
 

a) A distância de Antônio à sua imagem diminui de 2,0 m 
b) A altura da imagem de Antônio aumenta 
c) A distância de Antônio à sua imagem diminui de 1,0 m 
d) O ângulo visual da imagem de Antônio diminui 
e) Nenhuma das anteriores 

 
66. A interação entre cargas elétricas e campos 

eletromagnéticos é estudada, desde o século XIX, nos 
laboratórios dos físicos e engenheiros, e deste estudo 
resultaram inúmeras aplicações práticas que hoje fazem 
parte de nosso cotidiano. Nos laboratórios de Física é 
comum encontrar aparelhos onde elétrons em câmaras de 
vácuo são acelerados pela ação de campos elétricos e 
depois desviados pela ação de campos magnéticos 
gerados por bobinas a fim de atingir pontos determinados 
em um anteparo ou tela. Os mesmos efeitos são 
encontrados em qual das aplicações listadas abaixo? 

a) Lâmpada incandescente. 

b) Aparelho de TV tradicional. 

c) Antena de rádio. 

d) Ferro elétrico de passar roupas. 

e) Refrigerador. 

67. Duas pequenas esferas isolantes - I e II -, eletricamente 
carregadas com cargas de sinais contrários, estão fixas 
nas posições representadas nesta figura:  
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A carga da esfera I é positiva e seu módulo é maior que o 
da esfera II. Guilherme posiciona uma carga pontual 
positiva, de peso desprezível, ao longo da linha que une 
essas duas esferas, de forma que ela fique em equilíbrio. 
Considerando-se essas informações, o ponto que melhor 
representa a posição de equilíbrio da carga pontual, na 
situação descrita, é: 

a) R          

b) P            

c) S            

d) Q            

e) um ponto situado entre R e a carga negativa. 

 
68. O espaço (posição) de um móvel varia com o tempo 

conforme o gráfico abaixo. 
 

 
 

 
Logo podemos afirmar que: 
a) De 0 s a 2 s o movimento é progressivo e acelerado. 
b) De 2 s a 3 s o movimento é retrogrado e acelerado. 
c) De 3 s a 4 s o movimento é progressivo e acelerado. 
d) De 2 s a 3 s o movimento é progressivo e retardado. 
e) De 3 s a 4 s o movimento é retrogrado e acelerado. 

 

QUÍMICA 
 

69. Considere as informações a seguir e preencha 
corretamente as lacunas. 
 
A reação ocorrida na queima de um palito de fósforo deve-
se a uma substância chamada trissulfeto de tetrafósforo, 
que inflama na presença de oxigênio, e pode ser 
representada pela equação 
 
P4S3(s) + 8 O2(g) → P4O10(s) + 3 SO2(g)  ΔH = - 3679 
 
Entalpia padrão das substâncias envolvidas na reação 

 
A quantidade de calor _________ na reação de combustão 
de 22_g de P4S3 (s) é, aproximadamente, _________ kJ. 
(P = 31 S = 32 O = 16) 

a) absorvido; 3384. 
b) absorvido; 3679. 
c) liberado; 3679. 
d) liberado; 367,9. 
e) liberado; 338,4. 

 
70. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o 

organismo humano. A reação global de conversão dos 
açúcares em energia pode ser representada pela equação 
a seguir. 
 
C6H12O6(s) + 6 O2(g) → 6 CO2(g) + 6 H2O(l) + energia 

 
Entalpias padrão de formação (ΔH°f) a 25°C 

 
 
Com base nas entalpias padrão de formação apresentadas 
na tabela anterior, assinale a opção que corresponde ao 
valor da entalpia padrão de combustão da glicose a 25°C. 

a) –2 209 kJ/mol 
b) –2 604 kJ/mol 
c) –2 805 kJ/mol 
d) –1 508 kJ/mol 
e) – 3 102 Kj/mol 

 
71. A tabela periódica é um arranjo tabular dos elementos 

químicos, ordenada por seu número atômico (número de 
prótons), configurações eletrônicas e propriedades 
químicas recorrentes. Esta ordenação mostra as 
tendências periódicas, como elementos com 
comportamentos semelhantes. De acordo com a 
disposição dos átomos da tabela periódica, agrupados de 
acordo com a localização do elétron de menor energia nos 
orbitais s, p, d e f, três afirmações foram feitas: 

 

 
 

1. Os elementos posicionados nos agrupamentos s e d 
são chamados de metais. 

2. Alguns elementos posicionados no agrupamento p são 
chamados halogênios e gases nobres. 

3. Os elementos posicionados no agrupamento f são 
chamados de lantanídeos e actinídeos. 

Está(ão) correta(s): 
a) 1 apenas. 
b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
72. Um elemento químico X apresenta configuração eletrônica 

1s
2
 2s

2
 2p

4
. Podemos afirmar que, na tabela periódica, 

esse elemento químico está localizado no 
a) 2º período, família 6A. 
b) 3º período, família 6A. 
c) 2º período, família 7A. 
d) 3º período, família 7A. 
e) 4º período, família 5A. 
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73.  

 
O exame deste gráfico nos leva a afirmar que a dissolução, 
em água, de carbonato de lítio e a de acetato de prata 
devem ocorrer 

a) com  liberação  de  calor  e  com  absorção  de  calor,  

respectivamente. 

b) com absorção de calor e com liberação de calor, 

respectivamente. 

c) em ambos os casos com liberação de calor. 

d) em ambos os casos com absorção de calor. 

e) em ambos os casos sem efeito térmico. 

74. Para determinar a solubilidade de um sal desconhecido em 
água, evaporaram-se 25g de solução aquosa deste sal, e 
obtiveram-se 5,0g do sal seco. Levando em conta apenas 
estas informações, qual das seguintes conclusões seria 
correta quanto à solubilidade deste sal? 

a) 5,0g por 100g de água. 

b) 20,0g por 100g de água. 

c) 25,0g por 100g de água. 

d) É maior do que 25g por 100g de água. 

e) Não poderia ser determinada apenas com a informação 

dada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


