III SIMULADO ONLINE
8º ANO

QUESTÃO 1.

PORTUGUÊS

O autor considera que falta aos jovens de hoje:

Os sonhos dos adolescentes
Se tivesse que comparar os jovens de hoje com os de dez ou
vinte anos atrás, resumiria assim: eles sonham pequeno. É
curioso, pois, pelo exemplo de pais, parentes e vizinhos, nossos
jovens sabem que sua origem não determina seu destino: sua
vida não tem que acontecer necessariamente no lugar onde
nasceram, sua profissão não tem que ser a continuação da de
seus pais. Por terem acesso a proliferação extraordinária de
ficções (filmes, livros) e informações, eles conhecem uma
pluralidade inédita de vidas possíveis.
Apesar disso, em regra, os adolescentes e os préadolescentes de hoje se acham iludidos com seu futuro muito
parecidos com a vida da gente: eles sonham com um dia-a-dia
que, para nós, adultos, não é sonho algum, mas o resultado
(mais ou menos resignado) de compromissos e frustrações. Eles
são “razoáveis”: seu sonho é um ajuste entre suas aspirações
heroico-ecológicas e as “necessidades” concretas (segurança do
emprego, plano de saúde e aposentadoria). Alguém dirá: melhor
lidar com adolescentes tranquilos do que com rebeldes sem
causa, não é? Pode ser, mas, seja qual for a qualidade dos
professores, a escola desperta interesse quando carrega consigo
uma promessa de futuro: estudem para ter uma vida mais
próxima de seus sonhos. É bom que a escola não responda
apenas à “dura realidade” do mercado de trabalho, mas também
(talvez, sobretudo) aos devaneios de seus estudantes; sem isso,
qual seria sua promessa? “Estude para se conformar”?
Consequência: a escola é sempre desinteressante para quem
para de sonhar.
É possível que, por sua própria presença maciça em nossas
telas, as ficções tenham perdido sua função essencial e sejam
contempladas não como um repertório arrebatador de vidas
possíveis, mas como um caleidoscópio para alegrar os olhos, um
simples entretenimento. Os heróis percorrem o mundo matando
dragões, defendendo causas e encontrando amores solares, mas
eles não nos inspiram: eles nos divertem, enquanto,
comportadamente, aspiramos a um churrasco no domingo e a
uma cerveja com os amigos. É também possível – sem
contradizer a hipótese anterior – que os adultos não saibam
mais sonhar muito além de seu nariz. Ora, a capacidade de os
adolescentes inventarem seu futuro depende dos sonhos aos
quais nós renunciamos. Pode ser que, quando eles procuram,
nas entrelinhas de nossas falas, as aspirações das quais
desistimos, eles se deparem apenas com versões melhoradas da
mesma vida acomodada que, mal ou bem, conseguimos arrumar.
Cada época tem os adolescentes que merece.

a) um mínimo de discernimento entre o que é real e o que é
puro devaneio.
b) a vontade de perseguir a realização dos sonhos pessoais
mais arrojados.
c) uma confiança maior nas promessas de futuro acenadas
pelo mercado de trabalho.
d) um desejo de imitar a vida de seus pais e outros adultos.
e) a inspiração para viver que lhes oferecem os que
descartaram as idealizações.
QUESTÃO 2.
Em:“...eles sonham pequeno.”, a palavra “pequeno” indica;
a)
b)
c)
d)
e)

a característica de como os adolescentes sonham.
o tamanho do sonho dos adolescentes.
o complemento do verbo sonhar.
que não apresentem nenhum sonho.
o modo como os adolescentes sonham.

QUESTÃO 3.
Dentre as alternativas abaixo, há uma em que os verbos não
são significativos, ou seja, os predicados são NOMINAIS.
Identifique esta alternativa.
a) Por terem acesso a uma proliferação extraordinária de
ficções(filmes, livros) e informações, eles conhecem uma
pluralidade inédita de vidas possíveis.
b) Estudem para ter uma vida mais próxima de seus sonhos.
c) Eles são “razoáveis”: seu sonho é um ajuste entre suas
aspirações heroico-ecológicas e as “necessidades”
concretas...
d) Os heróis percorrem o mundo matando dragões,
defendendo causas e encontrando amores solares, mas
eles não nos inspiram:
e) Cada época tem os adolescentes que merece.

Adaptado de ContardoCalligaris. Folha de S. Paulo,
11/01/07.
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QUESTÃO 4.

INGLÊS

No enunciado: “Ora, a capacidade de os adolescentes
inventarem seu futuro depende dos sonhos...”, quanto aos
predicados das orações nele contidas temos:
a) 1ª oração, predicado verbal; 2ª oração, predicado verbal.
b) 1ª oração, predicado nominal; 2ª oração, predicado
nominal.
c) 1ª oração, predicado nominal; 2ª oração, predicado verbal.
d) 1ª oração, predicado verbal; 2ª oração, predicado nominal.
e) 1ª oração, predicado verbal; 2ª oração, predicado verbonominal.
QUESTÃO 5.
No segundo parágrafo, ao estabelecer uma relação entre os
jovens e os adultos de hoje, o autor faz ver que:
a) Os jovens são tão conservadores quanto os adultos.
b) O grau de realização de vida atingido pelos adultos tornouse uma finalidade para os jovens.
c) Os adultos, quando jovens, eram mais conservadores que
os jovens de hoje.
d) Os jovens esperam muito mais do que os adultos já
obtiveram.
e) Os sonhos continuam sendo os mesmos, para uns e para
outros.

QUESTÃO 8.
Read the dialogue below.
A: Hi, Anna!
B: Good morning, Sue!
A: Tell me, dear,___________ you go to Theo's party last
night?
B: oh, yes, I___________ . It was great! I ___________ so
much fun! But I ___________
you there! ___________ you there, sweetie?
A: No, I ___________ . I ___________ at home. What time did
you get home?
B: It___________ about 11 p.m. when I got there!
A: AII right then! See you around!
B See ya!
Mark the option that completes the dialogue correctly.
a)
b)
c)
d)
e)

were / was / did / don't see / Was / not / went / was.
did / did / had / didn‟t see / Were / wasn't / stayed / was.
will / will / am having / am not see / Do / don‟t / am / is.
were / were / did / saw / Were / weren„t / were / is.
did / did / was having / wasn't / Did / didn‟t / stayed / got.

QUESTÃO 9.
QUESTÃO 6.
O autor, ao finalizar seu texto com o período “Cada época tem
os adolescentes que merece.”, conclui que...
a) A profissão dos adolescentes tem que ser a continuação da
de seus pais, pois só assim alcançarão reconhecimento e
respeito.
b) Pelo acesso a uma propagação enorme de ficções(filmes,
livros) e informações, eles conhecem uma multiplicidade
incomum de vidas possíveis.
c) Os adolescentes e os pré-adolescentes atuaisse acham
iludidos com seu futuro muito parecidos com a vida da
gente: eles sonham com um dia-a-dia que, para nós,
adultos, não é sonho algum...
d) Os adolescentes não recebem informações do cotidiano,
sendo a escola interessante, pois estimula o sonho.
e) Os adolescentes são produto do que recebem de
informações do cotidiano, sendo a escola desinteressante,
pois não estimula o sonho.

Read the text to answer question.
The cost of a cigarette
A businesswoman‟s desperate need for a cigarette on an 8-hour
flight from
American Airlines ________ in her being arrested and
handcuffed, after she
was found lighting up in the toilet of a Boeing 747, not once but
twice.
She ___________ because she _______ violent when the plane
landed in England,
where the police subsequently arrested and handcuffed her. Joan
Norrish, aged 33,
yesterday ________ the first person to be prosecuted under new
laws for
smoking on board a plane, when she was fined £440 at Uxbridge
magistrates‟ court.
Adapted from Innovations , by Hugh Dellar and Darryl Hocking.

QUESTÃO 7.
Quanto a análise dos termos do enunciado abaixo, assinale a
análise incorreta:
“Apesar disso, em regra, os adolescentes e os préadolescentes de hoje se acham iludidos com seu futuro...”
a)
b)
c)
d)
e)
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Seu predicado é verbo-nominal, sendo a palavra “se”
objeto direto e a palavra “iludidos” predicativo do objeto.
Os termos “adolescentes e pré-adolescentes” são
sintaticamente núcleos do sujeito composto.
Seu predicado é verbal, sendo a palavra “se” objeto direto
e a palavra “iludidos” predicativo do sujeito.
O verbo “achar”, neste contexto, indica uma atividade
mental, portanto é um verbo significativo.
A palavra "iludidos" é o núcleo do predicado nominal.

Choose the best alternative to complete the text using verbs in the
Simple Past:
a) result / were / turning / become.
b) resulted / was / turned /
become.
c) resulted / was / turned /
became.
d) result / were / turning / became.
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QUESTÃO 10.

QUESTÃO 13.

What is the simple past of the following verbs, respectively?
hurt – bet – run – shake

Qual a alternativa que responde corretamente a frase em
negrito na forma negativa:

a) hurt, bet, run, shaked;

"John's mother died of cancer three years ago"

b) hurted, betted, shaked;

a)
b)
c)
d)
e)

c) hurt, bet, ran, shook;
d) hurted, bet, runned, shaked;

QUESTÃO 14.

e) none of the answers.

Qual a alternativa que responde corretamente a frase em
negrito na forma interrogativa:

QUESTÃO 11.

"John's father opened his store"

Qual é o passado do verbo "see" ?
a)
b)
c)
d)
e)

John's mother didn't died of cancer three years ago.
John's mother did not died of cancer three years ago.
John's mother will died of cancer three years ago.
John's mother did not die of cancer three years ago.
Did John's mother died of cancer three years ago.

a)
b)
c)
d)
e)

said
saw
seft
see
seld

John's father opened his store ?
John's father open his store?
Did John's father open his store?
John's father did opened his store ?
Did John's father open his store ?

QUESTÃO 12.

HISTÓRIA

Leia o texto e depois marque corretamente:
Texto
Yesterday John helped his father at the store
and went to school at night. John went to
school on foot because his father couldn't take him to school.
John's father was very busy
at his clothing store.
John's father opened his store ten years ago, and
in the beginning he didn't know much
about the business. But now he manages his business pretty
well.
John's mother died of cancer three years ago, and John lives
with his father in a house
downtown. John's father doesn't want to marry another woman
because he's still very sad.
Last week John and his father went to visit their relatives in
another city - New York. They
stayed there for three days and returned two days ago.
John and his father had many problems but they always
resolved these problems because
they never gave up and worked hard.
O texto acima está em que tempo verbal:
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 15.
“... quando o príncipe regente português, D. João, chegou de
malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande
alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal era a própria
encarnação do rei (...) que aqui desembarcava. D. João não
precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente
ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis”.
(Lilia Schwarcz. As Barbas do Imperador.)

O significado da chegada de D. João ao Rio de Janeiro pode
ser resumido como:
a) Decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não
conseguia se impor no contexto político europeu.
b) Fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante
os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte.
c) Inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a
sede política do império passava do centro para a periferia.
d) Alteração da relação política entre monarcas e vice-reis,
pois estes passaram a controlar o mando a partir das
colônias.
e) Imposição do comércio britânico, que precisava do
deslocamento do eixo político para conseguir isenções
alfandegárias.

Simple Past
Simple Present
Future Simple
Present Perfect
Present Continuous
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QUESTÃO 16.

QUESTÃO 18.

A instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808,
representou uma alternativa para um contexto de crise política
na
Metrópole
e
a
possibilidade
de
implementar as bases para a formação de um império lusobrasileiro na América.

Termos da abdicação de Dom Pedro I:
Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que
hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu mui
amado e prezado filho o Sr. Pedro de Alcântara. Boa Vista – 7
de abril de 1831, décimo de Independência e do Império – D.
Pedro I. Antonio Mendes Jr. Et al. Brasil-História, Texto e
Consulta. Império.

Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO diz respeito
ao período joanino.

São Paulo: Brasiliense, 1977. p. 200.

a) Ocupação da Guiana Francesa e da Província Cisplatina e
sua
incorporação
ao
Império Português, como resultado da política externa
agressiva adotada por D. João.
b) Abertura dos portos da Colônia às nações aliadas de
Portugal, como a Inglaterra, dando início a uma fase de
livre-comércio.
c) Ocorreu uma inversão da relação entre metrópole e colônia,
já que a sede política do império passava do centro para a
periferia.
d) Atendeu às exigências do comércio britânico, que
conseguiu isenções alfandegárias.
e) Ocorreu a Revolução Pernambucana de1817, que defendia
o separatismo com o governo republicano e a manutenção
da escravidão.

Os fatos que conduziram à abdicação foram:
a) repressão aos revolucionários da Confederação do Equador,
incorporação da Guiana Francesa e outorga da Constituição;
b) favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento
dos portugueses, dívida externa elevada com a Guerra da
Cisplatina e falência do Banco do Brasil;
c) repressão aos revolucionários da Confederação do Equador,
perda da Província Cisplatina e falência do Banco do Brasil;
d) perda da província Cisplatina, dissolução da Assembleia
Constituinte e punição exemplar aos pistoleiros que
executaram o jornalista Líbero Badaró;
e) controle das finanças nacionais, respeito aos constituintes
que elaboraram a primeira constituição e favorecimento aos
comerciantes brasileiros.

QUESTÃO 17.
QUESTÃO 19.
"Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário:
Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei
de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência
com os Brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer
descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento
de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro
ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por
descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos
independentes de fato e de direito? Não há delírio igual (... )."
(Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR.
Pernambuco: Publicações Oficiais, 1924).

O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de
insatisfação política contra a:
a) extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e
sua substituição pelo Poder Moderador.
b) mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que
vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao
Parlamento, o que só era possível aos portugueses.
c) atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissolver a Constituinte
de 1823 e outorgar uma Constituição que conferia amplos
poderes ao Imperador.
d) liberalização do sistema de mão de obra nas disposições
constitucionais, por pressão do grupo português, que já não
detinha o controle das grandes fazendas e da produção de
açúcar.
e) restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço
do monopólio português e aumento dos tributos contidos na
Carta Constitucional
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O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o
voto censitário.
Esta afirmação significa que:
a) o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais.
b) para ser eleitor era necessário possuir uma determinada
renda anual.
c) as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos.
d) o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres.
e) por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento
geral da população.
QUESTÃO 20.
A Constituição de 1824, resultante da dissolução da
Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da
institucionalização do poder monárquico no Brasil.
Essa Constituição:
a) criou o Poder Moderador de exclusividade do Imperador, o
que na prática significava conceder-lhe poderes quase
absolutos.
b) provocou a insatisfação em diversas províncias, estando na
base da eclosão de diversas rebeliões, como a Confederação
do Equador, a Sabinada e o Contestado.
c) favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação
independente, o que ocorreu sem reveses, à exceção dos
Estados Unidos por conta da doutrina Monroe.
d) estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os
governadores das províncias.
e) determinou que representantes para o Senado e a Câmara
seriam eleitos pelo voto direto e secreto.
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QUESTÃO 21.

QUESTÃO 24.

Em 1824, o carmelita frei Caneca, figura importante da
Confederação do Equador, criticou a Constituição outorgada
por D. Pedro I. Frei Caneca dizia que a mesma, além de
oprimir a Nação brasileira, não lhe garantia a Independência,
ameaçava sua integridade e atacava sua soberania, pois
naquela havia um dispositivo, adotado das ideias do filósofo
francês Benjamin Constant, considerado por frei Caneca a
chave-mestra da opressão.

O clima do continente americano possui grande variação , as
características de vegetação também são muito variadas.
Isso se deve a fatores naturais, principalmente:
a) diversidade de solo.
b) grande extensão territorial.
c) diversidade de altitudes.
d) pequenas faixas de terra.
e) grandes quantidades de longitudes.

Identifique esse dispositivo nas alternativas a seguir:
QUESTÃO 25.
a) O Ato Adicional.
b) O Conselho de Estado
c) O Poder Moderador.
d) O Senado Vitalício.
e) A Lei de Interpretação do Ato Adicional.

Com base nos critérios de regionalização do continente
americano (físico-geográficos e histórico-culturais).
Podemos concluir que

GEOGRAFIA
QUESTÃO 22.
Observe os mapas e relacione-os com as características
abaixo.

a) Com base na regionalização da América por critérios
físicos, o Brasil está localizado totalmente no hemisfério
Sul.
b) O México, os países da América Central e da América do
Sul fazem parte da América Latina.
c) O México está localizado tanto na América do Norte como
na América Anglo-Saxônica.
d) Na América Latina prevaleceu a colonização de exploração.
e) A américa Anglo-Saxônica foi uma colônia de exploração.

QUESTÃO 26.

(
(
(
(
(

Os Estados Unidos representam grande força econômica,
política, militar e cultural da atualidade. É o segundo maior país
do continente americano e tem também a maior população.
Logo abaixo, temos mais características dos Estados Unidos.

) América Anglo-Saxônica
) América do Norte
) América Latina
) América do Sul
) América Central

A alternativa com a sequência correta é:
a) 1 - 3 - 2 - 5 - 4
b) 3 - 5 - 1 - 4 - 2
c) 1- 2 - 3 - 4 - 5
d) 5 - 4 - 3 - 2 – 1
e) 4 – 3 – 2 – 1 – 5
ASSINALE a única alternativa correta.
QUESTÃO 23.
Sobre as características do continente americano, podemos
afirmar que
a) A América apresenta uma pequena diversidade de
paisagens, climas, relevos e culturas.
b) Algumas das maiores e mais populosas metrópoles do
mundo encontram-se na america central.
c) O continente americano apresenta grande extensão
territorial, alongando-se no sentido norte-sul.
d) Na América central, estão algumas das regiões agrícolas
mais produtivas do mundo.
e) Com uma extensão territorial de cerca de 42 milhões km2 a
América é o mais extenso continente do planeta.

a) Os Estados Unidos da América originaram-se de 13
colônias britânicas estabelecidas na costa atlântica da
América do Norte.
b) É formado por 50 Estados, sendo que dois estados são
extraterritoriais: O Havaí e Alasca, ou seja, estão
localizados próximos do território contínuo do país.
c) Ao todo os Estados Unidos possuem 52 estados, sendo
que o Alasca e Havaí são estados localizados distantes do
território contínuo do país.
d) A capital dos Estados Unidos é Nova York, esta cidade é o
centro de decisões mais importante do mundo.
e) A capital dos Estados Unidos é Nova York, esta cidade é o
centro de decisões mais importante do mundo.
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QUESTÃO 27.

QUESTÃO 31.

A respeito do processo de regionalização do continente
americano, marque o item correto a seguir:

O volume de um paralelepípedo retângulo é dado pelo produto
de suas dimensões (comprimento, largura, altura),
considerando sempre que as unidades de comprimento das
dimensões sejam as mesmas. Nessas condições, determine o
polinômio que representa o volume do paralelepípedo abaixo.

a) A América Anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente
pelos povos ingleses.
b) A América Latina corresponde aos países colonizados por
portugueses e espanhóis e está localizada exclusivamente
na América do Sul.
c) A América Latina compreende os países da América
Central e do Sul, incluindo o México e Canadá.
d) Além de portugueses e espanhóis, pode-se afirmar que
holandeses e ingleses também participaram do processo de
colonização da América Anglo-saxônica.
e) A América do ponto de vista geográfico divide-se me
América latina e américa do sul.
QUESTÃO 28.
A regionalização histórico-social da América divide o continente
em:
a) Três regiões: América do Norte, América Central e América
do Sul.
b) Duas regiões: América Latina e América Anglo-saxônica.
c) Cinco regiões: países que falam língua inglesa, países que
falam língua espanhola, países que falam francês, países
que falam holandês e países que falam português.
d) Quatro regiões: Países Platinos, Países Andinos e Guianas
e o Brasil.
e) Três regiões: América do Norte, América Central e América
do Sul e América Andina.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 29.
Uma foto 3 por 4 é chamada assim , pois suas medidas de
largura e comprimento são de 3 e 4 centímetros. Maria ampliou
essa imagem em x centímetros. Dessa forma as medidas
passaram a ser: 3 + x e 4 + x. Qual a equação que representa
a área total ampliada da foto e qual o valor da área ampliada se
x= 5 cm, respectivamente?
a) x² + 7x + 12, 72 cm²
b) x² + 3x + 12, 52 cm²
c) x² + 4x + 12, 60 cm²
d) x² + 7x + 12, 52 cm²
e) x² + 3x + 12, 72 cm²

QUESTÃO 30.
Os produtos notáveis são produtos de expressões algébricas
que possuem regras definidas. Como aparecem com
frequência, a sua aplicação facilita a determinação dos
resultados. A respeito dos produtos notáveis, assinale a
alternativa correta.
2

2

a) x² + 5x + 8
b) x³ - 6x² + 8x
c) x³ + 3x² + x
d) 2x² + 6x – 3
e) x³ - x² + 8x
QUESTÃO 32.
A respeito das características do ponto, em Geometria, assinale
a alternativa correta:
a) O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica
e é usado para definir outras figuras, como retas e planos.
b) O ponto não pode ser definido, mas algumas de suas
características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras
figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão
garante que não haja medidas possíveis nos pontos.
c) O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas
figuras geométricas.
d) O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem
formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações
geográficas.
e) O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido.

QUESTÃO 33.
Sobre a formação, as características e o uso das retas, assinale
a alternativa correta.
a) As retas são noções primitivas da Geometria que não
possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão.
Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento
ou largura a partir delas.
b) As retas podem ser definidas como a distância entre dois
pontos.
c) As retas podem ser definidas como figuras geométricas que
não fazem curva.
d) O número de dimensões que as retas possuem possibilita a
construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que
essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é
possível construir um quadrado sobre uma reta.
e) Segmentos de reta são conjuntos de pontos que possuem
início, mas não possuem fim.

2

a) (x + a) = x + a
2
2
2
b) (x + a) = x + xa + a
2
2
2
c) (x – a) = x – a
2
2
2
d) (x – a) = x – 2x – a
2
2
2
e) (x – a) = x – 2x + a
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III SIMULADO
QUESTÃO 34.

QUESTÃO 38.

Assinale a alternativa correta a respeito dos planos em
Geometria.
a) Um plano é uma figura formada por retas, mas não por pontos.
b) Existem pelo menos um ponto em um plano e um ponto fora
dele.
c) É possível construir um plano com apenas duas retas. Para
isso, basta que elas sejam coincidentes.
d) Para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que
ela seja perpendicular a uma reta que pertença a ele.
e) Para que dois planos sejam secantes, basta que possuam um
ponto em comum.

A ordem Carnivora inclui espécies tais como cães e ursos.
Para pertencer à mesma ordem, essas espécies também
devem pertencer:
a) à mesma família.
b) ao mesmo gênero.
c) à mesma espécie.
d) à mesma classe.
e) à mesma subespécie
QUESTÃO 39.
A sequência hierárquica das categorias taxonômicas é:

QUESTÃO 35.
Sejam três cidades em linha reta conforme mostra a figura
abaixo:

a) filo, classe, ordem, família, gênero;
b) gênero, família, ordem, filo, classe;
c) filo, classe, família, ordem, gênero;
d) classe, filo, gênero, família, ordem;
e) ordem, classe, filo, gênero, família.
QUESTÃO 40.

O motorista seu João está localizado exatamente no ponto médio
entre a cidade A e B e o motorista seu Manoel está exatamente
no ponto médio entre B e C. Sabendo que 320 km é a distância
entre A e B e que 250 km é a distância entre B e C.

Considerando-se as características gerais dos indivíduos dos
reinos Monera, Fungi e Protista, é correto afirmar que, entre os
representantes do(s) reino(s):
a) monera, existem organismos eucariontes.
b) fungi, existem organismos fotossintetizantes.
c) protista, não existem organismos eucariontes.
d) monera e fungi, existem organismos autótrofos.
e) monera, existem organismos fotossintetizantes.

Qual a distância entre seu João e seu Manoel?
a) 285 Km
b) 160 Km
c) 125 Km
d) 286 Km
e) 126 Km

QUESTÃO 41.
Grupos de populações naturais potencialmente capazes de se
cruzar e de produzir descendência fértil pertencem,
necessariamente:

BIOLOGIA
QUESTÃO 36.
Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado,
são encontrados o pau-d‟arco (Tabebuia serratifolia), a caixeta
(Tabebuia cassinoides) e alguns ipês (Tabebuia aurea,
Tabebuia alba, Cybistax antisyphillitica). O cipó-de-são-joão
(Pyrostegia venusta) é também frequente naquela região.

a) a gêneros diferentes.
b) à mesma espécie.
c) à mesma comunidade.
d) à mesma sociedade.
e) a famílias diferentes.

Considerando os critérios da classificação biológica, no texto
são citados:

QUESTÃO 42.
Os organismos eucariontes, unicelulares,
heterótrofos são classificados como:

a) 3 gêneros e 3 espécies.
b) 3 gêneros e 4 espécies.
c) 3 gêneros e 6 espécies.
d) 4 gêneros e 4 espécies.
e) 4 gêneros e 6 espécies.

autótrofos

ou

a) monera
b) protistas
c) metazoários
d) metáfitos
e) vírus

QUESTÃO 37.
Um entomólogo estudando a fauna de insetos da Mata
Atlântica encontrou uma espécie cujos caracteres não se
encaixavam naqueles característicos dos gêneros de sua
família. Isso levará o cientista a criar:
a) uma nova família com um novo gênero.
b) somente uma nova espécie.
c) uma nova ordem com uma nova família.
d) uma subespécie.
e) um novo gênero com uma nova espécie.
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III SIMULADO
QUESTÃO 45.

FÍSICA
QUESTÃO 43.
Em um experimento de hidrostática e pressão atmosférica,
obtém-se uma garrafa de 2 litros, cheio de água, com 3 furos
de cima para baixo. Consta que um dos 3 furos possui um fluxo
de ejeção maior (velocidade e alcance maior), comparado com
os demais, sendo assim responda corretamente:

a) O fluxo no último furo é maior devido a profundidade e pela
pressão atmosférica. Isto é, pela pressão hidrostática, maior
a profundidade maior a pressão e a pressão atmosférica
exercida na região superior da garrafa.
b) O fluxo no último furo é maior devido a profundidade. Isto é,
pela pressão hidrostática, menor a profundidade maior a
pressão.
c) O fluxo no último furo é menor devido a profundidade. Isto
é, pela pressão hidrostática , maior a profundidade maior a
pressão.
d) O fluxo no último furo é igual aos demais.
e) Não é possível explicar.
QUESTÃO 44.
José aperta uma tachinha entre os dedos, como mostrado
nesta figura:

Em um mergulho em águas profundas requer preparo físico e
treinos avançados para adaptar o organismo aos efeitos da
Pressão hidrostática.

Sabe-se que uma das regiões do corpo humano mais sensível
a variação de pressão é o sistema auditivo, especialmente, o
Tímpano. A partir de seus conhecimentos sobre a pressão
hidrostática, no mergulho o ser humano deve ter cuidado tanto
ao submergir (desce) quanto emergir (subir), mesmo usando
equipamentos de mergulho, pois:
a) Em regiões mais profundas a pressão hidrostática é menor
que a pressão atmosférica
b) Em regiões mais profundas a pressão hidrostática é
equivalente a pressão atmosférica
c) Em regiões menos profundas a pressão hidrostática é maior
que a pressão atmosférica
d) Em regiões mais profundas a pressão hidrostática é
elevada
e) A pressão hidrostática e pressão atmosférica são
inversamente proporcionais a baixa temperatura
QUESTÃO 46.
Em um parque é feito o experimento de altitude que um balão
cheio de gás hélio pode atingir ao ser solto a partir da
superfície. Desta forma, sabendo que a densidade do gás hélio
é
e a densidade doa Ar é
. O
movimento de Ascenção (subida)do balão é devido.

A cabeça da tachinha está apoiada no polegar(P) e a ponta, no
indicador(i). Sejam F(i) o módulo (intensidade) da força e p(i) a
pressão que a tachinha faz sobre o dedo indicador de José.
Sobre o POLEGAR, essas grandezas são, respectivamente,
F(p) e p(p). Considerando-se essas informações, é CORRETO
afirmar que
a)
b)
c)
d)

e)

F(i) > F(p) e p(i) = p(p)
F(i) = F(p) e p(i) = p(p)
F(i) > F(p) e p(i) > p(p)
F(i) = F(p) e p(i) > p(p)
F(i)= F(p) e p(i) = p (p) = 0

a)
b)
c)
d)
e)
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A densidade do gás hélio é maior que o Ar
A densidade do gás hélio é menor que o Ar
A densidade do gás hélio é maior que o ozônio
A densidade do gás hélio é menor que o gás carbônico
A densidade do gás hélio é igual ao Ar
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III SIMULADO
QUESTÃO 47.

QUÍMICA

Sabe-se que a densidade do gelo é 0,92g/cm³, a do óleo é
0,8g/cm³ e a da água é de 1,0g/cm³. A partir destes dados
podemos afirmar que:
a) o gelo flutua no óleo e na água.
b) o gelo afunda no óleo e flutua na água.
c) o gelo flutua no óleo e afunda na água.
d) o óleo flutua sobre a água e o gelo flutua sobre o óleo.
e) a água flutua sobre o gelo e afunda sobre o óleo.
QUESTÃO 48.
Na década de 80, houve um grande deslocamento de pessoas
de todo o Brasil para a região da Serra Pelada, no Pará, a
procura de Ouro. Tamanho foi a cobiça pela extração de
minério que praticamente não houve o devido cuidado com a
extração; sendo usado o Mercúrio para separar as impurezas
“pressas” com o ouro metálico. Por isso, muitas regiões em
serra pelada foram contaminadas pelos rejeitos de mercúrio.
Sabe-se que o mercúrio, é um metal pesado com densidade d
= 13,6 g/cm³. Portanto, dada a situação, qual é a massa de um
volume de mercúrio V = 500 cm³
a)
b)
c)
d)
e)

5.800 g
6.800 g
7.800 g
8.800g
580 g

QUESTÃO 50.
Um experimento conduzido pela equipe de Rutherford consistiu
no bombardeamento de finas lâminas de ouro, para estudo de
desvios de partículas alfa. Rutherford pôde observar que a
maioria das partículas alfa atravessava a fina lâmina de ouro,
uma pequena parcela era desviada de sua trajetória e uma
outra pequena parcela era refletida. Rutherford então idealizou
outro modelo atômico, que explicava os resultados obtidos no
experimento.
Com base no texto sobre a experimentação da lamina de ouro
feita por Rutherford foi concluído que
a) o átomo é constituído por duas regiões distintas: o núcleo e
a eletrosfera.
b) o núcleo atômico é formado por partículas subatômicas
denominadas de elétrons
c) os elétrons estão situados na superfície de uma esfera de
carga positiva.
d) os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo em
trajetórias circulares, denominados níveis, com valores
determinados de energia.
e) o átomo é indivisível
QUESTÃO 51.

QUESTÃO 49.

Assinale a alternativa que completa melhor os espaços
apresentados na frase abaixo:

No litoral brasileiro foi descoberto pela PETROBRAS, uma das
maiores reserva de pré-sal no mundo até então. Todavia, para
extrair o petróleo, deve desenvolver uma estratégia para
perfurar a camada de sal ocupada em cima da camada de
petróleo, como ilustra a imagem:

“O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto
por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica ..., que seria
equilibrado por …, de carga elétrica …, que ficavam girando ao
redor do núcleo, numa região periférica denominada ...”
a) neutra, prótons, positiva e núcleo.
b) positiva, elétrons, positiva, eletrosfera.
c) negativa, prótons, negativa, eletrosfera.
d) positiva, elétrons, negativa, eletrosfera.
e) negativa, prótons, negativa, núcleo

QUESTÃO 52.
Desde a Grécia antiga, filósofos e cientistas vêm levantando
hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi uns
dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída
por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais
chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos
atômicos foram formulados, à medida que novos e melhores
métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir,
são apresentadas as representações gráficas de alguns
modelos atômicos:

Com isso é correto afirmar
a) O pré-sal é mais denso que a camada de sal.
b) O pré-sal é menos denso que a camada de sal.
c) O pré-sal é igualmente denso que a camada de sal e póssal juntas.
d) Não variação densidades.
e) O pré-sal e o sal são misturas homogêneas.

Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com
a sua respectiva representação gráfica.
a) I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford-Bohr.
b) I - Rutherford-Bohr, II - Thomson, III - Dalton.
c) I - Dalton, II - Rutherford-Bohr, III - Thomson.
d) I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford.
e) I - Thomson, II - Rutherford-Bohr, III - Dalton.
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III SIMULADO
QUESTÃO 53.

QUESTÃO 54.

Considerando os modelos atômicos mais relevantes, dentro de
uma perspectiva histórica e científica, assinale a alternativa
correta.
a) Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como
indivisível (Dalton). O modelo que o sucedeu foi de
Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma
massa carregada positivamente com os elétrons
distribuídos nela.
b) No modelo de Dalton, o átomo era constituído de um núcleo
carregado positivamente e uma eletrosfera. O modelo
seguinte foi o de Bohr que introduziu a ideia de que os
elétrons ocupam orbitais com energias definidas, este
modelo se assemelha ao modelo do sistema solar.
c) No modelo atômico de Dalton, o átomo era tido como
indivisível. O modelo sucessor foi o de Rutherford, no qual o
átomo era constituído de um núcleo carregado
negativamente e uma eletrosfera.
d) O modelo de Dalton propunha que o átomo era formado por
uma massa carregada positivamente com os elétrons
distribuídos nela. O modelo seguinte foi o de Rutherford, no
qual o átomo era constituído de um núcleo carregado
positivamente e uma eletrosfera.
e) No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais
com energias definidas, este modelo se assemelha ao do
sistema solar. O modelo que o sucedeu foi o de Thomson,
que propunha o átomo ser formado por uma massa
carregada positivamente com os elétrons distribuídos nela.

Ao tratar da evolução das ideias sobre a natureza dos átomos,
um professor, apresentou as seguintes informações e figuras:
Desenvolvimento histórico das principais ideias sobre a
estrutura atômica
A matéria é indivisível e feita de
400 a.C.
Demócrito
átomos.
A matéria é constituída por 4
350 a.C.
Aristóteles
elementos: água, ar, terra, fogo.
Todo e qualquer tipo de matéria
1800
Dalton
é formada por partículas
indivisíveis, chamadas átomos.
Os átomos dos elementos
consistem em um número de
1900
Thomson
corpúsculos
eletricamente
negativos englobados em uma
esfera uniformemente positiva.
O átomo é composto por um
núcleo
de
carga
elétrica
positiva,
equilibrado
por
1910
Rutherford
elétrons (partículas negativas),
que giram ao redor do núcleo,
numa
região
denominada
eletrosfera.
A eletrosfera é dividida em
órbitas circulares definidas; os
1913
Böhr
elétrons só podem orbitar o
núcleo em certas distâncias
denominadas níveis.
O elétron é uma partícula-onda
1930
Schrödinger
que se movimenta ao redor do
núcleo em uma nuvem.
O núcleo atômico é também
integrado por partículas sem
1932
Chadwick
carga
elétrica,
chamadas
nêutrons.

Com base nessa
respectivamente:

questão

os

a) Bohr, Thomson, Dalton
b) Dalton, Bohr , Thomson
c) Dalton, Democritos, aristoteles
d) Democritos, Platão, nilton
e) Bohr, Thomson e Democritos
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III SIMULADO
QUESTÃO 55.

FILOSOFIA

Um aluno recebeu, na sua página de rede social, uma foto

QUESTÃO 57.

Leia o texto a seguir sobre a Moral e a Ética:
A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos
homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma
específica de comportamento humano.
(VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1997, p. 12.)
O autor acima enfatiza a singularidade da definição sobre ética.
No que se refere à temática, assinale a alternativa CORRETA.

mostrando fogos de artifícios. No dia seguinte, na sequência das
aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno
comentou com o professor a respeito da imagem recebida,
relacionando-a com o assunto que estava sendo trabalhado,
conforme mostra a foto.

O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais
adequado para explicar a emissão de cores de alguns
elementos indicados na figura é o de
a)
b)
c)
d)
e)

a) A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos
homens em sociedade.
b) A ética é a moral e diz respeito à singularidade das normas e
valores.
c) O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos
princípios e das normas que regem esse comportamento.
d) A ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos
psicológicos, deixando à margem um conjunto de normas e
prescrições.
e) A ética é a teoria e não parte do fato da existência no âmbito
da história da moral.
QUESTÃO 58.
(Enem PPL 2016)

Bohr.
Dalton.
Lavoisier.
Rutherford.
Thomson.

QUESTÃO 56.
Em 1903, um físico propôs um novo modelo atômico, baseado
nas experiências dos raios catódicos, o qual chamou de
elétrons. Para ele, o átomo era uma esfera de carga elétrica
positiva “recheada” de elétrons de carga negativa. Esse modelo
ficou conhecido como “pudim de passas”. Este modelo derruba
a ideia de que o átomo é indivisível e introduz a natureza
elétrica da matéria.
O cientista que fez uma analogia do seu modelo atômico com
um pudim de passas foi:
a)Dalton
b)Thomson
c)Rutherford
d)Bohr
e)Democritos
A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere é
o(a)
a) Constrangimento por olhares de reprovação.
b) Costume imposto aos filhos por coação.
c) Consciência da obrigação moral.
d) Pessoa habitante da mesma casa.
e) Temor de possível castigo.
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III SIMULADO
QUESTÃO 59.

QUESTÃO 63.

Sobre as éticas do período moderno, entre os séculos XVI e
XVIII, é correto afirmar:
a) Foram elaboradas baseadas nos ensinamentos bíblicos.
b) Não valorizavam a racionalidade, mas a fé e o temor a Deus
c) Se inspiraram nos filósofos cristãos.
d) Valorizavam a racionalidade em contraposição aos dogmas
transmitidos pela Igreja Católica.
e) Não há diferença entre a ética moderna e as anteriores, como
a antiga e medieval.

A terceira regra da moral provisória elaborada por Descartes é:
deve-se tentar vencer a si mesmo em vez de querer mudar o
mundo.
Como podemos interpretar essa regra?
a) É mais fácil controlar nossas paixões que o mundo lá fora.
b) É preferível tentar mudar o mundo do ponto de vista político.
c) É impossível controlar as nossas paixões.
d) Devemos, a cada ação, procurar encontrar a graça de Deus.
e) Que não devemos nos importar com a ordem política, apenas
consigo mesmo.

QUESTÃO 60.
Sobre a diferença entre a ética medieval e a ética do chamado
“renascimento cultural” é correto afirmar:
a) Na época medieval foi retomada os valores da cultura
clássica, ou seja, dos gregos e romanos.
b) Na época renascentista, a Bíblia era considerada verdade
absoluta.
c) Na época medieval nasce uma corrente chamada humanismo.
d) Na época renascentista, o conhecimento ganha uma certa
independência em relação à religião.
e) Não houve diferença entre a ética medieval e a ética
renascentista.
QUESTÃO 61.
Segundo Descartes, filósofo moderno, depois do período
medieval havia muitas dúvidas em relação a todos os campos de
saberes. Em relação à moral, é certo que:
a) Descartes pensou em uma moral que resgatava os valores da
antiguidade clássica.
b) Descartes aceitou os dogmas transmitidos pela tradição cristã,
ou seja, admitia as verdades inquestionáveis da Bíblia.
c) Descartes pensou em uma moral definitiva, oposta à moral da
antiguidade e do período medieval.
d) Descartes elaborou uma “moral provisória”, para substituir a
moral da época medieval. Essa moral seria baseada na
racionalidade e não mais na fé.
e) Descartes não tentou provar racionalmente a existência de
Deus.
QUESTÃO 62.
A filosofia racionalista de René Descartes (XVII) exprime para
muitos historiadores da filosofia o início da modernidade.
Descartes recusava as explicações baseadas na fé ou em
autoridades da antiguidade. O homem é capaz de se atingir a
verdade sem recorrer aos dogmas bíblicos. Descartes era
cristão, mas acreditava firmemente na capacidade intelectual do
homem.
Essa posição cartesiana, típica da modernidade, chamamos de;
a) Teocentrismo.
b) Heliocentrismo.
c) Geocentrismo.
d) Antropocentrismo.
e) Cosmocentrismo.
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