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PORTUGUÊS 
 

A CAUSA DA CHUVA 

 
Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os 

animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, 
outros diziam que ainda ia demorar. Mas não chegavam a uma 
conclusão. 

– Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, 
esclareceu a galinha. 

– Ora, que bobagem! disse o sapo de dentro da lagoa. 
Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas 
gotinhas. 

– Como assim? disse a lebre. Está visto que chove 
quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas 
d’água que tem dentro. 

Nesse momento começou a chover. 
– Viram? gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está 

pingando. Isso é chuva! 
– Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa 

borbulhando? disse o sapo. 
– Mas, como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? 

Não veem que a água cai das folhas das árvores? 
(MILLOR FERNANDES, Fábulas Fabulosas) 

 
 
Assinale a única opção correta de acordo com o texto: 
 
QUESTÃO 1.  

 
Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação 
dos animais era: 
 
a) a chuva que caía 
b) a falta de chuva 
c) as discussões sobre animais 
d) a conclusão a que chegaram 
e) a sabedoria inquestionável da lebre 
 
 

QUESTÃO 2.  

 
A expressão do texto que demonstra ser uma frase 
exclamativa é: 
 
a) “Como assim?” (par. 4) 
b) “Viram?” (par. 6) 
c) “Ora, que bobagem!” (par. 3) 
d) “Parecem cegos?” 
e) “não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando?” 
 
QUESTÃO 3.  

 
Marque verdadeiro ou falso e, em seguida, verifique a 
alternativa correta: 
 
I. ( ) No trecho “diziam que ia chover logo, outros diziam 

que ainda ia demorar” há presença de ideias contrárias, 
portanto, palavras antônimas. 

II. ( ) A frase “Isso é chuva!” é uma frase declarativa 
afirmativa que não exprime nenhuma sensação. 

III. ( ) A frase “Mas não chegavam a uma conclusão” é uma 
frase declarativa negativa. 

apenas I está correta. 
 
a) I e II estão corretas. 
b) Apenas II está correta 
c) I e III estão corretas. 
d) II e III estão corretas. 
 
QUESTÃO 4.  

 
Leia o texto abaixo e responda. 
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Ao observarmos a imagem, podemos concluir que: 
 
a) As autoridades falam e o povo não escuta. 
b) Os políticos falam coisas que não são importantes. 
c) Não se deve levar a sério a política. 
d) Os discursos políticos são enganadores e só ficam na 

teoria; na prática observamos que não passam de 
mentiras e ilusão para o povo. 

e) Os políticos falam coisas muito importantes. 
 
QUESTÃO 5.  

 
Marque a alternativa em que não há frase declarativa 
negativa: 
 
a) Nunca mais fiz isso... 
b) Jamais comeria isto de novo. 
c) Tenho dúvidas se vou ou não. 
d) Não gosto de ir àquele lugar. 
e) Não cometo este ato ilícito. 
 
 

REDAÇÃO 
 

Rio de janeiro, 31 de agosto de 2011. 

 
A quem interessar possa... 
 
Meu nome é António Augusto dos Santos, e sou 

assinante da empresa Tecnotel, provedora da internet de 
banda larga. Possuo o plano de 128 Kbps residencial. 

 
Venho referir o meu profundo desapontamento com os 

serviços prestados  a mim pela empresa. Sou assinante há 
mais de três meses, e desde o dia 19/07 tenho sido vítima de 
uma queda absurda na qualidade do sinal em minha 
residência. 

 
Após esse dia, nunca mais consegui uma boa banda de 

transmissão duradoura (quando digo duradoura, entenda-se 
mais de três dias). Taxas de transmissão de 10 a 20 Kbps se 
tornaram a norma, quando muito 60 a 70 Kbps. E, em todo 
esse tempo, eu paguei por uma banda de transmissão de 128 
Kbps, praticamente o dobro do que me foi oferecido na prática. 

 
Foram inúmeras ligações, e repetições dos procedimentos 

inúteis sugeridos pelos atendentes do serviço de suporte 
técnico, que frequentemente me orientavam a simplesmente 
desligar o computador por meia hora. Meia hora? E o meu 
tempo, senhores? Eu divido o meu horário de trabalho em casa 
e na empresa onde trabalho. Sou web designer, e muitas 
vezes, tenho que enviar e receber e-mails e arquivos via FTP. 

 
Infelizmente, ao longo desses últimos 40 dias, estive 

completamente impedido de trabalhar em casa em função de 
três coisas: impossibilidade de me conectar/péssima qualidade 
do sinal; incompetência dos atendentes do suporte; 
impossibilidade de contatar suporte ( pelo fato de o atendente 
estar sempre ocupado, provavelmente, por causa de inúmeros 
clientes insatisfeitos como eu). 

 
Em menos de um mês, recebi a visita de três técnicos em 

minha casa, e mesmo assim tive de me utilizar de acesso 
discado gratuito. Pior, percebi que este era muito mais 
confiável. Foram tão numerosos os dias sem acesso que na 
próxima cobrança de mensalidade espero ter um desconto de 
50%. 

 
Após tanto transtorno, fui alvo de patéticas promessas de 

que o serviço seria restabelecido à sua qualidade original a 
partir do dia 30 de agosto último, que, segundo o meu senso, 
foi ontem. E ontem não consegui me conectar. 

Posto tudo isso, comunico a quem interessar possa: caso 
algum outro provedor de acesso de banda larga venha a se 
instalar em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, oferecendo o que a 
Tecnotel pretendeu oferecer, não hesitarei em cancelar a 
minha atual assinatura e me tornar assinante do suposto 
provedor. Ao fazê-lo, deixarei de ter de lidar com toda a 
péssima qualidade, incompetência, teimosia e presunção do 
meu atual provedor de banda larga. 

 
Muito grato pela atenção dispensada, 
 
Atenciosamente, 
 
António Augusto dos Santos 

 
 
QUESTÃO 6.  

 
Qual o motivo da reclamação na carta em questão?  
 
a) Profundo desapontamento com os serviços da empresa 

Tecnotel, provedora da internet de banda larga.  
b) Agradecimento pela boa provisão de serviço de internet.  
c) A excessiva visita de técnicos da empresa Tecnotel ao 

cliente.  
d) Promessas feitas pela empresa Tecnotel.  
e) Gratidão pela atenção dada ao consumidor de internet 

banda larga.  
 
QUESTÃO 7.  

 
Qual alternativa abaixo apresenta justificativas de Augusto dos 
Santos para fazer sua reclamação?  
 
a) “Meu nome é António Augusto dos Santos, e sou 

assinante da empresa Tecnotel, provedora da internet de 
banda larga. Possuo o plano de 128 Kbps residencial.” 

b) “Venho referir o meu profundo desapontamento  com os 
serviços prestados  a mim pela empresa. Sou assinante há 
mais de três meses, e desde o dia 19/07 tenho sido vítima 
de uma queda absurda na qualidade do sinal em minha 
residência.” 

c) “Infelizmente, ao longo desses últimos 40 dias, estive 
completamente impedido de trabalhar em casa em função 
de três coisas: impossibilidade de me conectar/péssima 
qualidade do sinal; incompetência dos atendentes do 
suporte; impossibilidade de contatar suporte ( pelo fato de 
o atendente estar sempre ocupado, provavelmente, por 
causa de inúmeros clientes insatisfeitos como eu).” 

d) “Após tanto transtorno, fui alvo de patéticas promessas de 
que o serviço seria restabelecido à sua qualidade original a 
partir do dia 30 de agosto último, que, segundo o meu 
senso, foi ontem. E ontem não consegui me conectar.” 

e) “Posto tudo isso, comunico a quem interessar possa: caso 
algum outro provedor de acesso de banda larga venha a 
se instalar em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, oferecendo o 
que a Tecnotel pretendeu oferecer, não hesitarei em 
cancelar a minha atual assinatura e me tornar assinante do 
suposto provedor. Ao fazê-lo, deixarei de ter de lidar com 
toda a péssima qualidade, incompetência, teimosia e 
presunção do meu atual provedor de banda larga.” 

 
QUESTÃO 8.  

 
Quem é o remetente da carta?  
 
a) Quem possa interessar.  
b) A empresa Tecnotel.  
c) Todos os clientes da empresa Tecnotel.  
d) Augusto dos Santos.  
e) Empresas provedoras de banda larga.  
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QUESTÃO 9.  

 
A saudação final justifica-se por: 
 
a) Cartas de Reclamação apresentarem conteúdos com 

linguagem respeitosa.  
b) Descrédito para com a empresa alvo de críticas.  
c) Por ser uma carta de reclamação se pode utilizar uma 

linguagem desrespeitosa.  
d) O cliente tem motivos para brigar com a empresa alvo de 

críticas.  
e) Palavrões e impropérios são aceitáveis em uma carta de 

reclamação.  
 
QUESTÃO 10.  

 
Qual a solução que o remetente diz adotar, na carta?  
 
a) O recebimento de vários técnicos da empresa prestadora 

de serviço.  
b) A atenção dispensada por parte da empresa.  
c) Várias promessas do serviço ser restabelecido à qualidade 

original.  
d) Cancelar a sua atual assinatura do serviço.  
e) Assinar outro pacote de serviço com maior qualidade com 

a empresa Tecnotel.  
 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 11.  

 
Analise a imagem abaixo e responda. 
 
Qual saudação da língua inglesa mais adequada para a 
situação da imagem de uma pessoa acordando pela manhã? 
 

 
 
a) Good evening! 
b) Good night! 
c) Good bye! 
d) Good morning!  
e) See you later! 
 
QUESTÃO 12.  

 
Qual das expressões abaixo indica a pergunta sobre de onde a 
pessoa é, qual o país ou nacionalidade? 
a) Where are you now? 
b) Where is your school? 
c) Where are you from? 
d) Where is your home? 
e) Where is the teacher? 

QUESTÃO 13.  

 
Leia o texto, analise a imagem e responda. 
 

 
Hello! My name’s Juan and I’m from Portugal, but now I’m living 
in Japan. I love to study, read and play sports. I love to eat. My 
favorite food is French food. I just love to eat food from France. 
 
Qual a origem da comida mencionada anteriormente? 
 
a) Japonesa 
b) Francesa 
c) Portuguesa 
d) Chinesa 
e) Indiana. 
 
 
Leia o diálogo e responda 
 
A: Hello!  
B: Hi! 
A: What is your name? 
B: My name’s Nancy. This is my mother Claire and this is my 
mother-in-law Sue. 
A: Nice to meet you. My name’s Alice. I’m Paul’s wife. These 
are my parents John and Mary. 
 
 
Após a leitura do diálogo responda.  
 
QUESTÃO 14.  

 
Qual o nome da sogra de Nancy? 
 
a) Sue 
b) Claire 
c) Alice 
d) Paul 
e) Mary  
 
QUESTÃO 15.  

 
A palavra em destaque no texto parents refere-se a qual 
palavra do idioma português? 
 
a) Parentes 
b) Avós 
c) Irmãos  
d) Primos 
e) Pais  
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 ARTE 
 
QUESTÃO 16.  

 

 
 
Sobre a pichação, assinale a alternativa incorreta.   
 
a) Sabe-se que a pichação é feita sem consentimento, é 

considerada sujeira e estraga a cidade, é feia e se 
caracteriza como vandalismo. 

b) As pichações são feitas sem autorização e muitas vezes 
estragam paredes que pessoas acabaram de pintar, dando 
um aspecto sujo a cidade. 

c) A pichação é feita aletoriamente, desafiando grupos a 
picharem em locais cada vez mais altos e proibidos. 

d) Os pichadores não são conhecidos apenas entre os 
pichadores, eles são reconhecidos e valorizados pela 
sociedade. 

e) Os grafiteiros tem o reconhecimento e valorização de sua 
arte, bem diferente da situação vivida pelos pichadores. 

 
QUESTÃO 17.  

 
A imagem abaixo mostra um belíssimo trabalho de grafittagem, 
que mostram pelas ruas da cidade de São Paulo desenhos que 
lembram batatas, bem como a representação do cotidiano dos 
nordestinos. Estes artistas são: 

 
 
a) África Bambaata e Bansky. 
b) Martin Luther King Jr. e Portinari.  
c) Bansky e Portinari. 
d) Os gêmeos Otávio e Gustavo. 
e) Banksy e os Gêmeos. 
 
 
 

QUESTÃO 18.  

 
A imagem abaixo mostra a obra de um controverso artista 
cujos trabalhos em estêncil são facilmente encontrados nas 
ruas da cidade de Bristol, mas também em Londres e em 
várias cidades do mundo. Uma de suas obras chamada Ballon 
Girl foi triturada por um dispositivo que ele mesmo colocou 
após sua obra ter sido leiloada. 
 

 
 
O nome deste artista é: 
 
a) Michael Basquiat. 
b) Luther King. 
c) Eduardo Kobra. 
d) Lady Pink. 
e) Bansky. 
 
QUESTÃO 19.  

 
Sobre o grafitte marque a alternativa correta. 
 

 
 
a) É feita aleatoriamente com uma função que não é artística 

e não tem intencionalidade social, servindo apenas para 
marcar território ou desafiar outros grupos. 

b) Com o tempo muitos artistas ficaram famosos 
mundialmente como Bansky e Michel Basquiat, que 
inclusive tiveram suas obras expostas em museus e 
galerias. 

c) Eram usados para demarcar espaços de determinadas 
gangues nas ruas de Nova York. 

d) Seus artistas são conhecidos apenas por um grupo restrito 
de um mesmo meio, não ganhando notoriedade na 
sociedade. 

e) O grafite está associado à marginalização, como algo que 
causa sujeira visual na cidade, com imagens distorcidas e 
sem significados. 

 
QUESTÃO 20.  

 
Uma das manifestações de dança de rua mais conhecida do 
mundo é o breakdance, que faz parte do movimento hip-hop. 
Este movimento é composto de quatro elementos que são: 
 
a) Grafitte, pichações, VJ (apresentador de música na TV) e 

o MC Mestre de cerimônia.  
b) MC (microfone), rap, grafitte e pichações.  
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c) Breakdance (que significa balançar os quadris), o grafite 

que são desenhos nos muros, as pichações que são os 
desenhos nas paredes e o MC, que significa no microfone. 

d) MC (Mestre de cerimônia), DJ (que comanda o toca 
discos), o grafitte, que são desenhos e mensagens visuais 
em muros e paredes, e o break, que é a dança. 

e) MC (Mestre de cerimonia), Dj (que comanda os toca 
discos), o grafite, que são as pichações e o break que são 
as rimas. 

 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 21.  

 
Para explicar os primeiros aglomerados humanos, no mundo 
antigo, leva-se em consideração a combinação de fatores 
sociais, demográficos, religiosos e políticos. 

 
Assinale a alternativa que reúne fatores decisivos para o 
surgimento da cidade antiga. 
 
a) A sedentarização, a produção de excedentes na 

agricultura e o aparecimento de ofícios permitiram a 
sobrevivência dos homens e o surgimento das cidades. 

b) As guerras, o surgimento da propriedade privada e a 
religião obrigavam o homem a se fixar e buscar proteção 
junto aos aglomerados. 

c) O desenvolvimento do trabalho de artífices como 
ceramistas, cuteleiros, ferreiros, marceneiros e a grande 
desorganização do mundo rural. 

d) O monoteísmo substituindo o politeísmo e a necessidade 
de comercializar produtos artesanais determinaram a 
fixação do homem em um espaço menor. 

e) A invenção da roda, o monoteísmo e as grandes 
construções possibilitaram o aumento da população, e 
com ela, o êxodo rural. 

 
QUESTÃO 22.  

 
a chegada do Homem à América é cercada de controvérsias e 
teorias. Nosso continente teria tido seu inicio de povoamento 
entre 100.000 e 10.000 a.C. Sobre o Homem na América é 
correto afirmarmos. 
 
a) Hoje sabemos que os primeiros hominídeos que vieram 

para a América foram os Australophitecus, que vieram da 
África através de séculos, passando pelo Oceano 
Atlântico. 

b) Uma das teorias mais aceitas da chegada do Homem à 
América é a teoria Clóvis, que diz que os primeiros 
grupamentos humanos teriam chegado à América pelo 
Estreito de Bering, entre o final do período Paleolítico e 
início do Neolítico. 

c) Esta comprovado pelo fóssil humano encontrado em 
Lagoa Santa, Minas Gerais, a “Luzia”, que os humanos 
americanos não são descendentes de outros continentes, 
mas sim, teriam tido sua própria linha evolutiva na 
América. 

d) É impossível o ser humano ter chegado às Américas por 
outra via que não o estreito de Bering, devendo algumas 

teorias que pregam sua vinda pelo Oceano Atlântico ou 
Pacífico serem ignoradas. 

e) Os primeiros hominídeos que vieram para nosso 
continente teriam vindo em busca de novas áreas 
agricultáveis, devido à escassez de terras no “Velho 
Mundo” quando da criação da propriedade privada. 

 
QUESTÃO 23.  

 
Na Mesopotâmia – terra entre rios – viveram muitos povos. A 
região era fértil e menos protegida que o vale do rio Nilo, o que 
favorecia a fixação de populações, a formação de cidades e a 
disputa por terras. 
 
Sobre a Mesopotâmia é incorreto afirmarmos: 
 
a) Comparado ao Egito, o Estado na Mesopotâmia 

participava menos da economia. As estruturas econômicas 
e sociais, porém, eram muito semelhantes. 

b) Os deuses, numerosos na mesopotâmia, eram 
representados com a forma humana. Simbolizavam as 
forças da natureza e os astros do céu. Anu, Shaman e Sin, 
são exemplos de deuses mesopotâmicos. 

c) Um dos povos que dominaram a Mesopotâmia foi o 
assírio, que impôs seu domínio pelo terror, saqueando, 
destruindo e massacrando os vencidos. Foi um dos 
primeiros povos que teve um exército permanente. 

d) Os babilônicos são responsáveis pela escrita mais antiga 
que se tem conhecimento. Ela surgiu por volta de 3000 
a.C. e era baseada em caracteres cuneiformes. 

e) Na área científica, os mesopotâmicos deixaram 
contribuições notáveis na área da matemática e da 
astronomia. Na medicina, antes do tratamento a base de 
ervas era feito o exorcismo. 

 
QUESTÃO 24.  

 
A prática da agricultura e a criação de rebanhos implicaram 
alterações nas sociedades neolíticas. Nesse contexto, em 
diversas comunidades do Oriente Próximo, identifica-se, entre 
outras transformações, o(a) 
 
a) desenvolvimento de Impérios caracterizados pelo 

afastamento das tradições mítico-religiosas em favor de 
um pensamento racional e naturalista. 

b) ampliação das atividades lucrativas, como, por exemplo, o 
comércio realizado pelos estrangeiros e seus escravos nos 
domínios das diversas cidades. 

c) surgimento de uma prática política descentralizadora, que 
permitiu o livre desenvolvimento econômico das diferentes 
regiões ocupadas 

d) diferenciação social baseada na riqueza e no poder, com o 
surgimento do Estado, instrumento de controle e 
apropriação dos recursos naturais. 

e) ampliação do número de faraós existentes na 
Mesopotâmia, fazendo que todos os povos se 
submetessem ao número exacerbado de sacerdotes 
nessa região. 

 
QUESTÃO 25.  

 
Os fenícios, que desenvolveram sua civilização na região onde 
hoje se encontra o Estado do Líbano, destacaram-se como 
grandes comerciantes marítimos. Entretanto, outro importante 
legado foi deixado pelos fenícios para as civilizações 
posteriores. Qual foi este legado? 
 
a) A introdução de técnicas agrícolas eficientes. 
b) Introdução do carro de roda nos transportes. 
c) Criação de uma escrita e um alfabeto fonético. 
d) Uma arquitetura inovadora representada pelas pirâmides. 
e) Desenvolvimento da organização política democrática. 
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 GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 26.  

 
Leia o texto e, em seguida, assinale a alternativa correta. 
 

(...) O considerável avanço relativo aos recursos 
computacionais experimentado nos últimos anos contribuiu 
para o desenvolvimento e a popularização de um grande 
número de tecnologias, tais como a internet e a telefonia 
celular. Mais recentemente, tem-se observado um interesse 
crescente pelos chamados sistemas de localização ou 
posicionamento. 

Qualquer pessoa que queira saber sua posição 
geográfica, encontrar o caminho para determinado local e/ou 
conhecer a velocidade e direção de seu deslocamento pode se 
beneficiar com o sistema. Essa possibilidade encontra hoje 
uma gama de aplicações, quer seja por questões de segurança 
(sequestros, roubos de carga), lazer (navegação) ou técnicas 
(cálculo de áreas, demarcações). (...) 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Disponível em: 
<www.cpao.embrapa.br/portal/artigos/artigos/artigo11.html>.  

 
De acordo com o texto 
 
a) Houve a popularização e o aumento do interesse por 

sistemas de posicionamento. 
b) Os sistemas de posicionamento associados à informática 

permitem apenas saber a posição geográfica em que uma 
pessoa se encontra. 

c) Os sistemas de posicionamento estão substituindo outras 
tecnologias, como a internet e a telefonia celular. 

d) d) Os sistemas de posicionamento possuem poucas 
aplicações e, por isso, não se popularizaram como a 
internet e a telefonia celular. 

e) Os avanços dos recursos computacionais contribuíram 
para a popularização apenas da internet e da telefonia 
celular. 

 
QUESTÃO 27.  

 
Leia as frases a seguir: 
 
1) Movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo 
imaginário, ou seja, em torno de si mesma é o de translação. 
2) A principal consequência do movimento de translação é a 
determinação das estações do ano.  
3) Movimento que a Terra realiza em torno do Sol é o de 
rotação. 
4) A translação ocorre de oeste para leste e dura cerca de 24 
horas.  
5) A principal consequência da rotação é a sucessão dos dias e 
das noites.  
6) A translação movimento dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos 
e 47 segundos.  
 
Estão corretas as frases de número: 
 
a) 2, 4 e 5. 
b) 1, 3 e 6 
c) 2, 5 e 6. 
d) 1, 5 e 6 
e) 2, 4 e 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28.  

 
Observe o mapa. 

 
Mapa-múndi, com destaque para o Brasil. 

Fonte: Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. p. 34. 

 
Com base na análise do mapa, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas sentenças e marque a alternativa correta 
 
( ) O Brasil possui terras apenas no Hemisfério Sul, ou 
seja, ao sul da linha do Equador. 
( ) O Brasil está situado totalmente a oeste do Meridiano 
de Greenwich. 
( ) O Brasil é cortado pela linha do Equador e pelo 
Trópico de Câncer. 
( ) O Brasil possui terras em três dos quatro hemisférios: 
Norte, Sul e Oeste. 
( ) O continente em que se localiza o Brasil é cortado por 
quatro dos cinco principais paralelos. 
 
a) V, F, V, V, F, V 
b) F, V, F, V e F 
c) V, F, V, V e F 
d) F, F, V, F e F 
e) F, V, F, V e V 
 
QUESTÃO 29.  

 
Observando o Sol, é possível se orientar em espaços onde não 
há pontos de referência conhecidos. Para isso, basta saber o 
local aproximado onde o Sol pode ser visto pela manhã. Esse 
ponto é chamado de _______. O lado oposto, em que o Sol se 
põe, é o _______. Estendendo o braço direito para a direção 
em que o Sol surge pela manhã e o braço esquerdo para a 
direção onde o Sol se põe, é possível identificar dois outros 
pontos: à nossa frente estará o ________ e, atrás, o ________. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente o texto. 
 

a) leste, oeste, norte e sul. 
b) norte, sul, leste e oeste. 
c) oeste, leste, norte e sul. 
d) leste, oeste, sul e norte. 
e) sul, norte, oeste e leste. 
 
QUESTÃO 30.  

 
Lucas mora em Salvador e vai construir uma casa. Ele quer 
saber para que direção os quartos e a sala devem estar 
voltados para receberem a irradiação do Sol apenas pela 
manhã. Com base em seus conhecimentos, assinale a 
alternativa que indica a direção em que esses cômodos devem 
ser construídos. 
 
a) Oeste. 
b) Norte. 
c) Leste. 
d) Sul. 
e) Sudeste 
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 FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 31.  

 
Quando soube daquele oráculo, pus-me a refletir assim: “Que 
quererá dizer o Deus? Que sentido oculto pôs na resposta? Eu 
cá não tenho consciência de ser nem muito sábio nem pouco; 
que quererá ele então significar declarando-me o mais sábio? 
Naturalmente não está mentindo, porque isso lhe é impossível”. 
Por longo tempo fiquei nessa incerteza sobre o sentido; por fim, 
muito contra meu gosto, decidi-me por uma investigação, que 
passo a expor. 
(PLATÃO. Defesa de Sócrates. Trad. Jaime Bruna. Coleção Os Pensadores. Vol. 

II. São Paulo: Victor Civita, 1972, p. 14.) 

 
O texto acima pode ser tomado como um exemplo para ilustrar 
o modo como se estabelece, entre os gregos, a passagem do 
mito para a filosofia. Essa passagem é caracterizada: 
 
a) pela transição de um tipo de conhecimento racional para 

um conhecimento centrado na fabulação. 
b) pela dedicação dos filósofos em resolver as incertezas por 

meio da razão. 
c) pela aceitação passiva do que era afirmado pela 

divindade. 
d) por um acento cada vez maior do valor conferido ao 

discurso religioso. 
e) pelo ateísmo radical dos pensadores gregos, sendo 

Sócrates, inclusive, condenado por isso. 
 
QUESTÃO 32.  

 
A filosofia surge na Grécia no final do século VII e no início do 
século VI a.C. Dentre as condições históricas para o seu 
surgimento, destacam-se as seguintes: 
 
a) O desenvolvimento das viagens marítimas e a invenção da 

política. 
b) A popularização do pensamento de Platão e Aristóteles na 

sociedade ateniense. 
c) O gradual aprimoramento do pensamento mítico e o 

desenvolvimento das ciências 
d) A importância das cosmogonias e teogonias na 

organização social e cultural da sociedade grega. 
e) O contato com os povos orientais 
 
QUESTÃO 33.  

 
A filosofia e a ciência surgem na Grécia por volta do século VI 
antes de Cristo. Elas são uma nova forma de pensar e explicar 
os fenômenos naturais e sociais. Antes do seu nascimento, o 
tipo de conhecimento mais valorizado era o mitológico. O que 
são mitos? 
 
a) explicações da realidade baseadas em narrações 
b) mentiras sem importância social 
c) relatos científicos 
d) histórias baseadas em fatos reais 
e) explicações de mundo semelhantes às filosóficas 
 
QUESTÃO 34.  

 
Os primeiros filósofos são chamados de pré-socráticos. Eles 
contestavam a forma de explicação de mundo baseada nos 
mitos e buscavam uma nova forma de compreender a 
realidade. Procuravam encontrar o princípio de todas as coisas 
(arkhé): 
 
a) nos deuses 
b) nos heróis 
c) na vida social 

d) na natureza 
e) na religião 
 
QUESTÃO 35.  

 
Para Tales, o princípio de tudo que vive é a água; para 
Anaxímenes, o ar; para Demócrito, o átomo. Como são 
chamados os filósofos pré-socráticos que estabeleceram um 
princípio único para explicar a realidade? 
 
a) pluralistas 
b) sociais 
c) cosmogônicos 
d) mitólogos 
e) monistas 
 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 36.  

 
Em uma festa, foram servidos alguns salgadinhos. O 
responsável pela organização encomendou 315 salgadinhos, 
que foram repartidos igualmente em 7 bandejas. 

 
 
Repartindo igualmente 315 salgadinhos em 7 bandejas é 
colocar o mesmo número de salgadinhos em cada bandeja. 
Para isso, efetuamos uma operação e obtemos o valor que se 
encontra em: 
 
a) 40 salgadinhos em cada bandeja. 
b) 50 salgadinhos em cada bandeja. 
c) 47 salgadinhos em cada bandeja. 
d) 45 salgadinhos em cada bandeja. 
e) 43 salgadinhos em cada bandeja. 
 
QUESTÃO 37.  

 
A maneira mais simples de uma bactéria se reproduzir é 
dividindo-se em duas. Esse processo recebe o nome de 
bipartição é uma forma de reprodução assexuada, isto é, não 
há troca de material hereditário entre dois organismos 
diferentes. Essa forma de reprodução permite que as bactérias 
de multipliquem muito rapidamente; em condições ideais 
(alimento, espaço e temperatura), uma bactéria se divide em 
duas a cada 20 minutos. 
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Você saberia dizer como acontece à proliferação de bactérias 
em um organismo? Quantas bactérias haverá em 1 horas? 
 
a) 23 = 8 bactérias. 
b) 25 = 50 bactérias. 
c) 24 = 50 bactérias. 
d) 2³ = 25 bactérias. 
e) 26 = 64 bactérias. 
 
QUESTÃO 38.  

 
Acredita-se que o xadrez teve sua origem na china no ano de 
570, com um jogo que simulava uma batalha entre dois povos 
para a conquista de território. Outra possibilidade é que sua 
origem ainda seja chinesa, mas com a data em torno de 700 
a.c; já que foram encontradas referências a um jogo de 
tabuleiro com quantidades de peças semelhantes á do jogo 
que conhecemos hoje, como xadrez, com 8 linhas e 8 colunas 
de casas com cores que se alternam entre branco e preto 
(marfim e castanho). 

 

 
 
Quais são as maneiras de representar matematicamente o 
número de cassa de um tabuleiro de xadrez? 
 
a) 82 = 64 casas. 
b) 83 = 84 casas. 
c) 80 = 65 casas. 
d) 81 = 8 casas. 
e) 84 = 66 casas 
 
QUESTÃO 39.  

 
No comercio, as expressões “preço a vista” e “preço a prazo” 
são muito utilizadas. A expressão “preço a vista” indica que o 
valor de determinado produto será pago no ato da compra. A 
expressão “preço a prazo” indica que o valor do produto será 
pago em parcelas, uma por mês, ou de acordo com as 
condições da loja. Por exemplo, 1 + 23 vezes de R$93,00 
significa que o comprador pagará 1 entrada (pagamento no ato 
da compra) de R$93,00 e 23 parcelas de R$93,00, das quais a 
primeira será para em, aproximadamente, um mês (30 dias) 
após a compra. Com base nessas informações, observe o 
anuncio de uma loja na qual estavam dispostos os seguintes 
produtos: 

 
 
Qual o valor respectivamente, a prazo do computador e da tv 
42” LED: 
 
a) R$ 1.232,00 e R$ 3.250,00. 
b) R$ 2.232,00 e R$ 7.250,00. 
c) R$ 2.232,00 e R$ 6.250,00. 
d) R$ 4.232,00 e R$ 4.250,00. 
e) R$ 3.232,00 e R$ 5.250,00. 
 
QUESTÃO 40.  

 
Nina comprou um videogame e uma loja que estava com a 
seguinte promoção:  
 

Promoção vídeo game: 
À vista R$ 1 200,00 ou em 5 parcelas sem juros 

 

 
 
Sabendo que Nina comprou parcelado de cinco vezes, qual o 
valor de cada parcela? 
 
a) R$ 100,00 
b) R$ 200,00 
c) R$ 210,00 
d) R$ 240,00 
e) R$ 250,00 
 
QUESTÃO 41.  

 
A figura da estrutura tridimensional do aminoácido alanina foi 
gerada a partir das coordenadas atômicas armazenadas no 
arquivo PDB. Para cada átomo mostrado na figura temos uma 
posição atômica. Foi desenvolvido um a formula que determina 
o ângulo interatômico que no esquema abaixo foi representado 
por 𝜃. 
http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/cursos/biologia_estrutural/aulas/aula

10.pdf 
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O ângulo destacado será classificado como: 
 
a) Agudo 
b) Reto 
c) Obtuso 
d) Raso 
e) Nulo  
 
QUESTÃO 42.  

 
A imagem abaixo mostra a posição relativa do sol durante o 
dia. De acordo com a imagem abaixo, podemos afirmar que 
das 15 h para as 18 h formaria um ângulo:  

 
 
a) Agudo 
b) Reto 
c) Obtuso 
d) Raso 
e) Nulo 
 
QUESTÃO 43.  

 
No relógio, os ponteiros formarão ângulos diferentes em 
diferentes horas do dia. Um aluno que deseja descobrir o 
menor ângulo formado pelos ponteiros às 19:00 h, usando a 
relação entre as horas e ângulos encontrará o valor igual à: 
 
a) 120° 
b) 130° 
c) 150° 
d) 160° 
e) 170° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44.  

 
Garotinho comprou caixas de presente no formato de 
paralelepípedo, como mostra a imagem abaixo.  

 
 
Qual das alternativas abaixo contém informação correta sobre 
os segmentos? 
 

a) 𝐶𝐻̅̅ ̅̅  𝑒 𝐻𝐺̅̅ ̅̅  São paralelos 

b) 𝐶𝐻̅̅ ̅̅  𝑒 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  São paralelos 

c) 𝐶𝐴̅̅ ̅̅  𝑒 𝐻𝐺̅̅ ̅̅  São concorrentes 

d) 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝑒 𝐶𝐻̅̅ ̅̅  São perpendiculares 

e) 𝐵𝐸̅̅ ̅̅  𝑒 𝐶𝐹̅̅ ̅̅  São concorrentes 
 
QUESTÃO 45.  

 
Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de 
um relógio quando ele marca 2 horas? 
 
a) 30°. 
b) 45.  
c) 60°.  
d) 75°.  
e) 90° 
 
 

CIÊNCIAS 
 
QUESTÃO 46.  

 
Uma substância pode ser encontrada nas fases líquida, sólida 
ou gasosa. Estes diferentes aspectos são chamados de fases 
de agregação e dependem da temperatura e pressão. 
Considere a tabela seguinte, cujos dados foram obtidos à 
pressão de uma atmosfera (1 atm). 
 

 
 
Sob pressão de 1 atm e temperatura de 25 ºC, as substâncias 
A, B e C apresentam-se, respectivamente, nas fases 
 
a) sólida, sólida e sólida. 
b) líquida, sólida e sólida. 
c) líquida, líquida e líquida. 
d) líquida, líquida e sólida. 
e) sólida, líquida e sólida. 
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QUESTÃO 47.  

 
Analise as imagens a seguir e assinale a alternativa que 
contém a correspondência correta entre a imagem e sua 
classificação. 

 
 
a) A: água com óleo → mistura homogênea. 
b) B: mercúrio (Hg) → substância pura simples. 
c) C: cloreto de sódio (NaCl) → substância pura simples. 
d) D: carbonato de cálcio (CaCO3) → mistura homogênea. 
e) E: água mineral → substância pura composta. 
 
QUESTÃO 48.  

 
Leia o texto a seguir, que trata de um importante processo 

de tratamento da água salgada para torná-la potável. 
A osmose reversa exige um sistema de bombeamento 

capaz de exercer pressão superior à encontrada na natureza, 
para vencer o sentido natural do fluxo. Dessa forma, a água 
salgada ou salobra, que é o meio mais concentrado, se desloca 
no sentido do menos concentrado. A membrana 
semipermeável permite somente a passagem de líquidos, 
retendo partículas sólidas, possibilitando a dessalinização da 
água do mar.  

ECYCLE. Dessalinização da água: do mar ao copo. Disponível 
 em: https://www.ecycle.com.br/2583-dessalinizacaoda-agua.  

Acesso em: 4 jan. 2019. Adaptado. 

 
O processo descrito no texto se refere a uma técnica de 
separação de misturas denominada osmose reversa, a qual 
pode ser comparada a outra técnica de separação de misturas. 
Essa técnica semelhante à osmose reversa é denominada: 
 
a) Evaporação. 
b) Dissolução fracionada. 
c) Filtração. 
d) Flotação. 
e) Decantação. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49.  

 
As substâncias puras raramente são encontradas na natureza, 
pois geralmente estão associadas a outras substâncias, 
formando as misturas. Ao longo do tempo muitas técnicas de 
separação de misturas foram desenvolvidas. A respeito disso, 
associe os nomes das técnicas de separação de misturas a 
seguir com as suas respectivas aplicações. 
 
I. Catação 
II. Decantação 
III. Centrifugação 
IV. Destilação fracionada 
V. Separação magnética 
 
( ) Técnica usada para a extração dos diversos produtos 
derivados do petróleo. 
( ) Técnica usada para a separação de impurezas 
existentes entre os grãos de feijão. 
( ) Técnica usada em exames laboratoriais de sangue, 
pois separam por rotação os componentes dessa mistura. 
( ) Técnica usada para separar materiais ferromagnéticos 
de outros que não tenham essa propriedade. 
( ) Técnica usada no tratamento caseiro de água, para 
separar a água do barro. 
 
A sequência correta da associação realizada, de cima para 
baixo, é: 
 
a) (I), (II), (III), (IV), (V). 
b) (V), (IV), (III), (II), (I). 
c) (IV), (I), (III), (V), (II). 
d) (I), (II), (III), (V), (IV). 
e) (IV), (I), (III), (II), (V). 
 
QUESTÃO 50.  

 
Leia o texto a seguir acerca do tratamento de água e esgoto.  
 

Uberlândia é a 2ª melhor cidade em tratamento de água e 
esgoto no Brasil 

Uberlândia é a segunda cidade do Brasil com o melhor 
tratamento de água e esgoto entre as 100 maiores cidades do 
país, segundo dados do Instituto Trata Brasil. No município, 
100% das casas contam com água tratada e 97,23% com rede 
de esgoto. [...] o estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil 
revela a parcela da população atendida com água tratada e 
coleta de esgoto, as perdas de água, investimentos, avanços 
na cobertura e destinação do esgoto. 

A pesquisa é realizada a cada dois anos com base nos 
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS) e mostra a situação nas cidades, onde vivem 40% da 
população do país. Todo esse sistema permite o fornecimento 
de água tratada e de boa qualidade aos 669 672 habitantes, 
conforme estimativa populacional do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em 2016, assim como 
possibilita que todos os moradores de áreas regulares tenham 
acesso à rede de esgoto. 

(Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/ 
triangulo-mineiro/noticia/2017/02/uberlandia-e-2- 

melhor-cidade-em-tratamento-de-agua-e-esgoto-nobrasil.html>. Acesso em: 14 
mar. 2018. Adaptado.) 
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No sistema de tratamento de água, representado pela figura acima, ocorrem o depósito das partículas no fundo do tanque e a 
desinfecção da água coletada, respectivamente, nos números 
 
a) 3 e 4. 
b) 3 e 10. 
c) 1 e 6. 
d) 1 e 2. 
e) 4 e 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 


