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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 1.  

 

 
 
Cartum é um desenho humorístico de caráter extremamente 
crítico, que retrata, muito sinteticamente, algo que envolve o 
dia a dia de uma sociedade. 
 
De acordo com o texto, a vida de uma pessoa é composta de 
cinco fases, que podem ser organizadas na sequência: 
 
a) fase dos questionamentos, fase de acúmulos de bens, 

fase das convicções, fase da união ou sociedade e frase 
da morte. 

b) fase dos questionamentos, fase das convicções, fase da 
união ou sociedade, fase do acúmulo de bens e fase da 
morte. 

c) fase da união ou sociedade, fase dos questionamentos, 
fase do acúmulo de bens, fase das convicções e fase da 
morte. 

d) fase das convicções, fase dos questionamentos, fase da 
união ou sociedade, fase do acúmulo de bens e fase da 
morte. 

e) fase das convicções, fase da união ou sociedade, fase dos 
questionamentos, fase do acúmulo de bens e fase da 
morte. 

 
 

QUESTÃO 2.  

 
Quem procura a essência de um conto no espaço que fica 

entre a obra e seu autor comete um erro: é muito melhor 
procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, 
mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor. 

OZ, A. De amor e trevas. São Paulo: Cia. das Letras. 2005 (fragmento). 

 
A progressão temática de um texto pode ser estruturada por 
meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se 
destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos dois pontos 
caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de  
 
a) comparar elementos opostos.    
b) relacionar informações gradativas.    
c) intensificar um problema conceitual.    
d) introduzir um argumento esclarecedor.    
e) assinalar uma consequência duvidosa.    
 
QUESTÃO 3.  

 
Física com a boca 

Por que nossa voz fica tremida ao falar na frente do ventilador? 
 

Além de ventinho, o ventilador gera ondas sonoras. 
Quando você não tem mais o que fazer e fica falando na frente 
dele, as ondas da voz se propagam na direção contrária às do 
ventilador. Davi Akkerman – presidente da Associação 
Brasileira para a Qualidade Acústica – diz que isso causa o 
mismatch, nome bacana para o desencontro entre as ondas. 
“O vento também contribui para a distorção da voz, pelo fato de 
ser uma vibração que influencia no som”, diz. Assim, o ruído do 
ventilador e a influência do vento na propagação das ondas 
contribuem para distorcer sua bela voz. 

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 30 mar. 2019 (adaptado). 

 
Sinais de pontuação são símbolos gráficos usados para 
organizar a escrita e ajudar na compreensão da mensagem. No 
texto, o sentido não é alterado em caso de substituição dos 
travessões por  
 
a) aspas, para colocar em destaque a informação seguinte.     
b) vírgulas, para acrescentar uma caracterização de Davi 

Akkerman.   
c) reticências, para deixar subentendida a formação do 

especialista.     
d) dois-pontos, para acrescentar uma informação introduzida 

anteriormente.     
e) ponto e vírgula, para enumerar informações fundamentais 

para o desenvolvimento temático.    
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QUESTÃO 4.  

 
O homem disse, Está a chover, e depois, Quem é você, 

Não sou daqui, Anda à procura de comida, Sim, há quatro dias 
que não comemos, E como sabe que são quatro dias, É um 
cálculo, Está sozinha, Estou com o meu marido e uns 
companheiros, Quantos são, Ao todo, sete; Se estão a pensar 
em ficar conosco, tirem daí o sentido, já somos muitos, Só 
estamos de passagem, Donde vêm, Estivemos internados 
desde que a cegueira começou, Ah, sim, a quarentena, não 
serviu de nada. Porque diz isso, Deixaram-nos sair, Houve um 
incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que 
nos vigiavam tinham desaparecido, E saíram, Sim, Os vossos 
soldados devem ter sido dos últimos a cegar, toda a gente está 
cega, Toda a gente, a cidade toda, o país, 

SARAMAGO, J. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Cia. das Letras. 1995. 

 
A cena retrata as experiências das personagens em um país 
atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de 
determinadas regras de pontuação  
 
a) revela uma incompatibilidade entre o sistema de 

pontuação convencional e a produção do gênero romance.     
b) provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e 

prejudica a harmonia.     
c) particulariza o estilo do autor e auxilia na representação do 

ambiente de caos.     
d) colabora para a construção da identidade do narrador 

pouco escolarizado.    
e) representa uma exceção às regras do sistema de 

pontuação padrão. 
 
QUESTÃO 5.  

 
Pontuação 

Na interrogação me enrosco 
num caracol sem saída? 

Na vírgula me sento um pouco 
e descanso, pensativa. 

Na exclamação dou um pulo 
fico na ponta dos pés! 

No ponto e vírgula me escorrego 
e quase paro; mas ando. 

Marco passo nos dois-pontos 
e nesta pausa me explico. 

No travessão me espreguiço 
e deitado presto serviço. 

Nas reticências me espalho 
vou muito além do que eu falo... 
Mas é do ponto que mais gosto, 

termino e me encosto. 
EElias José. A poesia pede passagem – Um guia para levar a poesia às 

escolas. São Paulus, 2003. 

 
A pontuação exerce importante papel na construção de textos 
escritos. Ao mencionar as reticências, o poema destaca um 
dos papéis mais importantes desse sinal que é 
 
a) indicar a citação de alguém. 
b) colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. 
c) explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples 

indicações. 
d) ir além, ou seja, sugerir sentidos, um tom de continuidade 

no que não ficou explícito. 
e) separar orações intercaladas, desempenhando as funções 

da vírgula e dos parênteses. 
 
 
 
 
 
 
 

REDAÇÃO 
 
LEIA O TEXTO DE RUBEM BRAGA E RESPONDA. 
 

A outra noite 
Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma 

noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha 
para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até 
Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, 
estava um luar lindo, deLua cheia; e que as nuvens feias que 
cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões 
de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer 
aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim: 

– O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua 
conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada 
e torpe havia uma outra - pura, perfeita e linda. 

– Mas, que coisa. . . 
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu 

fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. 
Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. 

– Ora, sim senhor. . . 
E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um "boa 

noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão sinceros, tão 
veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. 

(BRAGA, Rubem. A outra noite. In: PARA gostar de ler: crônicas. São Paulo: 
Ática. 

 
Vocabulário: 1. torpe: repugnante   2. veementes: animados 
 
Após ler o texto, assinale a alternativa correta nas questões 1 e 
3 e responda as demais: 
 
QUESTÃO 6.  

 
Como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? 
 
a) calor e chuva 
b) vento e chuva 
c) luar lindo 
d) lua cheia 
 
QUESTÃO 7.  

 
Como era a noite para o narrador? 
 
a) “Uma paisagem irreal” 
b) “Feia e nublada” 
c) “chuvosa e nublada” 
d) ”Paisagem de filme” 
 
QUESTÃO 8.  

 
Considerando a maneira como é narrada, a reação do taxista 
(no final), pode-se inferir que ele ficou: 
 
a) sensibilizado com a conversa 
b) curioso por mais informações. 
c) agradecido com o presente. 
d) desconfiado com o pagamento. 
 
QUESTÃO 9.  

 
O gênero textual Crônica tem como principais caracteristicas: 
 
a) A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente 

produzido para meios de comunicação, por exemplo, 
jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui 
uma "vida curta", ou seja, as crônicas tratam de 
acontecimentos corriqueiros do cotidiano. 
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b) A crônica é um tipo de texto narrativo longo, geralmente 

produzido apenas para meios literários, por exemplo, 
romances, poesias, etc. Além de ser um texto extenso, 
possui uma "vida longa", ou seja, as crônicas tratam de 
acontecimentos épicos e heroicos. 

c) A crônica é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um 
universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia 
ou imaginação. Como todos os textos de ficção, a crônica 
apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e 
enredo.  

d) A crônica é um meio de comunicação impresso, um 
produto derivado do conjunto de atividades denominado 
jornalismo. A crônica é uma das principais fontes de 
pesquisa quando se estuda a história contemporânea. 

 
QUESTÃO 10.  

 
Leia a Crônica de Rubem Braga:  
 

São Paulo vai se recensear. O governo quer saber 
quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a 
flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão 
reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do 
censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de 
barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo 
apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: 

— Quantos são aqui? 
Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: 
— Aqui havia mulheres e criancinhas. Agora, felizmente, 

só há pulgas e ratos. 
E outro: 
— Amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta 

sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes, se 
quiser. Querendo levar todos, é favor... (...) 

E outro: 
— Dois, cidadão, somos dois. Naturalmente o sr. não a 

vê. Mas ela está aqui, está, está! A sua saudade jamais sairá 
de meu quarto e de meu peito! 

(Rubem Braga. Para gostar de ler. v. 3. São Paulo: Ática, 1998, p. 32-3 
(fragmento).) 

 
Qual característica abaixo revela que o texto de Rubem Braga 
se classifica como crônica? 
 
a) Expressa o tema de forma complexa, de difícil 

compreensão. 
b) Relata acontecimentos que estão fora da realidade, 

retratando os personagens em um conflito. 
c) conta a história centrada na solução de um mistério, 

construindo uma narrativa fictícia.  
d) Transmite ensinamentos práticos e técnicos, para manter 

as pessoas informadas. 
e) Usa temas do cotidiano como ponto de partida para a 

construção do texto. 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 11.  

 

 

Solid Waste Disposal in U.S. 1990 
 
This graphic shows that the vast majority of the waste in the 
United States is landfilled. Since 1990, the numbers of recycled 
and composted waste have increased significantly. 

(Disponível em http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/316solidwaste.html. 
Acesso em: 12.07.2011)  

 
Glossário: - waste: lixo; - landfilled: aterrado; - increased: 
aumentado 
 
Segundo o texto, podemos afirmar que:  
 
a) A eliminação dos resíduos sólidos nos Estados Unidos 

começou em 1990.    
b) Apenas 10% do lixo reciclado foram eliminados nos 

Estados Unidos em 1990.    
c) A partir de 1990, o percentual de lixo reciclado começou a 

declinar nos Estados Unidos.    
d) 80% da eliminação dos resíduos sólidos aconteceram em 

aterros nos Estados Unidos em 1990.    
e) Nos Estados Unidos, em 1990, a maior parte dos resíduos 

sólidos foi eliminada pela reciclagem e pela incineração.    
 
QUESTÃO 12.  

 

 
 
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:  
 
a) O combate a 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 o combate ao 

trabalho infantil.    
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QUESTÃO 13.  

 
Com base no seu conhecimento em língua inglesa, leia um 
trecho da canção HERO, da cantora Mariah Carey, e 
identifique qual dos versos abaixo INDICA EXISTÊNCIA em 
língua inglesa: 

 
 

There's a hero 
If you look inside your heart 
You don't have to be afraid 

Of what you are 
There's an answer 

If you reach into your soul 
And the sorrow that you know 

Will melt away 
 
a) There's a hero. 
b) If you reach into your soul. 
c) And the sorrow that you know. 
d) Of what you are. 
e) Will melt away. 
 
QUESTÃO 14.  

 
Most Common Prejudices 

 
What are some of the most common ways people 

discriminate against each other? Some of the areas where 
people show their intolerance are well-known, such as race. But 
1others are less 2acknowledged, even if more common: 

 
Age: 3Ageism is more common than you think. Older 

people are thought to be inflexible and 4stuck in the past, while 
younger people are seen as inexperienced and naive. 5One-fifth 
of working adults say they experience ageism in the 6workplace. 

Class: Classism usually takes the form of discrimination 
by wealthier people against those who are less well off. 
However, classism goes both ways – people of lower economic 
status can see the wealthy as elite snobs who, while monetarily 
secure, are morally 7bankrupt. 

Color: Different from racism, colorism is discrimination 
based only on the color of a person’s skin; how relatively dark 
or light they are. Colorism takes place within and between 
races. It is common in multi-ethnic and non-white societies and 
societies with historical racial prejudice. 

Ability: 8Usually called ableism, a less well-known form of 
prejudice is discrimination against people with visible disabilities 
such as 9those in wheelchairs or with a learning disability. The 
disabled face discrimination not only from their 10peers, but from 
institutions, schools, employers, and 11landowners who are 
hesitant to accommodate the disabled. 

Sex/Gender: Possibly the most universal and long 
running prejudice is that based on a person’s gender or sex. 
Historically, sexism has placed men in a more advantageous 
position than women. 

Weight/Size: In short, sizeism is discrimination based on 
12a person’s body size or weight. Sizeism works with social 
standards of beauty and usually takes the form of discrimination 
against the overweight – anti-fat prejudice. 

Religion: Religious discrimination and 13persecution has 
been common throughout history. But 14prejudice based on 
religious affiliation doesn’t end with organized religion; 
15atheists are 16prone to discrimination and being discriminated 
against. 

Sexual Orientation: Most commonly, prejudice based on 
sexual orientation includes discrimination against those of a 
non-heterosexual orientation. Discrimination against the non-
heterosexual takes many forms depending on the society. In 
some societies prejudice is open and tolerated, but in most 
Western societies, 17bias against the non-heterosexual is more 
discreet. 

Country of Origin: Nativism is a common form of 
discrimination against immigrants to a country. Unlike many 
other forms of discrimination, nativism is many times 
encouraged and enforced by some public entities. 

18Which prejudice do you have? Which prejudice have you 
experienced? 

Adapted from https://aloftyexistence.wordpress.com 

 
Glossary: 
2acknowledged – reconhecidos(as) 
4stuck – presos(as) 
7bankrupt – falidos(as) 
10peers - pares; colegas 
11landowners – proprietários(as) 
16prone – propensos(as) 
18bias – julgamento ou opinião parcial  
 
A palavra “workplace” (referência 6) significa 
 
a) uma instituição para pessoas que precisam de cuidados 

profissionais. 
b) um local onde as pessoas trabalham. 
c) lar de idosos. 
d) uma escola onde as pessoas moram. 
e) uma faculdade.  
 
QUESTÃO 15.  

 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 

Soccer is a _____________ sport in Brazil. 
 
a) difference    
b) differently    
c) popular    
d) popularly    
e) strange 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 16.  

 
Sobre o conteúdo geral que abrange as histórias em 
quadrinhos marque V para verdadeiro e F para falso. Depois, 
marque a sequência correta. 
 
( ) Na maioria das vezes os desenhos da narração são 
separados uns dos outros e ficam dentro de quadros 
retangulares, chamados de onomatopeias. 
( ) Uma história em quadrinhos é uma narração contada 
por meio de desenhos, normalmente organizada em linhas 
horizontais. 
( ) As vinhetas são obrigatoriamente regulares, ou seja, 
sempre do mesmo tamanho, essa métrica é rigorosamente 
aplicada nas HQ's para jovens. 
( ) Algumas histórias em quadrinhos não utilizam os 
quadros, dispondo os desenhos de forma irregular e 
espalhados pela folha. 
 
a) F, F, V, V. 
b) F, V, V, F. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, F. 
e) F, F, F, V. 



 

 

 

 

 
5 

II SIMULADO

 
QUESTÃO 17.  

 
Considerando a história dos quadrinhos no Brasil, a imagem a 
seguir mostra: 
 
a) A primeira revista brasileira de histórias em quadrinhos. 
b) A primeira história em quadrinhos a utilizar balões de fala. 
c) A primeira revista brasileira a aplicar cores na sua 

impressão. 
d) A primeira novela de revista brasileira. 
e) A primeira revista da Monica em quadrinhos no Brasil. 
 
QUESTÃO 18.  

 

 
 
Em Portugal, as revistas em quadrinhos são chamadas de 
histórias aos quadradinhos, comics nos Estados Unidos e 
desssinées na França. Já no Japão elas são chamadas de 
mangás e, no entanto, tem algumas características diferentes 
das histórias em quadrinhos tradicionais. Estas são: 
 
a) O mangá se lê da esquerda para a direita, pois a ordem da 

leitura no Japão é diferente da ocidental. 
b) É produzida em preto e branco, lida de trás para frente, 

pois a ordem de leitura no Japão é diferente da ocidental. 
c) É produzida sempre em cores, lida da esquerda para 

direita, pois a ordem de leitura é diferente da oriental. 
d) O mangá é sempre lido de frente para trás, da direita para 

a esquerda assim como nos países do ocidente. 
e) No mangá os personagens têm olhos grandes e o corpo 

curto, assim como nas revistas da Turma da Mônica. 
 
QUESTÃO 19.  

 
A imagem a seguir exemplifica um elemento muito empregado 
nas histórias em quadrinhos. 
 

 
 
O nome deste recurso chama-se: 
 
a) Representações realistas. 
b) Sinais gráficos. 
c) Textos longos. 
d) Onomatopeias. 
e) Mangás. 

QUESTÃO 20.  

 
Nas HQ’s, a escrita e o desenho se integram, e o balão é uma 
de suas características. Além disso, a forma do balão também 
tem significado. 
 

 
A figura acima mostra um balão que significa: 
 
a) Pensamento. 
b) Várias pessoas falando.  
c) Cochicho. 
d) Grito. 
e) Narração. 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 21.  

 
“A mesma autoridade divina que ordena aos reis serem 

justos, proíbe aos povos serem escravos.“. 
Maximilien Robespierre 

 
Podemos apontar como um dos principais motivos que 
culminaram na Revolução Francesa: 
 
a) As guerras de conquistas promovidas e comandadas por 

Napoleão Bonaparte. 
b) A grande influência da burguesia e dos trabalhadores 

urbanos no sistema político da França. 
c) As fraudes eleitorais que existiam na França durante as 

eleições para monarca e ministros. 
d) A revolta de grande parte da população francesa 

(burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos) gerada 
pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia 
absolutista. 

e) Ao descaso do rei em relação a nobreza, que se sentia 
injustiçada por ter que pagar tantos impostos. 

 
QUESTÃO 22.  

 
Sobre o processo de enclosure ou cercamento: 
 
a) é o processo de extinção dos campos abertos, provocando 

o êxodo rural; 
b) provocou a substituição dos grandes domínios rurais pelos 

pequenos, cuja rentabilidade era maior; 
c) implicou uma maior concentração de mão-de-obra 

agrícola, ao deter a migração para as cidades; 
d) foi um fenômeno exclusivo da Inglaterra, não aparecendo 

em nenhum outro país; 
e) ocorreu somente no século XIX, em virtude da estagnação 

do mercado consumidor. 
 
QUESTÃO 23.  

 
Sobre o contexto histórico da França pré-revolução, é 
verdadeiro afirmar que: 
 
a) O clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles 

a isenção tributária (não pagavam impostos). 
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b) A estrutura social da população francesa não era 

estratificada. 
c) Havia igualdade de direitos, sendo que não havia camadas 

sociais privilegiadas. 
d) Não havia pobreza, nem miséria, pois existia uma justa 

distribuição de renda. 
e) A França vivia o seu período áureo, a população tinha 

seus direitos assegurados, os impostos eram divididos de 
forma igual para todas as classes.  

 
QUESTÃO 24.  

 
Artigo 5.º — O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e 
qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra, ou proveniente 
de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. 
Artigo 7.º — Nenhuma embarcação vinda diretamente da 
Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a 
publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. 
Artigo 8.º — Qualquer embarcação que, por meio de uma 
declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o 
navio e sua carga serão confiscados como se fossem 
propriedade inglesa. 

(Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. Citado por Kátia M. de 
Queirós Mattoso. Textos e documentos para o estudo da história contemporânea 

(1789-1963), 1977.) 

 
Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo 
Imperador da França em 1806, permitem notar a disposição 
francesa de: 
 
a) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, 

que passariam a depender mais de seu comércio interno. 
b) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova 

legislação para o comércio na Europa e nas áreas 
coloniais. 

c) provocar a transferência da Corte portuguesa para o 
Brasil, por meio da ocupação militar da Península Ibérica. 

d) ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano 
Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares 
europeus. 

e) debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo 
de industrialização, limitando seu comércio com o restante 
da Europa. 

 
QUESTÃO 25.  

 
Qual foi o principal motivo que obrigou Napoleão Bonaparte a 
empreender uma guerra contra o Império Russo em 1812? 
 
a) A irrupção da Revolução Russa, comandada por Vladimir 

Lenin. 
b) A tentativa do Império Russo de se apropriar das 

províncias italianas do Império Francês. 
c) O fato de o Império Russo ter descumprido o Bloqueio 

Continental. 
d) A formação da aliança comercial entre o Império Russo e o 

Império Português. 
e) A ocupação russa da ilha de Córsega, terra natal de 

Napoleão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 26.  

 
A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil a partir de 
2010 gerou diversas polêmicas na sociedade e acirrou o 
debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais 
no território nacional. A entrada clandestina desses migrantes 
ocorreu principalmente: 
 
a) pelas zonas litorâneas, em embarcações ilegais. 
b) durante a realização da Copa do Mundo de 2014. 
c) por via aérea, com falsificação de documentos. 
d) em rotas de imigração na fronteira amazônica. 
e) por estradas e fluxos do extremo sul do país. 
 
QUESTÃO 27.  

 
A principal atividade econômica na Antártida é: 
 
a) Extração de petróleo 
b) Agricultura 
c) Turismo 
d) Pesca 
e) Mineração. 
 
QUESTÃO 28.  

 
Muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam 
exclusivamente a temperatura do planeta, que se torna mais 
quente. Entretanto, muitas vezes, essas pessoas esquecem 
que, ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e 
ecossistemas são gravemente afetados. Observe as 
alternativas abaixo e marque a única que não é uma 
consequência da alteração da temperatura do planeta. 
 
a) Diminuição da biodiversidade. 
b) Alterações do regime de chuvas. 
c) Secas prolongadas. 
d) Aumento da frequência de terremotos. 
e) Aumento de doenças respiratórias. 
 
QUESTÃO 29.  

 
Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes 
é a chamada “fuga de cérebros”, que consiste: 
 
a) na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica 

para países estrangeiros, geralmente mais desenvolvidos. 
b) na migração sazonal de pesquisadores universitários e 

estudantes, como em intercâmbios e cursos de 
capacitação. 

c) na adoção de políticas internacionais para facilitar o 
deslocamento dos profissionais de alta capacidade e boa 
formação escolar. 

d) no deslocamento em massa de profissionais 
especializados e de grande conhecimento para outros 
países. 

e) no tráfico internacional de órgãos e pessoas, responsável 
pela morte de muitos imigrantes, geralmente ilegais. 
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QUESTÃO 30.  

 

 
 
Observe a charge acima sobre o aquecimento global. 
 

 
 
Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-
se que 
 
a) os regimes climáticos da Terra são desprovidos de 

padrões que os caracterizem. 
b) as intervenções humanas nas regiões polares são mais 

intensas que em outras partes do globo. 
c) o processo de aquecimento global será detido com a 

eliminação das queimadas. 
d) a destruição das florestas tropicais é uma das causas do 

aumento da temperatura em locais distantes como os 
polos. 

e) os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam 
todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance 
regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 31.  

 
Durante os séculos XVI e XVII houve uma revolução no 
conhecimento humano, que mudou os rumos da humanidade. 
A “revolução científica” estabeleceu uma mudança no modelo 
científico. Dentre as características mais significativas da 
ciência moderna estão: 
 
a) o modelo geocêntrico e uma física qualitativa 
b) conhecimento baseado na experiência e concepção de 

universo finito 
c) utilização da matemática e experimentos 
d) modelo heliocêntrico e pensamento religioso 
e) ciência contemplativa e método dialético 
 
QUESTÃO 32.  

 
Galileu Galilei (século XVII) foi um dos maiores nomes da 
filosofia e da ciência em todos os tempos. Foi ele que 
aperfeiçoou o telescópio, utilizado como instrumento para 
melhor observar os astros. A utilização de artefatos como o 
telescópio mostram a importância: 
 
a) do uso dos sentidos, como a visão 
b) da experiência cotidiana 
c) das tradições filosóficas antigas e medievais 
d) da tecnologia 
e) do pensamento mítico 
 
QUESTÃO 33.  

 
“Penso, logo sou”, é a frase mais célebre do filósofo, cientista e 
matemático francês René Descartes (século XVII). Esta frase 
expressa a essência de uma filosofia do conhecimento 
chamada: 
 

a) empirismo 
b) criticismo 
c) ceticismo 
d) relativismo 
e) racionalismo 
 
QUESTÃO 34.  

 
A filosofia do inglês John Locke (século XVII) afirma que tudo 
que temos na mente passa primeiro pelos sentidos. A origem 
do conhecimento é a experiência. Por isso ela é chamada 
“empirismo” (do grego empeiria: experiência). Nossa mente é, 
portanto: 
 

a) repleta de ideias inatas 
b) uma tabula rasa (quadro em branco) 
c) diferente em cada ser humano 
d) um enigma filosófico 
e) uma estrutura que possui categorias a priori 
 
QUESTÃO 35.  

 
Immanuel Kant (século XVIII) é considerado por muitos o maior 
filósofo moderno, sendo uma síntese das filosofias racionalistas 
e empiristas. Ele elaborou uma filosofia “crítica”, que operou 
uma “revolução copernicana” no conhecimento. No sentido 
kantiano, qual o sentido da palavra “crítica”? 
 
a) falar mal do nosso intelecto 
b) mostrar que a nossa mente é uma tabula rasa 
c) estabelecer os limites do conhecimento humano 
d) revelar que nossa mente tem ideias inatas 
e) elogiar a nossa capacidade intelectual 
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 MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 36.  

 

O resultado da potencialização (
3

7
)2  é 

 

a) 
6

14
 

 

b) 
9

14
 

 

c) 
6

49
 

 

d) 
9

49
 

 

e) 
49

9
 

 
 
QUESTÃO 37.  

 
Para preparar bolos, uma confeitaria utiliza 5 tipos de massa, 5 
de recheio e 5 de cobertura. Utilizando um tipo de massa, um 
de recheio e um de cobertura, quanto bolos diferentes essa 
confeitaria pode preparar? 
 
a) 125 
b) 25 
c) 15 
d) 30 
e) 120 
 
QUESTÃO 38.  

 
O resultado da sentença 172 – 162 é: 
 
a) 29 
b) 30 
c) 31 
d) 32 
e) 33 
 
QUESTÃO 39.  

 

O resultado da potencialização (
5

3
) –2  é 

 

a) 
6

10
 

 

b) 
25

9
 

 

c) 
9

25
 

 

d) – 
25

9
 

 

e) – 
9

25
 

 
QUESTÃO 40.  

 
A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração 
causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo 
pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a 
garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os 
pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem 
um diâmetro interno de 0,00011 mm. 

Disponível em: www.gripenet.pt. Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado). 

Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza, em 
mm, é  
 
a) 1,1 × 10-1  
b) 1,1 × 10-2  
c) 1,1 × 10-3  
d) 1,1 × 10-4  
e) 1,1 × 10-5 
 
QUESTÃO 41.  

 
Um baralho de 52 cartas tem 4 símbolos (Espadas, Copas, 
Ouros e Paus) diferentes. Cada um desses símbolos 
representa um naipe. Cada naipe possui 13 cartas. Retirando-
se ao acaso uma carta de um baralho, qual a probabilidade 
aproximada de ela ser um rei? 
 
a) 7% 
b) 8% 
c) 9% 
d) 10% 
e) 11% 
 
QUESTÃO 42.  

 
De um grupo de 48 pessoas, 24 possuem cachorro como 
animal de estimação, 8 possuem gato e os demais não 
possuem animal ou possuem outra espécie de animal de 
estimação. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa desse 
grupo. Qual a probabilidade de ela possuir um cachorro de 
estimação?  
 
a) 20% 
b) 30% 
c) 40% 
d) 50% 
e) 60% 
 
QUESTÃO 43.  

 
Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma 
bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, 6 
bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distinta Arnaldo 
poderá vestir-se? 
 
a) 18 
b) 30 
c) 90 
d) 100 
e) 120 
 
QUESTÃO 44.  

 
Garotinho quer criar uma nova senha para seu computador, 
essa nova senha possuirá 4 dígitos, todos distintos. Qual das 
alternativas abaixo representa o total de senhas que podem ser 
criadas usando os números 1,2,3,4,5,6 e 7? 
 
a) 700 
b) 840 
c) 870 
d) 920 
e) 1000 
 
QUESTÃO 45.  

 
Uma empresa de comunicação conta com duas categorias de 
funcionários: Telemarketing e diretoria. Os funcionários da 
primeira categoria recebem R$ 950,00 mensalmente, enquanto 
os da segunda recebem R$ 9500,00. Sabendo que essa 
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empresa possui 63 funcionários no setor de telemarketing e 5 
diretores, o salário médio pago a eles é de, aproximadamente: 
 
a) R$ 5985,00 
b) R$ 4750,00 
c) R$ 1580,00 
d) R$ 950,00 
e) R$ 9500 
 
 

BIOLOGIA 
 
QUESTÃO 46.  

 
Não há uma definição exata para energia, mas podemos 

dizer que ela está associada à capacidade de produção de 
ação e/ou movimento e manifesta-se de muitas formas 
diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade etc. 

Segundo o Princípio de Lavoisier, a energia não pode 
surgir do nada e nem pode ser destruída. A única possibilidade 
que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, 
como a energia da queda d´água nas ____________ que é 
convertida em energia elétrica. 
 
a) termoelétricas. 
b) hidrelétricas. 
c) geotérmicas. 
d) nucleares. 
e) eólicas. 
 
QUESTÃO 47.  

 
As fontes de energia renováveis são aquelas que possuem 
um ciclo de renovação em escala de tempo humana, ou seja, 
estão sempre ________ para utilização e ____________, 
sendo a principal delas a ___________ proveniente da luz do 
sol. 
 

 
 
a) indisponíveis, se esgotam, energia do gás natural 
b) disponíveis, não se esgotam, energia nuclear 
c) indisponíveis, não se esgotam, energia solar   
d) disponíveis, não se esgotam, energia solar 
e) disponíveis, se esgotam, energia solar. 
 
QUESTÃO 48.  

 
As fontes não renováveis de energia são aquelas que se 
utilizam de recursos naturais _______, ou seja, que _______, 
seja em um futuro próximo, seja em um período de médio ou 
longo prazo. Em alguns casos, esse tipo de energia costuma 
apresentar problemas de ordem _______, além de disputas 
envolvendo a extração e comercialização de suas matérias-
primas.  
 
a) inesgotáveis, terão um fim, ambiental. 
b) esgotáveis, não terão um fim, ambiental. 
c) inesgotáveis, terão um fim, genética. 
d) esgotáveis, terão um fim, cultural. 
e) esgotáveis, terão um fim, ambiental. 
 

QUESTÃO 49.  

 
Os principais exemplos de fontes de energia não renováveis 
são os _______ e os combustíveis nucleares.  
 
a) combustíveis fósseis (biomassa, carvão mineral, gás 

natural e óleo de xisto.) 
b) combustíveis fósseis (petróleo, oceânica mineral, gás 

natural e óleo de xisto.) 
c) combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral, geotermica 

e óleo de xisto.) 
d) combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral, gás natural 

e óleo de xisto.) 
e) combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás natural e óleo 

de biomassa.) 
 
QUESTÃO 50.  

 

 
 
Nas usinas nucleares a energia térmica proveniente da 
fragmentação de átomos (fissão nuclear), geralmente vem do 
elemento _______, é utilizada para aquecer a água, que 
transforma em vapor, Esse vapor produzido é utilizado para 
colocar turbinas em movimento, tal como nas usinas térmicas. 
O maior acidente nuclear catastrófico ocorreu em abril de 1986 
no reator nuclear nº 4 da Usina Nuclear de _______, no norte 
da Ucrânia Soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia 
Soviética. 
 
a) urânio, Chernobyl. 
b) Césio, Goiânia. 
c) Magnésio, Niterói. 
d) Iodo, Chernobyl. 
e) Césio, Tokio. 
 
 

QUÍMICA 
 
QUESTÃO 51.  

 
Um cientista recebeu em seu laboratório 5 substâncias 
(substâncias de I a V) e construiu uma tabela com seus 
respectivos pontos de fusão e ebulição sob pressão de 1 atm. 
 

 
 

Analisando os dados da tabela acima podemos concluir que o 
estado de agregação da substância: 
a) I é líquido a 30°.  
b) II é gasoso a 25°C.  
c) III é sólido a 25°C.  
d) IV é líquido a 480°C.  
e) V é gasoso a 2400°C. 
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QUESTÃO 52.  

 
Considere quantidades iguais de matéria nos três modelos de 
estados físicos da água relacionados no esquema a seguir. 

 
 
Analisando os esquemas I, II e III, pode-se concluir que: 
 
a) No modelo I, ocorre menor força de coesão.  
b) No modelo II, ocorre maior absorção de calor do que no 

modelo I.  
c) No modelo III, ocorre maior coesão molecular do que no 

modelo I.  
d) A água líquida apresenta força de coesão menos que no 

estado de vapor. 
e) O vapor d’água está em estado de menor coesão do que a 

água líquida e a sólida. 
 
QUESTÃO 53.  

 
Um aluno percebeu alguns fenômenos no seu dia-a-dia e 
anotou alguns deles:  
 
I. A fusão do gelo.  
II. A transformação de uma pepita de ouro em uma joia.  
III. A digestão dos alimentos.  
IV. A queima do etanol nos motores dos automóveis.  
V. A sublimação da pastilha de naftalina colocada nos 

armários para proteger as roupas contra traças e baratas.  
 
Dos fenômenos acima anotados pelo aluno, podemos 
classificar como fenômenos químicos apenas:  
 
a) I, II, V  
b) III, IV  
c) IV, V  
d) I, IV, V 
e) III, IV, V  
 
QUESTÃO 54.  

 
Conhecidos os pontos de fusão e de ebulição de uma 
substância à pressão de 1 atm, é possível prever seu estado 
físico em qualquer temperatura, o que auxilia o 
desenvolvimento de métodos se separação de misturas em 
laboratório e na indústria. Assim, se a temperatura da 
substância estiver:  
 
a) abaixo do seu ponto de fusão, ela se encontra no estado 

líquido.  
b) acima do seu ponto de ebulição, ela se encontra no estado 

sólido.  
c) acima do seu ponto de fusão, ela se encontra no estado 

sólido.  
d) entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estará no 

estado líquido. 
e) entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estará no 

estado gasoso.  
 
 
 

QUESTÃO 55.  

 
Foi realizada uma festa de formatura do 9º ano do ensino 
fundamental de uma escola. Dois formandos estavam muito 
entusiasmados com a festa, que aconteceu em um dia quente. 
Percebendo os fenômenos químicos e físicos que ocorriam ao 
seu redor, afirmaram: 
 
I. O gelo, que está nos copos, após a ingestão dos sucos, 

está derretendo com muita facilidade. 
II. A carne do churrasco está ao ponto. 
III. Para acender o fogo na churrasqueira foi utilizado um 

pouco de etanol em gel, facilitando, assim, o processo. 
IV. A água da piscina não estava quente, porém visivelmente 

evaporava com facilidade devido à alta temperatura 
ambiente. 

 
Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ções) em que 
há presença de um fenômeno químico: 
 
a) II e III, apenas 
b) I e IV, apenas 
c) III, apenas 
d) II, apenas 
e) I, apenas 
 
 

FÍSICA 
 
QUESTÃO 56.  

 
Desde há muito que o homem descobriu as desvantagens da 
falta de um planejamento das atividades; igualmente percebeu 
vantagens em trabalhar segundo uma ordem, empregando 
sutis processos de atividade racional e prática na resolução de 
seus problemas. O cientista também executa suas 
investigações desta forma, em etapas bem marcantes que, no 
conjunto, classifica-se como: 
 
a) Método Científico 
b) Atitudes científicas 
c) Conhecimento científico 
d) Grupo controle. 
e) Estudos avançados 
 
QUESTÃO 57.  

 
No dia 22 de março comemorasse o Dia Internacional da 

Água. Celebra-se esse dia desde o ano de 1992, estabelecido 
pela ONU – Organização das Nações Unidas com a finalidade 
de conscientizar a população sobre o bom consumo e 
distribuição da água como fonte vital para a sobrevivência. 
Estimasse que apenas 0,77 % da água potável de todo planeta 
esteja disponível para a população em lagos, rios e reservas 
subterrâneas.  

Todavia, esta quantidade de água não é bem distribuída 
por diversos motivos; entre eles estão fatores políticos, 
financeiros, desequilíbrio ambiental e conflitos sociais. 
Sabendo que a água é um bem tão importante, organizações 
em todo mundo buscam apresentar maneiras para melhor 
distribuir de forma a diminuir a desigualdade social deste 
benefício.  

Segundo a OMS- Organização Mundial de Saúde e a 
Comunidade Científica da atualidade, considera benéfico que a 
quantidade de água que uma pessoa deva beber seja 2 L / dia. 
Sendo esta quantidade, relativamente suficiente para os 
principais processos químicos no corpo humano e seu bom 
funcionamento. 

Além disso, uma importante participação da utiização da 
água em nosso país, estar associada ao grande potencial de 
recursos hídricos na obtenção de energia elétrica, como por 
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exemplo as Usinas Hidrelétricas, que associadas a declividade 
(inclinação) de um terreno; isto é, a “ queda d’água” aumenta a 
vazão do fluxo (movimento) de água, permitindo a 
movimentação da turbina na geração de energia elétrica. A 
utilização de recursos hidrelétricos no Brasil, corresponde uma 
das principais fontes de energia elétrica no país.  
 

 
 
Referente ao contexto abordado sobre as Usinas Hidrelétricas, 
a Física é uma das Ciências Fundamentais e com grandes 
aplicações na construção das barragens para a geração de 
energia elétrica e sua distribuição.   
 
Desta forma, quais das alternativas abaixo, apresenta campos 
de aplicação da Física na obtenção de energia por meio dos 
recursos hídricos extraídos de uma usina hidrelétrica: 
 
a) Mecânica e Óptica 
b) Ondulatória e Acústica 
c) Cosmologia e astrobiologia 
d) Eletromagnetismo e mecânica  
e) Dinâmica e termodinâmica  
 
QUESTÃO 58.  

 
Através da concepção e construção sobre como conduzir o 
pensamento Científico, baseado em métodos Científicos, 
compreendeu-se que, além de conduzir os conhecimentos de 
tal forma que, o senso comum ou as limitações dos sentidos 
humanos pudessem interferir os resultados da pesquisa, era 
necessário também, classificar e sistematizar os campos de 
conhecimentos. Dentre os diversos campos da Ciência, ela 
pode ser organizada em Ciências Naturais ou da Natureza, 
Ciências Humanas e Ciência Exata. 
 
Em se tratando da FÍSICA como Ciência, podemos afirmar que 
ela se enquadra como: 
 
a) Ciência da Natureza  
b) Ciência Laboratorial  
c) Ciência do abstrato 
d) Ciência Biológica  
e) Ciência Filosófica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 59.  

 
A respeito dos eventos da natureza estudos pela Ciência, 
denominamos como fenômenos. Acerca disto, observe as 
seguintes ilustrações: 
 

FIGURA 1. DESCARGA ELÉTRICA 

 
 

FIGURA 2. FUSÃO DO METAL A MAIS DE 1000° C, EM 
SIDERÚRGICA. 

 
 
Sobre a caracterização de determinados fenômenos, uns são 
realizados espontaneamente outros são produzidos por meio 
da manipulação da natureza. De posse dos conhecimentos 
sobre a Matéria e a aplicação cientifica, segue as seguintes 
afirmações: 
 
I. Somente a descarga elétrica pode ser considerada um 

fenômeno natural. 
II. A fusão do metal é um fenômeno artificial e natural apenas 

em condições de temperatura ambiente, como 25 °C. 
III. A descarga elétrica e a fusão do metal podem ser 

consideradas fenômenos naturais ou artificiais pois podem 
ser visualizadas tanto na natureza quanto replicadas em 
laboratório mediante a experimentação. 

 
Desta forma, analisando as sentenças, marque a afirmativa 
que melhor define a relação sobre o fenômeno natural e 
artificial. 
 
a) Somente a I estar correta 
b) Somente I e II estão corretas 
c) Somente I e III estão corretas 
d) Somente II e III estão corretas 
e) Somente III está correta 
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QUESTÃO 60.  

 
Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do 
tempo, a partir de evidências experimentais, a exemplo dos 
modelos de Thomson, proposto com base em experimentos 
com tubo de raios catódicos e o de Rutherford, que, ao fazer 
incidir partículas alfa, α, sobre lâminas de ouro, observou que a 
maioria das partículas atravessavam a lâmina, algumas 
desviavam e poucas eram refletidas. 
 
A partir das considerações do texto, é correto destacar: 
 
a) O átomo em seu Núcleo é composto por partículas 

elementares como prótons, de carga elétrica positiva, e 
Nêutrons, sem carga elétrica, e orbitando ao redor o 
elétron, de carga elétrica negativa, de acordo com 
Rutherford. 

b) modelo de Thomson considera que o átomo é constituído 
por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. 

c) As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas 
estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. 

d) As experiências com raios catódicos evidenciaram a 
presença de partículas de carga elétrica positiva nos 
átomos dos gases analisados. 

e) experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir 
que as partículas positivas e negativas constituintes dos 
átomos têm massas iguais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


