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BIOLOGIA 

 

Questão 1  

Carl von Linné (1707-1778), denominado Lineu, em Português, através de sua obra Systema 

Naturae, propôs uma forma de denominar os seres vivos por intermédio do que chamou de 

"unidade básica de classificação" ou ESPÉCIE. Como exemplo, a ave conhecida popularmente 

como quero-quero é classificada, segundo o modelo de Lineu, como Vanellus chilensis. 

 

De acordo com esses conceitos, analise as afirmativas a seguir. 

I. O nome específico de um organismo é sempre composto de duas palavras: a 

primeira designa o gênero e a segunda, a espécie. 

II. O epíteto específico do quero-quero é chilensis e o nome genérico é Vanellus. 

III. O nome específico do quero-quero é binominal, e Vanellus é seu epíteto específico. 

IV. O nome específico do quero-quero é binominal, e Chilensis, assim escrito, é seu 

epíteto específico. 

V. A espécie Vanellus chilensis inclui o gênero seguido de seu epíteto específico: 

chilensis. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas  

A. II e III.    

B. IV e V.    

C. II e IV.    

D. II e V.   

 

QUESTÃO 2 

Em 1978, o geneticista Walter Gilbert propôs os termos exon para designar as regiões de um 
gene que codifica uma sequência de aminoácidos, e intron para designar as regiões de um 
gene não traduzidas, localizadas entre os exons.  
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A Ciência estima que seja de 30 mil o número de genes da espécie humana, no entanto, o 
número de proteínas diferentes esteja estimado entre 100 mil a 120 mil. Isso ocorre devido 
ao(à)  
 

A. união de proteínas recém-sintetizadas, formando novos compostos.    
B. Splicing, isto é, cortes e montagens diferentes do mesmo RNA-mensageiro.    
C. genes que, ativos em uma célula, podem estar inativados em outra.    
D. diferença da carga genética nos tipos de células diferenciados.    

   
 

QUESTÃO 3 

Observe o desenho esquemático abaixo. 

 
A célula acima constitui organismos tipicamente, 

 

A. autotróficos fotossintetizantes. 

B. heterotróficos decompositores. 

C. heterotróficos quimiossintetizantes. 

D. autotróficos quimiossintetizantes.  

 

QUESTÃO 4 

O quadro abaixo representa o código genético universal. 
 

 U C A G  



 

3 
 

U 

UUU
Fen

UUC

UUA
Leu

UUG









 

UCU

UCC
Ser

UCA

UCG








 

UAU
Tir

UAC

UAA
Fim

UAG









 

UGU
Cis

UGC

UGA Fim

UGG Trp





 

U 
C 
A 
G 

C 

CUU

CUC
Leu

CUA

CUG








 

CCU

CCC
Pr o

CCA

CCG








 

CAU
His

CAC

CAA
GIn

CAG









 

CGU

CGC
Arg

CGA

CGG








 

U 
C 
A 
G 

A 

AUU

AUC Ile

AUA

AUG Met/Início







 

ACU

ACC
Tre

ACA

ACG








 

AAU
Ans

AAC

AAA
Lis

AAG









 

AGU
Ser

AGC

AGA
Arg

AGG









 

U 
C 
A 
G 

G 

GUU

GUC
Val

GUA

GUG








 

GCU

GCC
Ala

GCA

GCG








 

GAU
Asp

GAC

GAA
Glu

GAG









 

GGU

GGC
Gli

GGA

GGG








 

U 
C 
A 
G 

 
A molécula de RNA mensageiro com a sequência CGAAUGACAAAAGGAUAACGU produz o 
segmento de proteína  
 

A. Met – Tre – Lis – Gli – Arg.    
B. Tre – Arg – Met.    
C. Arg – Met – Tre – Lis – Gli.    
D. Met – Tre – Lis – Gli.    

 

QUESTÃO 5 

Atualmente, em Belo Horizonte, há uma preocupação muito grande com uma doença que é 

causada por um protozoário e que é transmitida através da picada de mosquitos 

flebotomídeos. Essa doença, que pode matar o homem, causa destruição das vísceras, pois 

esses protozoários se alojam e se multiplicam nas células retículo-endoteliais do baço, fígado e 

medula óssea. O cão, que sofre ação de localização víscero-cutânea, é considerado como 

reservatório. 

O agente etiológico da doença anterior pertence ao gênero:  

A. Trypanosoma.    

B. Giardia.    

C. Leishmania.    

D. Plasmodium.    

 

QUESTÃO 6 

A figura ilustra os vasos sanguíneos maternos e fetais na região da placenta, responsável pela 
troca dos gases respiratórios oxigênio e dióxido de carbono. 
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Como a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos só iniciam após o nascimento, conclui-se 
que o sangue do cordão umbilical é conduzido   
 

A. pela veia, sob alta concentração de gás carbônico e baixa pressão hidrostática.     
B. pelas artérias, sob baixa concentração de gás oxigênio e baixa pressão hidrostática.     
C. pelas artérias, sob baixa concentração de gás oxigênio e alta pressão hidrostática.     
D. pelas artérias, sob alta concentração de gás oxigênio e alta pressão hidrostática.     

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 7 

Nos protozoários de água doce, embora a água passe continuamente do meio externo para o 

citoplasma, o meio interno tende a permanecer constante graças à ação dos vacúolos 

contráteis. O esquema abaixo indica o sentido em que a água se move em uma ameba, 

passando do meio externo para o citoplasma e deste para o vacúolo contrátil. 

 

Os processos responsáveis pelos movimentos I e II são, respectivamente, 

A. osmose e transporte ativo.    

B. difusão e osmose.    

C. transporte ativo e pinocitose.    

D. pinocitose e fagocitose.    

 

QUESTÃO 8 
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O tecido epitelial glandular é formado por glândulas que produzem e secretam substâncias no 

sangue ou em cavidades ou superfícies do corpo. A hipófise, que lança seus hormônios no 

sangue, e as glândulas salivares que lançam suas secreções na boca, são, respectivamente, 

glândulas:  

 

A. exócrinas, ambas.    
B. endócrinas, ambas.    
C. exócrina, endócrina.    
D. endócrina, exócrina.     

 

QUESTÃO 9 

As glândulas multicelulares se formam a partir da proliferação celular de um tecido e, após a 

sua formação ficam imersas em outro tecido, recebendo nutrientes e oxigênio. De acordo com 

o tipo de secreção que é produzido, as glândulas são classificadas basicamente em endócrinas 

e exócrinas. Entretanto, existe uma glândula que possui duas partes, uma exócrina e outra 

endócrina. 

A figura a seguir mostra um esquema comparativo da formação de dois tipos de glândulas. 

 

 
 
Com base na figura, assinale a opção que identifica, respectivamente, o tecido de onde as 

glândulas se originam, o tecido onde elas ficam imersas, a glândula I, a glândula II e um 

exemplo de uma glândula exócrina  

A. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, glândula exócrina, glândula endócrina e glândula 
salivar.    

B. Tecido conjuntivo, tecido epitelial, glândula exócrina, glândula endócrina e tireoide.    
C. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, glândula endócrina, glândula exócrina e pâncreas.    
D. Tecido conjuntivo simples, tecido epitelial, glândula endócrina, glândula exócrina e 

paratireoide.    
 

 

QUESTÃO 10 

Analise a representação da sequência de eventos que ocorrem no aparelho reprodutor 
feminino humano. 
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Caso não ocorra o fenômeno indicado pela seta, o destino do ovócito II é ser  
 

A. degenerado na tuba uterina.    
B. eliminado juntamente com a menstruação.    
C. mantido na tuba, aguardando outra ejaculação.    
D. retornado ao ovário para ser eliminado na outra ovulação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 

Questão 11 

Dois barcos - I e II - movem-se, em um lago, com velocidade constante, de mesmo módulo, 

como representado na figura: 
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Em relação à água, a direção do movimento do barco I é perpendicular à do barco II e as linhas 

tracejadas indicam o sentido do deslocamento dos barcos. 

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que a velocidade do barco II, medida 

por uma pessoa que está no barco I, é mais bem representada pelo vetor  

A. P.    
B. Q.    
C. R.    
D. S.    

 

Questão 12 

Analise o gráfico abaixo. Ele representa as posições x  em função do tempo t  de uma partícula 
que está em movimento, em relação a um referencial inercial, sobre uma trajetória retilínea. A 
aceleração medida para ela permanece constante durante todo o trecho do movimento. 
 

 
 
Considerando o intervalo de tempo entre 0  e 2t ,  qual das afirmações abaixo está correta?  

 
 

A. A partícula partiu de uma posição inicial positiva.    
B. No instante 1t ,  a partícula muda o sentido do seu movimento.    

C. No instante 1t ,  a partícula está em repouso em relação ao referencial.    

D. O módulo da velocidade medida para a partícula aumenta durante todo o intervalo de 
tempo.   

 

Questão 13 
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Um corpo A  é abandonado de um ponto situado a 10  metros acima do solo. No mesmo 
instante, um corpo B  é lançado verticalmente de baixo para cima com velocidade 0v  

suficiente para que possa atingir 10  metros de altura. 
 

 
 
Desprezando a resistência do ar, chamando respectivamente Av  e Bv  as velocidades de A  e 

B  quando se encontram a 5  metros de altura, o valor da razão A Bv v ,  em módulo é  

 
A. 4    
B. 2   
C. 1    

D.  ½   
 

Questão 14 

Em uma aula de Física, foram utilizadas duas esferas metálicas idênticas, X  e Y : X  está 
suspensa por um fio isolante na forma de um pêndulo e Y  fica sobre um suporte isolante, 
conforme representado na figura abaixo. As esferas encontram-se inicialmente afastadas, 
estando X  positivamente carregada e Y  eletricamente neutra.  
 

 
 
Considere a descrição abaixo de dois procedimentos simples para demonstrar possíveis 
processos de eletrização e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas dos enunciados, na ordem em que aparecem. 
 
I. A esfera Y  é aproximada de X,  sem que elas se toquem. Nesse caso, verifica-se 

experimentalmente que a esfera X  é _________ pela esfera Y.  
II. A esfera Y é aproximada de X,  sem que elas se toquem. Enquanto mantida nessa posição, 

faz-se uma ligação da esfera Y  com a terra, usando um fio condutor. Ainda nessa posição 
próxima de X,  interrompe-se o contato de Y  com a terra e, então, afasta-se novamente Y  

de X.  Nesse caso, a esfera Y  fica _________.  
 

A. atraída - eletricamente neutra    
B. atraída - positivamente carregada    
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C. atraída - negativamente carregada    
D. repelida - positivamente carregada   

 

 

Questão 15 

Uma pequena esfera de massa M  igual a 0,1kg  e carga elétrica q 1,5 Cμ  está, em equilíbrio 

estático, no interior de um campo elétrico uniforme gerado por duas placas paralelas verticais 
carregadas com cargas elétricas de sinais opostos. A esfera está suspensa por um fio isolante 
preso a uma das placas conforme o desenho abaixo. A intensidade, a direção e o sentido do 
campo elétrico são, respectivamente, 
 

Dados: cos 0,8θ   e sen 0,6θ   

 intensidade da aceleração da gravidade 2g 10 m / s  

 

  
 

A. 55 10 N / C,  horizontal, da direita para a esquerda.    

B. 55 10 N / C,  horizontal, da esquerda para a direita.    

C. 59 10 N / C,  horizontal, da esquerda para a direita.    

D. 59 10 N / C,  horizontal, da direita para a esquerda.    
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GEOGRAFIA 

Questão 16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os gráficos mostram a evolução do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) da China e dos 

Estados Unidos a partir do início dos anos 2000. 

Crescimento percentual do PIB da China       Crescimento percentual do PIB dos Estados Unidos 
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Desde o final do século XX, a China vem se destacando no cenário mundial. Essa proeminência 

ocorre porque sua economia apresenta 

 

A. crescimento médio elevado, superando inclusive o desempenho de várias potências 

econômicas mundiais.  

B. expansão constante do produto interno bruto, comportamento típico dos países mais 

desenvolvidos.   

C. regularidade na expansão da riqueza, inexistindo oscilações anuais no ritmo de 

crescimento da economia nacional.   

D. vinculação ampla com a economia norte-americana, pois ambas passaram imunes as 

recessões econômicas no século XXI.  

 

Questão 17 

O gráfico mostra a taxa de analfabetismo por grupo de faixa etária no Brasil em 2012.  

 

                    (Folha de São Paulo, 28 set. 2013. p. C-07.) 

No final do século XX e início do XXI, ações e investimentos governamentais democratizaram o 

acesso à educação básica assim como melhoraram sua qualidade. Uma evidência desse 

processo é a  

 

A. erradicação do analfabetismo para a parcela da população jovem ainda em idade 

escolar.  

  

(http://goo.gl/EuZFB6. Acesso: 20/11/2013. Adaptado.)          (http://goo.gl/SmIvR7 Acesso: 20/11/2013. Adaptado.) 

 

http://goo.gl/EuZFB6
http://goo.gl/SmIvR7
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B. estabilização na queda da taxa de analfabetismo desde as últimas décadas do século 

XX.  

C. redução da taxa de analfabetismo entre os mais jovens quando comparada aos mais 

velhos.  

D. universalização da alfabetização entre aqueles que compõem a população de maior 

idade.   

 

Questão 18 

Todos os anos, milhares de imigrantes clandestinos tentam chegar à costa italiana, a bordo de 

embarcações em péssimo estado, oriundos do litoral norte-africano - em especial, da Líbia e 

Tunísia. Embora a maioria dos imigrantes seja da África subsaariana, também há pessoas 

procedentes de Síria, Afeganistão e até mesmo do sul asiático. O governo italiano tem 

intensificado a vigilância policial na costa mediterrânea e agilizado as deportações de 

imigrantes clandestinos. 
(http://goo.gl/7F6WxF  Acesso: 12/12/2013. Adaptado.)  

 

Alguns países desenvolvidos estão adotando medidas para fortalecer o controle em suas 

fronteiras internacionais. As medidas anti-imigração tomadas pelo governo italiano procuram 

desestimular a  

 

A. entrada de pessoas provindas de países subdesenvolvidos em busca de trabalho.  

B. formação de sociedades caracterizadas pela homogeneidade étnica e cultural.  

C. restrição ao direito de deslocamento livre pelo espaço geográfico mundial.  

D. tendência emigratória comum aos italianos que buscam renda na África e na Ásia.  

 

Questão 19 
Munidos de aparelhos de GPS (Sistema de Posicionamento Global), mais de 55 pequenos 

agricultores, dos municípios de Santarém e Belterra no Pará, mapearam os efeitos da 

expansão da lavoura da soja sobre rios, florestas e a demografia de 121 comunidades. O mapa 

é um exemplo de um fenômeno novo na Amazônia: como as tecnologias da informação vêm 

sendo usadas por populações locais para se contraporem a latifundiários, madeireiros e 

grileiros e para se tornarem visíveis ao poder público.  
(http://goo.gl/OgPa0f Acesso: 25/09/2013.) 

 

O uso de tecnologias oferece novas possibilidades às populações tradicionais, porque permite 

que elas se tornem 

 

A. conectadas ao restante da sociedade, sendo capazes de dar visibilidade às suas 

demandas.  

B. excluídas pela menor capacidade de interferir ativamente na realidade política local e 

regional.  

C. fragilizadas considerando o menor grau de comunicação e interação delas com o poder 

público.   

http://goo.gl/7F6WxF
http://goo.gl/OgPa0f
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D. submissas em relação ao avanço da fronteira agrícola e do desmatamento das florestas 

locais.   

 

Questão 20 

A ilustração mostra a evolução de um relevo ao longo do tempo. 

 
                                (http://goo.gl/rXMcpF  Acesso: 24/10/2013. Adaptado.) 

 

A superfície terrestre está exposta, ao longo do tempo geológico, a agentes internos e 

externos. Independente da sua localização no globo, ela sofre com esses agentes que podem 

ser diferentes se analisarmos a região dos polos ou próximo à linha do Equador. Sendo assim, 

uma característica comum à superfície da Terra é ter  

 

A. constantemente a topografia acidentada.   

B. continuamente a sua forma modificada. 

C. imunidade aos agentes modeladores.  

D. resistência a ação erosiva das rios. 

 

HISTÓRIA 

Questão 21 

Leia o texto.  

 

E aproximava-se o tempo da chegada das notícias de Portugal sobre a vinda das suas 

caravelas, e esperava-se essa notícia com muito medo e apreensão; e por causa disso não 

havia transações, nem de um ducado [...] Na feira alemã de Veneza não há muitos negócios. E 

isto porque os Alemães não querem comprar pelos altos preços correntes, e os mercadores 

venezianos não querem baixar os preços [...] E na verdade são as trocas tão poucas como se 

não poderia prever.  
DIÁRIO DUM MERCADOR VENEZIANO, 1508.  

O quadro descrito nesse texto pode ser relacionado à 

 

A. comercialização das drogas do sertão e produtos tropicais da colônia do Brasil. 

B. distribuição, na Europa, da produção açucareira do Nordeste brasileiro.  

C. importação pelos portugueses das especiarias das Índias Orientais.  

D. participação dos portugueses no tráfico de escravos da Guiné e de Moçambique. 

http://goo.gl/rXMcpF
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Questão 22 

A presença holandesa no Brasil colônia causa, até hoje, polêmicas entre historiadores. As 

controvérsias se localizam, sobretudo, em relação à atuação de Maurício de Nassau, que 

dirigiu os empreendimentos da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Nassau conseguiu 

destacar-se, mas terminou sendo demitido em 1643.  

Com relação ao seu governo, é correto afirmar que:  

 

A. procurou restabelecer a produção do açúcar, mas fracassou devido à falta de recursos. 

B. teve cuidados especiais com o Recife, onde fixou sua residência, melhorando suas 

condições. 

C. apesar do empenho, não conseguiu aumentar os domínios territoriais dos holandeses. 

D. não conseguiu estabelecer boas relações com os grandes proprietários que tramavam, 

desde o início, sua expulsão. 

 

 

 

 

Questão 23 

A corrida do ouro em Minas Gerais no final do século XVII trouxe uma riqueza muito grande 

para a Coroa portuguesa, mas também exigiu muitos esforços no sentido de fiscalizar a 

produção e punir o contrabando.  

Assinale a expressão correta a respeito das medidas fiscais empreendidas por Portugal na área 

das minas: 

 

A. apesar dos protestos dos fidalgos encarregados da arrecadação, a Coroa portuguesa 

evitava pressionar os produtores através das derramas, limitando-se a aumentar os 

impostos. 

B. sem conseguir se impor aos proprietários das minas, a administração colonial passou a 

permitir a livre comercialização do ouro, arrecadando impostos nos portos e nas 

estradas. 

C. a administração colonial instalou as casas de fundição para regulamentar a produção 

do ouro e arrecadar mais impostos, obtendo apoio dos proprietários das minas. 

D. ao aumentar a carga fiscal e as casas de fundição, a Coroa logrou aumentar a 

arrecadação de impostos, mas provocou a revolta dos proprietários das minas. 

 

Questão 24 

“A falência do modelo imperial, a ausência de poderes centralizadores fortes (as monarquias 

ainda são uma incerteza) favorecem o recurso aos superiores, sejam os que residem na cidade, 
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sejam os que vivem no campo. É em volta deles que se reúnem, em caso de necessidade, 

homens, animais, colheitas e instrumentos de trabalho.” 

Jacques Le Goff. Em busca da Idade Média. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008, p. 157-158. Adaptado. 

O texto caracteriza um processo histórico, notável na Idade Média ocidental, que contribuiu 

decisivamente para a afirmação do 

A. absolutismo e da servidão. 

B. senhorio e da feudalidade. 

C. encastelamento e do capitalismo. 

D. nacionalismo e da hereditariedade. 

 

Questão 25 

Quanto seja louvável a um príncipe manter a fé, aparentar virtudes e viver com integridade, 

não com astúcia, todos o compreendem; contudo, observa-se, pela experiência, em nossos 

tempos, que houve príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a 

palavra dada, e souberam, pela astúcia, transtornar a cabeça dos homens, superando, enfim, 

os que foram leais (...). Um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada 

quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. 
(Nicolau Maquiavel, O Príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 73-85.) 

A partir desse excerto da obra, publicada em 1513, é correto afirmar que: 

A. O jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política 
moderna explicitadas por Maquiavel. 

B. A prudência, para ser vista como uma virtude, não depende dos resultados, mas de estar 
de acordo com os princípios da fé. 

C. Os princípios e não os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do 
governante, por isso é louvável a integridade do príncipe. 

D. A questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe e, por isso, ele não 
precisa cumprir a palavra dada, desde que autorizado pela Igreja. 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

INSTRUCTIONS : This test presents two texts. Read them carefully and then choose the correct 

alternatives that answer the questions or complete the statements placed after each one. The 

alternatives must be chosen in accordance with the content of the texts.   

Text 1 

 

The global mortality rate for children younger than 5 has dropped by nearly half since 1990, the United 

Nations said Tuesday in an annual report on progress aimed at ensuring child survival, but the decline 

still falls short of meeting the organization’s goal of a two-thirds reduction by next year. Without 

accelerated improvements in reducing health risks to young children, the report said, that goal will not 

be reached until 2026, 11 years behind schedule. Nearly all of the countries with the highest mortality 

rates are in Africa, the report said, and two countries that are among the world’s most populous - India 

and Nigeria - account for nearly a third of all deaths among children younger than 5.  
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A collaboration of Unicef, other United Nations agencies and the World Bank, the report provides a 

barometer of health care and nutrition in every country. A child mortality rate can be a potent indicator 

of other elements in a country’s basic quality of life.  

The report showed that the mortality rate for children younger than 5, the most vulnerable period, fell 

to 46 deaths per 1,000 live births last year, from 90 per 1,000 births in 1990. It also showed that the gap 

in mortality rates between the richest and poorest households had fallen in all regions over most of the 

past two decades, except for sub-Saharan Africa.  

The report attributed much of the progress to broad interventions over the years against leading 

infectious diseases in some of the most impoverished regions, including immunizations and the use of 

insecticide-treated mosquito nets, as well improvements in health care to expectant mothers and in 

battling the effects of diarrhea and other dehydrating maladies that pose acute risks to the young.  

“There has been dramatic and accelerating progress in reducing mortality among children, and the data 

prove that success is possible even for poorly resourced countries,” Dr. Mickey Chopra, the head of 

global health programs for Unicef, said in a statement about the report’s conclusions.  

Geeta Rao Gupta, Unicef's deputy executive director, said, “The data clearly demonstrate that an 

infant’s chances of survival increase dramatically when their mother has sustained access to quality 

health care during pregnancy and delivery.”  

Despite the advances, from 1990 and 2013, 223 million children worldwide died before their fifth 

birthday, a number that the report called “staggering.” In 2013, the report said, 6.3 million children 

younger than 5 died, 200,000 fewer than the year before. Nonetheless, that is still the equivalent of 

about 17,000 child deaths a day, largely attributable to preventable causes that include insufficient 

nutrition; complications during pregnancy, labor and delivery; pneumonia; diarrhea; and malaria.  

While sub-Saharan Africa has reduced the under-5 mortality rate by 48 percent since 1990, the report 

said, the region still has the world’s highest rate: 92 deaths per 1,000 live births, nearly 15 times the 

average in the most affluent countries. Put another way, the report said, children born in Angola, which 

has the world’s highest rate - 167 deaths per 1,000 live births - are 84 times as likely to die before they 

turn 5 as children born in Luxembourg, with the lowest rate - two per 1,000.  

The report noted that “a child’s risk of dying increases if she or he is born in a remote rural area, into a 

poor household or to a mother with no education.”  
From: www.nytimes.com  Sept. 16, 2014.  

Question 26 

One positive aspect Dr. Chopra cites is that the report shows  

 

A. mortality rates in poor houses have decreased mainly in South America.    

B. success can be achieved even in poor countries.    

C. pneumonia, diarrhea, and malaria have finally been beaten.    

D. immunizations are powerful tools in the fight against sicknesses.    

   

 

 

Question 27 

Some of the broad interventions that brought progress against the mortality rate for children 

include  

 

A. fighting dehydrating maladies in India.    

http://www.nytimes.com/
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B. building better schools in poorly resourced regions.    

C. using mosquito nets treated with insecticide.    

D. giving birth control pills to teenage girls.    

   

Question 28 

According to the UN annual report, one of the factors that increase the risk of a child’s death is   

 

A. being born in an isolated countryside region.    

B. having many brothers and sisters.    

C. not having relatives to help.    

D. being raised by one parent only.    

   

Question 29 

Although the United Nations annual report shows mortality rate for children under 5 has 

dropped considerably worldwide, it is crucial to note that  

 

A. the World Bank has to invest more money in the next two years.    

B. malaria and pneumonia still pose a serious problem for African children.    

C. the UN's goal will only be achieved within twelve years.    

D. insufficient nutrition is the biggest challenge for impoverished regions.    

   

Question 30 

The world's highest under-five mortality rate is in 

  

A. Asian countries.    

B. Brazil.    

C. China.    

D. sub-Saharan Africa.    

   

Question 31 

Infant mortality rate is among the factors that account for the measurement of a nation’s  

 

A. level of education.    

B. economic growth.    

C. democratic policies.    

D. quality of life.    
 

 

 

Text 2 
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Three-year-old Teddy Lasry was napping yesterday in his cowboy outfit yesterday at his family's Fifth 

Ave. apartment when he shot up in bed screaming. A 3-foot-long black-and-white snake was coiled 

around his left arm and had just bitten his pinky. 

"The baby-sitter freaked out," said Teddy's father, David Lasry, who, along with his wife, Evelyn, was at 

work when the reptile showed up about 4 p.m. 

The horrified nanny called 911 and the building's doorman. The doorman and two cable TV workers 

helped pry the snake off the boy's arm and stow it in a garbage bag, Lasry said. 

Police rushed Teddy to Mount Sinai Medical Center, where his parents said he spent two hours attached 

to a heart monitor as a precaution in case the snake was poisonous. 

It wasn't. Experts at the snakebite treatment center at Jacobi Medical Center in the Bronx, where cops 

took the critter, determined it was a non-venomous California king snake. 

But how did it end up in Teddy's bed? 

A little sleuthing determined that the serpent had escaped two weeks ago from its cage in the 

apartment of a doctor whose family lives four floors below the Lasrys. The apologetic owner said his 

son's pet snake likely traveled up the radiator pipes and into his neighbor's apartment. 

"It's a very docile, very harmless snake," he said. "It's handled by our family all the time." 

Lasry, 42, a fine arts publisher, said he believed the pet was simply hungry after two weeks of cruising. 

Teddy's mother, Evelyn Lasry, 37, said her son seems to have gotten over his fright by thinking of himself 

as a hero cowboy as he rode in the back of the police cruiser to the hospital. 

"I told Teddy he's a pretty snake, a nice pet snake who got out of his cage," Evelyn Lasry said. "But he 

asked, 'Why did he bite my finger, Mamma?' And I said, 'Because he saw that you are a big boy, Teddy, 

in your cowboy outfit and he got scared.'" 

 

Question 32 

What did the babysitter do? 

 

A. She ran out of the apartment. 

B. She took the snake off Teddy's arm. 

C. She called for help. 

D. She called the television company. 

 

Question 33 

 What do we learn about the snake? 

A. It was poisonous. 

B. It had escaped from a zoo. 

C. It was about a meter long. 

D. It had escaped earlier in the afternoon. 

 

Question 34 

Which of these statements is true? 

A. Teddy was awake when the snake arrived. 

B. Teddy's father was working and his mother was at home. 
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C. Teddy needed a heart machine to stay alive for two hours. 

D. The snake is used to being touched. 

 

Question 35 

 What does Teddy think now of the snake attack? 

A. He was attacked because the snake was scared of him. 

B. He was attacked because he was asleep. 

C. He was attacked because the snake was hungry. 

D. He was attacked because his parents weren't at home. 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 

Ahora, lo peor es la epidemia del pánico 

 “Ahora, peor que la gripe porcina es la epidemia del 
pánico que se está instalando en el país”, apuntó ayer Juan 
Carr, fundador de la Red Solidaria, que fue convocado 
oficialmente por el Gobierno para trabajar en la prevención 
de la enfermedad. 
 Así calificó Carr las reacciones de los directivos de 
algunas escuelas de la Capital y de la provincia de Buenos 
Aires que decidieron que los alumnos y docentes (o sus 
familiares) que hubieran viajado a zonas endémicas o que 

padecieran síndromes febriles deben presentar un certificado médico que acredite que no 
tienen la enfermedad para volver a clases. 
 Según Carr, se trata de una reacción discriminatoria. “Para un adolescente o un chico 
es terrible que sus amigos no quieran verlo o hablarle por temor al contagio. Es absurdo y está 
basado en la ignorancia”, dijo Carr a La Nación. 
 La lista de reacciones discriminatorias continúa con ejemplos como el de Mendoza, en 
la que un grupo de vecinos atacó con piedras el ómnibus que llegaba desde Chile, en cuyo 
interior viajaba un hombre que tenía fiebre, pero no gripe porcina. “Tenemos redes en Nueva 
York, Europa, México, entre otros lugares, y venimos observando el comportamiento de la 
comunidad frente a la pandemia. De los 48 países en los que apareció el virus, la peor reacción 
fue la de Mendoza. Es el manual de lo que no hay que hacer”, dijo. 
 “Hoy, lo más riesgoso no es el virus: es el pánico. El miedo es muy vendedor, nos vende 
barbijos y nos hace consumir ciertos productos. Son lógicas las razones del miedo: éste es un 
virus que la humanidad no conoce y teme. Lo tremendo es que cualquiera que tenga fiebre sea 
discriminado”, dijo. 
 Carr aseveró que el miedo se combate con información científica. “Si esto continúa así, 
va a hacer más daño la discriminación que el virus en sí mismo”, afirmó. 

http://www.lanacion.com.ar 

 

Cuestión 26 

 A partir de la lectura del título y del texto, es CORRECTO afirmar que  
A. el arma para combatir la enfermedad es la información científica. 
B. el miedo puede ser convertido en algo más grave que la enfermedad en sí. 
C. el miedo no se justifica pues ya se conocen las consecuencias del virus. 
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D. el virus sólo puede ser inoculado si no hay prejuicios por parte de la población. 
 

Cuestión 27 

Según el texto, es CORRECTO afirmar que lo que dice Juan Carr tiene por objetivo 
A. indicar que los enfermos de la pandemia de influenza deben ser controlados y aislados con 

rigor 
B. hacer notar a la población que la epidemia de gripe es severa y debe combatirse a 

cualquier costo. 
C. censurar las reacciones discriminatorias, que están basadas en el miedo y la ignorancia. 
D. explicar que el miedo es lógico y que ciertas consecuencias violentas son inevitables. 
 

 

Cuestión 28 

Teniendo en cuenta el ejemplo de lo que ocurrió en Mendoza, identifique la proposición 
CORRECTA.  
A. Según Juan Carr, los acontecimientos de Mendoza representan todo lo que no debe 

hacerse. 
B. El caso de Mendoza es el único ejemplo en lo que se refiere a la prevención de la gripe. 
C. Hay redes solidarias en 48 países y en todos hubo algún incidente como el de Mendoza. 
D. No se debió atacar un ómnibus con piedras porque no estaba comprobado el caso de 

gripe. 
 

Cuestión 29 

 “De los 48 países en los que apareció el virus, la peor reacción fue la de Mendoza. Es el 
manual de lo que no hay que hacer”. El numero expresado en la frase anterior se escribe 
A. Quarenta ochio 
B. Cuarenta ocho 
C. Cuarenta y ocho 
D. Quarenta Y ocho 

 

Cuestión 30 

  “Si esto continúa así, va a hacer más daño la discriminación que el virus en sí mismo […]” (último 

párrafo) 

En este fragmento del texto, se expresa una idea de 
A. concesión y consecuencia. 

B. condición y oposición. 

C. Contraposición  y explicación 

D. condición y consecuencia. 
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Vivir para contarla 
Desde  que tuve memoria sufrí la tortura matinal de que Mina me cepillara  los 

dientes, mientras ella gozaba del privilegio mágico de quitarse los suyos para lavarlos, y 

dejarlos en un vaso con agua mientras dormía. Convencido de que era su dentadura natural 

que se quitaba y ponía por artes guajiras, hice que me mostrara  el interior de la boca para ver 

cómo era por dentro el revés de los ojos, del cerebro, de la nariz, de los oídos, y sufrí  la 

desilusión de no ver nada más que el paladar . Pero nadie me descifró el prodigio y por un 

buen tiempo me  empeciné mucho en que el dentista me hiciera lo mismo que a la abuela, 

para que ella me cepillara los dientes mientras yo jugaba en la calle. 

(Gabriel García Marques - Vivir para contarla) 

Cuestión 31 

¿Cuál era el gran deseo del personaje? 

A. comprender  los truques  de  su  abuela para no  necesitar  cepillar  sus dientes 
B. llevar dentadura postiza como la abuela 
C. se quedar para siempre jugando en la calle 
D. cepillarse  los dientes  fuera de la boca como hacía la abuela 
 

Cuestión 32 

 De acuerdo al texto, sólo no es verdad  que: 

A. pese  a sus intentos el personaje no logró  ver  el revés de los  ojos  de Mina, la  abuela 
B. el personaje le pidió  al dentista para que sus dientes fueran como  los de la abuela 
C. Cepillarse  los dientes cada mañana  no era ningún sufrimiento una vez que la abuela 

siempre ayudaba al personaje. 
D. la dentadura de la abuela se quedaba en un vaso de agua mientras ella  dormía. 

 

Cuestión 33 

 “Convencido de que era su dentadura natural que se quitaba y ponía por artes guajiras…” Por 

el termino destacado se entiende que : 

A. artes de insensatez 
B. artes de los niños 
C. artes de brujería 
D. artes de familia 
 
 

Cuestión 34 

  En la frase “Pero nadie me descifró el prodigio y por un buen tiempo me  empeciné mucho en 

que el dentista me hiciera lo mismo que a la abuela” aparece destacada la palabra mucho. 

Marca bajo la frase  dónde su forma apocopada fue utilizada de manera incorrecta 

A. No iba muy lejos. 

B. Se sentía muy feliz en aquel día. 
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C. El dolor era muy fuerte. 

D. En el concierto, todos han cantado muy. 

Cuestión 35 

 “… hice que me mostrara  el interior de la boca para ver como era por dentro el revés de los 

ojos, del cerebro, de la nariz, de los oídos”. Son también partes del cuerpo : 

A. tobillo, ojos, brazo, rodilla 

B. oreja, talón, cuello, jamón 

C. lechuga, pierna, ombligo, olvido 

D. ojos, tobillo, espaldas, zanahoria 

 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

 

PELÉ: 1000 

O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols, como Pelé.  É fazer um gol como Pelé. 

Aquele gol que gostaríamos tanto de fazer, que nos sentimos maduros para fazer, mas que, 

diabolicamente, não se deixa fazer. O gol.  

Que adianta escrever mil livros, como simples resultado de aplicação mecânica, mãos 

batendo máquina de manhã à noite, traseiro posto na almofada, palavras dóceis e resignadas 

ao uso incolor? O livro único, este não há condições, regras, receitas, códigos, cólicas que o 

façam existir, e só ele conta – negativamente – em nossa bibliografia. Romancistas que não 

capturam o romance, poetas de que o poema está-se rindo a distância, pensadores que 

palmilham o batido pensamento alheio, em vão circulamos na pista durante 50 anos. O muito 

papel que sujamos continua alvo, alheio às letras que nele se imprimem, pois aquela não era a 

combinação de letras que ele exigia de nós. E quantos metros cúbicos de suor, para chegar a 

esse não-resultado! 

 Então o gol independe de nossa vontade, formação e mestria? Receio que sim. 

Produto divino, talvez? Mas, se não valem exortações, apelos cabalísticos, bossas mágicas para 

que ele se manifeste... Se é de Deus, Deus se diverte negando-o aos que o imploram, e, 

distribuindo-o a seu capricho, Deus sabe a quem, às vezes um mau elemento. A obra de arte, 

em forma de gol ou de texto, casa, pintura, som, dança e outras mais, parece antes  coisa-em-

ser da natureza, revelada arbitrariamente, quase que à revelia do instrumento humano usado 

para a revelação. Se a obrigação é aprender, por que todos que aprendem não a realizam?Por 

que só este ou aquele chega a realizá-la? Por que não há 11 Pelés em cada time? Ou 10, para 

dar uma chance ao time adversário?  

O Rei chega ao milésimo gol (sem pressa, até se permitindo o charme de retificar para 

menos a contagem) por uma fatalidade à margem do seu saber técnico e artístico. Na 

realidade, está lavrando sempre o mesmo tento perfeito, pois outros tentos menos apurados 

não são de sua competência. Sabe apenas fazer o máximo, e quando deixa de destacar-se no 

campo é porque até ele tem instantes de não-Pelé, como os não-Pelés que somos todos.  
ANDRADE, Carlos Drummond de. O poder ultrajovem. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 1986. p. 133. (Fragmento)  
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Questão 36 

 “Romancistas que não capturam o romance, poetas de que o poema  está-se rindo a distância, 

pensadores que palmilham o batido pensamento alheio, em vão circulamos na pista durante 50 

anos.” (linhas 10-13)  

Considerando o contexto da crônica, é CORRETO afirmar que, nesse trecho, o autor 

 

A. alude ao fato de os escritores fracassarem na tentativa de alcançar o livro único.  

B. critica os escritores contemporâneos que se empenham em obter notoriedade.  

C. desqualifica o esforço dos demais escritores para valorizar o trabalho do cronista.  

D. destaca o trabalho repetitivo dos escritores, apesar de considerá-lo inútil.  

 

 

Questão 37 

É CORRETO afirmar que, no primeiro parágrafo do texto, com a repetição da palavra “gol”, o 

autor 

 

A. classifica os diversos gols de Pelé e sua maneira inconfundível de  fazê-los.  

B. destaca a singularidade de Pelé, o que ultrapassa a ideia de quantificar gols.  

C. leva a crer que fazer mil gols é tão extraordinário quanto fazer um único gol.  

D. mostra que Pelé fez diferentes tipos de gols, conforme as oportunidades. 

 

Questão 38 

Assinale a alternativa em que o termo (ou expressão) destacado no trecho transcrito NÃO 

corresponde, quanto à significação, ao termo (ou expressão) entre colchetes.  

 

A. Mas, se não valem exortações, apelos cabalísticos, bossas mágicas para que ele se 

manifeste... (linhas 18-20)   [IMPROPÉRIOS]  

B. O livro único, este não há condições, regras, receitas, códigos, cólicas que o façam 

existir [...] (linhas 8-9)   [PERFEITO]  

C. [...] quase que à revelia do instrumento humano usado para a revelação. (linhas 24-25)   

[SEM CONHECIMENTO]  

D. [...] (sem pressa, até se permitindo o charme de retificar para menos a contagem) [...] 

(linhas 29-30)   [CORRIGIR] 

 

Questão 39 

Assinale a alternativa em que a função da(s) palavra(s) destacada(s) no  trecho transcrito NÃO 

está corretamente explicitada entre colchetes.  

 

A. Aquele gol que gostaríamos tanto de fazer, que nos sentimos maduros para fazer, mas 

que, diabolicamente, não se deixa fazer. (linhas 2-4) [INDICA UMA CONSEQUÊNCIA]  

B. Então o gol independe de nossa vontade, formação e mestria? Receio que sim. (linhas 

17-18)   [INTRODUZ UMA CONCLUSÃO]  
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C. O muito papel que sujamos continua alvo, alheio às letras que nele se imprimem, pois 

aquela não era a combinação de letras que ele exigia de nós. (linhas 13-15)   

[APRESENTA UMA JUSTIFICATIVA]  

D. Por que não há 11 Pelés em cada time? Ou 10, para dar uma chance ao time 

adversário. (linhas 27-28)   [EXPRESSA UMA FINALIDADE] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 40 

Leia este trecho inicial da reportagem: 

 

O submundo da cana Pontualmente às 4h42min, a canavieira Ilma Francisca de Souza parte 

para o trabalho com a sua marmita fornida de arroz coberto por uma lingüiça cortadinha. Em 

outro bairro de Serrana, ainda antes de o sol nascer, Rosimira Lopes sai para o canavial 

levando arroz com um só acompanhamento: feijão.  

Durante o dia, elas vão dar conta da comida, que já terá esfriado. A despeito do notável 

progresso que ergue usinas de etanol com tecnologia assombrosa, o Brasil segue sem servir 

refeições quentes aos lavradores da cana-de-açúcar. A boia continua fria. 
Folha de S. Paulo, São Paulo, 24 ago. 2008. Caderno Mais, p. 4. 

 

Reflita sobre as afirmativas feitas, abaixo, em relação ao trecho lido:  

 

I – O título já anuncia um ponto de vista que pretende ressaltar aspectos negativos do tema a 

ser apresentado.  

II- A apresentação da rotina de trabalhadoras pretende dar um caráter de veracidade aos 

fatos, além de humanizar a temática discutida. 

III – A descrição apresentada expõe claramente as contradições existentes no processo de 

produção do etanol.  

IV A apresentação do modo de vida dos trabalhadores adquire um caráter mais imparcial, já 

que a descrição se mantém isenta de avaliação. 

 

São CORRETAS apenas as afirmativas 

  

A. I  e  III.  

B. II  e  IV.  

C. I,  II  e  III.  

D. I,  III  e  IV. 

 

Questão 41 
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Senhora, que bem pareceis! 

Se de mim vos recordásseis 

que do mal que me fazeis 

me fizésseis correção, 

quem dera, senhora, então 

que eu vos visse e agradasse. 

  

Ó formosura sem falha 

que nunca um homem viu tanto 

para o meu mal e meu quebranto! 

Senhora, que Deus vos valha! 

Por quanto tenho penado 

seja eu recompensado 

vendo-vos só um instante. 

  

De vossa grande beleza 

da qual esperei um dia 

grande bem e alegria, 

só me vem mal e tristeza. 

Sendo-me a mágoa sobeja, 

deixai que ao menos vos veja 

no ano, o espaço de um dia. 

  

Rei D. Dinis 
 CORREIA, Natália. Cantares dos trovadores galego-portugueses.  

Seleção, introdução, notas e adaptação de Natália Correia. 2. ed. Lisboa: Estampa, 1978. p. 253.  

  

Quem te viu, quem te vê 

  

Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala 

Você era a favorita onde eu era mestre-sala 

Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua 

Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua 

  

Hoje o samba saiu procurando você 

Quem te viu, quem te vê 

Quem não a conhece não pode mais ver pra crer 

Quem jamais a esquece não pode reconhecer 

[...] 

 Chico Buarque 

  

  

A cantiga do rei D. Dinis, adaptada por Natália Correia, e a canção de Chico Buarque de 

Holanda expressam a seguinte característica trovadoresca: 

 

A. a vassalagem do trovador diante da mulher amada que se encontra distante.   
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B. a idealização da mulher como símbolo de um amor profundo e universal.   

C. a personificação do samba como um ser que busca a plenitude amorosa.   

D. a possibilidade de realização afetiva do trovador em razão de estar próximo da pessoa 

amada.   

  

Questão 42 

Em 2014, o jesuíta José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco I, tornando-se o 

terceiro santo brasileiro. Muito embora tenha nascido nas Ilhas Canárias, Anchieta ficou 

conhecido como o “Apóstolo do Brasil”, legando-nos importantes textos, os quais dão a tônica 

da função da literatura no início do período colonial brasileiro. Entre seus poemas, destaca-se 

“A Santa Inês”. No poema, nota-se o emprego figurativo e religioso do mais básico dos 

alimentos da época: o pão. 

  

A Santa Inês 

Na Vinda de sua Imagem 

  

Cordeirinha linda, 

Como folga o povo 

Porque vossa vinda 

Lhe dá lume novo! 

[…] 

Também padeirinha 

Sois de nosso povo, 

Pois, com vossa vinda, 

Lhe dais trigo novo. 

  

Não é de 1Alentejo 

Este vosso trigo, 

Mas Jesus amigo 

E vosso desejo. 

[….] 

O pão que amassastes 

Dentro em vosso peito, 

É o amor perfeito 

Com que a Deus amastes. 

Deste vos fartastes, 

Deste dais ao povo, 

Porque deixe o velho 

Pelo trigo novo. 

[…] 

  

Glossário:  
1 Alentejo: região de Portugal. 
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Composto de versos de ________ sílabas métricas, “A Santa Inês” celebra a chegada da 

imagem da santa a um povoado. Para homenageá-la, o eu lírico chama-lhe de “padeirinha”, 

pois traria um “trigo novo” para “alimentar” o povo: o exemplo do amor a Cristo. Esse uso 

figurativo da linguagem caracteriza uma _______________. 

  

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

 

A. seis – metonímia   

B. cinco – metáfora   

C. seis – antonomásia   

D. cinco – prosopopeia   

 

Questão 43 

“Ali ficamos um pedaço, bebendo e folgando, ao longo dela, entre esse arvoredo, que é tanto, 

tamanho, tão basto e de tantas prumagens, que homens as não podem contar. Há entre ele 

muitas palmas, de que colhemos muitos e bons palmitos.” 

 

“Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo 

cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem nenhuma crença. E, portanto, 

se os degredados, que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não 

duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em 

nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e de 

boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E 

pois Nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui 

nos trouxe, creio que não foi sem causa.” 

 

“Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, 

nem qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão 

desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos, que a terra e as árvores de si 

lançam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto 

trigo e legumes comemos.” 

  

Partindo da leitura das três citações da Carta de Pero Vaz de Caminha, analise os itens a seguir: 

  

I. Trata-se de um documento histórico que exalta a terra descoberta mediante o uso 

de expressões valorativas dos hábitos e costumes de seus habitantes, o que, de um 

lado, revela a surpresa dos portugueses recém-chegados, de outro, tem a intenção de 

instigar o rei a dar início à colonização. 

II. Ao afirmar que os habitantes da nova terra não têm nenhuma crença, Caminha faz 

uma avaliação que denota seu desconhecimento sobre a cultura daqueles que habitam 

a terra descoberta, pois todos os grupos sociais, primitivos ou não, têm suas crenças e 

mitos. 
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III. Caminha usa a conversão dos gentios como argumento para atrair a atenção do Rei 

Dom Manuel sobre a terra descoberta, colocando, mais uma vez, a expansão da fé 

cristã como bandeira dos conquistadores portugueses. 

IV. Ao afirmar que os habitantes da terra descoberta não lavram nem criam, 

alimentam-se do que a natureza lhes oferece, Caminha tece uma crítica à inaptidão e 

inércia daqueles que vivem mal, utilizando, por desconhecimento, as riquezas naturais 

da região. 

V. As citações revelam que a Carta do Achamento do Brasil tem por objetivo descrever 

a nova terra de modo a atrair os que estão distantes pela riqueza e beleza de que é 

possuidora. 

  

 

 

 

Estão CORRETOS, apenas, 

 

A. I, II e IV.   

B. I, II, III e V.   

C. I, II e III.   

D. II e IV.   

 

Questão 44 

O amor cortês foi um gênero praticado desde os trovadores medievais europeus. Nele a 

devoção masculina por uma figura feminina inacessível foi uma atitude constante.  

A opção cujos versos confirmam o exposto é: 

 

A. Eras na vida a pomba predileta 

(...) Eras o idílio de um amor sublime. 

Eras a glória, - a inspiração, - a pátria, 

O porvir de teu pai! 
   (Fagundes Varela)   

B. Carnais, sejam carnais tantos desejos, 

Carnais sejam carnais tantos anseios, 

Palpitações e frêmitos e enleios 

Das harpas da emoção tantos arpejos... 
   (Cruz e Sousa)   

C. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, 

Que o espírito enlaça à dor vivente, 

Não derramem por mim nenhuma lágrima 

Em pálpebra demente. 
   (Álvares de Azevedo)   

D. Em teu louvor, Senhora, estes meus versos 

E a minha Alma aos teus pés para cantar-te, 

E os meus olhos mortais, em dor imersos, 

Para seguir-lhe o vulto em toda a parte. 
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   (Alphonsus de Guimaraens)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 45 

Para as Estrelas de cristais gelados 

  

As ânsias e os desejos vão subindo, 

Galgando azuis e siderais noivados 

De nuvens brancas a amplidão vestindo... 
(Cruz e Sousa) 

  

Assinale a opção em que expresse incorretamente a análise do poema: 

 

A. As “nuvens brancas” mencionadas sugerem as vestes tradicionais de noiva.   

B. A aliteração do /s/ em “As ânsias e os desejos vão subindo” produz cacofonia.   

C. Os “cristais gelados” estão de acordo com a frialdade do espaço sideral.   

D. As “Estrelas”, com maiúscula alegorizante, podem significar uma dimensão humana 

superior.   

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 
Questão 46 

Em um projeto de visita a escolas do batalhão, estão envolvidos três sargentos e dez soldados. 

Para uma visita, é formado um grupo com um sargento e três soldados; porém, devido às 

atividades do quartel, os soldados Araújo e Batista não poderão estar no mesmo grupo. Dessa 

forma, determine de quantas maneiras distintas pode-se formar esse grupo 

 

A. 24  

B. 32  
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C. 132  

D. 216 

 

Questão 47 

Uma agência de viagens vende pacotes turísticos coletivos com destino a Fortaleza. Um pacote 

para 40 clientes custa R$ 2.000,00 por pessoa e, em caso de desistência, cada pessoa que 

permanecer no grupo deve pagar mais R$ 100,00 por cada desistente do pacote de viagem. 

Dessa forma, para que essa agência obtenha lucro máximo na venda desse pacote de viagens, 

o número de pessoas que devem realizar a viagem é igual a: 

 

A. 40. 

B. 30. 

C. 25. 

D. 20. 

 

 

 

Questão 48 

As placas de sinalização de trânsito que indicam parada obrigatória (como mostra a figura) têm 

formato de um octógono regular para que possam ser facilmente identificadas, e diferenciadas 

das demais. 

 
Com relação ao octógono regular CEHJDFGIC, definido pela placa de PARE da figura, são feitas 

as seguintes afirmativas: 

I. A medida de um ângulo interno do octógono é igual a 135°. 

II. Os triângulos com vértice no centro do octógono e em dois de seus vértices 

consecutivos são equiláteros. 

É CORRETO afirmar que 

A. as afirmativas I e II são falsas. 

B. as afirmativas I e II são verdadeiras. 



 

31 
 

C. somente a afirmativa I é verdadeira. 

D. somente a afirmativa II é verdadeira . 

 

 

Questão 49 

Em um hospital de uma cidade brasileira, no pronto socorro, o plantão noturno é composto 

por 2 médicos e 3 enfermeiros. Nesse hospital trabalham o médico João e a enfermeira, Maria. 

Sabe-se que, para compor o plantão noturno, existem 4 médicos e 6 enfermeiras. 

Qual o número de formas distintas de se ter um plantão noturno com a presença de João ou 

Maria? 

 

A. 30. 

B. 60. 

C. 90. 

D. 120. 

 

Questão 50 

Na figura, o trapézio ABCD é escaleno de bases maior AB e menor CD, com medidas 

respectivamente iguais a 6 cm e a 4 cm. 

 
 

Seja P o ponto de intersecção do prolongamento dos lados oblíquos AC e BC. Se a altura do 

trapézio tem medida igual a 5 cm, qual a medida da distância do ponto P ao lado AB do 

trapézio? 

 

A. 10 cm. 

B. 14 cm. 

C. 15 cm. 

D. 16 cm. 
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QUÍMICA 

Questão 51 

Considere as densidades de alguns materiais à temperatura ambiente. Se eles forem 

adicionados à água líquida e pura, a 25 °C, qual deles flutuará? 

 

  Pau-brasil ..............................  400 mg/cm3 

Alumínio ................................  2,7 × 10-3 kg/cm3 

Diamante ................................ 3.500 mg/cm3 

Chumbo................................... 11,3 g/cm3 

Carvão ..................................... 0,5 g/cm3 

Mercúrio ................................. 1,36 × 104 mg/cm3 

Água ........................................ 1,0 g/ml 

 

A. mercúrio e diamante. 

B. carvão e pau-brasil. 

C. diamante e alumínio. 

D. chumbo e carvão. 

 

Questão 52 

De acordo com o modelo atômico atual, a disposição dos elétrons em torno do núcleo ocorre 

em diferentes estados energéticos, os quais são caracterizados pelo número quântico principal 

e secundário. 

Para o elétron mais energético do átomo de escândio (Sc) no estado fundamental, os números 

quânticos principal e secundário são respectivamente 
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A. 3 e 0. 

B. 3 e 2. 

C. 4 e 0. 

D. 4 e 2. 

 

Questão 53 

De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. 

Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra 

coisa. Mas, se o universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra 

coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha 

transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido 

do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os 

primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como 

a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar 

em árvores frondosas ou flores multicoloridas. 
(Adaptado de: GAARDER, J. O Mundo de Sofia.  

Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44.) 

 

Gaarder discute a questão da existência de uma “substância básica”, a partir da qual tudo é 

feito. 

Considerando o átomo como “substância básica”, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) as 

afirmativas a seguir: 

 

(   ) De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído por duas regiões 

distintas: o núcleo e a eletrosfera. 

(   ) Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo como uma esfera carregada 

positivamente, na qual estariam incrustados os elétrons, com carga negativa. 

(   ) No experimento orientado por Rutherford, o desvio das partículas alfa era resultado da 

sua aproximação com cargas negativas presentes no núcleo do átomo. 

(   ) Ao considerar a carga das partículas básicas (prótons, elétrons e nêutrons), em um átomo 

neutro, o número de prótons deve ser superior ao de elétrons. 

(   ) Os átomos de um mesmo elemento químico devem apresentar o mesmo número 

atômico. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 

 

A. V, V, F, F, V. 

B. V, F, V, F, V. 

C. V, F, F, V, V. 

D. F, V, V, V, F. 

 

Questão 54 
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Glow sticks são tubos plásticos luminosos, utilizados como pulseiras em festas e que 

exemplificam o fenômeno da quimioluminescência. Eles contêm uma mistura que inclui 

difenil-oxalato e um corante. Dentro do tubo, encontra-se um tubo de vidro menor que 

contém peróxido de hidrogênio. Quando o tubo exterior é dobrado, o tubo interior quebra-se 

e libera o peróxido de hidrogênio. Este reage com o difenil-oxalato, formando fenol e um 

peróxido cíclico, o qual reage com o corante e forma dióxido de carbono. No decorrer do 

processo, elétrons das moléculas do corante são promovidos a estados eletrônicos excitados.  

 

A produção de luz nessa reação quimioluminescente ocorre devido 

 

A. à emissão do CO2. 

B. à oxidação do peróxido de hidrogênio. 

C. à adição desses elétrons excitados aos átomos de oxigênio do peróxido. 

D. ao retorno dos elétrons excitados para um nível inferior de energia onde a estabilidade 

é maior. 

 

 

 

 

Questão 55 

A figura a seguir apresenta as curvas de pressão de vapor de três líquidos puros, 1, 2 e 3, em 

função da temperatura. 

 
Considere que os líquidos estão submetidos à mesma pressão e analise as seguintes 

afirmações: 

I. Quando os líquidos estão em suas respectivas temperaturas de ebulição, a pressão 

de vapor do líquido 1 é maior que a dos líquidos 2 e 3. 

II. As curvas 1, 2 e 3 representam os líquidos água, etanol e acetona, respectivamente. 

III. Na temperatura ambiente, o líquido 3 é o mais volátil. 

 

Com relação ao exposto,  
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A. apenas a afirmação I está correta.  

B. apenas as afirmações I e II estão corretas.  

C. apenas as afirmações II e III estão corretas.   

D. nenhuma das afirmações está correta.  

 

Questão 56 

A palavra dengue tem origem espanhola e quer dizer "melindre", "manha". Os sintomas dessa 

doença podem ser tratados com a ingestão de paracetamol (C8H9NO2) que, em geral, é tomado 

por um adulto a cada 4 horas, na dosagem de 500 mg. Considerando que um adulto com 

dengue tome paracetamol durante 3 dias, esse adulto terá ingerido, aproximadamente, 

 

A. 0,04 mol de átomos de carbono. 

B. 2,16x1023 átomos de hidrogênio. 

C. 0,08 átomos de oxigênio. 

D. 2,4x1022 mol de átomos de nitrogênio. 

 

 

Questão 57 

Em pleno verão "escaldante", uma jovem despejou 250 ml de água gelada, em temperatura de 

2 ºC, em um copo de vidro (SiO2), e observou imediatamente que a parede externa do copo 

adquiriu, até o nível de água, uma aparência esbranquiçada. Após 10 minutos, formaram-se 

gotículas de água na parede externa do copo que escorreram depois de 30 minutos. Passados 

180 minutos, quando a água do copo ficou em temperatura ambiente, apareceram várias 

bolhinhas na parede interna do copo.  

As bolhinhas se formaram após 180 minutos, porque  

 

A. a água penetrou no vidro (SiO2) e desprendeu O2 dentro do copo.  

B. a água dissolveu o O2 e impediu sua saída do interior do copo. 

C. o aumento da temperatura e a evaporação da água deixaram o O2 menos solúvel.  

D. os poros do vidro foram tampados pelas moléculas de água, o que manteve o O2 

dentro do copo.  

 

Questão 58  

Preocupações com a melhoria da qualidade de vida levaram a propor a substituição do uso do 

PVC pelo polietileno tereftalato ou PET, menos poluentes na combustão. Esse polímero está 

relacionado com os compostos: 

 

C

O

OH

C

O

HO

 I - Ácido terftálico

  

II - Etileno

H2C CH2
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É correto afirmar que I e II têm, respectivamente, cadeia carbônica: 

 

A. alicíclica e acíclica. 

B. saturada e insaturada. 

C. aromática e insaturada. 

D. heterocíclica e aberta. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 59      

Observe os compostos cujas fórmulas estruturais estão representadas abaixo: 

C C C
  I)

               
 

C ClC  IV) 

 

C C C Cl
  II)  

             

C C

O

H
 

V)  

 

C C

O

OH
 

III)  

   
A fórmula relativa ao composto que tem todos os seus átomos em um mesmo plano é a: 

 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

 

 

Questão 60        

Assinale o número de carbonos primários existentes na molécula do 4-etil-5,6-dimetilnonano.  

 

A. 3.  

B. 5. 

C. 6. 

D. 4.  
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REDAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 A Redação a ser elaborada deve conter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) e, no 

máximo, 30 (trinta) linhas e deve ser escrita com caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta.  

 

 A variante linguística a ser utilizada na elaboração da redação é o padrão culto 

formal 

 

 A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em 

rascunho, deverá ser registrada na Folha de Redação que contém o campo de 

identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado na correção 

da prova.  

 

 NÃO será permitido o uso de lápis borracha ou corretivo de texto.  

 

 NÃO será corrigida — e, consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) 

— a Redação escrita: sem observância do tema proposto, bem como das 

instruções dadas;  

 fora do espaço próprio;   

 a lápis;  
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 com letra ilegível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAÇÃO 

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos 
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade 
escrita formal da língua portuguesa sobre o tema EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS EM QUESTÃO 
NO BRASIL, apresentando proposta de conscientização social que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 
defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 

A utilização de animais em laboratórios, tanto para fins médicos quanto para fins 
comerciais, é uma questão muito polêmica. Animais de várias espécies, sendo os 
camundongos mais intensamente utilizados, são empregados em experiências científicas e 
testes a fim de comprovar a eficiência de produtos como vacinas, cosméticos, medicamentos 
etc. O uso de animais com objetivos científicos é uma prática comum que vem sendo 
empregada desde a Antiguidade, mas para que essa prática seja aceitável do ponto de vista 
ético e exponha resultados eficazes, é dever do especialista a consciência de que o animal que 
está sendo utilizado como cobaia é um ser vivo e como tal possui instinto, além de ser sensível 
à dor. A questão sobre os direitos dos animais e sua utilização em experimentos científicos 
vem sendo discutida desde muitos anos, mas, em 1860, um fato ocorrido foi decisivo para o 
estabelecimento de limites no uso de animais como cobaias em experimentos de 
laboratório.  O fisiologista francês Claude Bernard dizia que o uso de animais vivos era 
indispensável para experimentações e, por isso, ele mantinha um laboratório e um biotério 
nos porões de sua própria casa. Cansadas de ouvir os gritos de animais que diariamente eram 
torturados, a esposa e a filha de Claude o abandonaram e fundaram a primeira sociedade 
francesa em defesa dos animais. A partir dessa associação, diversas outras sociedades 
protetoras dos animais também foram fundadas, assim como leis específicas para esse tipo de 
uso dos animais. A avaliação dos projetos de pesquisa em animais deve ter o mesmo rigor que 
a realizada em seres humanos, sendo que os animais utilizados nesses projetos científicos 



 

39 
 

devem receber toda a atenção e cuidado. Em 1959, o zoologista William M.S. Russell e o 
microbiologista Rex L. Burch publicaram um livro em que estabeleceram os três R’s das 
pesquisas em animais: replace (substituir), reduce(reduzir) e refine (refinar). Para eles, a 
substituição de animais em experimentos científicos já avançou muito, podendo ser utilizado, 
no lugar de animais, culturas de células, simuladores e modelos matemáticos. Ainda segundo 
Russell e Burch, os experimentos devem ser mais bem planejados e as instalações adequadas, 
com pesquisadores capacitados para fazerem pesquisas em animais. 

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/animais/animais-laboratorio.htm 

 
TEXTO II 
 
Seria ético poupar camundongos e usar cobaias humanas? Existem inúmeras doenças 
degenerativas que são letais, algumas na primeira infância. E existem inúmeros camundongos 
que têm patologias semelhantes a doenças humanas. Novamente, uma vez descoberto um 
possível medicamento em laboratório que possa tratar essas doenças é preciso antes testá-lo 
nesses modelos animais para verificar se são eficazes e não tóxicos. Repito: é ético ver crianças 
e jovens morrerem sem tentar nada para salvá-los em prol do bem-estar dos animais? E se 
fosse o seu filho? 

Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/pesquisa-em-animais-luisa-mell-mayana-zatz/platb/>  

 
 
 
 
TEXTO III  
 
Bioética 
 

1. substantivo feminino 
 
bio ét estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em 
biologia e medicina [A bioética abrange questões como a utilização de seres vivos em 
experimentos, a legitimidade moral do aborto ou da eutanásia, as implicações profundas da 
pesquisa e da prática no campo da genética etc.]. 
 
 
TEXTO IV 

Disponível em: <http://www.chargeonline.com.br/semana/2013/pelicano241013.jpg>  
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