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HISTÓRIA 
Questão 01 - (UFMS):  

A respeito da “Revolução Neolítica”, também 

conhecida como “Revolução Agrícola”, é correto 

afirmar que: 

a) significou uma radical mudança no modo de 

vida das sociedades humanas, haja vista que 

elas se tornaram menos sedentárias e mais 

dependentes da caça e da coleta para a sua 

sobrevivência. 

b) nas Américas, a “Revolução Neolítica” 

corresponde ao período chamado de 

“Paleoíndio”, ou seja, aquele referente aos 

primeiros povoados do continente. 

c) teve início devido a vários fatores, dentre os 

quais as mudanças climáticas de repercussão 

planetária e o aumento da população humana 

em certas regiões do globo. 

d) o desenvolvimento da agricultura se deu de 

forma independente e dissociada do processo 

de domesticação de animais como bois, 

carneiros, porcos e patos, dentre outros, seja 

nas Américas, seja na África e na Eurásia. 

e) via de regra, tanto nas Américas como na 

Eurásia, mulheres tiveram pouco ou nenhum 

papel relevante no processo de produção de 

vegetais domesticados e na criação de 

animais. 

 

Questão 02 - (FURG RS): 

A domesticação de plantas e animais ocorreu no 

período denominado: 

a) Paleolítico Inferior. 

b) Paleolítico Superior. 

c) Neolítico. 

d) Calcolítico. 

e) Idade do Ferro. 

 

Questão 03 - (UFPE): 

Em relação ao momento em que homens e mulheres 

se colocaram como seres históricos no mundo, é 

correto afirmar: 

a) A invenção da escrita, da roda, do fogo é o 

que caracteriza os povos, considerados com 

história, que se estabeleceram às margens do 

rio Nilo, há milhões de anos. 

b) A história da humanidade teve início na região 

conhecida na Antigüidade por Mesopotâmia, 

quando se inventou a escrita. 

c) As pesquisas arqueológicas vêm apontando 

que a história humana teve início há um 

milhão de anos, em várias regiões do globo 

terrestre, simultaneamente. 

d) Entre 4 e 6 milhões de anos atrás, surgiram na 

África os primeiros antepassados do ser 

humano com os quais teve início a história da 

humanidade. 

e) O elemento preponderante no reconhecimento 

dos homens e mulheres como seres históricos 

é a invenção da linguagem, há 2 milhões de 

anos, no continente europeu. 

 

Questão 04 (UFMG): 

O Brasil é atualmente o 5.º maior país do mundo em 

extensão territorial. Sobre isso, o historiador Evaldo 

Cabral de Mello opinou que “seria ótimo se tivéssemos 

respeitado a linha de Tordesilhas. O país hoje seria 

bem menor e os problemas, talvez, mais 

administráveis”. (Folha de S. Paulo, 14 julho de 1999, 

Brasil I, pg. 7). 

      Escreva sua opinião sobre esse assunto 

justificando seu ponto de vista. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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QUESTÃO 05 (UFPA): 

No período colonial, os „homens bons” controlavam o 

poder local na América portuguesa. Essa forma de 

exercício do poder desapareceu no Brasil de hoje? Em 

sua opinião, alguma herança do sistema colonial 

persiste de algum modo na administração pública 

brasileira atual? Por quê? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 06 (UNICAMP): 

“Alguns historiadores, embora admitindo a expansão 

portuguesa como parte integrante do surgimento do 

capitalismo, consideram tipicamente feudal o sistema 

das capitanias. Levaram-nos a essa conclusão quatro 

características do sistema, que tornavam a capitania 

semelhante ao feudo: a hereditariedade, a mescla de 

poderes públicos e direitos de exploração recebidos 

pelos capitães-generais, o caráter essencialmente 

agrícola dos núcleos coloniais e a origem nobre de 

alguns donatários. Para esses estudiosos, nossa 

colonização teria sido, portanto, a reabilitação de 

formas arcaicas num contexto de expansão comercial 

em que os países europeus buscavam superar a crise 

do feudalismo e abrir lugar para as relações 

capitalistas em desenvolvimento. 

     A maioria dos historiadores, contudo, vê no sistema 

das capitanias vários elementos que o aproximam das 

iniciativas capitalistas. Embora basicamente agrícolas, 

as capitanias deviam dar prioridade para os produtos 

de exportação – o açúcar em primeiro lugar, mas 

também o cacau e o algodão, sem falar no pau-brasil 

e nas „drogas do sertão‟ – que alcançavam altos 

preços nos mercados da Europa. Longe de se fechar 

sobre si mesma, como acontecera com o feudo, a 

capitania ligava-se estreitamente ao comércio 

europeu, no qual desempenhava importante papel [...] 

O regime de trabalho vigente em um e outro sistema 

também os diferencia: o progresso das capitanias 

assentava-se sobre a mão-de-obra escrava, ao passo 

que a sobrevivência do feudo era garantida pelos 

trabalhos dos servos”. (SAGA. A grande história do Brasil. 

São Paulo, Abril Cultural, 1981, v.1 p.99) 

     Quais são os argumentos apontados pelo texto que 

dissociam as capitanias do feudalismo europeu? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

GEOGRAFIA 
 

Questão 07 - (FAMEMA SP):  

  

Analise a imagem. 

 
(IBGE. Atlas geográfico escolar, 2012.) 

 

A visão mais comum que temos da Terra, vista do 

espaço sideral, esconde sua forma e sua superfície 

irregulares. Dentre as superfícies terrestres 

observadas na imagem analisada, é correto afirmar 

que a superfície 

 

a) elipsoide representa a atual conformação da 

litosfera diante das forças endógenas que a 

modelam. 

b) geoide é um panorama futuro para as feições 

da superfície após longos anos de ação do 

intemperismo. 

c) topográfica indica as formas do relevo 

originalmente encontradas na formação do 

planeta. 



d) elipsoide é uma figura geométrica 

matematicamente definida que possibilita a 

realização de medições cartográficas. 

e) geoide é uma abstração artística que permite 

visualizar sem deformações a superfície 

terrestre. 

 

Questão 08 - (UNEMAT MT)  

 Os dois principais movimentos executados pelo 

planeta Terra são Rotação e Translação. O 

entendimento sobre seus mecanismos de 

funcionamento é de extrema importância porque, na 

dinâmica de seus funcionamentos, estes provocam 

consequências que repercutem diretamente no modo 

como as sociedades se organizam e produzem o seu 

espaço. 

 

Respectivamente, estes movimentos provocam as 

seguintes consequências diretas no espaço geográfico 

do Planeta Terra: 

 

a)    Os diferentes fusos horários no planeta Terra, a 

alternância de dias e noites e as diferentes estações 

do ano; consequentemente, influenciam na 

distribuição de luz solar na Terra e nos seus diferentes 

tipos climáticos. 

b)    O movimento das placas tectônicas, a alternância 

de diferentes latitudes e controlam a entrada e saída 

de energia solar no planeta Terra; consequentemente, 

atuam diretamente para o aumento do aquecimento 

global. 

c)    Os diferentes fusos horários, a alternância de 

diferentes latitudes e controlam a emissão e 

propagação dos gases poluentes no planeta Terra; 

consequentemente, influenciam diretamente no 

chamado “efeito estufa”. 

d)    O movimento das placas tectônicas, as diferentes 

estações do ano e o controle das diferentes latitudes 

no planeta Terra; consequentemente, influenciam nos 

“abalos sísmicos” que ocorrem ao norte e ao sul do 

paralelo do Equador. 

e)    As diferentes estações do ano, a alternância de 

diferentes latitudes e o controle da emissão e 

dispersão de gases poluentes no planeta Terra; 

consequentemente, influenciam diretamente no 

aumento do “efeito estufa” nas terras localizadas 

próximas ao paralelo do Equador. 

 

Questão 09 - (UDESC SC)  

  

Faça a correspondência entre os paralelos notáveis e 

as suas latitudes aproximadas. 

 

Trópico de Câncer  

Equador  

Círculo Polar Ártico  

Trópico de Capricórnio  

Círculo Polar Antártico  

 

(   )   0°  

(   )  23o27‟ S  

(   )  66º33‟ N  

(   )  23o27‟ N  

(   )  66o33‟ S  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, 

de cima para baixo.  

 

a)    1 – 3 – 4 – 5 – 2  

b)    2 – 4 – 5 – 1 – 3  

c)    2 – 5 – 3 – 1 – 4  

d)    2 – 4 – 3 – 1 – 5  

e)    1 – 3 – 2 – 4 – 5 

 

Questão 10 - “O espaço geográfico é fruto de um 

processo que ocorre ao longo da história das diversas 

sociedades humanas; dessa forma, representa 

interesses, técnicas e valores dessas mesmas 

sociedades, que o constroem segundo suas 

necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o 

estágio de desenvolvimento dos meios técnicos de 

cada sociedade”. 

(SILVA, A. C. et. al. Geografia contextos e redes 01. 1º ed. 

São Paulo: Moderna, 2013. p.19). 

 

No trecho acima, observa a noção de espaço 

geográfico vinculada: 

 

a) ao emprego aleatório de ferramentas 

desprovidas de seus contextos. 

b) à ideia de que a sociedade é o reflexo do meio 

onde vive e que nele se reproduz. 

c) à história da humanidade, limitando esse 

conceito às justaposições do passado. 

d) aos interesses da sociedade, em uma 

perspectiva totalitária e sem subjetividades. 

e) à utilização das técnicas para a produção da 

sociedade e suas espacialidades. 

 

Questão 11 - (UFU): A Geografia se expressou e se 

expressa a partir de um conjunto de conceitos que, 

por vezes, são considerados erroneamente como 

equivalentes, a exemplo do uso do conceito de espaço 

geográfico como equivalente ao de paisagem, entre 

outros. 

 

Considerando os conceitos de espaço geográfico, 

paisagem, território e lugar, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A paisagem geográfica é a parte visível do espaço e 

pode ser descrita a partir dos elementos ou dos 

objetos que a compõem. A paisagem é formada 

apenas por elementos naturais; quando os elementos 



humanos e sociais passam a integrar a paisagem, ela 

se torna sinônimo de espaço geográfico. 

O espaço geográfico é (re)construído pelas 

sociedades humanas ao longo do tempo, através do 

trabalho. Para tanto, as sociedades utilizam técnicas 

de que dispõem segundo o momento histórico que 

vivem, suas crenças e valores, normas e interesses 

econômicos. Assim, pode-se afirmar que o espaço 

geográfico é um produto social e histórico. 

O lugar é concebido como uma forma de tratamento 

geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço 

onde vivemos, ou seja, é o espaço onde moramos, 

trabalhamos e estudamos, onde estabelecemos 

vínculos afetivos. 

Historicamente, a concepção de território associa-se à 

ideia de natureza e sociedade configuradas por um 

limite de extensão do poder. A categoria território 

possui uma relação estreita com a de paisagem e 

pode ser considerada como um conjunto de paisagens 

contido pelos limites políticos e administrativos de uma 

cidade, estado ou país. 

 

Questão 12 - Defina: 

a ) Espaço; 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

b ) Lugar; 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

c ) Território; 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

d ) Espaço Geográfico; 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

 

FÍSICA 
 

Questão 13 - (FCM PB/2017):   Um jato da Força 

aérea brasileira, ao realizar um teste, se desloca entre 

dois pontos. Na primeira metade do trajeto a uma 

velocidade média de 200 km/h e a 800 km/h na 

segunda metade. Considerando o trajeto completo, 

qual a velocidade média desse avião? 

 

a) 500 Km/h 

b) 320 Km/h  

c) 200 Km/h 

d) 250 Km /h  

e) 1000 Km/h 

 

Questão 14 (FPS PE/2017): Usualmente, em uma 

maratona um atleta corre aproximadamente a 

distância total de 42 km em duas horas. Em uma dada 

maratona, um atleta partiu 30 minutos depois do início 

da competição. Quantos quilômetros por hora a mais 

este atleta precisaria correr para terminar a prova 

empatado com um outro atleta que partiu no início da 

competição e finalizou os 42 km de percurso em duas 

horas? 

 

a) 1 km/h                         b) 3 km/h 

c) 5 km/h                         d) 7 km/h 

e) 9 km/h 

 

Questão 15 (UNICAMP SP/2017):   Em 2016 foi 

batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da 

história. O avião Solar Impulse 2, movido a energia 

solar, percorreu quase 6480 km em aproximadamente 

5 dias, partindo de Nagoya no Japão até o Havaí nos 

Estados Unidos da América. A velocidade escalar 

média desenvolvida pelo avião foi de 

aproximadamente 

 

a) 54 km/h.                 b) 15 km/h. 

c) 1296 km/h.             d) 198 km/h. 

 

Questão 16 - (Mackenzie SP/2017)  

Uma escala termométrica A adota para a temperatura 

da água em ebulição à pressão normal, de 70ºA, e 

para a temperatura de fusão do gelo à pressão 

normal, de 20ºA. Outra escala termométrica B adota 

para a temperatura da água em ebulição à pressão 

normal, de 90ºB, e para a temperatura de fusão do 

gelo à pressão normal, de 10ºB. A expressão que 

relaciona a temperatura das escalas 
)A( A  e 

)B( B  é: 

 

a) B  = 2,6. A  – 42 

b)   B  = 2,6. A  – 22 

c) B  = 1,6. A  – 22 

d) A  = 1,6. B  + 22 

e) A  = 1,6. B  + 42 



Questão 17- (UCB DF/2017)  

Em novembro de 2005, foi registrada uma das 

maiores temperaturas do Brasil. A temperatura chegou 

a, aproximadamente, 45 ºC na cidade de Bom Jesus 

do Piauí. Convertendo essa temperatura para graus 

Fahrenheit (ºF), obtém-se 

 

a) 81 ºF. 

b) 90 ºF. 

c) 100 ºF. 

d) 113 ºF. 

e) 126 ºF. 

 

Questão 18- (UFU MG/2017)  

   

Um estudante monta um dispositivo termométrico 

utilizando uma câmara, contendo um gás, e um tubo 

capilar, em formato de “U”, cheio de mercúrio, 

conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma 

das suas extremidades, que está em contato com a 

atmosfera. 

 

 
 

Inicialmente a câmara é imersa em um recipiente 

contendo água e gelo em fusão, sendo a medida da 

altura h da coluna de mercúrio (figura) de 2cm. Em um 

segundo momento, a câmara é imersa em água em 

ebulição e a medida da altura h da coluna de mercúrio 

passa a ser de 27cm. O estudante, a partir dos dados 

obtidos, monta uma equação que permite determinar a 

temperatura do gás no interior da câmara )( , em 

graus Celsius, a partir da altura h em centímetros. 

(Considere a temperatura de fusão do gelo 0ºC e a de 

ebulição da água 100ºC). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a equação 

criada pelo estudante. 

 

a) h2  

b) 2

h27


 

c) 8h4   

d) 20h5 2   

 

Questão 19 - (PUC MG)    

Em um bairro existem 2000 residências que, em 

média, consomem 500 litros de água diariamente. 

Assinale o menor volume que a caixa de água do 

bairro deve ter para garantir o abastecimento regular 

de todas as residências. 

 

a) 30.000 litros 

b) 1.000 m3 

c) 300.000 litros 

d) 100.000 m3 

e) 200.000 m3 

 

Questão 20 - (UNIFOR CE)    

 

Leia com atenção a tirinha em quadrinhos abaixo: 

 

 

 
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-

portuguesa/coletaneas/ 

calvin-seus-amigos-428892.shtml. Acesso em: 31.10.2011) 

 

Na tirinha, Calvin está estudando sobre a conversão 

de unidades. Onça é uma unidade de medida inglesa 

de massa e cada onça equivale a 28,350 gramas. 

Quanto vale, aproximadamente, uma libra em 

quilograma? 

 

a) 0,45360 quilogramas 

b) 4,5360 quilogramas 

c) 45,360 quilogramas 



d) 453,60 quilogramas 

e) 45.360 quilogramas 

 
 

b) 3,0.10
–4

. 

c) 3,0.10
–6

. 

d) 3,0.10
–5

. 

e) 3,0.10
–2

. 

 

MATEMÁTICA 
 

Questão 21  - (UNIFOR CE)     

Na figura abaixo têm-se os triângulos retângulos ABC, 

BCD e BDE. 

2 cm

1 cm

1 cm

1 cm

A B

C

E

D

 
Se os lados têm as medidas indicadas, então a 

medida do lado BE ,  em centímetros, é 

a) 7  

b) 6  

c) 5  

d) 2 

e) 3  

 

Questão 22- (UEL PR)     

Com respeito aos pontos A, B, C, D e E, 

representados na figura abaixo, sabe-se que CD = 

2.BC e que a distância de D a E é 12m. Então, a 

distância de A a C, em metros, é: 
B

A
60º

30º

C
D

E  
 

a) 6b) 4c) 3d) 2e) 1 

a) 6 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 

Questão 23 - (Mackenzie SP)     

Uma estação E, de produção de energia elétrica, e 

uma fábrica F estão situadas nas margens opostas de 

um rio de largura 3

1

 km. Para fornecer energia a F, 

dois fios elétricos a ligam a E, um por terra e outro por 

água, conforme a figura. Supondo-se que o preço do 

metro do fio de ligação por terra é R$ 12,00 e que o 

metro do fio de ligação pela água é R$ 30,00, o custo 

total, em reais, dos fios utilizados é: 

 
a) 28 000 

b) 24 000 

c) 15 800 

d) 18 600 

e) 25 000 

 

Questão 24 - (FUVEST SP)  

   

João tem R$ 150,00 para comprar canetas em 3 lojas. 

Na loja A, as canetas são vendidas em dúzias, cada 

dúzia custa R$ 40,00 e há apenas 2 dúzias em 

estoque. Na loja B, as canetas são vendidas em 

pares, cada par custa R$ 7,60 e há 10 pares em 

estoque. Na loja C, as canetas são vendidas avulsas, 

cada caneta custa R$ 3,20 e há 25 canetas em 

estoque. O maior número de canetas que João pode 

comprar nas lojas A, B e C utilizando no máximo R$ 

150,00 é igual a 

 

a) 46 

b) 45 

c) 44 

d) 43 

e) 42 

 

Questão 25 - (UNICESUMAR SP)  

Juliana e Isabela jogaram 11 partidas de um jogo de 

tabuleiro, a primeira valendo 13 pontos e cada partida 

seguinte valendo 4 pontos a mais que o da partida 

anterior. Nesse jogo não há empates e quem vence 

uma partida ganha os pontos correspondentes. 

Quantos pontos fez Juliana, sabendo que depois das 

11 partidas ela ganhou 5 pontos a mais do que 

Isabela? 

 

a) 185 

b) 184 



c) 183 

d) 182 

e) 181 

 

Questão 26 - (UNICESUMAR SP): Ana está na base 

de uma arquibancada que tem seus degraus 

numerados: à sua frente está o primeiro degrau, 

depois o segundo e assim por diante até o último. Sua 

irmã Bia está sobre o último degrau e começa a 

descer, saltando de 3 em 3 degraus ao mesmo tempo 

que Ana começa a subir, saltando de 2 em 2 degraus. 

O número de degraus dessa arquibancada, sabendo 

que elas irão passar pelo degrau de número 34 após 

darem o mesmo número de saltos, é 

 

a) 64 

b) 77 

c) 85 

d) 92 

e) 101 

 

Questão 27  - (UEFS BA): Três cometas se 

aproximam do Sol a cada 20, 24 e 28 anos, 

respectivamente. Se o último ano em que todos 

estiveram próximos do Sol foi 1984, o próximo ano em 

que isso deverá ocorrer será: 

a) 2056   

b) 2104   

c) 2264   

d) 2824 

e) 15424 

 

Questão 28 (IFSC): Em uma loja existe três relógios 

cucos desregulados. O primeiro toca o cuco a cada 12 

min, o segundo a cada 22 min e o terceiro a cada 39 

min. Se os três cucos tocaram juntos às quinze horas 

da tarde, é CORRETO afirmar que eles tocarão juntos 

novamente: 

 

a) Às 19 horas e 32 minutos do mesmo dia. 

b) Somente às 4 horas e 28 minutos do dia seguinte. 

c) Às 16 horas e 32 minutos do mesmo dia. 

d) Somente às 2 horas e 44 minutos do dia seguinte. 

e) Somente às 19h e 36 min do dia seguinte. 

 

Questão 29 (UNIFOR CE): Um jardineiro tem certo 

número de mudas inferior a 300 unidades. Quando 

agrupa de 6 em 6, 8 em 8, 10 em 10, sempre restam 5 

unidades e quando as agrupa de 7 em 7, não resta 

nenhuma. Podemos afirmar que a quantidade de 

mudas é:  

a) 70         

b) 140   

c) 210          

d) 245   

e) 280 

 

BIOLOGIA- PARTE 01 
 

QUESTÃO 30 (FCM PB/2017) 

O sódio é um mineral e normalmente encontrado na 

natureza com um outro elemento químico, o cloreto. O 

cloreto de sódio é o famoso sal de cozinha e ele 

possui 40% de sódio em cada grama. O sódio, 

componente que aparece descrito nos rótulos dos 

alimentos, é considerado um dos vilões da boa 

alimentação. O seu consumo excessivo pode causar 

__________, mas consumido em quantidade 

recomendada (2 gr de sódio ou 5 gr de cloreto de 

sódio), e ele associado ao ____________ é útil para o 

metabolismo humano. Também participa dos 

processos de contrações musculares e do 

fornecimento de energia para o organismo. A ausência 

de sódio pode levar a 

_________________________________. 

 

Assinale a alternativa que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas acima: 

 

a) hipotensão; cálcio; fadiga muscular 

b) hipertensão; cálcio; diabetes 

c) hipotensão; cálcio; osteoporose 

d) hipertensão; potássio; arritmia cardíaca 

e) hipotensão; potássio; osteopenia 

 

QUESTÃO 31 (IFPE/2017) 

A água tem uma importância fundamental na vida dos 

organismos vivos. Cerca de 70% da massa de nosso 

corpo é constituída por água. Essa substância 

participa de inúmeras reações químicas nos seres 

vivos onde as células produzem substâncias 

necessárias à vida. O consumo diário de água é 

imprescindível para o funcionamento adequado de 

nosso corpo. Com relação à água e a sua importância, 

podemos afirmar que 

 

a) são chamados compostos hidrofóbicos 

aqueles capazes de serem dissolvidos em água. 

b) à medida que avançamos em idade, a 

porcentagem de água em nosso corpo aumenta. 

c) a água tem o importante papel de auxiliar na 

manutenção da temperatura corporal. 

d) os músculos e os ossos apresentam, em sua 

composição a mesma porcentagem de água. 

e) as ligações de hidrogênio entre as moléculas 

de água não afetam suas propriedades. 

 

QUESTÃO 32 (UFRGS/2016) 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

As plantas necessitam de nutrientes minerais, 

constituídos de diferentes elementos químicos, os 

quais são retirados do solo através das raízes. 



Macroelementos como o ………. são necessários em 

maiores quantidades. Já elementos como o ……… 

são necessários em menores quantidades. 

 

a) nitrogênio    –    cobre 

b) boro             –    manganês 

c) fósforo         –    potássio 

d) potássio       –    nitrogênio 

e) cobre            –    fósforo 

 

LITERATURA 
 

O apanhador de poemas 

  

Um poema sempre me pareceu algo assim como um 

pássaro engaiolado... E que, para apanhá-lo vivo, era 

preciso um cuidado infinito. Um poema não se pega a 

tiro. Nem a laço. Nem a grito. Não, o grito é o que 

mais o espanta. Um poema, é preciso esperá-lo com 

paciência e silenciosamente como um gato. É preciso 

que lhe armemos ciladas: com rimas, que são o seu 

alpiste; há poemas que só se deixam apanhar com 

isto. Outros que só ficam presos atrás das quatorze 

grades de um soneto. É preciso esperá-lo com 

assonâncias e aliterações, para que ele cante. É 

preciso recebê-lo com ritmo, para que ele comece a 

dançar. E há os poemas livres, imprevisíveis. Para 

esses é preciso inventar, na hora, armadilhas 

imprevistas. 

QUINTANA, Mário. Da preguiça como método de 

trabalho. Rio de Janeiro: Globo, 1987. p.102-3. 

  

Questão 33: Comente a comparação entre o poema e 

o pássaro engaiolado. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________  

Questão 34: Na sua opinião, por que o poema teme 

principalmente o grito? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Questão 35: O texto nos fala de diversos elementos 

ligados ao ritmo e à musicalidade dos poemas. 

Aponte-os e comente as imagens com que são 

apresentados. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

HISTÓRIA DA ARTE 
 

Questão 36 (Enem 2011): Um volume imenso de 

pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os 

efeitos dos programas de televisão. A maioria desses 

estudos diz respeito a crianças – o que é bastante 

compreensível pela quantidade de tempo que elas 

passam em frente ao aparelho e pelas possíveis 

implicações desse comportamento para a 

socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o 

impacto da televisão no âmbito do crime e da violência 

e a natureza das notícias exibidas na televisão.  

O texto indica que existe uma significava produção 

científica sobre os impactos socioculturais da televisão 

na vida do ser humano. E as crianças, em particular, 

são as mais vulneráveis a essas influências, porque 

 

a) codificam informações transmitidas nos programas 

infantis por meio da observação. 

b) adquirem conhecimentos variados que incentivam o 

processo de interação social. 

c) interiorizam padrões de comportamento e papéis 

sociais com menor visão crítica. 

d) observam formas de convivência social baseadas 

na tolerância e no respeito. 

e)       apreendem modelos de sociedade pautados na 

observância das leis. 

 

Questão 37 (Ufu 2012): A estética nas diferentes 

sociedades vem geralmente acompanhada de marcas 

corporais que individualizam seus sujeitos e sua 

coletividade. Discos labiais, piercings, tatuagens, 

mutilações, pinturas, vestimentas, penteados e cortes 

de cabelo são algumas marcas reconhecíveis de um 

inventário possível das técnicas corporais em toda sua 

riqueza e diversidade. Embora universal, as formas 

das quais se valem os grupos e indivíduos para se 

marcarem corporalmente são vistas, às vezes, como 



estranhas a indivíduos que pertencem a outros 

grupos. 

Essa atitude de estranhamento em relação ao 

diferente é considerada conceitualmente como  

a) preconceito: reconhece no valor das raças o que é 

correto ou não na estética corporal.  

b) relativização: o outro é entendido nos seus próprios 

termos.  

c) etnocentrismo: só reconhece valor nos seus 

próprios elementos culturais.  

d) etnocídio: afasta o diferente e procura transformá-lo 

num igual.  

 

 

Questão 38 (Unioeste 2012): O relativismo cultural é 

um princípio segundo o qual não é possível 

compreender, interpretar ou avaliar de maneira 

significativa os fenômenos sociais a não ser que 

sejam considerados em relação ao papel que 

desempenham no sistema cultural.  

Tendo por base o anúncio transcrito acima, é correto 

afirmar que  

a) relativizar é construir descrições exteriores sobre 

diferentes modos de vida.  

b) relativizar é uma tentativa de construir descrições e 

interpretações dos fatos culturais a partir do que nos 

dizem e do que fazem os atores destes fatos 

culturais.  

c) relativizar é uma defesa da homogeneidade 

cultural.  

d) é o reconhecimento da unidade biológica da 

espécie humana. Através dessa unidade biológica 

podemos explicar as realidades culturais e o 

comportamento das pessoas.  

e) o relativismo defende que todas as culturas tendem 

a se assemelhar com o passar do tempo, e que ao 

difundir nossos hábitos estamos colaborando com 

esse processo.  

 

PORTUGUÊS 01 
Questão 39: Leia o texto seguinte e depois faça o que 

se pede. 

 

Linguas latinas são as que mais levam acento. 

Por que alguns idiomas levam acento e outros não? 

 

 Para distinguir a pronuncia. O uso varia 

segundo o grupo linguistico ao qual o idioma pertence. 

Enquanto linguas de origem germanica, como o 

ingles, não tem acentuação, as latinas, como o 

portugues e o espanhol, usam sinais graficos para 

marcar alterações na entonação. “No frances, uma 

palavra pode ter ate tres acentos para determinar se 

uma vogal e aberta ou fechada”, nota o linguista 

Ataliba de Castilho, da Universidade de São Paulo. No 

grupo das linguas eslavas, como o checo e o polones, 

usa-se a acentuação para indicar mudanças de 

pronuncia ate em consoantes. No checo, um S com 

um sinal parecido com V em cima passa a ter som de 

X. Castilho preve que, no futuro, as linguas perderão 

seus acentos. „Tudo por causa da internet, pois os e-

mails são redigidos sem acentuação nenhuma.” 

Ficarão mais simples, mas tambem mais pobres. 

(Superinteressante, São Paulo: Abril, São Paulo, abr. 

2000, p. 22) 

-  Ao digitar o texto acima, o redator não acentuou as 

palavras de acordo com as normas da modalidade 

escrita. Faça uma revisão do texto, usando os acentos 

gráficos adequados. 

 

Questão 40- Leia a tira a seguir: 

 

 
a) No primeiro quadrinho podemos perceber que não 

só é preciso sermos claros em nossa comunicação, 

mas também atentarmos para o padrão culto da 

língua. Que fato lingüístico provocou a “confusão” na 

escrita do vocábulo “pechinchar”? 

___________________________________________

___________________________________________

_________________________________________ 

b) Considerando o conceito de signo lingüístico, 

explique o humor da tira. 

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

Questão 41(ENEM): A figura abaixo é parte de uma 

campanha publicitária. 

 

 

 
Com Ciência Ambiental n.º- 10. abr/2007 

 

 Essa campanha publicitária relaciona-se 

diretamente com uma das afirmativas dispostas 



abaixo. Marque a afirmativa correta e justifique a sua 

escolha. 

 

A) O comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de 

grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade 

nacional. 

B) A manutenção do mico-leão-dourado em jaula é a 

medida que garante a preservação dessa espécie 

animal. 

C) O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico do mico-

leão-dourado, garantiu a preservação dessa espécie. 

D) O aumento da biodiversidade em outros países 

depende do comércio ilegal da fauna silvestre 

brasileira. 

E) O tráfico de animais silvestres é benéfico para a 

preservação das espécies, pois garante-lhes a 

sobrevivência. 

 

Questão 42 (UFG 2009/2): Leia a charge para 

responder à questão seguinte. 

 
FOLHA DE S.PAULO. S. Paulo, 14 jun. 2008. p. A2 

 

 Observando as falas na charge, percebe-se a 

mudança de significado dos objetos encomendados 

através do uso de um recurso morfológico. Qual 

recurso foi utilizado? 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

 

Questão 43: Leia o texto a seguir para responder à 

questão: 

Meu amigo Marcos 

O generoso e divertido companheiro de crônicas 

 

 Conheci Marcos Rey há mais de vinte anos, 

quando sonhava tornar-me escritor. Certa vez 

confessei esse desejo à atriz Célia Helena, que deixou 

sua marca no teatro paulista. Tempos depois, ela me 

convidou para tentar adaptar um livro para teatro. Era 

O RAPTO DO GAROTO DE OURO, de Marcos. 

Passei noites me torturando sobre as teclas. Célia 

marcou um encontro entre mim e ele, pois a 

montagem dependia da aprovação do autor. Quando 

adolescente, eu ficara fascinado com MEMÓRIAS DE 

UM GIGOLÔ, seu livro mais conhecido. Nunca tinha 

visto um escritor de perto. Imaginava uma figura 

pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração 

quase saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui 

recebido por Palma, sua mulher. Um homem gordinho 

e simpático entrou na sala. Na época, já sofria de uma 

doença que lhe dificultava o movimento das mãos e 

dos pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão 

nervoso que nem consegui dizer "boa-tarde". 

Gaguejei. Mas ele me tratou com o respeito que se 

dedica a um colega. Propôs mudanças no texto. 

Orientou-me. Principalmente, acreditou em mim. A 

peça permaneceu em cartaz dois anos. Muito do que 

sou hoje devo ao carinho com que me recebeu 

naquele dia. 

 (WALCYR CARRASCO, PÁG. 98 - VEJA SP, 

14 DE ABRIL, 1999.) 

 

* Com base no trecho “Conheci Marcos Rey há mais 

de vinte anos, quando sonhava tornar-me escritor.”, 

referente ao texto acima, transcreva essa frase, mas 

substitua o verbo HAVER pelo verbo FAZER. 

 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________

_________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Questão 44: Os manuais de língua portuguesa 

ensinam que "inho" é um sufixo diminutivo, 

normalmente aplicado aos substantivos. Qual o 

sentido de GORDINHO, no texto abaixo? 

 

Um homem gordinho e simpático entrou na sala. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

___________________________________________

__________________________________________ 

 

QUÍMICA 
 

 

Questão  45- (UERJ): Em 1815, o médico inglês 

William Prout formulou a hipótese de que as massas 

atômicas de todos os elementos químicos 

corresponderiam a um múltiplo inteiro da massa 

atômica do hidrogênio. Já está comprovado, porém, 

que o cloro possui apenas dois isótopos e que sua 

massa atômica é fracionária. 



Os isótopos do cloro, de massas atômicas 35 e 37, 

estão presentes na natureza, respectivamente, nas 

porcentagens de: 

 

55% e 45% 

65% e 35% 

75% e 25% 

85% e 15% 

 

Questão 46 - (UFAM)  

 Grande parte dos elementos químicos ocorre na 

natureza como mistura de isótopos. Sabendo que um 

elemento hipotético X possui massa atômica igual a 

69,8u e dois isótopos com as características descritas 

no quadro a seguir: 

 

71X

69X

)u( MassaIsotopo

71

69

 
 

As abundâncias relativas dos isótopos 69X e 71X, são 

respectivamente: 

 

35% e 75% 

45% e 65% 

50% e 50% 

60% e 40% 

70% e 30% 

 

Questão 47 - (UFPE)  

 As massas de átomos e moléculas são tão pequenas 

que, normalmente, é mais conveniente utilizar a 

unidade de massa atômica (u). A respeito desta 

unidade, analise as proposições abaixo. 

 

(Dados: Número de Avogadro = 6,02  1023 mol–1, 

massas atômicas: H = 1 u; N = 14 u; O = 16 u) 

 

00. 1u é igual a 1/12 da massa de um átomo de 

carbono-12. 

01. Se um átomo tem o dobro da massa do 

carbono-12, então sua massa é 1/6 u. 

02. 1 mol de átomos de oxigênio tem massa igual 

a 16 x 6,02 x 1023 u. 

03. 1 molécula de amônia tem massa igual a 17 g. 

04. 1u equivale a 

.
10 x 02,6

1
22

 

 

Questão 48 - (UFG GO)  

 

  A análise de massas de um elemento químico 

demonstrou a existência de três isótopos, conforme 

apresentado na figura a seguir. 

 

 
 

Considerando as abundâncias apresentadas, conclui-

se que a massa média para esse elemento é: 

 

a) 20,05 

b) 21,00 

c) 20,80 

d) 19,40 

e) 20,40 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 49 

Lítio (do grego lithos – pedra) 

 

     Foi descoberto por Johan August Arfwedson em 

1817, no desenvolvimento de um processo de análise 

do mineral de fórmula LiAl(Si2O6 ). Posteriormente, 

descobriu-se lítio em outros minerais. Em 1818, G. 

Gmelin percebeu que os sais de lítio quando 

queimavam produziam chama vermelho-brilhante. 

     O elemento lítio aparece em algumas águas 

minerais e em minerais como a lepidolita, o 

espodumênio, a petalita e outros. 

     O isótopo natural 6Li, corresponde a 7,5% do total 

de lítio na natureza. 

     Na forma metálica, reage violentamente com a 

água, produzindo hidróxido de lítio, LiOH, liberando o 

gás hidrogênio, que é totalmente inflamável. 

     O lítio é usado há mais de 140 anos na medicina 

como antidepressivo e antirreumático. O carbonato de 

lítio (Li2CO3) é o princípio ativo de remédios para 

controle da psicose maníacodepressiva (PMD). O 

tratamento com sais de lítio é denominado litioterapia. 

     As pilhas de lítio recarregáveis são leves e 

oferecem alta densidade de carga. Utiliza-se a de lítio-

iodo em marca-passos. 

(Delmo Santiago Vaitsman et al. Para que servem os 

elementos  

químicos, 2001. Adaptado.) 

 

Questão 49- (Unicastelo SP)  

   

Além do isótopo natural citado no texto, o elemento 

lítio possui mais um isótopo natural, cuja abundância é 

de 92,5 % do total. Considerando a massa atômica 

relativa do elemento lítio 6,94, é correto afirmar que o 

número de massa desse isótopo mais abundante é 

igual a 



 

a) 9. 

b) 5. 

c) 7. 

d) 6. 

e) 3. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 50 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu 

2011 como o Ano Internacional da Química, para 

conscientizar o público sobre as contribuições dessa 

ciência ao bem-estar da humanidade, coincidindo com 

o centenário do recebimento do Prêmio Nobel de 

Química por Marie Curie. O prêmio recebido pela 

pesquisadora polaca teve como finalidade 

homenageá-la pela descoberta dos elementos 

químicos Polônio (Po) e Rádio (Ra). Na verdade, este 

foi o segundo prêmio Nobel recebido, sendo o primeiro 

em Física, em 1903, pelas descobertas no campo da 

radioatividade. Marie Curie, assim, se tornou a 

primeira pessoa a receber dois prêmios Nobel. Como 

outra homenagem, desta vez post mortem, os restos 

mortais de Marie Curie foram transladados em 1995 

para o Panteão de Paris, local onde estão as maiores 

personalidades da França, em todos os tempos. Além 

disso, o elemento de número atômico 96 recebeu o 

nome Cúrio (Cm) em homenagem ao casal Curie, 

Marie e seu marido Pierre. 

 

Questão 50- (UEPB)  

O Brasil, querendo assumir uma projeção no cenário 

diplomático internacional, juntamente com a Turquia, 

fez um acordo com o Irã sobre o enriquecimento de 

Urânio. De fato, o processo de enriquecimento de 

Urânio significa aumentar o teor do Urânio-235, 

utilizado em fissão nuclear. Sabendo que as 

proporções dos isótopos naturais do Urânio são: 99,27 

% de Urânio-238, 0,72 % de Urânio-235 e 0,0055 % 

de Urânio-234, qual a Massa Molar do Urânio 

enriquecido se as quantidades forem 70 % de Urânio-

238 e 30 % de Urânio-235? 

 

a) 237,1 g/mol 

b) 238,03 g/mol 

c) 237,1 u.m.a. 

d) 238,03 u.m.a. 

e) 236,5 g/mol 

 

Questão 51 - (UFPI)  

O lítio (6,941 g.mol1) tem dois isótopos estáveis, 6Li 

e 7Li. Sobre esses isótopos, podemos afirmar que: 

a) o 7Li tem número atômico maior que o 6Li; 

b) o 7Li e o 6Li têm o mesmo número de 

nêutrons; 

c) o 7Li é mais abundante que o 6Li, na 

natureza; 

d) o número de massa desses isótopos é o 

mesmo; 

e) o 7Li tem maior número de elétrons que o 6Li. 

 

Questão 52 - (UFV MG)     

A definição de unidade de massa atômica é:  

a) a massa de um mol de átomos de 12C.  

b) 1/12 da massa de um átomo de 12C.  

c) a massa de 1 mg de átomos de 12C. 

d) 1/12 da massa de um mol de átomos de 12C.  

e) a massa de um átomo de 12C. 

 

Questão 53 - (UFGD MS)   

Todas as “águas” com as denominações a seguir 

podem exemplificar soluções de sólidos em um 

líquido, exceto: 

água potável 

água destilada 

água dura 

água mineral 

água do mar 

 

Questão 54 - (Mackenzie SP)  

  Indique qual das misturas a seguir é sempre um 

sistema homogêneo nas condições ambiente: 

a) água e óleo de milho 

b) oxigênio e nitrogênio 

c) água e gasolina 

d) álcool etílico e areia 

e) água e serragem 

 

Questão 55 - (PUC RJ)  

O gráfico abaixo corresponde ao aquecimento de uma 

mistura entre dois líquidos: 

 

40

120

200

A

B C

D

Região AB = líquido
Região CD = vapor

Tempo

C
0

 
 

Em função do gráfico apresentado, pode-se afirmar 

que a mistura é: 

a) fracionável por destilação.  

b) líquida a 100ºC 

c) heterogênea  

d) azeotrópica 

e) eutética 

 



FILOSOFIA 
Questão 56-(UEL- 2003)  

“Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está 

ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns 

triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi 

expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra, 

entre os mortais. E os homens, o que acontece com 

eles? Quem são eles?” (VERNANT, Jean-Pierre. O 

universo, os deuses, os homens. Trad. de Rosa Freire 

d‟Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 

56.) 

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. 

Considerando que o mito pode ser uma forma de 

conhecimento, assinale a alternativa correta. 

 

a) A verdade do mito obedece a critérios empíricos e 

científicos de comprovação. 

b) O conhecimento mítico segue um rigoroso 

procedimento lógico-analítico para estabelecer suas 

verdades. 

c) As explicações míticas constroem-se, de maneira 

argumentativa e autocrítica. 

d) O mito busca explicações definitivas acerca do 

homem e do mundo, e sua verdade independe de 

provas. 

e) A verdade do mito obedece a regras universais do 

pensamento racional, tais como a lei de não-

contradição. 

 

Questão 57- (UEL – 2006) 

 Os poemas de Homero serviram de alimento 

espiritualaos gregos, contribuindo de forma essencial 

para aquilo que mais tarde se desenvolveria como 

filosofia. Em seus poemas, a harmonia, a proporção, o 

limite e a medida, assim como a presença de 

questionamentos acerca das causas, dos princípios e 

do porquê das coisas se faziam presentes, revelando 

depois uma constante na elaboração dos princípios 

metafísicos da filosofia grega.  

(Adaptado de: REALE, Giovanni. História da Filosofia 

Antiga. v. I. Trad. Henrique C. Lima Vaz e Marcelo 

Perine. São Paulo: Loyola, 1994. p. 19. ) 

Com base no texto e nos conhecimentos acerca das 

características que marcaram o nascimento da 

filosofia na Grécia, considere as afirmativas a seguir. 

 

I. A política, enquanto forma de disputa oratória, 

contribuiu para formar um grupo de iguais, os 

cidadãos, que buscavam a verdade pela força da 

argumentação. 

II. O palácio real, que centralizava os poderes militar e 

religioso, foi substituído pela Ágora, espaço público 

onde os problemas da pólis eram debatidos. 

III. A palavra, utilizada na prática religiosa e nos ditos 

do rei, perdeu a função ritualista de fórmula justa, 

passando a ser veículo do debate e da discussão. 

IV. A expressão filosófica é tributária do caráter 

pragmático dos gregos, que substituíram a 

contemplação desinteressada dos mitos pela técnica 

utilitária do pensar racional. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

a) I e III. 

b) II e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, II e IV. 

 

Questão 58- Segundo Marilena Chauí, “a filosofia 

surge quando alguns gregos, admirados e espantados 

com a realidade, insatisfeitos com as explicações que 

a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e 

buscar respostas para elas”. (Convite a Filosofia. 4.  

ed., Atica, 1995, p. 23). 

 

É legado da Filosofia grega para o Ocidente europeu: 

a) A aspiração ao conhecimento verdadeiro, à 

felicidade e à justiça, indicando que a humanidade não 

age caoticamente. 

b) A preocupação com a continuidade entre a vida e a 

morte, através da pratica de embalsamamento e 

outros cuidados funerários. 

c) A criação da dialética, fundamentada na luta de 

classes, como forma de explicação sociológica da 

realidade humana. 

d) O nascimento das ciências humanas, implicando 

em conhecimentos autônomos e compartimentados. 

e) A produção de uma concepção de historia linear, 

que tratava dos fins últimos do homem e da realização 

de um projeto divino. 

 

BIOLOGIA- PARTE 02 
 

Questão 59 - (UECE)    

A história da Biologia está repleta de experimentos 

que foram relevantes para a explicação da Biogênese 

e da Origem da Vida. Associe corretamente os 

cientistas da Coluna A aos experimentos que constam 

na Coluna B. 

COLUNA A 

1. REDI 

2. SPALAZANI 

3. PASTEUR 

4. OPARIN 

5. MILLER 

 

COLUNA B 



(  ) Usou frascos com gargalo em forma de 

pescoço de cisne. 

(  ) Observação dos coacervados. 

(  ) Explicação biogênica para o surgimento de 

larvas na carne em putrefação. 

(  ) Produção de aminoácidos. 

(  ) Esterilização de caldos nutritivos, experimento 

muito criticado por Needham. 

 

Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, 

de cima para baixo, 

a) 2, 5, 1, 4, 3 

b) 3, 4, 1, 5, 2 

c) 3, 4, 2, 5, 1 

d) 2, 1, 5, 3, 4 

 

Questão 60 - (UEG-GO): Várias teorias ao longo dos 

anos tentam explicar as possíveis origens para a vida 

no planeta Terra. Na figura a seguir, está 

representado um dos experimentos feitos para 

explicar tal origem. 

 

 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando.  
Biologia série Brasil. São Paulo: Ática.  

2005. p. 456. (Adaptado). 

 

A partir do experimento realizado a que conclusão 

pode-se chegar sobre a origem da 

vida?_______________________________________

___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

Questão 61 - (UPE):    

Observe as frases abaixo. 

I. No canto XIX do poema épico Ilíada (Homero 

VIII- IX a. C.), Aquiles pede a Tétis que proteja o corpo 

de Pátrocles contra os insetos, que poderiam dar 

origem a vermes e assim comer a carne do cadáver. 

II. A geração espontânea foi aceita por muitos 

cientistas, dentre estes, pelo filósofo grego Aristóteles 

(384-322 a. C.). 

III. “...colocam-se, num canto sossegado e pouco 

iluminado, camisas sujas. Sobre elas, espalham-se 

grãos de trigo, e o resultado será que, em vinte e um 

dias, surgirão ratos...”(Jan Baptista van Helmont – 

1577-1644). 

IV. Pasteur (1861) demonstrou que os 

microorganismos surgem em caldos nutritivos, através 

da contaminação por germes, vindos do ambiente 

externo. 

Assinale a alternativa que correlaciona 

adequadamente os exemplos com as teorias 

relativas à origem dos seres vivos. 

a) I-abiogênese, II-biogênese, III-abiogênese e 

IV-biogênese. 

b) I-abiogênese, II-biogênese, III-biogênese e IV-

abiogênese. 

c) I-abiogênese, II-abiogênese, III-biogênese e 

IV-biogênese. 

d) I-biogênese, II-abiogênese, III-biogênese e IV-

abiogênese. 

e) I-biogênese, II-abiogênese, III-abiogênese e 

IV-biogênese. 

PORTUGUÊS 02 
 

Questão 62 - UEG 

 

 

 

 

 

 



a. Qual palavra contida no primeiro quadrinho é 

tomada em mais de um sentido pelas 

personagens? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________________________________ 

 

b. Quais interpretações dessa palavra ocorrem 

nos quadrinhos? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Questão 63 -  (UFMT):  A Associação de Assistência 

à Criança Deficiente – AACD – faz veicular em um 

Guia de Programação de TV, mensalmente, uma 

campanha publicitária institucional. O texto abaixo é 

uma das peças. 

O t_xto não d_ixou d_ faz_r s_ntido. Não d_ixou d_ 

s_r um t_xto. As outras l_tras, solidárias, ganharam 

força _ comp_nsaram a falta d_ uma l_tra. Com o 

portador d_ d_fici_ncia acont_c_ igual. Cada part_ do 

corpo d_l_ foi mais tr_inada do qu_ a sua. A 

int_lig_ncia fica mais visív_l. A inspiração nasc_ mais 

fácil _ o ajuda a l_var uma vida normal. O corpo _ só 

um meio d_ locomoção. Aquilo qu_ mais int_r_ssa na 

vida não falta: a força de vontad_. 

A intenção da propaganda é quebrar uma imagem 

social estereotipada. 

a) Qual é essa imagem? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

b) Explicite os dois recursos utilizados para 

quebrar essa ideia.  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Questão 64 -  (UFG)    - O slogan abaixo faz parte da 

propaganda de um novo carro de luxo lançado 

recentemente no mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o slogan da propaganda, que ideia fica 

subentendida em relação à posse do carro 

anunciado?  

 

 

GABARITO GERAL 
 

 

01) Gab:C 

02)Gab:C 

03) Gab: D  

04) DISCURSIVA  

05) DISCURSIVA 

06) DISCURSIVA 

07)Gab: D 

08)Gab: A 

09)Gab: D 

10) Em sala 

11) Em sala 

12) Em sala 

13) Gab: B 

14) Gab: D 

15) Gab: A  

16) Gab: C   

17) Gab: D 



18) Gab: C 

19) Gab: B 

20) Gab: A 

21) Gab: A 

22) Gab: C 

23) Gab: A 

24) Gab: B 

25)Gab: B 

26) Gab: C  

27) Gab: D 

28) Gab: E 

29) Gab: D 

30) Gab: D 

31) Gab: C 

32) Gab: A 

33) DISCURSIVA 

34) DISCURSIVA 

35) DISCURSIVA 

36) Gab C 

37) Gab B 

38) Em sala 

39) Línguas latinas são as que mais levam acento. 

Por que alguns idiomas levam acento e outros não? 

 Para distinguir a pronúncia. O uso varia 

segundo o grupo linguiístico ao qual o idioma 

pertence. Enquanto línguas de origem germânica, 

como o inglês, não têm acentuação, as latinas, como 

o português e o espanhol, usam sinais gráficos para 

marcar alterações na entonação. “No francês, uma 

palavra pode ter até três acentos para determinar se 

uma vogal é aberta ou fechada”, nota o linguista 

Ataliba de Castilho, da Universidade de São Paulo. No 

grupo das línguas eslavas, como o checo e o polonês, 

usa-se a acentuação para indicar mudanças de 

pronúncia até em consoantes. No checo, um S com 

um sinal parecido com V em cima passa a ter som de 

X. Castilho prevê que, no futuro, as línguas perderão 

seus acentos. „Tudo por causa da internet, pois os e-

mails são redigidos sem acentuação nenhuma.” 

Ficarão mais simples, mas também mais pobres. 

 

Questão 40: a) O fato de letras diferentes representar 

o mesmo fonema. 

b) O humor está centuado no fato de a aluna não 

saber escrever pechinchar mas saber o significado 

dapalavra pois pede desconto. 

 

41) Resposta: A 

A foto em questão mostra um primata numa jaula. Não 

há dúvida de que a captura e o comércio ilícito de 

animais silvestres ameaça a sobrevivência de 

espécies, e, portanto, a biodiversidade. 

42) A substituição dos artigos indefinidos por definidos 

43) Conheci Marcos Rey FAZ mais de vinte anos, 

quando sonhava tornar-me escritor. 

44)O sufixo INHO tem um valor AFETIVO, 

CARINHOSO. 

45) Gab: C 

46) Gab: D 

47) Gab: VFVFV 

48) Gab: A 

49) Gab: C 

50) Gab: A 

51) Gab: C 

52) Gab: B 

53) Gab: B 

54) Gab: B 

55) Gab: D 

56) Gab.D  

57) Gab.D  

58) Gab.A    

59) Gab: B 

60)Gab:Ao final do experimento houve a certificação 

de que as larvas na matéria decomposta se 

tratava da eclosão de ovos de moscas. Assim, 

houve a refutação da teoria da geração 

espontânea, concluindo que um ser vivo surge a 

partir de outro pré–existente. 

61)Gab: E 

62) Em sala 

63) Em sala 

64) Em sala 

 

 

 


