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FÍSICA 

 
01 - (PUCCAMP SP/2016)   ―...tudo teria começado 

com a haste vertical ao sol, que projetava sua 

sombra num plano horizontal demarcado.‖ Com um 

ângulo de inclinação de 30°, em relação ao solo 

plano, os raios solares incidindo sobre uma haste 

vertical de 2,5 m de comprimento geram uma 

sombra de x m. Um pouco mais tarde, quando o 

ângulo de inclinação dos raios solares é de 45º 

graus, a mesma sombra gerada agora é de y m. A 

diferença ente x e y é de, aproximadamente, 

sen 30º = 0,5 cos 30º = 0,866 tg 30º = 0,577 

sen 45º = 0,707 cos 45º = 0,707 tg 45º = 1 

 

a) 1 m. 

b) 1,83 m.  

c) 2,45 m. 

d) 0,88 m.  

e) 2,27 m. 

 

02 - (IFGO/2015)   O olho humano se comporta 

semelhante a uma câmara escura de orifício. 

Sabemos que os raios de luz que partem do objeto 

e atravessam o orifício determinam a imagem no 

fundo do olho. A figura a seguir representa um 

esquema simplificado do comportamento de 

formação de imagens no fundo de um olho 

saudável. 

Vemos que a imagem formada no fundo do olho se 

apresenta invertida, de cabeça para baixo. 

 

 
Sabe-se que o olho humano apresenta 

aproximadamente 20 mm de profundidade (x' = 20 

mm) e o objeto tem 8 m de altura colocado em uma 

posição a 32 m de distância do orifício do olho (x = 

32 m). Nessa situação, a altura da imagem formada 

no fundo do olho será de: 

 

a) 5 mm. 

b) 7,5 mm. 

c) 8 mm. 

d)10,8 mm. 

e)12,8 mm. 

 

03 - (FCM PB/2015)   Você pode construir uma 

câmara escura com uma lata de leite em pó ou com 

uma caixa de sapatos. Faça o furo no fundo da lata 

ou numa lateral da caixa e coloque o papel vegetal 

no lugar da tampa ou na lateral oposta. Está pronta 

uma câmara escura simples, porém, com menos 

recurso. 
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Podemos compreender como a imagem de um 

objeto é formada no papel vegetal colocado no 

interior de uma câmara escura, ou mesmo sobre a 

nossa retina. Cada ponto do objeto luminoso ou 

iluminado emite ou reflete a luz em todas as 

direções e, portanto também na direção do 

pequeno orifício. Como pudemos observar a 

imagem projetada, nestas condições, aparecerá 

invertida. Na segunda figura, a imagem aparece 

invertida em relação ao objeto. Esta inversão da 

imagem é justificada pela(o):  
                               (http://www.if.usp.br/gref/optica/optica1.pdf)  

 

a) reversibilidade da luz  

b) propagação retilínea da luz  

c) independência dos raios de luz  

d) reflexão difusa da luz  

e) lei de Snell – Descartes  

 

04 - (UEFS BA/2014)   Uma placa retangular de 

alumínio tem dimensões 40cm x 15cm. Através de 

um fio que passa pelo seu baricentro, ela é presa 

ao teto de um quarto, permanecendo 

horizontalmente a 1,5m do assoalho e a 50cm do 

teto. Bem junto ao fio, no teto, há uma lâmpada 

cujo filamento tem dimensões desprezíveis. 

Com base nessa informação, é correto afirmar que 

a área da sombra projetada pela placa é igual, em 

m2, a: 

 

a)0,96  

b)0,88  

c)0,82   

d)0,77  

e)0,69 

 

 

05 - (FCM PB)    

Um corpo originalmente neutro perde elétrons e 

passa a apresentar uma carga de 2107 C. 

Quantos elétrons foram perdidos por esse corpo? 

Dado: e = 1,610–19C  

 

a) 1,251026 elétrons  

b) 2,51020 elétrons  

c) 51015 elétrons 

d) 11010 elétrons 

e) 1000 elétrons 

 

06 - (Mackenzie SP)    

Uma esfera metálica A, eletrizada com carga 

elétrica igual a –20,0 C, é colocada em contato 

com outra esfera idêntica B, eletricamente neutra. 

Em seguida, encosta-se a esfera B em outra C, 

também idêntica eletrizada com carga elétrica igual 

a 50,0 C. Após esse procedimento, as esferas B e 

C são separadas. A carga elétrica armazenada na 

esfera B, no final desse processo, é igual a 

 

a) 20,0 C 

b) 30,0 C 

c) 40,0 C 

d) 50,0 C 

e) 60,0 C 

 

07 - (FGV)    

Deseja-se eletrizar um objeto metálico, inicialmente 

neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, 

e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 

C . Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 

10–19 C, para se conseguir a eletrização desejada 

será preciso 

 

a) retirar do objeto 20 trilhões de prótons. 

b) retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. 

c) acrescentar ao objeto 20 trilhões de 

elétrons. 

d) acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões 

de elétrons. 

e) retirar do objeto cerca de 51 trilhões de 

prótons. 

 

08 - (UEA AM)    

Manaus é o município brasileiro campeão de morte 

por raio, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE). 

 

 
(http://acritica.uol.com.br. Adaptado.) 

 

Sabendo que a carga elétrica elementar é igual a 

1,610–19 C e que uma nuvem de tempestade 

sobre Manaus tem carga elétrica negativa 

acumulada de 32 C, é correto afirmar que essa 

nuvem tem 

 

a) 5,01018 elétrons a mais do que prótons. 



b) 2,01020 elétrons a mais do que prótons. 

c) 5,01020 elétrons a mais do que prótons. 

d) 5,01018 elétrons a menos do que prótons. 

e) 2,01020 elétrons a menos do que prótons. 

 

MATEMÁTICA 

 

09 - (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  

 

10 - (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) 6 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 

11 - (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 

 

12 - (UEM PR)      

Uma esteira rolante de um supermercado com dois 

andares faz um ângulo de 30º com o plano 

determinado pelo piso inferior. Assinale o que for 

correto, considerando o comprimento da esteira 12 

metros. 

a)  Uma pessoa que sai do piso inferior e vai ao 

piso superior se eleva 6 (seis) metros. 

b)  Faltam dados para se calcular a altura total 

que uma pessoa se eleva ao ir do piso inferior ao 

piso superior utilizando a esteira. 

c)  Se uma pessoa caminha 2 metros na esteira 

durante o percurso entre o piso inferior e o piso 

superior, então a pessoa se eleva, no total, 5 

(cinco) metros. 

d)  Uma pessoa que sai do piso inferior e vai ao 

piso superior se eleva 36  metros. 

e)  Se uma pessoa caminha 2 metros na esteira 

durante o percurso entre o piso inferior e o piso 

superior, então a pessoa se eleva, no total, 35  

metros. 

 

 

13 - (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 

 

14 - (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. 

 

15 - (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 

 

16 - (Unievangélica GO) Três barras de alumínio 

medem, respectivamente, 8m, 96m e 112m. Um 

serralheiro deseja cortá-las em pedaços de mesmo 

comprimento. Qual deverá ser esse comprimento, 

em metros, para que os pedaços tenham o maior 

tamanho possível? 

 

a) 8   

b) 2   

c) 4   

d) 6 

e) 10 

 

17 - (IFBA)  

 Feito uma pesquisa com três clubes de futebol, em 

certo campeonato, com relação aos números de 

gols, foi verificado que juntos totalizaram 96 gols. O 

clube ―Vamos Nessa‖ marcou a metade dos gols 

que o clube ―Vamos com Tudo‖ e o clube ―Só 

Alegria‖ marcou o triplo de gols que o clube ―Vamos 

Nessa‖. Sendo assim, o número de gols marcados 

pelo clube ―Só Alegria‖ foi: 

 

a) 48 

b) 45 

c) 38 

d) 35 

e) 28 

 

18 - (IFBA)  

 Um produtor de cinema faz um documentário sobre 

os mistérios da natureza, composto por 60 curtas 

metragens de 8 minutos cada. Se ele resolvesse 

colocar cada curta metragem com duração de 3 

minutos, o número de curtas metragens que 

comporiam o documentário seria de: 

 

a) 23 

b) 60 

c) 90 

d) 160 

e) 260 

 

19 - (UEPG PR)  

Uma loja de cosméticos comprou 60 vidros de 

esmalte da marca M e 40 vidros da marca R, 

pagando no total R$ 190,00. Se a razão entre os 

preços unitários dos esmaltes M e R é de 3 para 5, 

nessa ordem, assinale o que for correto. 

 

01. A diferença entre os preços unitários das 

duas marcas é de R$ 1,50. 

02. Se a loja tivesse comprado 50 vidros de 

cada marca, teria pago R$ 10,00 a mais. 

04. Se a loja tivesse comprado todos os 100 

vidros de esmalte da marca M, teria pago R$ 40,00 

a menos. 

08. Se a loja tivesse comprado todos os 100 

vidros de esmalte da marca R, teria pago R$ 40,00 

a mais. 

 

20 - (UFPR)  

Rafaela e Henrique participaram de uma atividade 

voluntária que consistiu na pintura da fachada de 

uma instituição de caridade. No final do dia, 

restaram duas latas de tinta idênticas (de mesmo 

tamanho e cor). Uma dessas latas estava cheia de 

tinta até a metade de sua capacidade e a outra 

estava cheia de tinta até 3/4 de sua capacidade. 



Ambos decidiram juntar esse excedente e dividir 

em duas partes iguais, a serem armazenadas 

nessas mesmas latas. A fração que representa o 

volume de tinta em cada uma das latas, em relação 

à sua capacidade, após essa divisão é: 

 

a) 1/3. 

b) 5/8. 

c) 5/6. 

d) 4/3. 

e) 5/2. 

 

 

BIOLOGIA 
 

21 -  Sobre a classificação biológica, analise as 

proposições abaixo: 

I. Pirâmides de teias alimentares são 

representações gráficas em forma de árvore nas 

quais são mostradas as relações de parentesco 

entre seres vivos. 

II. A Fenética agrupa os organismos com o maior 

número de características fenotípicas possíveis, 

mesmo que não reflitam a história evolutiva do 

grupo. 

III. Para a Filogenética, a classificação biológica 

deve refletir o máximo possível as relações de 

parentesco entre os grupos de seres vivos. 

IV. A Cladística procura estabelecer relações de 

parentesco evolutivo pela escolha criteriosa de 

características que indiquem realmente a 

ancestralidade comum entre os grupos, tentando 

descartar as características decorrentes de 

convergência evolutiva. 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas II, III e IV são 

verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

22 -  Considere dois animais A e B, e dois outros, C 

e D. Os animais A e B pertencem a gêneros 

diferentes de uma mesma família, enquanto os 

animais C e D pertencem à mesma ordem, mas a 

famílias diferentes, Você espera encontrar maior 

grau de semelhança entre A e B ou entre C e D? 

Por quê? 

 

 

23 -  Os vírus são organismos obrigatoriamente 

parasitas, uma vez que só se reproduzem quando 

no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus, é 

correto afirmar que: 

 

a) apresentam características fundamentais dos 

seres vivos: estrutura celular, reprodução e 

mutação.  

]b) são seres maiores que as bactérias, pois não 

atravessam filtros que permitem a passagem de 

bactérias.  

c) são formados por uma carapaça protéica 

envolvendo o retículo rugoso com ribossomos 

utilizados na síntese de sua carapaça.  

d) são todos parasitas animais, pois não atacam 

células vegetais.  

e) podem desempenhar funções semelhantes aos 

antibióticos, ocasionando "o lise bacteriano", e 

impedir a reprodução das bactérias. 

 

24 -  A reorganização taxonômica dos seres vivos 

baseada em aspectos evolutivos e filogenéticos, 

proposta por Karl Woese em 1978, demonstrou a 

existência de três linhagens celulares conhecidas 

como ―Domínios‖. Sobre este assunto, é correto 

afirmar que: 

 

a) Os Domínios são categorias taxonômicas acima 

de Reino. 

b) O Domínio Archea inclui bactérias que podem 

causar doenças ao homem. 

c) O Domínio Eukaria inclui fungos, algas azuis, 

protistas e vegetais. 

d) O Domínio Eubacteria inclui organismos 

encontrados em ambientes ácidos ou hipersalinos. 

e) A existência dos Domínios não alterou o sistema 

de classificação dos cinco Reinos proposta por 

Robert Wittaker em 1969. 

 

25 - O gênero artístico que tornou a Arte Bizantina 

mundialmente conhecida foi: 

a) a pintura. 
b) a dança. 
c) o mosaico. 
d) o teatro.  
e) a escultura. 
 

26 - O mosaico foi considerado por muitos como 
‗uma pintura para a eternidade‘, por conta da 
durabilidade de seus materiais. Ao longo da história 
da arte essa técnica foi sendo progressivamente 
deixada de lado, até que na segunda metade do 
séc. XV, já havia sido praticamente substituída 
pelos afrescos. De acordo com historiadores da 



arte, essa técnica já era usada ao redor de 3.500 
a.C., na Mesopotâmia. Foi muito popular também 
na Grécia Clássica e na arte romana, 
especialmente em Pompeia e Herculano. O apogeu 
dessa arte se deu no período bizantino. Em relação 
ao mosaico bizantino, é CORRETO afirmar que:  
 
a) retratava temas seculares e batalhas, e usou da 
técnica do trompe l‘oeil para dar perspectiva às 
composições. 
b) usava pequenas peças cerâmicas esmaltadas a 
baixa temperatura, sua temática era bastante 
religiosa, o vermelho era a principal cor usada nos 
fundos das cenas.  
c) foi utilizado principalmente no chão das 
edificações, sendo que era um retrato da vida 
cotidiana da sociedade bizantina.  
d) usava cubos de vidro brilhantes, sua temática 
era principalmente religiosa, fez muito uso do ouro, 
as peças tinham superfícies irregulares 
aumentando o brilho dos mosaicos. 
e) usou da técnica do trompe l‘oeil para dar 
perspectiva às composições religiosas.  
 

27 - A História da Arte é uma disciplina que estuda 

a dinâmica criativa das sociedades através da 

análise dos objetos artísticos produzidos e legados 

por diferentes povos ao longo dos tempos. Para 

estudar a história da arte, devem-se levar em conta 

os períodos e seus aspectos sociais, políticos e 

religiosos, que tiveram grande influência. E, por que 

não dizer, que foram decisivos, afinal, a arte é uma 

expressão. Para entender melhor, divide-se a 

história em períodos:  

  

(A) Pré-história (B) História Antiga (C) Idade Média   

(01) Arte Rupestre  

(02) Arte Paleocristã, Arte Românica, Arte 

Bizantina, Arte Gótica  

(03) Arte Clássica (Greco-Romana) e Arte Egípcia   

A alternativa correta corresponde ao período 

histórico e ao movimento de arte é:   

 

a) A2-B1-C3  
b) A1-B3-C2 
c) A3-B2-C1  
d) A2-B3-C1   
 

28 - Durante a idade média, desenvolveram-se dois 

estilos arquitetônicos distintos. Na ordem de seu 

surgimento, eles são   

a) o romântico e o gótico. 
b) o gótico e o românico.  
c) o românico e o gótico.  
d) o românico e o visigótico.    
 

HISTÓRIA 

 

 29 - (UFPEL RS)  

 Leia o trecho abaixo. 

 

―(...) Podemos dizer sem exagero que no 

Renascimento a humanidade começou a se libertar 

das condições que lhe eram impostas pela 

natureza. O homem deixou de ser apenas uma 

parte da natureza. A natureza passou a ser algo 

que se podia usar e explorar. ‗Saber é poder‘, dizia 

o filósofo inglês Francis Bacon, sublinhando com 

isto a aplicação prática do conhecimento. E isto era 

uma coisa nova. A humanidade passou a intervir na 

natureza e querer controlá-la. (...).‖ 
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Cia. Das 

Letras, 1998. P. 222 

 

A alternativa que apresenta duas características do 

Movimento Renascentista explicitadas pelo autor do 

texto, é 

 

a) humanismo e naturalismo. 

b) humanismo e antropocentrismo. 

c) humanismo e teologia. 

d) antropocentrismo e naturalismo. 

e) antropocentrismo e teologia. 

f) I.R. 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 30 

   

  
O Renascimento foi um grande período de 

crescimento intelectual e desenvolvimento artístico 

na Europa. Como parte dele, os cientistas e 

pensadores começaram a se descolar das visões 

tradicionais que regiam a medicina, tanto no 

Oriente quanto no Ocidente. O foco dos 

tratamentos deixou de ser um equilíbrio natural de 

ordem divina. O conhecimento avançou através do 

método científico — pela condução de 

experimentos, coleta de observações, conclusões. 



As informações eram disseminadas por meio de 

uma importante nova tecnologia — a impressão. As 

raízes da medicina científica estavam 

estabelecidas. 

O desenho do cérebro humano [ao lado] é do livro 

de Vesalius, De Humani Corporis Fabrica (1543). 

Andreas Vesalius é considerado o pai do estudo da 

anatomia. Seu livro De Humani Corporis Fabrica 

(Sobre a Estrutura do Corpo Humano), de 1543, 

continha belas ilustrações do corpo humano. 

ASCENÇÃO DA MEDICINA científica: o 

renascimento.  

Disponível em: <http://www.planetseed.com/pt-

br/relatedarticle/ 

ascensao-da-medicina-cientificao- renascimento>. 

Acesso em: 22 nov. 2015. 

 

30 - (Faculdade Guanambi BA)  

As transformações na Europa, à época do 

Renascimento Cultural, se inseriram em um 

contexto mais amplo, que se caracterizou pela 

 

01) formação do Estado absolutista, cuja política 

autoritária e controle estatal da economia, opôs a 

burguesia ao processo de centralização política. 

02) adoção dos princípios da Magna Carta, 

pelos Estados europeus, como o Sacro Império 

Romano Germânico e a Rússia, favorecendo o 

desenvolvimento do capitalismo. 

03) escassez de ouro na Europa, associada à 

necessidade de ampliação dos mercados, o que 

impulsionou o processo de expansão marítima e 

comercial. 

04) Reforma Protestante, que, através do 

luteranismo, desenvolveu o espírito capitalista na 

Alemanha, favorecendo seu processo 

expansionista no continente africano. 

05) divulgação das novas rotas marítimas 

possibilitadas pela impressão, estabelecendo uma 

associação entre os países, que objetivou a 

redução dos custos das Grandes Navegações. 

 

31 - (IFRS)  

No contexto da Reforma Protestante, um 

movimento movido pela burguesia europeia 

defendia a salvação dos homens através do 

acúmulo de riquezas. 

Assinale a alternativa que dá nome a este 

movimento. 

 

a) Calvinismo 

b) Luteranismo 

c) Anglicanismo 

d) Catolicismo 

e) Judaísmo 

 

32 - (FGV)  

 Em um dos diálogos da peça intitulada Henrique 

VIII, de William Shakespeare, encenada em 1613, a 

rainha católica Catarina, primeira esposa do rei, 

desabafava: 

 

     Mesmo aqui poderemos falar, pois, em 

consciência, até hoje nada fiz que não pudesse 

revelar francamente em qualquer parte. Prouvera 

ao céu que todas as mulheres pudessem declarar a 

mesma coisa com igual liberdade. Meus senhores, 

uma felicidade sempre tive: isso de não ligar nunca 

importância ao fato de meus gestos comentados 

serem por toda a gente, de ficarem sob a vista de 

todos, e como alvo dos ataques da inveja e da 

calúnia, tão certa me acho de ter vida limpa. Se 

vindes para examinar a minha conduta como 

esposa, sede francos. Sempre a verdade ama 

linguagem rude. 
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/oitavo.html 

 

O monarca Henrique VIII governou a Inglaterra 

entre 1509 e 1547. Durante esse turbulento 

período, 

 

a) o catolicismo foi consolidado na Inglaterra, 

por ação direta do rei, que se manteve aliado a 

Roma contra os monarcas ibéricos. 

b) a liberdade de culto foi implementada, 

favorecendo a constituição de diversos grupos 

religiosos após a Reforma Protestante. 

c) o casamento civil, desvinculado da 

cerimônia religiosa, foi estabelecido como 

alternativa para os diversos matrimônios do rei. 

d) uma nova religião se formou, marcada por 

uma estrutura sacerdotal ligada diretamente ao 

Estado inglês e aos interesses do rei. 

e) medidas legais foram criadas para impedir 

as mulheres de participarem da linha sucessória na 

monarquia inglesa. 

 

 

33 - ―A Proclamação da República correspondeu ao 
encontro de duas forças diversas – Exército e 
fazendeiros de café – movidas por razões 
diferentes. (...) A Guerra do Paraguai favoreceu a 
identificação dos militares como grupo, e eles 
começaram a criticar a posição secundária que o 
Império conferia á instituição. (...) Ao mesmo 
tempo, um grupo minoritário, mas extremamente 
ativo, liderado por Benjamin Constant, combinava 



tais críticas com uma perspectiva ideológica de 
maior alcance. Sob a influência do positivismo, 
defendiam a implantação de um regime republicano 
e modernizador. 
     Como se sabe, os fazendeiros paulistas, através 
do Partido Republicano Paulista, moviam-se por 
razões claramente econômicas. A República, sob a 
forma federativa, significava o fim da centralização 
imperial, a autonomia dos Estados e a possibilidade 
de impor ao país um sistema que favorecesse o 
núcleo agrário-exportador em expansão. 
     Contando com o apoio deste núcleo, o Exército 
desfechou o golpe de 15 de novembro de 1889 e 
assumiu o controle do governo. Na luta que se 
seguiu, entre o grupo militar e a classe social, esta 
acabou por triunfar. (...) 
     A Constituição de 1891 representou uma vitória 
dos grandes Estados: a forma federativa deu-lhes 
ampla autonomia, com a possibilidade de contrair 
empréstimos externos, constituir forças militares 
próprias e uma justiça estadual.‖ 
(Adaptado de FAUSTO, Boris. Pequenos Ensaios de História 
da República (1889-1945). São Paulo, Cadernos CEBRAP, n 
10, 1973, p.2-5) 

 
   Depois da leitura do texto acima, procure 
responder as questões propostas. 
   Quais os interesses do Exército e dos fazendeiros 
na queda da Monarquia? 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

 

34 -  ―A classe dos fazendeiros de café que, aliada 
ás demais classes rurais nos diversos Estados, 
governava o país em seu proveito, não se mantinha 
no poder pela força militar, como sucedia em outros 
países sul-americanos. 
      Ela se conservava e se eternizava no governo 
graças a uma maquina eleitoral que se estendia 
por todo o país, mergulhando suas raízes na terra. 
      Era como uma pirâmide em cujo ápice se 
encontrava o Presidente da República, vindo logo 
abaixo o Partido Republicano Paulista e os outros 
partidos estaduais; e na base do arcabouço, o 
coronel e sua família, amigos, parentes e 
dependentes, constituindo as famosas oligarquias 

estaduais, pequenos Estados dentro do Estado, 
que centralizavam em suas mãos, nos sertões, os 
três poderes fundamentais da República: 
legislavam, julgavam e executavam. (...) 
     Para servir aos coronéis, os sertanejos de 
qualquer categoria social, trabalhador, parceiro ou 
pequeno proprietário, e a fim de dar uma aparência 
legal ao predomínio dos mesmos, tinham de ‗votar 
com ele‘. Os analfabetos aprendiam, ás vezes, a 
assinar o nome para poder lançar na urna um voto 
cujo nome não podiam ler. E se o pudessem, seria 
a mesma coisa. Em véspera de eleição, eram 
conduzidos em lotes, de qualquer modo, aos locais 
próximos dos postos eleitorais onde eram 
guardados, ás vezes com sentinelas, nos 
chamados quartéis ou currais, nos quais se fazia 
a concentração dos eleitores. O chefe político lhes 
dava, além da condução, roupa, cachaça e uma 
papeleta de voto. (...) 
    O interior do país, sujeito a esse regime, 
concentrava 70º da população e, por mais livres 
que fossem os eleitores das cidades, a votação do 
interior, produto das máquinas eleitorais, os 
sobrepujava.‖ 
(Adaptado de Basbaum, Leôncio. História Sincera 
da República. De 1889 a 1930. 4º ed., São Paulo, 
Alfa-Ômega, 1981, volume 2, p. 189-91.) 
      
    Nos Estados, como se conservava e se 
eternizava no poder as oligarquias e quais os 
artifícios que usavam para sempre vencerem as 
eleições? 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

 

35 - ―Duas falsificações mais importantes 
dominavam as eleições da Primeira República: o 
bico de pena e a degola ou depuração. A primeira 
era praticada pelas mesas eleitorais, com funções 
de junta apuradora: inventavam-se nomes, eram 
ressuscitados os mortos, e os ausentes 
compareciam; na feitura das atas, a pena todo-
poderosa dos mesários realizava milagres 
portentosos. A segunda metamorfose era obra das 
câmaras legislativas no reconhecimento de 



poderes: muitos dos que escapavam das ordálias 
(isto é, das fraudes nas mesas eleitorais e juntas 
apuradoras) tinham seus diplomas cassados na 
provação final (pela Comissão de Verificação de 
Poderes, que determinava se um candidato eleito 
podia tomar posse ou não). 
     Conta-se que Pinheiro Machado respondera 
certa vez a um jovem correligionário de fidelidade 
duvidosa: ―Menino, tu não serás reconhecido, por 
três razões. A terceira é que não foste eleito‖. A 
anedota, verdadeira ou falsa, revela que o número 
de votos depositados nas urnas era de pouca 
significação no reconhecimento, desde que 
houvesse interesse político em conservar ou afastar 
um representante. Mesmo porque os processos de 
que usavam governo e oposição, na formação das 
mesas eleitorais e na apuração dos votos, eram 
muito semelhantes. A vantagem da situação era ter 
de seu lado a força policial e os cofres públicos, 
estando, pois em melhores condições de premiar 
ou perseguir. (...) 
     Resumindo as várias fases da defraudação do 
voto na vigência da Constituição de 1891, assim se 
exprimiu Assis Brasil, em discurso proferido na 
segunda constituinte republicana [em 1934]: ―No 
regime que botamos abaixo com a Revolução de 
1930, ninguém tinha a certeza de se qualificar, 
como a de votar... Votando, ninguém tinha certeza 
de que lhe fosse contado o voto... Uma vez contado 
o voto, ninguém tinha segurança de que seu eleito 
havia de ser reconhecido através de uma apuração 
feita dentro desta casa [o legislativo] e por ordem, 
muitas vezes, superior‖. (Victor Nunes Leal. 
Coronelismo, enxada e voto. 5. ed; Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira 1997, p. 229-30) 
       
 Quais eram, segundo o texto, as vantagens de que 
dispunha a ‗situação‘ contra a ‗oposição‘ nas 
campanhas eleitorais? 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

36 - O que foi o Encilhamento e quais as suas 

conseqüências para a economia do país? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

LITERATURA 

 

SEGREDOS 

(Casimiro de Abreu) 

 

Eu tenho uns amores – quem é que os não tinha 

Nos tempos antigos? – Amar não faz mal; 

As almas que sentem paixão como a minha 

Que digam, que falem em regra geral. 

- A flor dos meus sonhos é moça bonita 

Qual flor entr‘aberta do dia ao raiar, 

Mas onde ela mora, que casa ela habita, 

Não quero, não posso, não devo contar! 

 

Seu rosto é formoso, seu talhe elegante, 

Seus lábios de rosa, a fala é de mel, 

As tranças compridas, qual livre bacante, 

O pé de criança, cintura de anel; 

- Os olhos rasgados são cor de safiras, 

Serenos e puros, azuis como o mar; 

Se falam sinceros, se pregam mentiras, 

Não quero, não posso, não devo contar! 

 

Oh! ontem no baile com ela valsando 

Senti as delícias dos anjos do céu! 

Na dança ligeira qual silfo voando 

Caiu-lhe do rosto seu cândido véu! 

- Que noite e que baile! –Seu hálito virgem 

Queimava-me as faces no louco valsar, 

As falas sentidas que os olhos falavam 

Não quero, não posso, não devo contar! 

 

Depois indolente firmou-se em meu braço, 

Fugimos das salas, do mundo talvez! 

Inda era mais bela rendida ao cansaço 

Morrendo de amores em tal languidez! 

- Que noite e que festa! E que lânguido rosto 

Banhado ao reflexo do branco luar! 

A neve do colo e as ondas dos seios 

Não quero, não posso, não devo contar! 



 

A noite é sublime! – Tem longos queixumes, 

Mistérios profundos que eu mesmo não sei; 

Do mar os gemidos, do prado os perfumes, 

De amor me mataram, de amor suspirei! 

- Agora eu vos juro... Palavra! – não minto! 

Ouvi-a formosa também suspirar; 

Os doces suspiros que os ecos ouviram 

Não quero, não posso, não devo contar! 

 

Então nesse instante nas águas do rio 

Passava uma barca, e o bom remador 

Cantava na flauta: - ―Nas noites d‘estio 

O céu tem estrelas, o mar tem amor!‖ 

- E a voz maviosa do bom gondoleiro 

Repete cantando: -―viver é amar!‖ – 

Se os peitos respondem à voz do barqueiro... 

Não quero, não posso, não devo contar! 

 

Tremendo de medo... a boca emudece 

Mas sentem-se os pulos do meu coração! 

Seu seio nevado de amor se intumesce... 

E os lábios se tocam no ardor da paixão! 

- Depois... mas já vejo que vós, meus senhores, 

Com fina malícia quereis me enganar. 

Aqui faço ponto; - segredos de amores 

Não quero, não posso, não devo contar! 

 

 37 - .O poema de Casimiro de Abreu apresenta 

forte musicalidade.  Faça um levantamento rítmico 

dos versos da primeira estrofe e indique a relação 

que o ritmo do poema mantém com o ritmo da 

valsa. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

38 - .A sensualidade entre os amantes do texto 

aumenta gradativamente. Que imagem na décima 

estrofe traduz o ponto máximo do desejo? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

 

39 - .Segundo Roland Barthes, cientista da 

linguagem, o erotismo é mais intenso não quando é 

direto e explícito, mas quando nasce do jogo de 

ocultar e desvendar. Identifique e explique de que 

modo o poeta constrói esse jogo no texto. 

 

.―Aos volteios rápidos, a mulher sente nascer-lhe as 

asas, e pensa que voa; rompe-se o casulo de seda, 

desfralda-se a borboleta.‖ José de Alencar 

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

 

 

40. Retire do texto  um verso que comprove essa 

teoria apresentada por José de Alencar no livro 

‖Senhora‖. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

 

HISTÓRIA DA ARTE 
 

41 - O gênero artístico que tornou a Arte Bizantina 

mundialmente conhecida foi: 

a) a pintura. 
b) a dança. 
c) o mosaico. 
d) o teatro.  
e) a escultura. 
 

42 - O mosaico foi considerado por muitos como 
‗uma pintura para a eternidade‘, por conta da 
durabilidade de seus materiais. Ao longo da história 



da arte essa técnica foi sendo progressivamente 
deixada de lado, até que na segunda metade do 
séc. XV, já havia sido praticamente substituída 
pelos afrescos. De acordo com historiadores da 
arte, essa técnica já era usada ao redor de 3.500 
a.C., na Mesopotâmia. Foi muito popular também 
na Grécia Clássica e na arte romana, 
especialmente em Pompeia e Herculano. O apogeu 
dessa arte se deu no período bizantino. Em relação 
ao mosaico bizantino, é CORRETO afirmar que:  
 
a) retratava temas seculares e batalhas, e usou da 
técnica do trompe l‘oeil para dar perspectiva às 
composições. 
b) usava pequenas peças cerâmicas esmaltadas a 
baixa temperatura, sua temática era bastante 
religiosa, o vermelho era a principal cor usada nos 
fundos das cenas.  
c) foi utilizado principalmente no chão das 
edificações, sendo que era um retrato da vida 
cotidiana da sociedade bizantina.  
d) usava cubos de vidro brilhantes, sua temática 
era principalmente religiosa, fez muito uso do ouro, 
as peças tinham superfícies irregulares 
aumentando o brilho dos mosaicos. 
e) usou da técnica do trompe l‘oeil para dar 
perspectiva às composições religiosas.  
 

43 - A História da Arte é uma disciplina que estuda 

a dinâmica criativa das sociedades através da 

análise dos objetos artísticos produzidos e legados 

por diferentes povos ao longo dos tempos. Para 

estudar a história da arte, devem-se levar em conta 

os períodos e seus aspectos sociais, políticos e 

religiosos, que tiveram grande influência. E, por que 

não dizer, que foram decisivos, afinal, a arte é uma 

expressão. Para entender melhor, divide-se a 

história em períodos:   

(A) Pré-história (B) História Antiga (C) Idade Média   

(01) Arte Rupestre  

(02) Arte Paleocristã, Arte Românica, Arte 

Bizantina, Arte Gótica  

(03) Arte Clássica (Greco-Romana) e Arte Egípcia   

A alternativa correta corresponde ao período 

histórico e ao movimento de arte é:   

a) A2-B1-C3  
b) A1-B3-C2 
c) A3-B2-C1  
d) A2-B3-C1   
 

44- Durante a idade média, desenvolveram-se dois 

estilos arquitetônicos distintos. Na ordem de seu 

surgimento, eles são   

a) o romântico e o gótico. 
b) o gótico e o românico.  
c) o românico e o gótico.  
d) o românico e o visigótico.    

 

 

PORTUGUÊS 01 

 

 

45. Indique termos gerais que se apliquem a cada 

um dos conjuntos a seguir. 

1. sala - quarto - cozinha - banheiro 

2. metalúrgico - professor - químico - economista 

3. comédia - tragédia - farsa - tragicomédia  

4. incisivos - caninos - molares - pré-molares  

5. caixas - envelopes - sacolas - latas  

6. comícios - feiras - festivais - shows  

7. greves - passeatas - protestos - revoluções  

8. Tiradentes - D. Pedro I - Arariboia - Princesa 

Isabel 

9. gim - uísque - vodca - cachaça 

10. azeitonas – palmito - amendoim - ovos de 

codorna 

 

46. Muitos são os processos usados para evitar a 

repetição de palavras idênticas num texto. Um dos 

mais comuns é a substituição da segunda 

ocorrência por um vocábulo equivalente, de 

conteúdo geral, como mostra o modelo. Faça o 

mesmo com as frases a seguir.  

Modelo: O carro 

atropelou o 

cachorro e o 

motorista não 

socorreu o 

animal. 

 

1. Ontem esteve tensa a situação no Iraque. A 

população do_______________________ recebeu 

instruções contra um possível ataque norte-

americano. 

2. A polícia apreendeu a cocaína, mas não 

conseguiu prender os traficantes que trouxeram a 

__________ _____________ da Bolívia. 



3. No balé existem tantos homossexuais quanto em 

qualquer outra profissão. O que ninguém percebe é 

que a__________ _____________é uma arte es-

sencialmente masculina. 

4. A indicação das possibilidades de se contrair 

Aids se baseia em dados e comportamentos 

da__________ _____________observados até 

agora. 

5. Os militares que estiverem em motocicletas ou 

bicicletas não precisam mais bater continência ao 

passar por superiores, devendo apenas manter 

os__________ _____________ em velocidade 

moderada. 

6. Com o surgimento dos festivais em 1968, a 

lagosta de São Fidélis, no Rio de Janeiro, ganhou 

fama, e muitos turistas visitam a cidade o ano 

inteiro para saborear o______________________. 

7. Uma baleia apareceu morta na praia de 

Copacabana, mas o _______________________ 

foi visto boiando no meio da semana e os 

ferimentos na pele 

do_______________________mostram que morreu 

há cinco dias. 

8. Hoje, quem abre crediário para adquirir uma 

televisão, leva um _______________________, 

mas acaba desembolsando o equivalente a dois. 

 9. Muitas vezes compram-se quadros de pintores 

brasileiros por preços acessíveis em leilões de arte. 

Os leilões colaboram na divulgação das

 _______________________de nossos 

_______________________. 

10. Sandálias, chinelos e tamancos estão na 

moda; com a chegada do verão, os __________ 

_____________ abertos são bem mais 

confortáveis. 

47. Preencha as lacunas das frases abaixo com 

palavras específicas que possam adequar-se às 

palavras gerais destacadas na continuidade do 

texto. 

1. O novo prazo de financiamento 

de______________________procura reanimar a 

indústria de VEÍCULOS, paralisada pelas 

dificuldades econômicas do momento. 

2. Dizem que a_______________________diminui 

a fertilidade masculina. Um cientista declarou que o 

consumo da DROGA causa a redução do número 

de espermatozóides. 

3. O fato de a cesta básica passar a 

conter_______________________não significa que 

a produção nacional desse CEREAL tenha crescido 

no último ano. 

4. Os_______________________encontrados com 

os marginais presos mostram que essa ARMA 

continua sendo a  

preferida dos brasileiros. 

5. O______________________roubado no Museu 

do Louvre na semana passada mostra que nem as 

OBRAS DE ARTE bem protegidas estão livres dos 

ladrões. 

 

48. Complete as frases com hiperônimos das 
palavras destacadas, com a finalidade de evitar 
repetições dos termos na frase. 

a) O dono da fábrica negava-se a indenizar as 
famílias dos operários mortos na explosão. Esse 
_________ revoltou a população da cidade. 

b) Vários automóveis foram arrastados pela 
correnteza. Alguns_________ foram encontrados 
muito longe do local onde haviam sido deixados. 

c) Grupos de refugiados chegam diariamente do 
sertão castigado pela seca. São___ famintas, 
maltrapilhas, destruídas. 

d) Os apartamentos funcionais dos deputados 
deverão ser desocupados. Não há justificativa para 
a manutenção 
dessas___________________________.  

e) O novo prazo de financiamento de automóveis 
procura reanimar a indústria de _________, 
paralisada desde o anúncio do plano. 

f) Toda a imprensa italiana parou em uma greve 
sem precedentes. 
A____________________________ está sendo 
promovida pelo sindicato da categoria. 

g) O empresário demitiu 52% dos funcionários: de 
2.297______________________ ficaram apenas 
1.197. 

h) Dizem que a maconha diminui a fertilidade 
masculina. Um cientista declarou que o consumo 
da________________________  produz a redução 
do número de espermatozóides. 

i) Cuidado com as bactérias com que você está 



lidando no laboratório. 
São______________________  muitas vezes 
perigosos. 

j) Contradições no depoimento do neurologista 
levaram o delegado a reinquirir o 
_______________ . 

k) Os estudantes resolveram ir a Portugal, mas não 

tinham nenhuma informação sobre 

o_______________ . 

l) João e Maria estavam felizes com o nascimento 
dos quadrigêmeos, mas até ontem o 
_______________ não sabia como pagar as 
despesas das_______________ . 

m) Houve discussão sobre o significado da escola, 
sobre o que a______ pode representar para a 
evolução cultural. 

n) O leilão apresentará quadros, tapetes e relógios. 

Todas as_______________ deverão ser 

arrematadas. 

o) Millor Fernandes é um dos mais conceituados 
jornalistas do Rio. Amanhã o_______________ 
colocará seu prestígio à prova, lançando um novo 
livro. 

p) A Mercedes Benz e a Volkswagem demitiram 

funcionários. Segundo o porta-voz das 

_______________ , o mercado interno não está 

consumindo. 

 

FILOSOFIA 

49 -  UEM - 2011) - O evolucionismo social do 
século XIX teve um papel fundamental na 
constituição da sociologia como ramo científico. 
Sobre essa corrente de pensamento, que reunia 
autores como Augusto Comte e Herbert Spencer, 
assinale o que for correto. 
 
a) O evolucionismo define que as estruturas, 
naturais ou sociais, passam por processo de 
diferenciação e integração que levam ao seu 
aprimoramento. 
b) O evolucionismo propõe que a evolução das 
sociedades ocorre em estágios sucessivos de 
racionalização.  
c) O evolucionismo considera o Estado Militar como 
a forma mais evoluída de organização social, 
fundamentada na cooperação interna e obrigatória.  
d) O evolucionismo rejeita o modelo político e 
econômico liberal, baseado na livre iniciativa e no 
laissez-faire, considerando-o uma orientação 
contrária à evolução social. 

e) O evolucionismo defende a unidade biológica e 
cognitiva da espécie humana, independente de 
variações particulares. 
 
 
50 - . (UEM - 2011) - Sobre a relação entre a 
revolução industrial e o surgimento da sociologia 
como ciência, assinale o que for incorreto. 
 
a) A consolidação do modelo econômico baseado 
na indústria conduziu a uma grande concentração 
da população no ambiente urbano, o qual acabou 
se constituindo em laboratório para o trabalho de 
intelectuais interessados no estudo dos problemas 
que essa nova realidade social gerava.  
b) A migração de grandes contingentes 
populacionais do campo para as cidades gerou 
uma série de problemas modernos, que passaram 
a demandar investigações visando à sua resolução 
ou minimização.  
c) Os primeiros intelectuais interessados no estudo 
dos fenômenos provocados pela revolução 
industrial apresentavam perspectivas divergentes 
sobre os efeitos do desenvolvimento econômico 
baseado no modelo capitalista.  
d) Os conflitos entre capital e trabalho, 
potencializados pela concentração dos operários 
nas fábricas, foram tema de pesquisa dos 
precursores da sociologia e continuam inspirando 
debates científicos relevantes na atualidade.    
e) A necessidade de controle da força de trabalho fez 

com que as fábricas e indústrias do século XIX 
inserissem sociólogos em seus quadros profissionais, 
para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão 
mais eficientes e produtivos. 
 
 

51 - . A sociologia surgiu para suprir a necessidade 
de se entender os fenômenos sociais e as regras 
fundamentais pelas quais se baseiam nossas 
relações. Entretanto, a sociologia contemporânea 
difere-se da ideia original, na medida em que: 
 
a) entende-se que as sociedades são como 
organismos vivos, com leis de funcionamento 
estabelecidas e imutáveis. 
b) é amplamente aceito que as diferenças raciais 
determinam características do convívio do sujeito, 
uma vez que é a raça que estabelece o 
comportamento social. 
c) entende-se que as sociedades e as relações 
sociais possuem infinitas variações, não sendo 
possível traçar leis gerais que justifiquem ou 
expliquem, em termos absolutos, todas as formas 
de interação humana no mundo social. 
d) deixou de ser uma área do conhecimento válida, 
uma vez que não é possível estudar uma sociedade 
em razão da enorme quantidade de diferenças 
entre os sujeitos que a compõem. 
 



52 . O autor considerado ―pai‖ da sociologia, 
Augusto Comte, acreditava que a nova ciência das 
sociedades deveria igualar-se às demais ciências 
da natureza que se pautavam pelos fenômenos 
observáveis e mensuráveis para que assim fosse 
possível apreender as regras gerais que regem o 
mundo social do indivíduo. Essa perspectiva 
ideológica é chamada de: 
a) Iluminismo. 
b) Darwinismo. 
c) Dadaísmo. 
d) Positivismo. 
 
 

INGLÊS 

 

53 -  (FUVEST 2014 - Primeira Fase) 

 
A wave of anger is sweeping the cities of the world. 

The protests have many different origins. In Brazil 

people rose up against bus fares, in Turkey against 

a building project. Indonesians have rejected higher 

fuel prices. In the euro zone they march against 

austerity, and the Arab spring has become a perma-

protest against pretty much everything. 

Yet just as in 1848, 1968 and 1989, when people 

also found a collective voice, the demonstrators 

have much in common. In one country after 

another, protesters have risen up with bewildering 

speed. They tend to be ordinary, middle-class 

people, not lobbies with lists of demands. Their mix 

of revelry and rage condemns the corruption, 

inefficiency and arrogance of the folk in charge. 

Nobody can know how 2013 will change the world – 

if at all. In 1989 the Soviet empire teetered and fell. 

But Marx‘s belief that 1848 was the first wave of a 

proletarian revolution was confounded by decades 

of flourishing capitalism and 1968 did more to 

change sex than politics. Even now, though, the 

inchoate significance of 2013 is discernible. And for 

politicians who want to peddle the same old stuff, 

news is not good. 

The Economist, June 29, 2013. Adaptado. 

Ao comparar os protestos de 2013 com 

movimentos políticos passados, afirma-se, no texto, 

que 

 

a- nem sempre esses movimentos expressão 

anseios coletivos. 

b- as crenças de Marx se confirmaram, mesmo 

após 1848. 

c- as revoltas de 1948 causaram grandes 

mudanças políticas. 

d- não se sabe se os protestos de 2013 mudarão o 

mundo. 

e- mudanças de costumes foram as principais 

conseqüências de movimentos passados. 

 

54 -  (Enem 2012 - Segundo Dia) 

 
J. K. Rowling to pen first novel for adults

 

Author J. K. Rowling has announced plans to 

publish her first novel for adults, which will be ―very 

different‖ from the Harry Potter books she is famous 

for. 

The book will be published worldwide although no 

date or title has yet been released. ―The freedom to 

explore new territory is a gift that Harry‘s success 

has brought me,‖ Rowling said. 

All the Potter books were published by Bloomsbury, 

but Rowling has chosen a new publisher for her 

debut into adult fiction. ―Although I‘ve enjoyed 

writing it every bit as much, my next book will be 

very different to the Harry Potter series, which has 

been published so brilliantly by Bloomsbury and my 

other publishers around the world,‖ she said, in a 

statement. ―I‘m delighted to have a second 

publishing home in Little, Brown, and a publishing 

https://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/fuvest/2014/primeira-fase/70/
https://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/enem/2012/segundo-dia/95/


team that will be a great partner in this new phase 

of my writing life.‖ 

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 24 fev. 

2012 (adaptado). 

 J. K. Rowling tornou-se famosa por seus livros 

sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, 

adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a 

trajetória da escritora britânica, tem por objetivo 

 

informar que a famosa série Harry Potter será 

adaptada para o público adulto. 

divulgar a publicação do romance por J. K. Rowling 

inteiramente para adultos. 

promover a nova editora que irá publicar os 

próximos livros de J. K. Rowling. 

informar que a autora de Harry Potter agora 

pretende escrever para adultos. 

anunciar o novo livro da série Harry Potter 

publicado por editora diferente. 

 

55 -  (Enem 2012 - Segundo Dia) 

I, too 

I, too, sing America. 

I am the darker brother. 

They send me to eat in the kitchen 

When company comes, 

But I laugh, 

And eat well, 

And grow strong. 

Tomorrow, 

I‘ll be at the table 

When company comes. 

Nobody'll dare 

Say to me, 

―Eat in the kitchen,‖ 

Then. 

Besides, 

They‘ll see how beautiful I am 

And be ashamed. 

I, too, am America. 

HUGHES, L. In: RAMPERSAD, A.; ROESSEL, D. 

(Ed.). The collected poems of Langston Hughes. 

New York; Knopf, 1994. 

Langston Hughes foi um poeta negro americano 

que viveu no século XX e escreveu I, too em 1932. 

No poema, a personagem descreve uma prática 

racista que provoca nela um sentimento de 

 

a) coragem, pela superação. 

b) vergonha, pelo retraimento. 

c) compreensão, pela aceitação. 

d) superioridade, pela arrogância. 

e) resignação, pela submissão. 

 

56 -  (Enem 2012 - Segundo Dia) 

DONAR. Disponível em: 
http://politicalgraffiti.wordpress.com. Acesso em: 17 ago. 2011. 

Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar 

comportamentos humanos e assim oportunizam a 

reflexão sobre nossos próprios comportamentos e 

atitudes. Nesse cartum, a linguagem utilizada pelos 

personagens em uma conversa em inglês evidencia 

a: 

a) predominância do uso da linguagem 

informal sobre a linguagem padrão. 

b) dificuldade de reconhecer a existência de 

diferentes usos da linguagem. 

c) aceitação dos regionalismos utilizados por 

pessoas de diferentes lugares. 

d) necessidade de estudo da língua inglesa por 

parte dos personagens. 

e) facilidade de compreensão entre falantes 

com sotaques distintos. 

 

 

QUÍMICA 
 

57 - (FCM MG)  

A cafeína, um estimulante bastante comum no café, 

chá, guaraná etc., tem a seguinte fórmula 

estrutural: 

N

N
O

CH3

O

CH3

N

N

CH3

  

 

https://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/enem/2012/segundo-dia/94/
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Podemos afirmar corretamente que a fórmula 

molecular da cafeína é: 

a) C5H9N4O2    

b) C6H10N4O2    

c) C6H9N4O2 

d) C3H9N4O2 

e) C8H10N4O2 

 

58 - (INTEGRADO RJ)  

Observe os compostos abaixo e marque a 

altemativa correta.  

 

H   C   C   H
_ _ _ _ _ __ _

_ _
_ _

_ _
_ _ ___

_ _

H H

HH

(I) (II) (III)

C   C C   C   C
H H

H HH H

H H

 
 

a) o composto III apresenta seis ligações 

sigma e duas pi; 

b) o composto II apresenta duas ligações pi e 

seis ligações sigma; 

c) o composto I apresenta dez ligações sigma 

e três ligações pi; 

d) no composto I, os átomos de Carbono 

apresentam hibrtidização tipo sp2; 

e) no composto III, os átomos de Carbono 

apresentam hibridização tipo sp3. 

 

59 - (PUC Camp SP)  

O ácido adípico de fórmula: 

 

H2C

H2C

CH2

CH2
C

C

O

OH

OH

O

 
 

 
 

 

Empregado na fabricação do náilon apresenta 

cadeia carbônica: 

a) saturada, aberta, homogênea e normal. 

b) saturada, aberta, heterogênea e normal. 

c) insaturada, aberta, homogênea e normal. 

d) insaturada, fechada, homogênea e 

aromática. 

e) insaturada, fechada, homogênea e alicíclica.

   

 

60 - (Mackenzie SP)  

O composto  apresenta: 

 

CH3 C

CH3

CH3

NH2

  

 
 

a) cadeia carbônica insaturada. 

b) somente carbonos primários. 

c) um carbono quaternário. 

d) três carbonos primários e um terciário. 

e) cadeia carbônica heterogênea. 

 

61 - (Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública)  

O conhecimento da solubilidade de sais em água é 

importante para a realização de atividades em 

laboratórios e nos procedimentos médicos que 

envolvam a utilização desses compostos químicos. 

A dissolução dessas substâncias químicas em água 

é influenciada pela temperatura, como mostra o 

gráfico que apresenta as curvas de solubilidade do 

nitrato de potássio, KNO3(s), do cromato de 

potássio, K2CrO4(s), do cloreto de sódio, NaCl(s), e 

do sulfato de cério, Ce2(SO4)2(s). 

 

 

 

A análise do gráfico permite afirmar: 

a) O processo de dissolução dos sais 

constituídos pelos metais alcalinos, em água, é 

endotérmico. 

b) A mistura de 120g de cromato de potássio 

com 200g de água forma uma solução saturada a 

60ºC. 



c) O coeficiente de solubilidade do sulfato de 

cério aumenta com o aquecimento do sistema 

aquoso. 

d) A solubilidade do nitrato de potássio é maior 

do que a do cromato de potássio a temperatura de 

20ºC. 

e) O nitrato de potássio e o cloreto de sódio 

apresentam o mesmo coeficiente de solubilidade a 

40ºC. 

 

62 - (UCS RS) Curvas de solubilidade, como as 

representadas no gráfico abaixo, descrevem como 

os coeficientes de solubilidade de substâncias 

químicas, em um determinado solvente, variam em 

função da temperatura. 

 

 

Fonte: BRADY, James E., RUSSELL, Joel W., HOLUM, John 
R. Química: a matéria e suas transformações. 
3. ed. LTC: Rio de Janeiro, V. 1, 2002. p. 385. 

 

Considerando as informações apresentadas pelo 

gráfico acima, assinale a alternativa correta. 

 

a) Todas as substâncias químicas são sais, com 

exceção da sacarose. 

b) O aumento da temperatura de 10 ºC para 40 ºC 

favorece a solubilização do sulfato de cério (III) em água. 

c) A massa de nitrato de amônio que permanece 

em solução, quando a temperatura da água é reduzida 

de 80 ºC para 40 ºC, é de aproximadamente 100 g. 

d) A dissolução do iodeto de sódio em água é 

endotérmica. 

e) A 0 ºC, todas as substâncias químicas são 

insolúveis em água. 

 

63 - (UNIR RO) Adicionando diferentes tipos de sais à 

água é possível observar a dissolução dessas 

substâncias, a formação de sistemas em equilíbrio 

dinâmico e a precipitação de partículas sólidas. Analise o 

gráfico abaixo que representa a solubilidade de um sal 

em água. 

 

A partir dos dados constantes do gráfico, pode-se 

afirmar:  

a) A dissolução do sal é exotérmica.  

b) A temperatura não tem influência sobre a 

solubilidade do sal.  

c) O gráfico representa um sal que sofre 

modificações em sua estrutura com a variação da 

temperatura.  

d) A dissolução do sal é endotérmica.  

e) A 40º C, para se obter uma solução saturada, 

com corpo de fundo (partículas precipitadas), é 

necessário dissolver até cerca de 20 g do sal em 100 mL 

de água pura.  

 

64 - (UFTM MG)  O gráfico apresenta as curvas de 

solubilidade para duas substâncias X e Y: 

 

Após a leitura do gráfico, é correto afirmar que 



a. a dissolução da substância X é endotérmica. 

b. a dissolução da substância Y é exotérmica. 

c. a quantidade de X que pode ser dissolvida por certa 

quantidade de água aumenta com a temperatura da 

água. 

d. 100 g de X dissolvem-se completamente em 40 g de 

H2O a 40ºC. 

e. a dissolução de 100 g de Y em 200 g de H2O a 60ºC 

resulta numa solução insaturada. 

65 -   Considere os calores de formação dados a seguir: 

substâncias         calores de formação 

(kcal/mol) 

CO(g)   -26,40 

CO2(g)   -94,10 

H2O(l)   -68,30 

 

A mistura com o mesmo número de moles de CO e H2 é 

de massa igual a 90,0g, quando totalmente queimada, 

libera: 

a) 68,0 kcal  

b) 136,0 kcal  

c) 204,0 kcal 

d) 272,0 kcal  

e) 408,0 kca 

66 - Com a atual crise energética mundial, cresceu o 

interesse na utilização do H2 como combustível, devido 

à grande quantidade de energia liberada por grama na 

sua combustão. Contudo, os balanços energético e 

econômico envolvidos na utilização imediata desse 

combustível ainda são desfavoráveis. Analise a reação 

abaixo. 

2H2(g)   +  O2(g)         2 H2O(g)       +    478 kJ 

Assinale a alternativa correta. 

a) A combustão de um mol de  H2(g) consome 1/2 

mol de  O2(g), formando um mol de H2O(g), e liberando 

239 kJ de calor. 

b) A reação inversa, de decomposição de um mol 

de água, fornece quatro mols de átomos de hidrogênio. 

c) A reação representativa do processo acima 

descrito envolve transferência de íons hidrogênio 

(H3O+). 

d) Por serem espécies isoeletrônicas, hidrogênio e 

oxigênio reagem prontamente para formar água. 

e) A quantidade de energia envolvida no processo 

descrito independe da quantidade de material 

consumido. 

67 – Assinale a alternativa correta. 

a) O calor pode se transferir espontaneamente de 

um corpo mais quente para um corpo mais frio. 

b) À mesma temperatura, a entropia de um mol de 

água no estado líquido é igual à entropia de um mol de 

água no estado gasoso. 

c) A eletrodeposição de níquel é exemplo de uma 

reação química espontânea. 

d) Durante a mudança de fase da água pura, do 

estado líquido para o estado gasoso, a temperatura 

aumenta com o decorrer do tempo. 

e) Há máquinas térmicas que, operando em ciclos, 

são capazes de retirar calor de uma fonte e transformá-lo 

integralmente em trabalho. 

 

68 - Considere as afirmações abaixo: 

1.  A areia molhada possui entropia maior que a 

areia seca. 

2.  A condensação do vapor d'água é um processo 

exotérmico. 

3.  A fusão do gelo é um processo endotérmico. 

4.  A evaporação da água é um processo 

endotérmico. 

 

Qual(is) da(s) afirmação(ões) acima melhor explica(m) o 

fato de que, numa praia do Recife, PE, a areia molhada 

é mais fria que a areia seca. 

a) 1 e 3 apenas 

b) 2 e 3 apenas 

c) 4 apenas 

d) 3 apenas 

e) 2 apenas 

 



GEOGRAFIA 
 

 

69 - (UERJ-2014) 

                          O patrono 

Um estudo recente encomendado pelo banco BNP Paribas, 

francês e insuspeito, mostrou que nos últimos cinco anos a 

classe C brasileira cresceu e aumentou sua renda mais do que 

as classes A/B, enquanto as classes D/E diminuíram de 

tamanho. O que deve interessar a todo o mundo é que está se 

criando uma coisa que até agora não existia no Brasil. E o 

patrono desta transformação não é Karl Marx, é Henry Ford. 

Henry Ford ficou na história porque criou o fordismo, um 

método revolucionário de produção 

de carros em série que mudou para sempre os costumes e a 

paisagem da América. 

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO Adaptado de O Globo, 

15/04/2010 

 

De acordo com o texto, há um elemento do fordismo verificado 

no Brasil apenas recentemente. 

Aponte esse elemento. Nomeie ainda o atual modelo produtivo 

capitalista, sucessor do fordismo, e apresente duas de suas 

características. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

70 - (B - Negão VEST-2016) 

Assim como Brasil, México e Argentina, os Tigres Asiáticos se 

industrializaram tardiamente, apenas na segunda metade do 

século XX. No entanto, enquanto nos países americanos esse 

processo ocorreu de forma a substituir as importações, nos 

países asiáticos ele se deu de maneira diferente. Esses países 

são chamados de ―plataformas de exportação‖. Explique o 

significado dessa expressão. 

3 - No início do século XX, a sistema produtivo norte-americano 

se baseou no Fordismo, sistema nascido na linha de 

montagem da indústria automobilística Ford, que se 

caracterizava pela produção em série e em massa. No entanto, 

esse sistema se mostrou inadequado à produção japonesa. 

Dessa forma, a fábrica de automóveis Toyota desenvolveu 

outro sistema produtivo, o  Toyotismo. 

Aponte as características do Toyotismo e explique os motivos 

pelos quais a indústria japonesa não se adaptou ao Fordismo. 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

71 - (UESPI-2010-1) O esboço esquemático, apresentado 

abaixo, corresponde a um tipo de produção que, nas últimas 

décadas, vem provocando profundas transformações no 

mundo do trabalho, na sua forma de inserção na estrutura 

produtiva e nas formas de representação sindical e política. 

Este tipo de produção é denominado de: 

 
 

a) Estatista. 

b) Just-in-time. 

c) Keynesiano. 

d) Marxista. 

e) Fordista. 

 

GABARITO GERAL 

 

GABARITO:  

1) Gab: B  

2) Gab: A  

3) Gab: B  

4) Gab: A 

5) Gab: A 

6) Gab: A 

7) Gab: C 

8) Gab: B 

09) Gab: A 

10) Gab: C 

11) Gab: A 

12) Gab: A 

13) Gab: D 

14)Gab: E 

15)Gab: D 

16)Gab: A 

17) Gab: A 

18) Gab: D 

19) Gab: 06 

20) Gab: B 

21) Em sala 

212) Em sala 



23) Em sala 

24) Em sala 

25) C 

26) D 

27) B 

28) C 

29) Gab: B 

30) Gab: 03 

31) Gab: A 

32) Gab: D 

33) Discurssiva 

34) Discurssiva 

35) Discurssiva 

36) Discurssiva 

37) Discurssiva 

38) Discurssiva 

39) Discurssiva 

40) Discurssiva 

41) Gab: C 

42) Gab:D 

43) Gab:B 

44) Gab:C 

45) As respostas são apenas sugestões.1-cômodos, peças, 

partes; 2- profissões, atividades 3. peças; 4. dentes; 5. 

embalagens; 6. aglomerações, eventos, acontecimentos; 7. 

movimentos; 8. personagens históricos, heróis, personalidades; 

9. bebidas; 10. aperitivos, tira-gostos. 

46) 1 - país ; 2. droga; 3. dança;  4. doença, enfermidade; 5. 

veículos; 6. crustáceo, prato. 7. cetáceo, animal, mamífero / 

mamífero, animal; 8. aparelho, televisor; 9. obras / artistas; 10. 

calçados  

47) 1. automóveis; 2. maconha, cocaína; 3. batata, arroz, feijão, 

soja; 4. revólveres; 5. quadro;  

48) a) empresário / b) veículos / c) pessoas / d) habitações, 

moradias / e) veículos / f) paralisação / g) empregados, 

trabalhadores / h) droga / i) seres, microorganismos / j) médico 

/ k) país / l) casal – crianças / 

m) instituição / n) peças / o) escritor, profissional / p) empresas 

automobilísticas, montadoras de veículos. 

49) Gab. A 

50) Gab.  E 

51) Gab. C 

52) Gab. D 

53) Gab:D 

54) Gab:D 

55) Gab:A 

56) Gab:B 

57) Gab: E 

58) Gab: A 

59) Gab: A 

60) Gab: D 

61) Gab: A 

62) Gab: D 

63) Gab: D 

64) Gab: E 

65) Gab: E 

66) Gab: A 

67) Gab: A 

68) Gab: C 

Justificativa: Correta, pois o fato de a areia molhada ser 
mais fria que a areia seca está associado à evaporação 
da água contida na areia molhada. Trata-se de  um 
processo endotérmico, que, retira calor do sistema 
(areia molhada), tornando-o mais frio. 

69) Em sala 

70) Em sala 

71) Em sala 

 

 

 


