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FÍSICA 

 
Questão 01:   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 02: Um professor de Física propõe o 

seguinte desafio para a sua turma: ―Qual é o 

valor de temperatura nas escalas Celsius e 

Fahrenheit que coincidem entre si?‖ 

Acertará o aluno que responder 

a) –40 

b) 0 

c) 32 

d) 80 

 

Questão 03: O Slide, nome dado ao skate 

futurista, usa levitação magnética para se manter 

longe do chão e ainda ser capaz de carregar o 

peso de uma pessoa. É o mesmo princípio 

utilizado, por exemplo, pelos trens ultrarrápidos 

japoneses. 

Para operar, o Slide deve ter a sua estrutura 

metálica interna resfriada a temperaturas 

baixíssimas, alcançadas com nitrogênio líquido. 

Daí a ―fumaça‖ que se vê nas imagens, que, na 

verdade, é o nitrogênio vaporizando novamente 

devido à temperatura ambiente e que, para 

permanecer no estado líquido, deve ser mantido 

a aproximadamente –200 graus Celsius. Então, 

quando o nitrogênio acaba, o skate para de 

―voar‖. 

 

Fumaça que aparenta sair do skate, na verdade, 
é nitrogênio em gaseificação (Foto: Divulgação/Lexus) 

Fonte: 
www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/07/comofunciona
- 
o-skate-voador-inspirado-no-filme-de-volta-para-o-futuro- 
2.html. Consultado em: 03/07/2015 
 

Com relação ao texto, a temperatura do 

nitrogênio líquido, –200ºC, que resfria a estrutura 

metálica interna do Slide, quando convertida para 

as escalas Fahrenheit e Kelvin, seria 

respectivamente: 

a) –328 e 73 

b) –392 e 73 

c) –392 e –473 
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d) –328 e –73 

Questão 04:   Ao analisar por 32 anos as 

temperaturas da superfície global registradas por 

satélites, os cientistas encontraram o ponto mais 

frio da Terra. Eles descobriram que, em agosto 

de 2010, em um cume no Planalto do Leste da 

Antártica, a temperatura atingiu –136 ºF. 

(http://oglobo.globo.com. Adaptado.) 

Se registrada por um termômetro graduado na 

escala Celsius, essa temperatura corresponderia, 

aproximadamente, a: 

a) –93. 

b) –70. 

c) –57. 

d) –36. 

e) –18. 

Questão 05: Um certo pesquisador constrói, na 

Baixada Santista, um termômetro de álcool e 

determina que sua escala será denominada ―Z‖. 

Para calibrá-lo, ele resolve adotar como 

parâmetros de referência a água e outro 

termômetro na escala Celsius. Assim, ele constrói 

um gráfico, como apresentado, relacionando as 

duas escalas. 

 

Dessa forma é correto afirmar que, em condições 

normais: 

a) os valores atribuídos ao ponto de fusão do 

gelo nas duas escalas são iguais. 

b) os valores atribuídos ao ponto de ebulição 

da água nas duas escalas são iguais. 

c) a escala Z é uma escala centígrada. 

d) o valor de 120ºZ equivale a 60ºC. 

e) o valor de 60ºC equivale a 140ºZ. 

Questão 06 (Mackenzie SP/2017):   Duas 

esferas A e B de massas iguais, são 

abandonadas de uma mesma altura h em relação 

ao solo, a partir do repouso. A esfera A cai 

verticalmente em queda livre e a esfera B desce 

por uma rampa inclinada de um ângulo   em 

relação à horizontal, como mostra a figura 

abaixo. Desprezando-se os atritos e a resistência 

do ar, a razão entre as acelerações das esferas A 

e B 
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Questão 07 (UDESC/2016):  O conjunto 

mostrado na figura, composto por dois blocos A e 

B, está com aceleração a


. O atrito entre os 

blocos é nulo e a massa deles é mA = 5,0 kg e mB 

= 1,0 kg. Considerando que o bloco retangular B 

não desliza sobre o bloco triangular A, a 

magnitude da aceleração a


 do conjunto e a 

magnitude da força de contato entre os dois 

blocos são, respectivamente, iguais a: 

 

 

a) 210 m/s2 e 10,0 N 

b) 10,0 m/s2 e 25  N 

c) 10,0 m/s2 e 210  N 

d) 25 m/s2 e 210  N 

e) 10,0 m/s2 e 10 N 

Questão 08 (IFSP/2014):   Roldanas móveis são 

utilizadas para vantagens mecânicas, ou seja, 

aplica-se uma determinada força a uma 

extremidade do sistema e transmite-se à outra 



extremidade uma força de maior intensidade. 

Esse tipo de recurso é comumente utilizado em 

guindastes de construção civil para levantar 

materiais de grandes massas. 

Um modelo semelhante ao dos guindastes está 

apresentado na figura, em que são colocadas 3 

roldanas móveis e 1 fixa. Considerando a massa 

M igual a 500 kg sendo levantada a partir do 

repouso em um local cuja aceleração 

gravitacional é de 10 m/s2, podemos afirmar que, 

após 2 s, ela atingirá a velocidade, em m/s, de 

 

a) 4.     b) 8.      c)10.     d)12.      e)14. 

Questão 09 (UECE/2014):   Dois cubos de 

mesma densidade e tamanhos diferentes 

repousam sobre uma mesa horizontal e mantêm 

contato entre si por uma de suas faces. A aresta 

de um dos cubos mede o dobro da aresta do 

outro. Em um dado instante, uma força constante 

F


, horizontal, é aplicada sobre o cubo menor 

que, por sua vez, empurra o maior, conforme a 

figura a seguir. 

 

 

Despreze todos os atritos. A razão entre o 

módulo de F


 e o módulo da força de contato 

entre os cubos é 

a) 8. 

b) 2. 

c) 1/8. 

d) 9/8. 

 

Questão 10 (UFMT):      O texto abaixo 

apresenta algumas idéias de Aristóteles com 

relação ao movimento dos corpos. 

―É preciso concluir que o que foi movido em 

primeiro lugar tornou capaz de mover, ou o ar ou 

a água, ou outras coisas, que por natureza se 

movem e são movidas. Todavia, não é 

simultâneo que esta coisa deixa de se mover e 

de ser movida: ela deixa de ser movida quando o 

motor cessa de mover, mas ela é ainda motriz 

desse movimento; também qualquer coisa que 

está em contigüidade com outra coisa é movida e 

deverá, a propósito, raciocinar-se do mesmo 

modo. Mas a ação tende a cessar quando a força 

motriz é cada vez mais fraca em relação ao termo 

contíguo que ela aborda, e ela cessa no fim, 

quando o antepenúltimo motor não torna motor o 

termo que lhe é contíguo, mas apenas movido. 

Então, simultaneamente, o motor, o movido, e 

todo o movimento devem parar. (...) É o ar que 

serve a força em qualquer espécie de 

movimento, porque o ar é, ao mesmo tempo, 

naturalmente pesado e leve, e, deste modo, 

enquanto leve, ele produzirá o movimento para 

cima, quando é empurrado, e recebe o impulso 

inicial da força, e, enquanto pesado, ele produzirá 

o movimento para baixo. É, de fato, por uma 

espécie de impressão de ar que a força transmite 

o movimento ao corpo em cada um desses 

casos. É o que explica que o corpo, por um 

movimento forçado, continue a mover-se, mesmo 

quando o que lhe dava o impulso deixe de o 

acompanhar‖. 
(Aristóteles, Física, VIII (10), 267 a  Do Céu, III (2), 301 b. 

Trechos extraídos de PIAGET, J. e GARCIA, R. 

Psicogênese e História das Ciências, Publ. D. Quixote, 

1983) 

A partir do texto, julgue os itens. 

00.  Para Aristósteles, um corpo pára quando 

nenhuma força é exercida sobre ele, o que é 

coerente com a física newtoniana. 

01.  Segundo Aristóteles, quando um corpo é 

arremessado, ele continua a se mover, mesmo 

sem estar em contato físico com aquilo que o 

impulsionou, porque o ar continua a empurrá-lo, o 

que está de acordo com a física newtoniana. 

02.  De acordo com o pensamento de 

Aristósteles, um corpo não poderia se mover no 



vácuo sem o contato físico com um agente que 

sobre ele exercesse uma força. 

03.  Para Aristóteles, um corpo poderia estar 

em movimento retilíneo uniforme mesmo se 

nenhuma força fosse exercida sobre ele. 

Questão 11 (UEFS BA/2017): As grandezas 

físicas são utilizadas para descrever fenômenos 

ou propriedades de sistemas e são 

caracterizadas por terem dimensões, e a análise 

dimensional é uma técnica que permite entender 

quais são as combinações de grandezas físicas 

relevantes para determinado problema. 

Considerando-se que a explosão de bombas 

atômicas libera uma energia, na explosão, dada 

pela equação 
2

5

t

Rc
E


 , sendo C uma constante 

adimensional:  , a densidade do ar; R, o 

tamanho da frente de choque da onda da 

explosão e t o tempo, conclui-se que a energia 

liberada pela onda tem sua dimensão dada por 

01. M2L–1T–1 

02. ML2T–2 

03. M2L–1T 

04. M–1LT 

05. MLT 

 

Questão 12 (IFPE/2017): No passado, 

Pernambuco participou ativamente da formação 

cultural, étnica, social e, até mesmo, quantitativa 

da população brasileira. No período colonial, e 

com a chegada dos portugueses à região, em 

1501, o território foi explorado por Gaspar de 

Lemos, que teria criado feitorias ao longo da 

costa da colônia, possivelmente na atual 

localidade de Igarassu. A partir daí, a população 

da província só cresceu, porém, mesmo na 

época da ocupação holandesa (1630-1654), os 

colonos contavam entre 10 e 20 mil pessoas (não 

mencionamos aqui o grande quantitativo e 

mesmo pouco conhecido de indígenas que 

habitavam toda a província). Hoje, o Brasil possui 

cerca de 200 milhões de habitantes. Na Física, 

expressamos a ordem de grandeza como o valor 

mais próximo de uma medida em potência de 10. 

Em uma estimativa aproximada, podemos dizer 

que a ordem de grandeza do quantitativo de 

habitantes em nosso país, na atualidade, e de 

colonos, no período holandês, são, 

respectivamente, 

a) 103 e 106. 

b) 106 e 103. 

c) 108 e 104. 

d) 108 e 105. 

e) 1010 e 106. 

 

Questão 13 (UCB DF/2017): Alguns países de 

língua inglesa utilizam o sistema britânico de 

pesos e medidas, em que distâncias podem ser 

expressas em milhas (mi). Já o nanômetro (nm) é 

uma unidade de comprimento utilizada para a 

medição de comprimentos de onda da luz visível 

e para expressar o diâmetro de componentes 

eletroeletrônicos. Considerando que o 

comprimento de onda do vermelho seja de 640 

nm, e que um km seja igual a 0,62 mi, qual é o 

valor desse comprimento de onda, em milhas? 

a) 1,60910–9  

b) 6,42010–10 

c) 0,99810–9 

d) 3,21010–13 

e) 3,96810–10 

 

Questão 14 (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 15 (ITA SP/2017): Um automóvel 

percorre um trecho retilíneo de uma rodovia. A 

figura mostra a velocidade do carro em função da 

distância percorrida, em km, indicada no 

odômetro. Sabendo que a velocidade escalar 

média no percurso é de 36 km/h, assinale 

respectivamente o tempo total dispendido e a 

distância entre os pontos inicial e final do 

percurso. 

 



 

 

a) 9 min e 2 km. 

b) 10 min e 2 km. 

c) 15 min e 2 km. 

d) 15 min e 3 km. 

e) 20 min e 2 km. 

 

QUÍMICA 

Questão 16: O Estradiol, um hormônio esteróide 

de fundamental importância no desenvolvimento 

dos caracteres sexuais femininos e na própria 

fisiologia da reprodução, possui a seguinte 

fórmula estrutural: 

OH

CH

HO

3

Estradiol  

Com referência a esse composto, pode-se 

afirmar que ele: 

a) não possui átomos de carbono com 

geometria tetraédrica. 

b) possui fórmula molecular C17H22O2. 

c) não apresenta interações do tipo ligação 

de hidrogênio. 

d) possui 6 átomos de carbono com 

hibridação sp2. 

 

Questão 17:   

HH

H
H

 

 Eteno
  

H
H

H

H

H
H

  Etano
 

 

Na figura acima, temos os modelos simplificados 

da formação das ligações químicas de eteno e 

etano. De acordo com os orbitais explícitos 

nessas moléculas, é CORRETO afirmar que 

representam, respectivamente, ligações do tipo: 

a) 22 sp-sp-    e    33 spsp
 

b) 332 sp-spsp-    e    2sp
 

c) 33 sp-sp2p-    e    p2  

d) sp-sp2p-    e    p2  

 

Questão 18: Detergentes são agentes 

tensoativos, que são constituídos por moléculas 

contendo uma parte orgânica apolar e um grupo 

polar. Os primeiros destes detergentes foram 

sintetizados na década 50 e eram os 

alquilbenzeno-sulfonatos lineares de fórmula 

típica representada abaixo: 

 

CH   CH   CH   CH   CH   CH   CH   CH   CH   CH   CH  CH3 2 22 22 22 2 2 3

_ _ __ __ __ _ _ _

_
_

      SO  Na3

- +

 

 

Considerando a fórmula anterior, marque a 

afirmativa correta: 

a) existem somente 5 átomos de carbono 

com hibridação do tipo sp3; 

b) o átomo de enxofre se encontra com 

hibridação do tipo sp; 

c) existem somente 6 átomos de carbono 

com hibridação do tipo sp2; 

d) o carbono e o sódio têm percentualmente 

pesos iguais;  

e) o alquilbenzeno-sulfonato é insolúvel em 

água. 

 



Questão 19: Nos compostos C2H2, C2H6 e C2H4 

as hibridizações dos átomos de carbono são, 

respectivamente: 

a) sp, sp2, sp3  

b) sp2, sp, sp3 

c) sp, sp3, sp2 

d) sp3, sp, sp2 

e) sp3, sp2, sp 

 

Questão 20: A molécula de gás metano (CH4) 

apresenta quatro ligações C – H  ___________ em 

energia, graças à formação de quatro orbitais 

________ no átomo de carbono, pela combinação de 

_______ com ________". 

Assinale a opção que preenche corretamente 

as lacunas da sentença acima. 

a) mais fortes - tipos 3sp - 3 orbitais - 3 

orbitais p 

b) mais fracas - tipo s3p - 3 orbitais 2s - 1 

orbital 2p 

c) equivalentes - tipo sp - 1 orbital 2s - 1 

orbital 2p 

d) equivalentes - híbridos sp3 -  1 orbital 2s - 

3 orbitais 2p 

e) equivalentes - híbridos 2s2p - 2 orbitais 2s 

- 2 orbitais 2p 

Questão 21 (ITA SP): A respeito da água não 

feitas as afirmações abaixo, assinale qual delas é 

FALSA. 

a) A 100ºC e 1 atm., em 1 litro de vapor de 

água existem cerca de mil e setecentas vezes 

menos moléculas do que em 1 litro de água 

líquida nas mesmas condições de temperatura e 

pressão. 

b) Ao nível do mar, água em estado de vapor 

só pode existir em temperatura igual ou superior a 

100ºC. 

c) A 0ºC e 1 atm., a distância média entre as 

moléculas de água é maior no estado sólido do 

que no líquido. 

d) No vapor de água a 100ºC e 1 atm., o 

caminho livre médio das moléculas é muito maior 

do que a distância média entre as mesmas. 

e) O número de coordenação das moléculas 

de água no estado líquido passa por um máximo 

de 4ºC. 

Questão 22  (VUNESP SP): O naftaleno, 

comercialmente conhecido como naftalina, 

empregado para evitar baratas em roupas, funde 

em temperaturas superiores a 80ºC. Sabe-se que 

bolinhas de naftalina, à temperaturas ambientes, 

têm suas massas constantemente diminuídas, 

terminando por desaparecer sem deixar resíduos. 

Esta observação pode ser explicada pelo 

fenômeno da: 

a) fusão 

b) sublimação 

c) solidificação 

d) liquefação 

e) ebulição 

 

Questão 23 - (UFGD MS):  

-  Se esses materiais forem classificados em 

substâncias puras e misturas, pertencerão ao 

grupo das substâncias puras 

Ar, gás Carbônico, Naftaleno, Iodo, Latão, Ouro 

18quilates 

a) Ar, gás carbônico e latão 

b) iodo, ouro 18 quilates, e naftaleno 

c) gás carbônico, latão e iodo 

d) ar, ouro 18 quilates e naftaleno 

e) gás carbônico, iodo e naftaleno 

 

Questão 24 (Mackenzie SP): São  exemplos 

,respectivamente, de  alótropos e de substâncias 

compostas: 

a) H2O  e  H2O2;  NaCl  e  CaCO3; 

b) O2  e  O3;  Cl2  e  F2; 



c) C(graf) e C(diam)  ; CO  e  Co; 

d) O2  e  O3  ;  KMnO4  e  Mg(OH)2 

e) Hg  e  Ag  ; (NH4)
+  e (H3O)+

 

 

Questão 25 (UFPE): Considere os vasos I, II e III 

a seguir: 

 

 

Qual das alternativas corresponde à identificação 

mais adequada dos seus conteúdos? 

a) vaso-I (zinco + água); 

    vaso-II (querosene + água); 

    vaso-III (cloreto de sódio + água); 

b) vaso-I (cloreto de sódio + água); 

    vaso-II (querosene + água); 

    vaso-III(zinco + água); 

c) vaso-I (querosene + água); 

    vaso-II (zinco + água);  

    vaso-III (cloreto de sódio + água); 

d) vaso-I (cloreto de sódio + água); 

    vaso-II (zinco + água);  

    vaso-III (querosene + água); 

e) vaso-I (zinco + água); 

    vaso-II (cloreto de sódio + água); 

    vaso-I (querosene + água); 

Questão 26 (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. 

Questão 27  (IME RJ): A figura a seguir 

representa as curvas de solubilidade de duas 

substâncias A e B. 

 

 



Com base nela, pode-se afirmar que: 

a) No ponto 1, as soluções apresentam a 

mesma temperatura mas as 

solubilidades de A e B são diferentes. 

b) A solução da substância A está 

supersaturada no ponto 2. 

c) As soluções são instáveis no ponto 3. 

d) As curvas de solubilidade não indicam 

mudanças na estrutura dos solutos. 

e) A solubilidade da substância B segue o 

perfil esperado para a solubilidade de 

gases em água. 

 

Questão 28  (UFRGS RS): Observe o gráfico e a 

tabela abaixo, que representam a curva de 

solubilidade aquosa (em gramas de soluto por 

100 g de água) do nitrato de potássio e do nitrato 

de sódio em função da temperatura. 

     

 

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas do enunciado 

abaixo, na ordem em que aparecem. 

A curva A diz respeito ao ........ e a curva B, 

ao ........ . Considerando duas soluções 

aquosas saturadas e sem precipitado, uma 

de KNO3 e outra de NaNO3, a 65 ºC, o efeito 

da diminuição da temperatura acarretará a 

precipitação de ........ . 

a) nitrato de potássio – nitrato de sódio – 

nitrato de potássio 

b) nitrato de potássio – nitrato de sódio – 

nitrato de sódio 

c) nitrato de sódio – nitrato de potássio – 

nitrato de sódio 

d) nitrato de sódio – nitrato de potássio – 

ambas 

e) nitrato de potássio – nitrato de sódio – 

ambas 

Questão 29 (UNESP SP): A 20 ºC, a solubilidade 

do açúcar comum (C12H22O11; massa molar = 342 

g/mol) em água é cerca de 2,0 kg/L, enquanto a 

do sal comum (NaCl; massa molar = 58,5 g/mol) 

é cerca de 0,35 kg/L. A comparação de iguais 

volumes de soluções saturadas dessas duas 

substâncias permite afirmar corretamente que, 

em relação à quantidade total em mol de íons na 

solução de sal, a quantidade total em mol de 

moléculas de soluto dissolvidas na solução de 

açúcar é, aproximadamente, 

a) a mesma. 

b) 6 vezes maior. 

c) 6 vezes menor. 

d) a metade. 

e) o triplo. 

 

Questão 30  (UFC CE): O gráfico mostra a curva 

de solubilidade de um sal em água.  

 

 

 

Considerando que em uma determinada 

temperatura 40g deste sal foram 

dissolvidos em 100g de água. Indique: 



a) a característica desta solução,  quanto à 

concentração, nos pontos A, B e C  do 

gráfico; 

b) a quantidade de sal que será possível 

cristalizar, resfriando a solução até 30oC; 

c) a quantidade de sal que será cristalizada 

quando se evapora 20g de água a 40oC. 

 

Questão 31  (UNIFICADO RJ): A  curva de 

solubilidade de um dado sal é apresentada 

abaixo.  

 

 

Considerando a solubilidade deste sal a 

30ºC, qual seria a quantidade máxima 

(aproximada) de soluto cristalizada 

quando a temperatura da solução saturada 

(e em agitação) fosse diminuída para 

20ºC? 

a) 5 g   

b) 10 g   

c) 15 g   

d) 20 g   

e) 30 g 

 

Questão 32  (UEPG PR): Sobre o seguinte 

gráfico de solubilidade do nitrato de potássio 

(KNO3), assinale o que for correto.  

 

01.  O ponto B corresponde à máxima 

solubilidade do KNO3 à temperatura de ebulição 

da água. 

02.  No ponto D, a massa de KNO3 dissolvida 

é igual ao seu coeficiente de solubilidade. 

04.  No ponto A, o KNO3 apresenta seu menor 

grau de saturação, constituindo uma solução 

diluída. 

08.  No ponto C, a solução é concentrada. 

16.  Em qualquer ponto da curva de 

solubilidade, a solução é saturada. 

 

Questão 33 (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. 

          MATEMÁTICA 

Questão 34 (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 35 (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 36 (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 

 

Questão 37 (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 

 

Questão 38 (ACAFE SC): Um grupo de 216 

mulheres e 180 homens inscreveram-se como 

voluntários para visitar pessoas doentes em 

hospitais de uma cidade. Todas as pessoas 

inscritas serão divididas em grupos segundo o 

seguinte critério: todos os grupos deverão ter a 

mesma quantidade de pessoas, e em cada grupo 

só haverá pessoas do mesmo sexo. Nessas 

condições, se grupos distintos deverão visitar 

hospitais distintos, o menor número de hospitais 

a serem visitados é um número: 

a) par.     

b) divisível por 6. 

c) quadrado perfeito.   

d) primo. 

e) divisor de 121. 

 

Questão 39 (UNIP SP): Duas rodovias A e B 

encontram–se em O, formando um ângulo de 

30°. Na rodovia A existe um posto de 

gasolina que dista 5 km de O. O posto dista 

da rodovia B: 

a) 5 km 
b) 10 km 
c) 2,5 km 
d) 15 km 
e) 1,25 km 
 

Questão 40 (UNIFICADO RJ): Uma escada 

de 2m de comprimento está apoiada no chão 

e em uma parede vertical. Se a escada faz 

30° com a horizontal, a distância do topo da 

escada ao chão é de : 

a) 0,5m          
b) 1m              
c) 1,5m             
d) 1,7m               
e) 2m 

 

Questão 41 (UNIFICADO RJ): Na figura 

abaixo, ABCD é um trapézio retângulo com 

ADAB , BC – AB = 1 cm e CD = 7 cm. Então: 



A B

D C



 

a) sen  = 1/3 

b) sen  = 3/5 

c) cos  = 4/5 

d) tg  = 3/4 

e) tg  = 4/3 

Questão 42 (PUCCampinas SP): Em uma 

rua plana, uma torre AT é vista por dois 

observadores X e Y sob ângulos de 30º e 60º 

com a horizontal, como mostra a figura 

abaixo: 

60º

T

A X Y

30º

 

Se a distância entre os observadores é de 

40m, qual é aproximadamente a altura da 

torre? (Se necessário, utilize 4,12   e 

7,13  ). 

a) 30m 

b) 32m 

c) 34m 

d) 36m 

e) 38m 

 

Questão 43 (VUNESP SP): Duas rodovias 

retilíneas A e B se cruzam formando um 

ângulo de 45º. Um posto de gasolina se 

encontra na rodovia A, a 4km do cruzamento. 

Pelo posto passa uma rodovia retilínea C, 

perpendicular à rodovia B. A distância do 

posto de gasolina à rodovia B, indo através 

de C, em quilômetros, é 

a) 
8

2  

b) 
4

2  

c) 
2

3  

d) 2  

e) 22  

Questão 44 - (Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública): Um grupo de pesquisadores, 

composto por 6 médicos e seus 19 orientandos, 

recebeu, ao final de um projeto, como 

bonificação, uma quantia, em notas de R$100,00, 

a ser dividida entre eles de tal modo que metade 

fosse dividida, igualmente, entre os médicos e a 

outra metade fosse dividida, igualmente, entre os 

orientandos. 

Com base nessas informações, pode-se 

afirmar que a diferença entre os valores 

recebidos por um médico e um orientando 

foi, no mínimo, igual a 

a) R$1300,00 

b) R$1500,00 

c) R$2000,00 

d) R$2400,00 

e) R$3000,00 

Questão 45 - (Escola Bahiana de Medicina e 

Saúde Pública): A expressão ―cara ou coroa‖ 

tem a ver com antigas moedas portuguesas que, 

em uma face, apresentavam um rosto de um 

soberano – a cara – e, na outra, as armas da 

coroa. Nas moedas brasileiras atuais, a cara 

seria a efígie da República ou o ―homenageado‖ 

e, a coroa, o lado do valor. 

 

Para variar o jogo usual de ―cara ou coroa‖ 

os amigos M e N fizeram uma brincadeira na 

qual se alternaram no lançamento de uma 

moeda de acordo com as seguintes regras: 



  Se o lançamento feito por M resultar em 

―cara‖ ele acerta e ganha R$2,00 de N. 

  Se o lançamento feito por N resultar em 

―coroa‖ ele acerta e ganha R$3,00 de M. 

Sabendo-se que ao final de 30 lançamentos 

cada um deles ficou com o mesmo valor de 

que dispunham ao iniciar a brincadeira, pode-

se afirmar que o número de acertos de 

a) N foi igual a 12. 

b) M foi igual a 14. 

c) M e de N foi igual a 15. 

d) M foi igual a 16. 

e) N foi igual a 20. 

 

Questão 46 - (IFSC): Um cliente foi ao caixa do 

banco do qual é correntista e sacou R$ 580,00. 

Sabendo-se que a pessoa recebeu toda a 

quantia em 47 notas e que eram apenas notas de 

R$ 5,00 e de R$ 20,00, é CORRETO afirmar que 

a pessoa recebeu 

a) 25 notas de R$ 5,00 e 22 notas de R$ 

20,00. 

b) 20 notas de R$ 5,00 e 27 notas de R$ 

20,00. 

c) 23 notas de R$ 5,00 e 24 notas de R$ 

20,00. 

d) 27 notas de R$ 5,00 e 20 notas de R$ 

20,00. 

e) 24 notas de R$ 5,00 e 23 notas de R$ 

20,00. 

 

Questão 47 - (IFSC): Jéssica comprou 7 pizzas, 

com 8 fatias cada uma, para comemorar seu 

aniversário junto com os amigos. No final da 

festa, ao terminarem a refeição, a mãe de Jéssica 

constatou que foram consumidas 6 pizzas 

inteiras. Além dessas, foram consumidas também 

5 fatias, das oito que havia na sétima pizza. 

A fração que representa de forma 

CORRETA a quantidade total de pizza que 

Jéssica e seus amigos comeram é 

a) 
8

53
 

b) 
8

46
 

c) 
8

11
 

d) 
8

7
 

e) 
8

5
 

Questão 48 - (IFSC): Além de oferecer cursos 

gratuitos de Ensino Médio e Graduação, entre 

outros, o IFSC também oferece a seus alunos e à 

comunidade a chance de participação em aulas 

de Teatro, Prática de Orquestra e Coral. 

Sabendo que uma determinada atividade 

do Coral do IFSC, incluindo tempo de 

viagem e apresentação, teve início às 

21h47min e terminou às 05h22min da 

manhã do dia seguinte, assinale a 

alternativa CORRETA, que apresenta o 

tempo total de duração da atividade: 

a) 505 minutos 

b) 385 minutos 

c) 455 minutos 

d) 515 minutos 

e) 985 minutos 

BIOLOGIA 

Questão 49: A água é o principal componente 

dos organismos vivos. A movimentação dela 

entre os seus diversos compartimentos é 

constituída de processos de transferência. 

Analise os processos de transferência. 

I. precipitação 

II. dissolução 

III. escoamento 

IV. eutrofização 

V. evaporação 

Assinale a alternativa CORRETA. 



a) Somente as afirmativas II, III e V são 

verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, III e V são 

verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e V são 

verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas II, III, IV e V são 

verdadeiras. 

e) Somente as afirmativas I, II e III são 

verdadeiras. 

Questão 50: Após alguns anos de instabilidades 

climáticas, o inverno de 2013, no Rio Grande do 

Sul, caracterizou-se por um comportamento 

climático condizente com a estação do ano. 

Nesse período houve chuvas, temperaturas 

baixas, geadas e, em algumas regiões, até neve. 

Fenômenos que embelezam a natureza e atraem 

muitos turistas para o Estado, proporcionando um 

grande desenvolvimento na economia. 

Sobre esses fenômenos climáticos, pode-se 

afirmar que, na formação das geadas, há 

_______________ da água, enquanto que, no 

derretimento da neve, há _________________ 

da mesma. 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, as lacunas do enunciado 

acima. 

a) condensação – liquefação 

b) fusão – solidificação 

c) solidificação – condensação 

d) solidificação – fusão 

e) solidificação – liquefação 

 

Questão 51: O uso racional da água é 

necessário para o correto aproveitamento desse 

recurso cada vez mais escasso. Em função da 

enorme escassez existente em diversas regiões e 

da necessidade de sobrevivência humana, é 

comum a utilização da água, sem qualquer 

tratamento adequado e muito longe do ideal, para 

diversos fins domésticos. 

Tendo em vista tanto a economia de água 

tratada, clorada e fluoretada pelas 

companhias de abastecimento, como, 

principalmente, a saúde humana, a água 

da chuva pode ser utilizada diretamente e 

sem riscos para 

a) a rega de plantas, a descarga de dejetos 

e o consumo. 

b) o consumo, a lavagem de quintais e a 

escovação dentária. 

c) o banho, a lavagem de roupas e a 

descarga de dejetos. 

d) a lavagem de quintais, a escovação 

dentária e o banho. 

e) a lavagem de roupas, a descarga de 

dejetos e a rega de plantas. 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 52 

  

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ciencia/1082301-

mudanca-climatica-acelera-ciclo-da-chuva.shtml>.  

Acesso em: 29 abr. 2012. 

Questão 52: Durante o processo de evaporação 

da água, ocorre a diminuição da temperatura do 

ar, embora isso não seja suficiente para restaurar 

a temperatura atmosférica superaquecida. 

A evaporação da água promove isso, pois 

o calor latente de 

a) fusão promove a mudança para a fase 

líquida, numa reação exotérmica. 

b) vaporização promove a mudança para a 

fase sólida, numa reação exotérmica. 

c) solidificação promove a mudança para a 

fase sólida, numa reação endotérmica. 

d) ebulição promove a mudança para a 

fase gasosa, numa reação endotérmica. 



e) liquefação promove a mudança para a 

fase gasosa, numa reação exotérmica. 

 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 53 

             Por que cooperação pela água? 

 

     A água é essencial para a vida no planeta 

e para o desenvolvimento socioeconômico, 

porém é um recurso limitado e distribuído de 

maneira desigual no tempo e no espaço. 

     Por isso, foi criada a campanha ―Water 

Cooperation 2013‖, que abrange o Ano 

Internacional de Cooperação pela Água e o 

Dia Mundial da Água 2013. 

     Essa campanha visa sensibilizar a 

sociedade sobre os potenciais da 

cooperação pela água e seus desafios e 

facilitar o diálogo entre os atores, 

promovendo soluções inovadoras que 

favoreçam a cooperação pela água. 

(ambiente.sp.gov.br/acontece/2013-ano-internacional-de-

cooperacao-pela-agua/ Acesso em: 04.04.2013. 

Adaptado) 

Questão 53: A demanda pela água tem crescido 

para satisfazer os mais diversos tipos de 

necessidades humanas. Sobre a água e seu uso, 

é correto afirmar que 

a) a constante irrigação promove a 

dessalinização do solo, pois o uso da água de 

rios aumenta a evaporação dos sais existentes 

no solo. 

b) a rápida urbanização e as mudanças 

climáticas aliviam a pressão por esse recurso e 

fazem a distribuição ocorrer de maneira igual no 

tempo e no espaço. 

c) o Aquífero Guarani, que fica 

exclusivamente em território brasileiro, tem 

capacidade plena para abastecer as cinco 

regiões do país. 

d) a água é um solvente importante nos 

laboratórios, nas indústrias e na agricultura e, 

nesta última, os fertilizantes NPK são dissolvidos 

e levados como nutrientes às plantas. 

e) a água é um solvente apolar, por isso 

dissolve principalmente os compostos que 

apresentam características polares. 

Questão 54 - (UFJF MG):  A origem da vida teve 

teorias controvertidas com defensores famosos 

de ambos os lados. Nas afirmações abaixo, 

assinale a alternativa CORRETA: 

I. O fisiologista Von Helmont dá uma 

"fórmula" para se obterem ratos a partir de 

trigo, fermento e camisa suja, de 

preferência feminina, a que denominou 

"teoria da biogênese". 

II. Redi colocou pedaços de carne crua em 

frascos, deixando alguns abertos e outros 

fechados com gaze, para provar que o 

aparecimento de moscas se dava nos 

frascos abertos, reforçando a teoria da 

origem da vida denominada ―geração 

espontânea‖. 

III. Pasteur através de seus experimentos 

com frascos do tipo "pescoço de cisne" 

destruiu a força vital que era a 

responsável pelo aparecimento da vida. 

a) somente I e II estão corretas; 

b) somente I e III estão corretas; 

c) somente II e III estão corretas; 

d) I, II e III estão corretas; 

e) I, II e III estão erradas. 

Questão 55 - (UFPEL RS): Miller, em 1953, 

testou a hipótese da Evolução gradual dos 

sistemas químicos para provar a origem da vida 

no planeta Terra. Para isso, ele construiu um 

aparelho que simulava as condições da Terra 

primitiva, introduziu nele gases que 



provavelmente constituíam a atmosfera e colocou 

água, a qual, ao ser fervida, formava vapor. A 

mistura gasosa foi submetida a descargas 

elétricas, simulando as condições do clima da 

época. Após a condensação do material, 

verificou-se a presença de aminoácidos. 

Baseado no texto e em seus 

conhecimentos, é INCORRETO afirmar que 

o experimento de Miller 

a) obteve moléculas orgânicas que fazem 

parte das proteínas, as quais exercem papéis  

essenciais nas células, como por exemplo, as 

funções enzimáticas. 

b) não provou a formação de uma molécula 

com função de gene. Essa molécula 

provavelmente tenha sido semelhante ao RNA, 

pois ele, além de transmitir as características, 

tem capacidade de se autoduplicar. 

c) provou apenas a formação de moléculas e 

não a origem do primeiro ser vivo; provavelmente 

esse era semelhante a um procarionte atual, 

apresentando apenas uma membrana externa, 

citoplasma e material genético disperso. 

d) provou que, sob certas condições, é 

possível haver formação de compostos 

orgânicos, sem a participação de seres vivos. 

e) não provou a formação de moléculas com 

função energética, portanto os primeiros seres 

vivos provavelmente eram heterotróficos, 

produzindo seu próprio alimento. 

f) I.R. 

Questão 56 - (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 

sequência 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 57 - (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 58 - (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. 

QUESTÃO 59 (UNINORTE AC/2017) 

As membranas são formadas por lipídios e 

também por proteínas. Se por um lado os lipídios 

das membranas biológicas têm ação de simples 

barreira para as substâncias hidrofílicas, as 

proteínas que se encontram associadas a eles 

têm uma ação ativa ao definir, entre outras 

funções, quais e quando certas substâncias 

polares poderão passar mais facilmente através 

das membranas.  

Considerando-se a importante 

propriedade de permeabilidade seletiva 

presente nas membranas celulares, é 

correto afirmar:  

a) As bicamadas lipídicas exercem uma 

função de controladores de fluxo ao barrar a 

passagem do componente hidrofóbico e 

favorecer a passagem das moléculas polares 

através da membrana.  

b) As proteínas são responsáveis pela 

capacidade de autorregeneração presente nas 

membranas durante o deslocamento de 

macromoléculas através de sua estrutura.  

c) A atividade das moléculas presentes nas 

membranas plasmáticas favorece a manutenção 

de uma estabilidade química interna fomentadora 

do metabolismo celular.  

d) O transporte ativo é responsável pelo 

deslocamento de soluto e solvente contra um 

gradiente de concentração e com gasto de 

energia pela célula.  

e) A membrana plasmática exerce um rígido 

controle na passagem de água através dos 

lipídios e das proteínas presentes na sua 

estrutura. 

QUESTÃO 60 (UERJ/2017) 

Os diferentes tipos de transplantes representam 

um grande avanço da medicina. Entretanto, a 

compatibilidade entre doador e receptor nem 

sempre ocorre, resultando em rejeição do órgão 

transplantado. 

O componente da membrana plasmática 

envolvido no processo de rejeição é: 

a) colesterol 

b) fosfolipídeo 

c) citoesqueleto 

d) glicoproteína 

QUESTÃO 61 (UDESC SC/2017) 

Analise as proposições com relação à osmose, 

um fenômeno vital para os seres vivos. 

I. Ocorre a passagem de solvente do meio 

hipotônico para o meio hipertônico. 

II. Ocorre a passagem de água do meio 

hipotônico para o meio hipertônico. 

III. Ocorre a passagem de soluto do meio 

hipotônico para o meio hipertônico. 



IV. Ocorre a passagem de soluto do meio 

hipertônico para o meio hipotônico, por 

transporte ativo. 

V. Caracteriza-se por ser um transporte 

ativo. 

ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

a) Somente as afirmativas II, III e V são 

verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas III e IV são 

verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e II são 

verdadeiras. 

d) Somente a afirmativa I é verdadeira. 

e) Somente as afirmativas III, IV e V são 

verdadeiras. 

QUESTÃO 62 (UniCESUMAR SP/2017) 

O quadro fornecido a seguir apresenta 

concentrações iônicas dentro e fora de neurônios 

de mamíferos. 

 

Com base nas informações contidas no 

quadro, é correto concluir que: 

a) ao sair do neurônio, os íons de cloro se 

deslocam a favor do gradiente de concentração. 

b) é necessário gasto energético para que os 

íons de sódio saiam e os de potássio entrem no 

neurônio. 

c) proteínas entram no neurônio somente 

quando ocorre osmose ou algum processo de 

difusão facilitada. 

d) para que os íons de potássio saiam do 

neurônio, é necessário que a célula realize 

transporte ativo. 

e) por difusão simples, tanto os íons de sódio 

quanto os de cloro saem do neurônio. 

QUESTÃO 63 (FMABC SP/2017) 

A manutenção do equilíbrio hídrico é um 

processo de grande relevância para a 

sobrevivência de peixes e outros organismos 

aquáticos, sejam eles dulcícolas ou 

marinhos. Esse processo depende em larga 

escala de fenômenos ativos e passivos de 

transporte de água e solutos, como 

representado na figura a seguir. 

 

Fonte: Ricklefs R., Relyea R. A Economia da Natureza. 

7 ed. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2016. 

Considerando as informações 

apresentadas acima, é correto afirmar que 

os tecidos corporais de peixes de água 

doce e de água salgada, em relação ao 

ambiente onde vivem esses organismos, 

são, respectivamente, 

a) hipertônicos e hipotônicos. 

b) hipotônicos e hipertônicos. 

c) isotônicos e hipertônicos. 

d) hipertônicos e isotônicos. 

 

Questão 64: A Mata Atlântica é um ambiente 

úmido. Nesse ambiente, é comum encontrar 

diversos tipos de plantas verdes, de pequeno 

porte (alguns centímetros), crescendo sobre 

troncos e ramos de árvores, bem como 

recobrindo certas áreas na superfície do solo. A 

reprodução dessas plantas não ocorre por meio 

de flores, mas no seu ciclo há gametas 

envolvidos.  

a) Que plantas são essas?  
b) Qual o fator que limita o seu tamanho?  
c) Qual é a fase transitória do seu ciclo 
reprodutivo? 
 



Questão 65: ―Nas plantas, a transição da vida 

aquática para a terrestre só foi possível devido a 

uma série de adaptações, muitas das quais  

apareceram inicialmente nas briófitas e atingiram 

o máximo de especialização nas angiospermas‖. 

Com relação à evolução das plantas,analise 

as afirmativas a seguir,marcando V para as 

verdadeiras e F para as falsas.   

 01. A água continua sendo o principal meio de 

dispersão dos gametas em todas as plantas 

terrestres. (   ) 

 02. Nas plantas terrestres, desenvolveu-

se um sistema de proteçãocontra a desidratação, 

formado pela epiderme, seus anexos e pelo 

súber.(   ) 

 03. Com o aparecimento dos estômatos, pudera

m ser realizadas astrocas gasosas necessárias 

tanto para a fotossíntese como para a respiração. 

(   ) 

 04. Nas briófitas e pteridófitas,desenvolveu-se 

um eficiente sistema vascular para o transporte 

da seiva. (   ) 

 

Questão 66: A organização do corpo dos 

vegetais é bem diferente da organização do 

corpo dos animais. A maior parte dessas 

diferenças deve ser interpretada como adaptação 

ao modo autotrófico de vida que caracteriza os 

vegetais, em oposição ao modo heterotrófico dos 

animais. Assim, podemos afirmar: 

 

a) As células vegetais são formadas por parede 

espessa, que dão resistência e sustentação às 

diferentes partes da planta, constituindo os 

chamados tecidos de sustentação, representados 

pelos vasos condutores de seiva. 

      

b) Revestindo os vegetais, há estruturas que 

fornecem proteção mecânica e, nas plantas 

terrestres, evitam a desidratação, como a 

epiderme (nas folhas e nas partes jovens do 

caule e da raiz) e o súber (nas células mais 

velhas do caule e da raiz). 

 

c) As Briófitas, as Pteridófitas, as Gimnospermas 

e as Angiospermas desenvolveram um sistema 

de transporte de seiva bruta e elaborada através 

de tecidos condutores de seiva, representados 

pelos vasos lenhosos e liberianos. 

 

d) A água e o gás carbônico usado na 

fotossíntese para produzir glicídios e outros 

compostos orgânicos, são distribuídos para todo 

corpo da planta, pelos vasos liberianos. 

 

e) Há tecidos que fabricam diversas substâncias 

úteis à planta, como o néctar que atrai aves e 

insetos polinizadores, favorecendo a fecundação 

cruzada entre os indivíduos vegetais, permitindo, 

assim, a manutenção do padrão genético da 

espécie, sem provocar alterações fenotípicas. 

 

Questão 67: Assinale a alternativa cujos grupos 

vegetais estão representados, respectivamente, 

pelos algarismos I, II, III e IV.  

 
a) Briófitas, gymnospermas, angiospermas e 

pteridófitas.  

b) Pteridófitas, gymnospermas, angiospermas e 

briófitas.  

c) Briófitas, angiospermas, gymnospermas e 

pteridófitas.  

d) Pteridófitas, angiospermas, gymnospermas e 

briófitas.  

e) Briófitas, gymnospermas, pteridófitas e 

angiospermas. 

Questão 68: As briófitas, no reino vegetal, e os 

anfíbios, entre os vertebrados, são considerados 

os primeiros grupos a conquistar o ambiente 

terrestre. Comparando-os, é correto afirmar que, 

 a) nos anfíbios e nas briófitas, o sistema vascular 

é pouco desenvolvido; isso faz com que, nos 

anfíbios, a temperatura não seja controlada 

internamente. 



 b) nos anfíbios, o produto imediato da meiose 

são os gametas; nas briófitas, a meiose origina 

um indivíduo haploide que posteriormente produz 

os gametas.  

c) nos anfíbios e nas briófitas, a fecundação 

ocorre em meio seco; o desenvolvimento dos 

embriões se dá na água.  

d) nos anfíbios, a fecundação origina um 

indivíduo diploide e, nas briófitas, um indivíduo 

haploide; nos dois casos, o indivíduo formado 

passa por metamorfoses até tornar-se adulto.  

e) nos anfíbios e nas briófitas, a absorção de 

água se dá pela epiderme; o transporte de água 

é feito por difusão, célula a célula, às demais 

partes do corpo. 

       LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 69 (UNICAMP) 

Em setembro de 2003, uma universidade brasileira 

veiculou um convite-propaganda para a palestra 

“Desenvolvimento da saúde e seus principais 

problemas” que seria proferida por José Serra, ex-

ministro da saúde. Do convite-propaganda fazia 

parte uma foto de José Serra sobre a qual foi 

colocada uma tarja branca com o seguinte 

enunciado: 

 

 

a) Esse enunciado faz alusão a um outro. Qual? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

b) Compare os dois enunciados. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

c) O convite-propaganda situa a “Universidade X” em 

um lugar de autoridade. Explique como isso 

acontece. 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

QUESTÃO 70 (UFMT) 

Leia a tira de Quino, famoso cartunista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)A primeira fala de Mafalda constitui uma proposta 

irônica. Explicite essa ironia. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

b) Como pode ser entendida a segunda fala de Mafalda? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

QUESTÃO 71  



Leia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i. Considere, agora, esta frase:  

 

 “Uma coisa é patente: não fazem mais 

espelhos como antigamente”. 

                                                          Millôr Fernandes 

 

a) O sujeito de “fazem” tem, em ambos os casos, a 

mesma classificação? Identifique-os e justifique.  
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

b) Como se classifica a palavra se na frase da tirinha?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

QUESTÃO 72 (UNICAMP)  
 

Matte a vontade. Matte Leão. 
Este enunciado faz parte de uma propaganda afixada 

em lugares nos quais se vende o chá Matte Leão. 

Observe as construções abaixo, feitas a partir do 

enunciado em questão: 
 

Matte à 

vontade. 
 

Mate a 

vontade.  
 

Mate à 

vontade. 

 

Complete cada uma das construções acima com 

palavras ou expressões que explicitem as leituras 

possíveis relacionadas à propaganda. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

QUESTÃO 73 (UEG)  

Leia:  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

TEXTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 1  



a) O texto de placas (TEXTO 2) constitui um gênero 

muito comum na língua portuguesa e usado em 

diferentes níveis linguísticos. Considerando a foto da 

placa acima e o poema de Oswald de Andrade, mostre 

como o texto da placa poderia ser reescrito, segundo a 

“gramática do professor e do aluno e do mulato 

sabido” de que fala Oswald de Andrade. Explique. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

__________________________________________ 

b) Como se classifica sintaticamente o termo “se” que 

integra a oração?  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Questão 74: Leia o texto publicitário 

abaixo. Em seguida, observe que o efeito 

obtido nele é construído com base em 

aspectos morfológicos. Assim, responda a 

alternativa que segue: 

        E o meio ambiente, existe? 
(Reescrita da imagem a seguir, por não estar bem 

legível)) 

Para a Vale do Rio Doce, não existe meia 
empresa ou meia responsabilidade. A 
Qualidade Ambiental é parte integrante dos 
negócios, fazendo da Vale uma das 
empresas mais respeitadas e competitivas 
do mundo.Com uma política bem definida e 
projetos ambientais que totalizam perto de 
R$ 90 milhões por ano, a Vale demonstra 
que proteger o meio ambiente é um bom 
negócio para todos. Pois não existe meio 
futuro, nem meio ambiente.  
                (Reescrito da imagem a seguir, assim 
como as demais, abaixo) 

 

 

 

 

Agora, responda: 

a) O vocábulo MEIO, em torno do qual toda 

a propaganda se estrutura, pode ter duas 

interpretações. Quais são elas?  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 meio rio, 

meio córrego, 

meia cachoeira, 

meio oceano, 

meio ar 

meio céu, 

meio chão, 

meia raiz, 

meio mato, 

meia árvore, 

meio pássaro. 

meio peixe, 

meio bicho, 

meio ser 

humano 

 

E meio ambiente, 

existe? 

 



________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

Questão 75: A questão da incoerência em um 

texto sempre se liga a aspectos que ferem o 

raciocínio lógico, a contradições entre uma 

passagem e outra do texto ou entre o texto e o 

conhecimento estabelecido das coisas. 

O fragmento da entrevista concedida pela atriz e 

empresária Íris Brüzzi, descartada a hipótese de 

utilização da ironia, apresenta esse problema. 

Pergunta: Qual é o segredo para conservar a 

beleza através do tempo? 

Íris: Acredito muito na beleza interior, a de fora 

acaba. A natureza tem sido generosa comigo. 

Desculpe a modéstia, mas continuo bonita. 

Diário Popular, 1996 

a) Transcreva a frase que apresenta incoerência.  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

b) Reescreva essa frase, eliminando a 

incoerência.  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Questão 76:  Leia este anúncio da Bauducco. 

 

Que recursos de linguagem e de som foram 

utilizados para passar a mensagem do texto? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

Questão 77: As questões seguintes levam em 

conta a letra da música Marina , de Dorival 

Caymmi: 

Marina, morena Marina, 

Você se pintou... 

Marina, você faça tudo, mas faça um favor 

Não pinte esse rosto que eu gosto 

Que eu gosto e que é só meu.... 

Marina, você já é bonita com o que Deus lhe 

deu. 

 

Me aborreci, me zanguei, já não posso falar, 

E quando eu me zango Marina, não sei 

perdoar.... 

Já desculpei tanta coisa. 

Você não arranjava outro igual, 

Desculpe, Marina morena, mas eu estou de mal 

De mal com você! 

 

a) Da primeira estrofe do texto, extraia duas 
palavras que contenham encontros 
consonantais e três palavras que contenham 
dígrafos consonantais.  
_______________________________________

_______________________________________



_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________________________ 

b) Destaque da segunda estrofe uma palavra 
que contenha, simultaneamente, um encontro 
vocálico e um encontro consonantal. 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

Questão 78. Leia este quadrinho. 

 

a) Nas palavras estou, trouxe e que, o |u| tem o 

mesmo papel fonológico? Explique. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________ 

b) Considerando o conceito de fonema, 

explique qual o recurso utilizado pelo autor da 

tirinha para criar o humor. 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

      LITERATURA 

Questão 79: (Uespi) Mário de Sá-Carneiro, ao 
lado de Fernando Pessoa, Almada Negreiros e 
Tomás de Almeida, entre outros, fundaram em 
1915, em Portugal, a revista Orpheu. Além de ser 
uma revista de princípios estetizantes e 
esotéricos, qual outro traço programático se pode 
reconhecer nesta revista? 
 
a) Os colaboradores da revista Orpheu 
perseguiam uma poesia realista e de cunho 
social. 
b) A busca por uma poesia científca terminou 
porcaracterizar toda a produção poética da 
geração Orpheu. 
c) Há visivelmente nesta Geração influências do 
humanismo e do racionalismo renascentista. 
d) A poesia veiculada pela revista Orpheu é 
alucinada, chocante e irreverente. 
e) A geração Orpheu exalta o progresso de 
Portugal e defende apaixonadamente o seu 
regime monárquico. 
 
Questão 80 (UEPA):  
 
―Como aludido, Ricardo Reis é um poeta 
doutrinário. Ele considera a existência humana 
um jogo em que, por definição, sairemos 
derrotados – o xeque-mate nos é aplicado pelas 
mãos hábeis e insondáveis do Destino.‖ 
                                                               (OLIVEIRA, Paulo. 
In: Revista Discutindo Literatura. Ano 1, 2. ed.) 
 
Segundo a citação, Ricardo Reis – heterônimo 
pagão de Fernando Pessoa – põe a existência 
humana nas mãos das forças irrevogáveis do 
Destino. Há momentos que seus versos 
inflamam-se de tamanha consciência da 
brevidade da vida, que beiram a um pessimismo 
esnobe por considerar-se único sabedor de que 
tudo passa. Deste modo investe-se de certo 
didatismo e convida o leitor a atentar para a 
consciência de que nada somos, de que nada 



sabemos. Com base na citação e na afirmação, 
interprete os versos em 
que o poeta, afastando-se dessa linha, propõe 
uma meta apenas para si próprio. 
 
a) Ninguém, na vasta selva virgem 
Do mundo inumerável, finalmente 
Vê o Deus que conhece. 
 
b) Seja qual for o certo, 
Mesmo para com esses 
Que cremos sejam deuses, não sejamos 
Inteiros numa fé talvez sem causa. 
 
c) Deixemos, Lidia, a ciência que não põe 
Mais flores do que a Flora pelos mesmos campos 
Nem dá de Apolo ao carro 
Outro curso que Apolo. 
 
d) Quero ignorado, e calmo 
Por ignorado, e próprio 
Por calmo encher meus dias. 
De não querer mais deles. 
 
e) Não te destines que não és futura. 
Quem sabe se, entre a taça que esvazias, 
E ela de novo enchida, não te há sorte 
Interpõe o abismo? 
 
Questão 81 (UFF-RJ): Textos para a próxima 
questão. 
 
Texto I 
 
Uma mesa cheia de feijões.  
O gesto de os juntar num montão único. E o  
gesto de os separar, um por um, do dito montão.  
O primeiro gesto é bem mais simples e pede 
menos tempo que o segundo.  
Se em vez da mesa fosse um território, em lugar 
de feijões estariam pessoas. Juntar todas as 
pessoas num montão único é trabalho menos 
complicado do que o de personalizar cada uma 
delas. 
O primeiro gesto, o de reunir, aunar, tornar uno 
todas as pessoas de um mesmo território, é o 
processo da CIVILIZAÇÃO.  
O segundo gesto, o de personalizar cada ser que 
pertence a uma civilização, é o processo da 
CULTURA.  
É mais difícil a passagem da civilização para a 
cultura do que a formação de civilização.  
A civilização é um fenômeno colectivo. 
A cultura é um fenômeno individual. 
Não há cultura sem civilização, nem civilização 
que perdure sem cultura. 
 
Almada Negreiros 
 
Aunar: juntar em um todo; unir. 

 
Texto II 
 
Pasolini foi o mais aguerrido defensor da 
diferença, ao detectar uma verdadeira mutação 
antropológica do mundo moderno: a condição 
humana e a condição burguesa passavam 
tristemente a coincidir. Tratava-se de um poder 
invisível, diluído e onipresente. Tudo se tornava 
igual a tudo em todo lugar. Era a melancolia da 
semelhança, inspirando boa parte de seus 
desesperados Escritos corsários. Era o fascismo 
de consumo que devastava a singularidade das 
culturas. Era o fim dos substratos sagrados, 
como vemos 
acontecer em Medeia.  
O sujeito dava espaço ao consumidor. O corpo 
passava à condição de mercadoria. Uma 
erotomania generalizada a braços dados com o 
bom-mocismo desenxabido do politicamente 
correto. Toda razão para Garaudy: o Ocidente é 
um acidente. Um acidente que se imagina 
universal.   
Tanto assim que, de Roma a Nova York, de 
Buenos Aires a Paris, Pasolini deparava-se com 
jovens cada vez mais parecidos entre si, a um só 
tempo infelizes e orgulhosos, mesquinhos e 
arrivistas. Em Isfahan, por exemplo, muitos 
começavam a usar um corte de cabelo à 
europeia. Para dizer que não eram iguais aos 
bárbaros, aos mortos de fome dos arredores: 
―somos burgueses, eis aqui nossos cabelos 
compridos, que provam 
nossa modernidade internacional de 
privilegiados.‖ Recusavam a própria cultura para 
ingressar – acéfalos – no submundo da 
modernidade. Quem poderá pressentir a 
profundidade do abismo que os ameaça ou a 
tristeza que os cerca? Quem os poderá salvar de 
si mesmos? 
 
Marco Lucchesi 
 
Medeia: personagem da mitologia grega. 
Erotomania: exageração, às vezes mórbida, dos 
sentimentos amorosos e do fascínio por contatos 
sexuais; mania de sexo. 
Garaudy: Roger Garaudy, pensador francês. 
Isfahan: cidade no Irã. 
 
Texto III 
O dia em que nós formos inteiramente brasileiros 
e só brasileiros a humanidade estará rica de mais 
uma raça, rica de uma nova combinação de 
qualidades humanas. As raças humanas são 
acordes musicais […] Quando realizarmos o 
nosso acorde, então seremos usados na 
harmonia da civilização. 
 



Mário de Andrade 
 
Assinale a alternativa que apresenta comentário 
adequado sobre a relação de sentido entre os 
fragmentos a seguir transcritos. 
 
a) A cultura é um fenômeno individual. (Texto I, 
linha 20) / ―somos burgueses, eis aqui nossos 
cabelos compridos, que provam nossa 
modernidade internacional de privilegiados.‖ 
(Texto II, linha 26) Comentário: O segundo 
fragmento (Texto II) implica, pelo discurso citado, 
um conflito com o sentido do termo cultura 
enunciado no primeiro fragmento (Texto I). 
 
b) O segundo gesto, o de personalizar cada ser 
que pertence a uma civilização, é o processo da 
cultura. (Texto I, linha 14) / Recusavam a própria 
cultura para ingressar – acéfalos – no  submundo 
da modernidade. (Texto II, linha 29) Comentário: 
O segundo fragmento (Texto II) enfatiza o 
conceito de cultura do primeiro (Texto I). 
 
c) O primeiro gesto, o de reunir, aunar, tornar uno 
todas as pessoas de um mesmo território, é  o 
processo da civilização. (Texto I, linha 11) / 
Pasolini deparava-se com jovens cada vez mais 
parecidos entre si, a um só tempo infelizes e 
orgulhosos, mesquinhos e arrivistas. (Texto II, 
linha 20) Comentário: Os dois fragmentos 
baseiam-se em conceitos de cultura como um 
processo de homogeneização.  
 
d) Juntar todas as pessoas num montão único é 
trabalho menos complicado do que o de 
personalizar cada uma delas. (Texto I, linha 7) / 
Era o fascismo de consumo que devastava a 
singularidade das culturas. (Texto II, linha 9) 
Comentário: Os dois fragmentos se contradizem 
por questionarem o conceito de cultura como um 
fenômeno coletivo.  
 
e) Não há cultura sem civilização, nem civilização 
que perdure sem cultura. (Texto I, linha 21) Quem 
poderá pressentir a profundidade do abismo que 
os ameaça ou a tristeza que os cerca? (Texto II, 
linha 31) Comentário: O segundo fragmento 
(Texto II), pela pergunta retórica, expressa um 
questionamento quanto à validade dos conceitos 
de civilização e cultura do primeiro fragmento 
(Texto I).  
 
 
Questão 82 (UFPE): Fernando Pessoa é 
considerado o maior poeta do primeiro 
Modernismo português, pela genial versatilidade 
de sua criação. Leia o poema abaixo e analise as 
questões seguintes. 
 
Gato que brincas na rua 

Como se fosse na cama, 
Invejo a sorte que é tua 
Porque nem sorte se chama. 
 
Bom servo das leis fatais 
Que regem pedras e gentes, 
Que tens instintos gerais 
E sentes só o que sentes. 
 
És feliz porque és assim, 
Todo o nada que és é teu. 
Eu vejo-me e estou sem mim, 
Conheço-me e não sou eu. 
          (Fernando Pessoa, Obra Poética.) 
 

(   ) Fernando Pessoa, o ortônimo, escreveu uma 
poesia diversificada. Além de seu cancioneiro, 
dialogou, por exemplo, com a literatura 
quinhentista, como no caso da obra Mensagem; 
compôs poemas dramáticos, poemas ingleses e 
quadras ao gosto popular. 
(   ) No poema lido, o olhar do eu lírico se move 
para as coisas ínfimas, para o pormenor, o que 
desperta a reflexão filosófica e faz encontrar 
nessas coisas significados maiores. 
(  ) Tal como em Tabacaria, do heterônimo Álvaro 
de Campos, em que o poeta se fixa na rapariga 
que come chocolate, o poema destacado reflete 
um momento existencial do eu lírico, em que a 
atenção se foca na falta de preocupação do gato, 
que espanta o poeta e lhe inspira 
inveja. 
(  ) O sujeito do discurso sente inveja do gato 
porque o animal, seguindo a lei de seu destino, 
sente prazer em brincar sem ter disso 
consciência, o que nos permite remeter à filosofia 
do heterônimo Alberto Caeiro, para quem ―a luz 
do sol vale mais que os pensamentos‖. 
(  ) Os dois últimos versos do poema encerram 
um lamento do eu lírico e permite concluir que o 
gato, ao contrário do poeta, não se vê e está 
centrado em si; não se conhece, mas sabe o que 
é, ou seja, um gato. 
 
Questão 83 - DISCURSIVA (Vunesp) - 
Instrução: A questão toma por base um soneto 
do livro Poemas e canções, do parnasiano 
brasileiro Vicente de Carvalho (1866-1924), e um 
poema de Cancioneiro, do modernista português 
Fernando Pessoa (1888-1935). 
 
 
Velho Tema – 1 
Só a leve esperança, em toda a vida, 
Disfarça a pena de viver, mais nada; 
Nem é mais a existência, resumida, 
Que uma grande esperança malograda. 
 
O eterno sonho da alma desterrada, 
Sonho que a traz ansiosa e embevecida, 



É uma hora feliz, sempre adiada 
E que não chega nunca em toda a vida. 
 
Essa felicidade que supomos, 
Árvore milagrosa, que sonhamos 
Toda arreada de dourados pomos, 
 
Existe, sim: mas nós não a alcançamos 
Porque está sempre apenas onde a pomos 
E nunca a pomos onde nós estamos. 
 
(Vicente de Carvalho. Poemas e canções. 5. ed.São Paulo: 
Monteiro Lobato & C. – Editores, 1923.) 

 
Cancioneiro, 150 
 
Não sei se é sonho, se realidade, 
Se uma mistura de sonho e vida, 
Aquela terra de suavidade 
Que na ilha extrema do sul se olvida. 
É a que ansiamos. Ali, ali 
A vida é jovem e o amor sorri. 
 
Talvez palmares inexistentes, 
Áleas longínquas sem poder ser, 
Sombra ou sossego deem aos crentes 
De que essa terra se pode ter. 
Felizes, nós? Ah, talvez, talvez, 
Naquela terra, daquela vez. 
 
Mas já sonhada se desvirtua, 
Só de pensá-la cansou pensar, 
Sob os palmares, à luz da lua, 
Sente-se o frio de haver luar. 
Ah, nessa terra também, também 
O mal não cessa, não dura o bem. 
 
Não é com ilhas do fm do mundo, 
Nem com palmares de sonho ou não, 
Que cura a alma seu mal profundo, 
Que o bem nos entra no coração. 
É em nós que é tudo. É ali, ali, 
Que a vida é jovem e o amor sorri. 
 
(30.08.1933) 
(Fernando Pessoa. Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar 
Editora, 1965.) 
 

Questões de vestibular 
Os poemas de Vicente de Carvalho e Fernando 
Pessoa focalizam o tema da busca da felicidade 
pelo ser humano e se servem de antigas 
alegorias para simbolizar o que seria essa 
felicidade que todo homem procura em sua vida, 
embora nem sempre a encontre. Identifique 
essas alegorias em cada poema. 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Questão 84 - DISCURSIVA (Unicamp-SP): Os 
versos abaixo pertencem a O guardador de 
rebanhos. 
 
O que nós vemos das coisas são as coisas. 
Por que veríamos nós uma coisa se houvesse 
outra? 
Por que é que ver e ouvir seriam iludirmo-nos 
Se ver e ouvir são ver e ouvir? 
O essencial é saber ver, 
Saber ver sem estar a pensar, 
Saber ver quando se vê, 
E nem pensar quando se vê 
Nem ver quando se pensa. 
Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma 
vestida!), 
Isso exige um estudo profundo, 
Uma aprendizagem de desaprender 
E uma sequestração na liberdade daquele 
convento 
De que os poetas dizem que as estrelas são as 
freiras eternas 
E as flores as penitentes convictas de um só dia, 
Mas onde afnal as estrelas não são senão 
estrelas 
 
Nem as flores senão flores, 
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e 
flores. 
(Alberto Caeiro, O guardador de rebanhos, em Fernando 
Pessoa, Obra poética. 
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. p.151-152.) 
 

a) Um dos principais recursos retóricos emprega 
dos na poesia de Alberto Caeiro é a tautologia. 
Identifique um exemplo desse recurso e explique 
como se relaciona com a visão de mundo de 
Alberto Caeiro. 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



_______________________________________

_______________________________________ 

  

b) Qual o sentido da metáfora empregada entre 

parênteses? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
c) Explique o sentido do paradoxo presente no 3.º 
verso da 3.a estrofe. 
 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

  

HISTÓRIA 

QUESTÃO 85 (UFMG): 

Alguns historiadores descrevem Esparta 
como "um acampamento em armas" ou "uma 
fortaleza sitiada em território inimigo". Em 
que medida tais afirmações podem ser 
consideradas verdadeiras? 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

QUESTÃO 86 (UFPA): 

Comente sobre o processo de povoamento da 

Grécia e a causa da primeira diáspora. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

________________________ 

 

QUESTÃO 87 (UNICAMP): 

Busque diferenciar Esparta de Atenas nos 

aspectos econômicos, políticos e no modo de 

vida. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



_______________________________________

_______________________________________ 

QUESTÃO 88 (UFG-GO): 

Tróia não foi destruída por um incêndio, depois 
que a cidade foi tomada pelos soldados gregos. 
Há provas claras de que o que houve ali foi um 
terremoto. Diante isso, o historiador inglês Moses 
Finley, falecido em 1986, propôs que se retirasse 
definitivamente dos livros de História a Guerra de 
Tróia. Segundo ele, não há uma só prova 
consistente de que a guerra entre troianos e 
gregos tenha acontecido. 

Procure de forma sucinta comentar as 

origens lendárias da Guerra de Tróia e 

como ela se encerrou.  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

QUESTÃO 89 (UFG-GO): 

Leia atentamente os dois textos a seguir: 
 
     Texto 1 
"Há na espécie humana indivíduos tão inferiores 
a outros como o corpo o é em relação á alma, ou 
a fera ao homem; são os homens nos quais o 
emprego da força física é o melhor que deles se 
obtém. Partindo dos nossos princípios são 
destinados, por natureza, á escravidão; porque, 
para eles, nada é mais fácil que obedecer. Tal é 
o escravo por instinto: pode pertencer a outrem 
[...] e não possui razão além do necessário para 
dela experimentar um sentimento vago; não 
possui a plenitude da razão. 
                      (Aristóteles. A política. Cap.II, p. 7 e 13.) 

 
     Texto  2 
"Os gregos de 2 000 anos atrás consideravam 
todos os homens que não fossem de sua própria 
raça como bárbaros  e Heródoto conta-nos que 
os persas, por seu turno, consideravam-se muito 
superiores ao resto da humanidade. Para 
justificar a ambição grega de hegemonia 
universal, Aristóteles (384-322 a.C.) formulou a 

hipótese de que certas raças são, por natureza, 
livres desde o berço enquanto outras são 
escravas [...] Cícero [106-43 a.C], entretanto, 
pensava diferente:" Os homens diferem em 
conhecimento, mas são todos iguais na 
capacidade de aprender; não há nenhuma raça 
que, guiada pela razão, não possa chegar á 
excelência". 
(Juan Comas. Os mitos raciais. Raça e Ciência. 
São Paulo: Perspectiva, 1960. v.1, p13.) 
 
   Considere nos dois textos os trechos que 
destacamos e responda: 
a) O que há em comum entre o pensamento de 
Aristóteles e a opinião dos persas sobre si 
mesmos? 
b) Em que aspecto divergem Aristóteles e Cícero 
quanto á avaliação da capacidade humana geral? 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Questão 90 - (UEM PR)  

A respeito das questões relacionadas às 

populações indígenas que habitaram ou que 

habitam o atual território paranaense, assinale 

o que for correto. 

01. As populações pré-colombianas foram 

agrupadas segundo seus hábitos e técnicas 

utilizadas no domínio da natureza. 

02. Segundo registros históricos, os índios do 

grupo jê (cuja grafia, em alguns manuais, 

também aparece como gê), que viviam no atual 

território paranaense, foram os primeiros a 

estabelecer contato com os portugueses. 

04. Termos de origem tupi-guarani e jê 

(também denominados gê) são muito comuns no 

vocabulário contemporâneo e incluem palavras 

como: Paraná, Iguaçu, voçoroca, entre outras. 



08. A cultura indígena influenciou os hábitos 

alimentícios da população brasileira, incluindo a 

população paranaense, e o consumo da farinha 

de mandioca é um exemplo disso. 

16. As reduções jesuítas foram fundadas 

pelos holandeses com o objetivo de extinguir a 

população indígena que habitava o atual território 

paranaense. 

Questão 91 - (UERN):  

Acerca dos povos ―pré-colombianos‖ e dos 

habitantes do Brasil anteriores à colonização, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e 

F para as falsas. 

(   ) Todos, sem exceção, já haviam 

estabelecido uma organização política e social 

extremamente estratificada, estamental e 

hierarquizada, baseada nos laços de parentesco. 

(   ) Haviam sociedades agrícolas, 

sedentarizadas e algumas nômades, que não 

dominavam a domestica- ção de animais, o 

cultivo sistemático e viviam, portanto, da caça e 

da coleta. 

(   ) Em algumas regiões específicas, a 

agricultura se desenvolveu mais intensamente e 

o acúmulo de experiências culturais resultou 

numa maior condição de desenvolvimento entre 

essas populações. 

(   ) No Brasil, o período inicial do processo de 

colonização coincide, historicamente, com o 

período de sedentarização dos nativos e sua 

introdução ao mundo da agricultura e da 

pecuária, anteriormente inexistentes. 

A sequência está correta em: 

a) V, F, V, F 

b) V, F, F, V 

c) V, F, V, V 

d) F, V, V, F 

 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 92 

No início dos Tempos Modernos, os reinos 

cristãos da Europa deram início ao longo 

processo de expansão comercial e geográfica 

que resultou no estabelecimento de 

comunicações regulares com populações e 

regiões do mundo até então desconhecidas entre 

si. [...] 

A vida dos habitantes do litoral do Atlântico Sul 

mudou radicalmente com a chegada dos 

europeus. A vinda daqueles homens barbados, 

pouco asseados e carregados de reluzentes e 

estrondosas armas introduziu os tupis na idade 

do ferro – para o bem e para o mal. 

As ferramentas trazidas pelos europeus 

facilitaram o árduo trabalho nas roças e nas 

florestas subtropicais. Por outro lado, o contato 

dos habitantes americanos com os colonizadores 

resultou numa das maiores catástrofes 

demográficas da história da humanidade. 

(Adriana Lopez e Carlos Guilherme Mota. História do Brasil: 

uma interpretação, 2008.) 

Questão 92 - (UFTM MG)  

A afirmação de que “o contato dos habitantes 

americanos com os colonizadores resultou 

numa das maiores catástrofes demográficas 

da história da humanidade” é uma referência 

a) aos esforços dos europeus na busca de 

metais nobres e pedras preciosas, que os levou a 

avançar para o interior das terras conquistadas, 

onde muitos morreram, vítimas de doenças 

tropicais. 

b) à peste bubônica, que proliferou pelo 

Ocidente europeu durante três séculos e era 

provocada por pulgas de ratos originárias da 

América e levadas à Europa pelos navegadores e 

conquistadores. 

c) ao desequilíbrio populacional vivido pela 

Europa após a conquista da América, quando 

dezenas de milhares de europeus se deslocaram 

para as novas terras, em busca de melhores 

condições de vida. 

d) à morte de milhões de indígenas nos 

primeiros séculos de conquista e colonização 

europeias, vitimados por doenças que eles 

desconheciam e pelo intenso trabalho 

compulsório a que foram submetidos. 

e) aos conflitos entre portugueses e 

espanhóis no território americano, que 

envolveram milhares de pessoas e destruíram 

plantações e comunidades indígenas em todo o 

continente. 



Questão 93 - (PUC SP)  

―O Brasil é uma criação recente. Antes da 

chegada dos europeus (...) essas terras 

imensas que formam nosso país tiveram sua 

própria história, construída ao longo de 

muitos séculos, de muitos milhares de anos. 

Uma história que a Arqueologia começou a 

desvendar apenas nos últimos anos.‖ 

Norberto Luiz Guarinello. Os primeiros habitantes do Brasil. 

A arqueologia pré-histórica no Brasil. São Paulo: Atual, 

2009, 15. ed., p. 6. 

 

O texto acima afirma que 

a) o Brasil existe há milênios, embora só 

tenham surgido civilizações evoluídas em seu 

território após a chegada dos europeus. 

b) a história do que hoje chamamos Brasil 

começou muito antes da chegada dos europeus 

e conta com a contribuição de muitos povos que 

aqui viveram. 

c) as terras que pertencem atualmente ao 

Brasil são excessivamente grandes, o que torna 

impossível estudar sua história ao longo dos 

tempos. 

d) a Arqueologia se dedicou, nos últimos 

anos, a pesquisar o passado colonial brasileiro e 

seu vínculo com a Europa. 

e) os povos indígenas que ocupavam o 

Brasil antes da chegada dos europeus, foram 

dizimados pelos conquistadores portugueses. 

TEXTO: 2 - Comum à questão: 94 

Os índios e a fronteira 

De tempos em tempos se repõe na mídia o 

tema da demarcação de terras indígenas nas 

regiões de fronteira. Jornalistas, militares e 

especialistas são chamados a identificar riscos 

para a soberania nacional, geralmente no bojo de 

crises específicas, que pipocam em momentos de 

tomada de decisão sobre demarcações, ou pela 

falta de ação dos poderes públicos responsáveis. 

No entanto, cada vez que volta o tema, não há 

preocupação em recuperar a memória das crises 

anteriores, verificar o que resulta dos processos 

respectivos ao longo do tempo. Agora, estão em 

pauta as reações de produtores de Roraima ao 

anúncio da decisão do Governo Federal em 

homologar a demarcação da Terra Indígena 

Raposa-Serra do Sol e a ocupação pelos índios 

Guarani Kaiowá de 14 fazendas no Mato Grosso 

do Sul. Manchetes, editoriais e páginas inteiras 

dos jornais patinam em números desconexos e 

na procura de uma lógica política que dê sentido 

aos fatos. Sem sucesso. O caso de Roraima é 

emblemático. Os Ingarikó, Macuxi e Wapixana 

vivem na região de fronteira entre o Brasil e 

Guiana desde tempos imemoriais. Etnias 

aparentadas, elas estão em áreas contíguas 

situadas na Guiana e na Venezuela. É fartíssima 

a documentação histórica disponível sobre a 

presença destes povos, desde que se iniciou o 

processo de colonização. Seria de toda justiça 

que os especialistas brasileiros em geopolítica, 

se tivessem memória histórica, não teorizassem 

sobre hipóteses estratégicas limítrofes, em que 

potências internacionais se apropriariam de 

terras indígenas fronteiriças para impor a 

desintegração territorial do país. No geral, há 

mais de cem terras indígenas situadas em faixa 

de fronteira e oficialmente reconhecidas pelo 

Estado brasileiro. (SANTILLI, 2008). 

Questão 94 - (UESC BA)  

Sobre a questão indígena, no Brasil, pode-se 

afirmar: 

01. O lucrativo tráfico de escravos negreiro 

tornou a escravidão indígena inviável, 

ocasionando o total abandono dessa prática, 

devido à sua baixa rentabilidade econômica. 

02. O processo de interiorização da 

colonização provocou desaparecimento, por 

completo, das comunidades indígenas litorâneas, 

que foram se refugiando no sertão brasileiro. 

03. A Constituição de 1988, promulgada com 

a redemocratização do Brasil, após o regime 

militar, reconheceu o direito das comunidades 

indígenas à posse da terra tradicionalmente por 

eles ocupada 

04. A expansão da fronteira agrícola para o 

centro-oeste e norte do país, durante o regime 

militar, extinguiu, quase que totalmente, os povos 

indígenas dessas regiões, tendo os seus 

remanescentes se exilado nos países vizinhos. 

05. A invasão de terras brasileiras por 

potências estrangeiras tem ocorrido da 

necessidade de se defender os povos indígenas 



e a biodiversidade, o que as leva a apoiar a tese 

da separação da Amazônia do resto do Brasil, 

internacionalizando-a. 

GEOGRAFIA 

Questão 95 (FMJ-2016-MEDICINA):  

                          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. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

Questão 96 (CEFET-MG-2015-2):  

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. 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________ 

Questão 97 (UDESC-2015-1): 

Analise as proposições sobre os tipos de 

indústrias. 

I. As indústrias extrativas minerais (mineração 

pesada de ferro, alumínio e manganês), as 

refinarias de petróleo (gasolina, óleo diesel, 

querosene) e as siderúrgicas são exemplos de 

indústrias de bens de produção ou de base. 

II. As indústrias de autopeças (peças para 

automóveis, caminhões e tratores) e as indústrias 

mecânicas (máquinas industriais, colheitadeiras e 

arados mecânicos) são exemplos de indústrias 

de bens intermediários. 

III. As indústrias de confecções (roupas) e as 

indústrias de cosméticos (xampus, sabonetes e 

cremes dentais) são exemplos de indústrias de 

consumo não duráveis. 

IV. As indústrias automobilísticas (carros e 

motocicletas) e as indústrias de eletrodomésticos 

(fogões, geladeiras, aparelhos de som) são 

indústrias de bens de consumo duráveis. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

d) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

Questão 98: No século XVIII, teve início na Grã-

Bretanha a chamada  Revolução Industrial, 

caracterizada pelo intenso uso de máquinas 

movidas a vapor, pela divisão de tarefas como 

resultado da especialização do trabalho e pelo 



emprego de mão-de-obra assalariada. Como 

consequência,  ocorreu um grande aumento da 

produção de mercadorias, o que multiplicou os 

lucros e elevou a concentração do capital. A 

indústria tornou-se a principal atividade 

econômica do sistema  capitalista. O 

desenvolvimento do capitalismo industrial fez 

ampliar ainda mais as trocas internacionais, já 

que o aumento da produção tornou necessária a 

busca de novos mercados consumidores de 

matérias-primas. 

     Sobre o texto acima, é correto afirmar : 

a)  A revolução industrial aumentou a produção 

de mercadorias, pela utilização de máquinas a 

vapor e especialização do trabalho, ampliando as 

trocas internacionais. 

b) A revolução industrial diminuiu a utilização de 

matérias-primas devido à utilização de   

máquinas a vapor e especialização do trabalho, 

ampliando as trocas internacionais. 

c) A revolução industrial aumentou a renda da 

mão-de-obra assalariada, pelo aumento das 

trocas internacionais e especialização do 

trabalho. 

d) A revolução industrial recebeu esse nome, 

pois revolucionou os processos de trocas de 

mercadorias, ampliando o mercado consumidor e 

 especializando o trabalho. 

Questão 99: Leia a notícia a seguir e assinale a 

alternativa correta. 

 

       Microsoft compra divisão de celulares da 

Nokia por cerca de R$ 17 bilhões 

A Microsoft anunciou, no fim da noite de 

segunda-feira (2), que fechou a compra da 

divisão de aparelhos celulares da Nokia, além de 

patentes, por € 5,44 bilhões (aproximadamente 

R$ 17 bilhões), num momento em que as duas 

empresas lutam para recuperar a relevância no 

mercado de tecnologia [...].O negócio põe nas 

mãos da Microsoft o fabricante mais relevante 

dos aparelhos que equipam seu sistema 

operacional para dispositivos móveis, o Windows 

Phone. As empresas iniciaram, em fevereiro de 

2011, parcerias em telefones celulares [...]. 

A expectativa das empresas é que o negócio 

esteja concluído no primeiro trimestre de 2014. O 

acordo depende da aprovação dos acionistas e 

de órgãos de defesa da concorrência. 

     Nokia, empresa de 148 anos, passa a se 

resumir, agora, basicamente a uma empresa de 

equipamentos de telecomunicações. 

O negócio entre Microsoft e Nokia não é o 

primeiro a envolver um gigante da tecnologia e 

um fabricante de celulares. Em 2011, o Google 

anunciou a aquisição da Motorola Mobility, numa 

estratégia de impulsionar o uso de seu sistema 

operacional Android. 
 (Folha de São Paulo, 03/09/2013.) 

 

O texto acima reflete uma das principais 

características do Capitalismo Financeiro, que é: 

 

a) divisão de tarefas e atribuições entre 

diferentes empresas, a fim de dinamizar a 

economia e gerar empregos. 

 

b) união voluntária entre duas empresas de 

ramos diferentes a fim de expandir o mercado 

consumidor. 

 

c) fusão entre empresas, a fim de ampliar a 

produção e ampliar o alcance produtivo, prática 

conhecida como truste. 

 

d) renovação do sistema produtivo, em que uma 

empresa compra outra a fim de abandonar o seu 

tipo de produto e ingressar em um novo ramo da 

economia. 

Questão 100 (FGV):  
  
Na interface entre as terras emersas e os 
oceanos, são encontradas as chamadas margens 
continentais. Em sua condição passiva, distante 
dos limites de placas tectônicas, a margem 
continental abriga. 
 
a)    o sopé continental, composto pela área 

plana que corresponde ao assoalho 
oceânico. 

b)    a plataforma continental, formada pela 
extensa parte submersa e rasa dos 
continentes. 

c)    a fossa abissal, marcada por taludes 
resultantes da solidificação do magma. 

d)    o talude continental, definido por fendas e 
fraturas encontradas no fundo oceânico. 

e)    a dorsal submarina, caracterizada por 
terraços limitados por rupturas de declives. 

 

Questão 101 (FGV): 
  

A ideia de que estamos vivendo uma nova 
fase da história geológica da Terra, marcada 



pelos impactos avassaladores da ação de uma 
única espécie – a nossa – sobre a estrutura do 
planeta, acaba de dar um passo importante rumo 
à aprovação oficial. Um time com mais de 30 
cientistas apresentou suas conclusões após anos 
de debates e afirmou que sim, este é o 
Antropoceno, a Era do Homem. 
               (Reinaldo J. Lopes. www.folha.com.br, 07.01.2016.        
Adaptado) 

 

Pode-se afirmar, corretamente, que a relação 
homem meio indicada no excerto é reforçada 

 

a)    pela prática da reciclagem e da 
compostagem em ambientes urbanos. 

b)    pela agricultura e pelas formas de manejo 
familiares no campo. 

c)    pelo sedentarismo e pela domesticação de 
animais. 

d)    pela perenidade e pelo represamento de 
corpos hídricos. 

e)    pelo uso do carvão mineral e do petróleo 
como fontes de energia. 

 

Questão 102 (Fundação Instituto de Educação 
de Barueri-SP):  
  

Em Geologia, o movimento tectônico 
responsável pela formação de montanhas 
é: 

a)    epirogênse 
b)    diagênese 
c)    epigênese 
d)    morfogênese 
e)    orogênese 
 

Questão 103 (UECE):  
  

A crosta continental e a crosta oceânica da 
Terra têm uma significativa atividade 
responsável por vários processos internos e 
externos. Considerando esses ambientes e a 
estrutura interna do planeta, analise as 
afirmações a seguir e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

 

(   )    As rochas metamórficas e as rochas 
plutônicas estão expostas atualmente na 
superfície terrestre pela ação combinada de 
forças geológicas internas. 

(   )    A crosta continental apresenta uma 
espessura muito regular e homogênea em 
todo o planeta, em torno de 30 km de 
profundidade. 

(   )    O manto superior situa-se abaixo da 
descontinuidade de Mohorovicic e estendese 

até a primeira das descontinuidades 
mantélicas abruptas. 

(   )    A interface manto-núcleo está situada a 
aproximadamente 2.900 km de profundidade 
e é conhecida como descontinuidade de 
Gutenberg. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é 

a)    V, F, F, F. 
b)    F, V, V, F. 
c)    F, V, F, V. 
d)    V, F, V, V. 
 

Questão 104 (PUC GO):  
  

Meu sonho 
 

EU 
 

Cavaleiro das armas escuras, 
Onde vais pelas trevas impuras 
Com a espada sanguenta na mão? 
Por que brilham teus olhos ardentes 
E gemidos nos lábios frementes 
Vertem fogo do teu coração? 

 

Cavaleiro, quem és? o remorso? 
Do corcel te debruças no dorso… 
E galopas do vale através… 
Oh! da estrada acordando as poeiras 
Não escutas gritar as caveiras 
E morder-te o fantasma nos pés? 

 

Onde vais pelas trevas impuras, 
Cavaleiro das armas escuras, 
Macilento qual morto na tumba?… 
Tu escutas… Na longa montanha 
Um tropel teu galope acompanha? 
E um clamor de vingança retumba? 

 

Cavaleiro, quem és? ─ que mistério, 
Quem te força da morte no império 
Pela noite assombrada a vagar? 

 

O FANTASMA 
 

Sou o sonho de tua esperança, 
Tua febre que nunca descansa, 
O delírio que te há de matar!… 

(AZEVEDO, Álvares de. Melhores 
poemas. 6. ed. 1. reimpr. São Paulo: Global, 2008. 

p. 88-89.) 

 



O texto faz menção a vale e montanha. 
Montanhas, planícies e planaltos fazem parte 
do relevo terrestre e são tão admirados no 
dia a dia das viagens. Acerca do processo de 
formação do relevo terrestre, analise as 
afirmações a seguir: 

 

I.    Como exemplo de montanha, que se forma 
pelo encontro de duas placas tectônicas, 
temos as cordilheiras dos Andes e do 
Himalaia. 

II.    Como exemplo de planície temos a do rio 
Amazonas, uma das maiores do mundo, que 
se estende por boa parte da América do Sul. 

III.    O encontro de duas placas tectônicas 
também pode originar os planaltos, pelo 
processo denominado epirogenia negativa. 

IV.    Entre um planalto e uma planície em geral 
ocorre uma depressão, que corresponde a 
uma superfície que pode ser plana ou 
acidentada. 

 
Em relação às proposições analisadas, 
assinale a única alternativa cujos itens estão 
todos corretos: 

 

a)    I e II. 
b)    I e IV. 
d)    II e III. 
d)    II e IV. 
 

FILOSOFIA e SOCIOLOGIA 

Questão 105 (UEL 2004): ―Entre os ‗físicos‘ da 
Jônia, o caráter positivo invadiu de chofre a 
totalidade do ser. Nada existe que não seja 
natureza, physis. Os homens, a divindade, o 
mundo formam um universo unificado, 
homogêneo, todo ele no mesmo plano: são as 
partes ou os aspectos de uma só e mesma 
physis que põem em jogo, por toda parte, as 
mesmas forças, manifestam a mesma potência 
de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, 
diversificou-se e organizou-se são perfeitamente 
acessíveis à inteligência humana: a natureza não 
operou ‗no começo‘ de maneira diferente de 
como o faz ainda, cada dia, quando o fogo seca 
uma vestimenta molhada ou quando, num crivo 
agitado pela mão, as partes mais grossas se 
isolam e se reúnem.‖ (VERNANT, Jean-Pierre. As 

origens do pensamento grego. Trad. de Ísis Borges B. da 
Fonseca. 12.ed. Rio de Janeiro: Difel, 2002. p.110.) 
 

Com base no texto, assinale a alternativa 
correta. 

a) Para explicar o que acontece no presente 
é preciso compreender como a natureza agia 
―no começo‖, ou seja, no momento original. 
b) A explicação para os fenômenos naturais 
pressupõe a aceitação de elementos 
sobrenaturais. 
c) O nascimento, a diversidade e a 
organização dos seres naturais têm uma 
explicação natural e esta pode ser 
compreendida racionalmente. 
d) A razão é capaz de compreender parte 
dos fenômenos naturais, mas a explicação 
da totalidade dos mesmos está além da 
capacidade humana. 
e) A diversidade de fenômenos naturais 
pressupõe uma multiplicidade de explicações 
e nem todas estas explicações podem ser 
racionalmente compreendidas. 
 
Questão 106 (UEL – 2004): ―Mais que saber 
identificar a natureza das contribuições 
substantivas dos primeiros filósofos é 
fundamental perceber a guinada de atitude 
que representam. A proliferação de óticas 
que deixam de ser endossadas 
acriticamente, por força da tradição ou da 
‗imposição religiosa‘, é o que mais merece 
ser destacado entre as propriedades que 
definem a filosoficidade.‖ (OLIVA, Alberto; 

GUERREIRO, Mario. Présocráticos: a invenção da 
filosofia. Campinas: Papirus, 2000. p. 24.) 
 

Assinale a alternativa que apresenta a 
“guinada de atitude” que o texto afirma 
ter sido promovida pelos primeiros 
filósofos. 
a) A aceitação acrítica das explicações 
tradicionais relativas aos acontecimentos 
naturais. 
b) A discussão crítica das idéias e posições, 
que podem ser modificadas ou reformuladas. 
c) A busca por uma verdade única e 
inquestionável, que pudesse substituir a 
verdade imposta pela religião. 
d) A confiança na tradição e na ―imposição 
religiosa‖ como fundamentos para o 
conhecimento. 
e) A desconfiança na capacidade da razão 
em virtude da ―proliferação de óticas‖ 
conflitantes entre si. 
 
Questão 107 (UEL – 2005): Sobre a 
passagem do mito à filosofia, na Grécia 
Antiga, considere as afirmativas a seguir. 
I. Os poemas homéricos, em razão de muitos 
de seus componentes, já contêm 
características essenciais da compreensão 
de mundo grega que, posteriormente, se 
revelaram importantes para o surgimento da 
filosofia. 



II. O naturalismo, que se manifesta nas 
origens da filosofia, já se evidencia na 
própria religiosidade grega, na medida em 
que nem homens nem deuses são 
compreendidos como perfeitos. 
III. A humanização dos deuses na religião 
grega, que os entende movidos por 
sentimentos similares aos dos homens, 
contribuiu para o processo de racionalização 
da cultura grega, auxiliando o 
desenvolvimento do pensamento filosófico e 
científico. 
IV. O mito foi superado, cedendo lugar ao 
pensamento filosófico, devido à assimilação 
que os gregos fizeram da sabedoria dos 
povos orientais, sabedoria esta desvinculada 
de qualquer base religiosa. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
a) I e II. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, III e IV. 
 
Questão 108 (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 109 (UEL – 2007): ―Há, porém, 
algo de fundamentalmente novo na maneira 
como os Gregos puseram a serviço do seu 
problema último – da origem e essência das 
coisas – as observações empíricas que 
receberam do Oriente e enriqueceram com 
as suas próprias, bem como no modo de 
submeter ao pensamento teórico e casual o 
reino dos mitos, fundado na observação das 
realidades aparentes do mundo sensível: os 
mitos sobre o nascimento do mundo.‖  
JAEGER, W. Paidéia. Tradução de Artur M. Parreira. 
3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 197. 
 

Com base no texto e nos conhecimentos 
sobre a relação entre mito e filosofia na 
Grécia, é correto afirmar: 
a) Em que pese ser considerada como 
criação dos gregos, a filosofia se origina no 
Oriente sob o influxo da religião e apenas 
posteriormente chega à Grécia. 
b) A filosofia representa uma ruptura radical 
em relação aos mitos, representando uma 
nova forma de pensamento plenamente 
racional desde as suas origens. 
c) Apesar de ser pensamento racional, a 
filosofia se desvincula dos mitos de forma 
gradual. 
d) Filosofia e mito sempre mantiveram uma 
relação de interdependência, uma vez que o 
pensamento filosófico necessita do mito para 
se expressar. 
e) O mito já era filosofia, uma vez que 
buscava respostas para problemas que até 
hoje são objeto da pesquisa filosófica. 
 

   HISTÓRIA DA ARTE 

Questão 110: Com base nos conhecimentos 

sobre o Expressionismo, assinale a alternativa 

correta. 

a) A pintura expressionista trabalha com partes 
de uma mesma imagem, recompondo-as e 
utilizando-as ao mesmo tempo, a fim de criar 
várias perspectivas e dar a impressão de que um 
objeto pode ser visto ao mesmo tempo sob todos 
os ângulos. 

b) Pintando diretamente sobre a tela branca, 
utilizando somente cores puras justapostas em 



vez de misturá-las previamente na paleta, os 
pintores expressionistas buscavam obter a 
vibração da luz; pesquisavam os cambiantes 
efeitos da luz na atmosfera e nos objetos a fim de 
fixá-los na tela. 

c) A proposta do Expressionismo é de que a arte 
flua livremente a partir do inconsciente, da livre 
associação, com a incorporação de elementos 
ilógicos do sonho, da fantasia, sem se submeter 
a qualquer teoria vigente e a nenhuma lógica. 

d) O expressionista é inclinado a deformar a 
realidade de modo cruel, caricatural, muitas 
vezes hilário; o exagero, a distorção e a 
dramaticidade das formas, linhas e cores revelam 
uma atitude emocional do artista. 

e) O movimento expressionista propõe a 
construção de valores burgueses, utilizando-se 
do lirismo para afirmar conceitos da sociedade; 
suas manifestações são intencionalmente 
ordenadas e objetivam conquistar a crítica. 

 
Questão 111: Observe o quadro de Edvard 

Munch a seguir e leia o texto: 

 

O Grito, Edvard Munch, 1893. Óleo sobre tela, têmpera e pastel 
sobre cartão. Galeria Nacional, Oslo. 
Imagem disponível em: 
<https://digartmedia.wordpress.com/2014/04/23/ 
Trecho do texto As raízes do expressionismo, publicado no jornal 
Folha de São Paulo (Folha on-line): 

 

―Além de colocar a Noruega no mapa artístico da 
Europa, a obra de Edvard Munch foi um dos 
marcos fundadores do Expressionismo, 
movimento que se caracterizou pela tentativa de 
passar para a tela o impacto emocional, os 
sentimentos e as experiências interiores do 
artista. O pintor não era mais apenas um mero 
observador das aventuras e desventuras 

humanas. Era parte integrante e indissociável 
delas. ‗Assim como Leonardo da Vinci estudou a 
anatomia humana e dissecou cadáveres, eu 
procuro dissecar a alma humana‘, observou 
Munch. 

A obra mais famosa do artista norueguês, O 
Grito, sintetizou os principais ingredientes do 
expressionismo. O cenário tenso, a distorção da 
forma humana que chega a beirar o caricatural, a 
agressividade das pinceladas, tudo colabora para 
compor uma atmosfera dramática, que emana 
desolação, tragédia e pessimismo. ‗ 

A imagem expressionista tenta impressionar não 
o olho, mas penetrar, atingir profundamente 
quem vê‘, definiu o crítico italiano Giulio Carlo 
Argan, autor do já clássico Arte Moderna. 

A estética expressionista procurou refletir as 
angústias e inquietações do homem 
contemporâneo, um ser atônito, imerso em um 
mundo povoado pela dúvida, pela alienação e 
pela incerteza. (...)‖ 

Disponível em: 
<http://mestres.folha.com.br/pintores/15/contexto_historico.ht
ml>. 

A partir da análise da tela de Edvard Munch e 
da interpretação do texto, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a) A tela representa exclusivamente os conflitos 
individuais do autor, que era sabidamente uma 
pessoa com transtornos psíquicos. 

b) A tela deve ser associada aos problemas 
políticos e sociais da Noruega nesse período, os 
quais o autor desejou representar. 

c) A tela representa o medo, a aflição e as 
incertezas do ser humano, sentimentos próprios 
do período histórico contemporâneo, podendo ser 
associada ao desenvolvimento do individualismo. 

d) O medo, a angústia e a aflição representados 
na tela são próprias do período contemporâneo, 
no qual a inexistência de normas 

sociais rígidas faz os indivíduos sentirem-se 
perdidos. 

e) A tela representa especificamente o contexto 
do final do século XIX, quando houve o 
crescimento dos sentimentos nacionalistas. 

 

 

 

 



Questão 112:  

 

 ―Alguns trabalhos meus se aproximam do 
expressionismo. Quando se diz expressionismo, 
a referência é o expressionismo alemão, a 
grande sala onde essa linguagem se tornou 
universalmente conhecida. ‖  
Rubem Grilo em Gravura – Arte brasileira do século XX. 
Textos de Leon Kossovitch, Mayara Laudanna, Ricardo 
Resende; Apresentação Ricardo Ribenboim. São Paulo: 
Cosac & Naify/ Itaú Cultural, 2000, p 84. 

A afirmação do artista e a comparação das 
gravuras acima, nos permitem perceber:  

a- a mesma estética, as duas obras são 
gravuras, onde a figura humana aparece 
em primeiro plano e o fundo é uma 
composição caótica e abstrata. 

b- que a semelhança entre elas está em uma 
poética individual onde o artista se 
desgarra do coletivo e cria imagens 
densas que prendem o olhar do 
observador.  

c- a relação entre elas está na composição 
caótica e na técnica, mas uma trata da 
expressão dos sentimentos do artista e a 
outra é uma representação do cotidiano.  

d- a ausência das cores, para destacar as 
linhas fortemente marcadas nas 
composições, dessa forma são 
construídas obras de grande impacto 
emocional.  

e- que a figura humana não apresenta linhas 
reais, mas demonstra a emoção dos 
artistas. As linhas próprias e a ausência 

de cores são características do 
expressionismo. 

 

Questão 113:  O início do Século XX, traz 

consigo uma grande gama de vertentes artísticas 

que vão dominar toda a produção artística da 

época. Entre 1904 e1905, na Alemanha, com um 

grupo chamado Die Bruche, que significa A 

Ponte, tem início o movimento Expressionista. 

Quanto a este movimento e suas características 

julgue os itens E (ERRADO) e C (CERTO):  

 

1. (    ) A ―sensação de luz e cor, não se 

importando com os sentimentos humanos e com 

a problemática da sociedade moderna‖ são 

características marcantes deste movimento.  

2. (      ) É inegável que o Expressionismo seja 

uma aceitação ao que fora o Impressionismo.  

3. (    ) O Grito, de Van Gogh, é um grande 

exemplo deste marcante movimento  

4. (       ) O Expressionismo procurou expressar 

as emoções humanas e interpretar as angústias 

que caracterizaram psicologicamente o homem 

do início do século XX. 

 
Questão 114: Sobre o Expressionismo, julgue os 

itens que se seguem em (C) para os certos e (E) 

para os errados:  

1. (        ) O expressionismo foi um movimento em 

reação ao impressionismo, ou seja foi uma 

mudança no estilo de arte.  

2. (    ) Expressar as emoções humanas era uma 

das características do expressionismo.  

3. (        ) Os expressionistas são considerados 

deformadores da realidade. 

4. (      ) A pintura expressionista é considerada 

uma pintura bela por fugir às regras tradicionais 

de equilíbrio da composição. 

 

L. E. M. - INGLÊS 

 Questão 115  (Enem 2012 - Segundo Dia): 

https://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/enem/2012/segundo-dia/92/


 

Aproveitando-se de seu status social e da 
possível influência sobre seus fãs, o famoso 
músico Jimi Hendrix associa, em seu texto, os 
termos love, power e peace para justificar sua 
opinião de que 

a- A paz tem o poder de aumentar o amor 

entre os homens. 

b- O amor pelo poder deve ser menor do que 

o poder do amor. 

c- O poder deve ser compartilhado entre 

aqueles que se amam. 

d- O amor pelo poder é capaz de desunir 

cada vez mais a pessoa. 

e- A paz será alcançada quando a busca 

pelo poder deixar de existir. 

 

Questão 116   (Enem 2012 - Segundo Dia): 
Quotes of the Day 

Friday, Sep. 02. 2011 

―There probably was a shortage of not just 
respect and boundaries but also love. But you do 
need, when they cross the line and break the law, 
to be very tough.‖ 

British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing 
that those involved in the recent riots in England 
need ―tough love‖ as he vows to ―get to grips‖ with 
the country‘s problem families. 

Disponível em: www.time.com. Acesso em: 5 nov. 2011 
(adaptado). 

A respeito dos tumultos causados na Inglaterra 
em agosto de 2011, as palavras de alerta de 
David Cameron têm como foco principal 

a- Enfatizar a discriminação contra jovens 

britânicos e suas famílias. 

b- Criticar as ações agressivas 

demonstradas nos tumultos pelos jovens. 

c- Estabelecer relação entre a falta de limites 

dos jovens e o excesso de amor. 

d- Reforçar a ideia de que os jovens 

precisam de amor, mas também de 

firmeza. 

e- Descrever o tipo de amor que gera 

problemas às famílias de jovens 

britânicos. 

 

Questão 117 (Fatec 2013 – 1.º Semestre): 
Considere o texto a seguir para responder às 
questões de números 117, 118 e 119. 

In (1) Higher Education, a Focus on 
Technology By STEVE LOHR 

The education gap facing the nation‘s work force 
is evident in the numbers. Most new jobs will 
require more than a high school education, yet 
fewer than half of Americans under 30 have a (2) 
postsecondary degree of any kind. Recent state 
budget cuts, education experts agree, promise to 
make closing that gap even more difficult. 

The Bill and Melinda Gates Foundation, the 
William and Flora Hewlett Foundation, and four 
nonprofit education organizations are beginning 
an ambitious initiative to address that challenge 
by accelerating the development and use of 
online learning tools. 

An initial $20 million round of money, from the 
Gates Foundation, will be for postsecondary 
online courses, particularly ones tailored for 
community colleges and low-income young 
people. Another round of grants, for high school 
programs, is scheduled for next year. 

Just how effective technology can be in improving 
education — by making students more effective, 
more engaged learners — is a subject of debate. 
To date, education research shows that good 
teachers matter a lot, class size may be less 
important than once thought and nothing 
improves student performance as much as onon-
one human tutoring. 

If technology is well designed, experts say, it can 
help tailor the learning experience to individual 
students, facilitate student-teacher collaboration, 
and assist teachers in monitoring student 
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performance each day and in quickly fine-tuning 
lessons. 

The potential benefits of technology are greater 
as students become older, more independent 
learners. Making that point, Mr. Gates said in an 
interview that for children from kindergarten to 
about fifth grade ―the idea that you stick them in 
front of a computer is (3) ludicrous.‖ 

 (1) higher education: educação superior. 

 (2) postsecondary: termo que se refere aos 
cursos feitos após o high school ou, no modelo 
educacional brasileiro, o Ensino Médio. 

 (3) ludicrous: ridícula, absurda. 

(http://www.nytimes.com/2010/10/11/technology/11online.ht
ml Acesso em 20.09.2012. Adaptado) 

Sobre o uso da tecnologia no processo 
educacional e de acordo com o quarto parágrafo 
do artigo, pode-se afirmar que 

a- A interação humana importa menos para 

o processo educacional do que o uso das 

ferramentas tecnológicas. 

b- A atuação dos bons professores em sala 

de aula pode ser prejudicada pelo mau 

uso da tecnologia. 

c- Os cursos online são indicados somente 

para os que têm melhores condições 

financeiras. 

d- A efetividade do uso da tecnologia no 

processo educacional ainda é discutida. 

e- A tecnologia pode substituir os 

professores em sala de aula. 

 

Questão 118  (Fatec 2013 – 1.º Semestre): 
No terceiro parágrafo, o pronome ones em – 
(...) particularly ones tailored for community 
colleges and low-income young people. – refere-
se a: 
 

a- High school programs. 

b- Low-income young people. 

c- Postsecondary online courses. 

d- The Gates and Hewlett  Foundations. 

e- An initial $ 20 milion round of money. 

 

 Questão 119 (Fatec 2013 – 1.º Semestre): 
No mesmo trecho do terceiro parágrafo – 
(...) particularly ones tailored for community 
colleges and low-income young people. – a 

palavra tailored pode ser substituída, sem 
alteração do sentido do texto, por 
 

a- Studied. 

b- Adapeted. 

c- Bought. 

d- Sold 

e- Lent. 

 

 

GABARITO GERAL:  
Questão 01) Gab: D 
Questão 02) Gab: A 
Questão 03) Gab: A 
Questão 04) Gab: A 
Questão 05) Gab: E 
Questão 06) Gab: E  
Questão 07) Gab: C  
Questão 08) Gab: A  
Questão 09) Gab: D 
Questão 10) Gab: EECE 
Questão 11) Gab: 02 
Questão 12) Gab: C 
Questão 13) Gab: E 
Questão 14) Gab: B 
Questão 15) Gab: B 
Questão 16) Gab: D 
Questão 17) Gab: C 
Questão 18) Gab: C 
Questão 19) Gab: C 
Questão 20) Gab: D 
Questão 21) Gab: B    
Questão 22) Gab: B 
Questão 23) Gab: E 
Questão 24) Gab: D 
Questão 25) Gab: B 
Questão 26) Gab: A 
Questão 27) Gab: E 
Questão 28) Gab: D 
Questão 29) Gab: D 
Questão 30) Gab:  
a) A= supersaturada    
    B=saturada 
    C=insaturada 
b) 30g 
c) 16g 
Questão 31) Gab: E 
Questão 32)  Gab: 18 
Questão 33) Gab: E 
Questão 34) Gab: D 
Questão 35) Gab: E 
Questão 36) Gab: D 
Questão 37) Gab: A 
Questão 38) Gab: D 
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Questão 39) Gab: C 
Questão 40) Gab: B 
Questão 41) Gab: E 
Questão 42) Gab: C 
Questão 43) Gab: E 
Questão 44) Gab: A 
Questão 45) Gab: A 
Questão 46) Gab: E 
Questão 47) Gab: A 
Questão 48) Gab: C 
Questão 49) Gab: B 
Questão 50) Gab: D 
Questão 51) Gab: E 
Questão 52) Gab: D 
Questão 53) Gab: D 
Questão 54) Gab: E 
Questão 55) Gab: E 
Questão 56) Gab: B 
Questão 57) 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. 

Questão 58) Gab: E 
Questão 59) Gab: C 
Questão 60) Gab: D 
Questão 61) Gab: C 
Questão 62) Gab: B 
Questão 63) Gab: A 
Questão 64 a 73): Sem gabarito 
Questão 74) Pode ser interpretado como um 
numeral significando METADE ou, na expressão 
“meio ambiente”, como substantivo, indicando 
algo do tipo “referente à esfera ambiental, da 
natureza”.  
Questão 75)  
a) Desculpe a modéstia, mas continuo bonita. 
b) Desculpe a falta de modéstia (...) 
Questão 76) O uso de consoantes acrescidas ou 
trocadas em algumas palavras tenta reproduzir 
o som de uma pessoa mastigando e falando ao 
mesmo tempo. 
As migalhas caídas sobre a mensagem reforça a 
impressão provocada. 
Questão 77)  
a) Encontros consonantais –  
ST – rosto 
ST – gosto 
Dígrafos consonantais – 
SS – esse 
QU – que  
LH – lhe 
b) Perdoar / Desculpei / Outro / Estou  
Questão 78)  

a) Não. Em “estou” e “trouxe”, o /u/ é semivogal; em 
“que”, o /u/ não é fonema, pois não é pronunciado. 
b) A graça está no fato de Hagar se confundir em 
relação ao pedido da esposa, entendendo Vacas em 
vez de Facas. Ele troca a menor unidade de som capaz 
de distinguir o significado das palavras, trocando o som 
de V por F. 
OU 
O autor cria o humor gerando a expectativa de que 
Hagar havia entendido que Helga pedira que ele 
trouxesse Facas. Ocorre que, no final da tira, decobre-
se que Hagar confundiu a menor unidade sonora 
diferenciadora de sentido, o fonema, trocando o V por 
F, entendendo que era para trazer Vacas. 
Questões 79 a 89) Sem gabarito 
Questão 90) Gab: 13 

Questão 91) Gab: D 

Questão 92) Gab: D 

Questão 93) Gab: B 

Questão 94) Gab: 04 

Questões 95 a 99) Sem gabarito 
Questão 100) Gab: B 
Questão 101) Gab: E 
Questão 102) Gab: E 
Questão 103) Gab: D 
Questão 104) Gab: A 
Questão 105) Gab C    

Questão 106) Gab B    

Questão 107) Gab D    

Questão 108) Gab D    

Questão 109) Gab C   

Questão 110) Gab D 
Questão 111) Gab C 
Questão 112) Gab A 
Questão 113) Gab E, E, E, C 
Questão 114) Gab C, C, C, E 
Questão 115) Gab B 
Questão 116) Gab D 
Questão 117) Gab D 
Questão 118) Gab C 
Questão 119) Gab B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


