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Instruções Gerais

Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 25.
Qualquer irregularidade, comunique o examinador.

Cada questão tem cinco alternativas: a – b – c – d – e.
Somente uma alternativa é correta.

As respostas deverão ser marcadas neste Caderno de Testes e depois assinaladas na Folha
de Respostas, conforme as instruções que serão dadas pelo examinador.
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1
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a. 2.
b. 4.
c. 5.
d. 8.
e. 9.

A alternativa c é a única correta.

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.
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L Í N G U A

P O R T U G U E S A

Os poemas abaixo se referem às questões 1 e 2.

Texto I

Texto II

Língua Portuguesa

Língua

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...

Gosto de sentir a minha língua roçar
A língua de Luís de Camões.
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
A criar confusões de prosódia
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões.
Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa,
E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade.
E quem há de negar que esta lhe é
superior?
E deixa os portugais morrerem à míngua,
“Minha pátria é minha língua”
- Fala, Mangueira!
Flor do Lácio Sambódromo
Lusamérica latim em pó
O que quer
O que pode
Esta língua?
(...)

Amo-te assim, desconhecida e obscura.
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!
Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,
Em que da voz materna ouvi: “meu filho!”
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!

Fonte: BILAC, O. Poesia. Rio de Janeiro: Agir, 1976, p. 86.

Fonte: VELOSO, C. Velô. 1984.

1. A leitura dos textos permite inferir que
a. Caetano Veloso revela o desejo de que os portugueses morram ao declarar: “E deixa os
portugais morrerem à míngua”.
b. os dois textos refletem criticamente sobre a Língua Portuguesa, ressaltando seus defeitos e
revelando sua falta de brilho.
c. segundo os versos de Caetano Veloso, entende-se que a poesia é superior à prosa, assim
como o amor é superior à amizade.
d. o poema de Bilac demonstra que a América, assim como o português que se fala nela, é
lusitana, mas também é africana e indígena.
e. os dois poemas demonstram admiração pelo idioma, porém os autores têm uma concepção
distinta da língua e do amor a ela.
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2. Em relação às funções da linguagem é correto afirmar que
a. no primeiro texto predomina a função metalinguística e no segundo há o predomínio da função
conativa.
b. os dois textos recorrem à função metalinguística, transformando a linguagem no próprio
referente deles.
c. os dois textos impõem ao leitor determinadas atitudes, portanto há predomínio da função
conativa em ambos.
d. no segundo texto, que busca fortalecer a eficiência do canal de comunicação, há o predomínio
da função fática.
e. o primeiro texto transmite, objetivamente, informações sobre o referente da mensagem,
predominando a função referencial.
O texto abaixo se refere à questão 3.
(...) estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o
que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi,
tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me
alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra coisa? A isso quereria
chamar desorganização, e teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde
voltar: para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização pois não quero me
confirmar no que vivi – na confirmação de mim eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não
tenho capacidade para outro.
(...)
Fonte: LISPECTOR, C. A paixão segundo G. H. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 11.

3. Nesse trecho, é possível observar uma das características da prosa Pós-Modernista. A alternativa
que apresenta essa característica é:
a. a crítica sobre a influência negativa que a situação econômica brasileira teve na vida das
pessoas.
b. o pessimismo revelado pelo olhar de uma personagem extremamente egocêntrica.
c. o fluxo de consciência lança o leitor nos confusos pensamentos da personagem.
d. o engajamento político do narrador que tenta convencer o leitor da sua visão de mundo.
e. a linguagem exprime informações sobre espaços, tempos e costumes regionais.
O texto abaixo se refere à questão 4.

Namoro a cavalo
Eu moro em Catumbi. Mas a desgraça
Que rege minha vida malfadada,
Pôs lá no fim da rua do Catete
A minha Dulcineia namorada.
(...)
Todo o meu ordenado vai-se em flores
E em lindas folhas de papel bordado,
Onde eu escrevo trêmulo, amoroso,
Algum verso bonito... mas furtado.
Fonte: AZEVEDO, Á. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 242-243.
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4. Nessas estrofes, o eu lírico
a.
b.
c.
d.
e.

tenta comprar o amor da namorada.
sofre porque mora longe da amada.
conquista a amada com suas poesias.
revela o roubo de flores, papéis e versos.
trata a relação amorosa com certo humor.

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 5.

Fonte: VERÍSSIMO, L. F. As cobras. In: O Estado de S. Paulo, 18 abr. 1996, p. D4.

5. É correto afirmar que:
a.
b.
c.
d.
e.

o humor da tira resulta do duplo sentido que a palavra “chato” adquire no contexto.
o primeiro quadro contém o humor da tira, pois não existem cobras com manuais.
a tirinha é uma denúncia do fanatismo por futebol presente na vida dos brasileiros.
segundo o manual, o planeta Terra é plano nos polos e nos domingos sem futebol.
“E nos domingos sem futebol” é exatamente o complemento que o interlocutor espera.

6. Em “Nunca te esqueci”, a justificativa da próclise é a mesma que se observa em:
a.
b.
c.
d.
e.

Agora o vejo feliz.
Deus o acompanhe.
Aquilo me entristeceu.
Todos te querem bem.
Foi ele quem me amou.

O texto abaixo se refere à questão 7.
(...)
A primavera retornou, e Emma sentiu-se afrontada com os primeiros calores, quando as
pereiras floriram.
Logo no começo de julho, passou a contar nos dedos as semanas que faltavam para chegar o
mês de outubro, pensando que o marquês d’Andervilliers daria outro baile em Vaubyessard; mas
todo o mês de setembro passou sem cartas nem visitas.
Após o aborrecimento dessa decepção, seu coração ficou de novo vazio, recomeçando a série
dos dias monótonos.
(...)
Fonte: FLAUBERT, G. Madame Bovary. Trad. Enrico Corvisieri. Porto Alegre: L&PM, 2003, p. 72.

7. No trecho de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, as ações da protagonista Emma revelam a
a. crítica dos condoreiros à sociedade, que tinha a economia baseada na escravização dos
negros.
b. relação determinista entre meio e personagens, comum na produção naturalista.
c. enfadonha vida cotidiana da sociedade burguesa, denunciada sob o ponto de vista realista.
d. espera pela boa morte, a única solução para o sofrimento dos ultrarromânticos.
e. visão idealizada e subjetiva da realidade que permeia a prosa urbana romântica.
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O texto abaixo se refere à questão 8.

Sermão de Santo Antônio (aos peixes)
Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal
da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas
quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal,
qual será, ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a
terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira
doutrina; ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes
dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem uma cousa e
fazem outra; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que eles
fazem, que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores se pregam a si e não
a Cristo; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a
seus apetites. (...)
Fonte: VIEIRA, Pe. A. Sermões escolhidos. São Paulo: Maria Claret, 2004, p. 43-44.

8. Assinale a alternativa que apresenta uma das razões dos fiéis não acatarem as palavras dos
pregadores, de acordo com o texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Os fiéis querem receber a verdadeira doutrina.
Os pregadores agem conforme aquilo que pregam.
As atitudes dos pregadores são evitadas pelos fiéis.
Os fiéis servem a si mesmos em vez de servir a Cristo.
Os fiéis consideram a doutrina católica uma grande mentira.

O texto abaixo se refere à questão 9.
Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. Mas pela astúcia que têm
certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da
gente se guarda em trechos diversos; uns com outros acho que nem se misturam (...). Contar
seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisa de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram
muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice.
Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no
tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido,
princípio, meio e fim, mas como um álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um
contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de escrever sobre a alma em cuja memória se
encontram as coisas eternas, que permanecem...
Fonte: ROSA, G. Apud ALVES, R. Na morada das palavras. Campinas: Papirus, 2003, p. 139.

9. As palavras “mas” (linha 1) e “então” (linha 6) expressam no contexto, respectivamente, o sentido
de
a.
b.
c.
d.
e.

causa e conclusão.
finalidade e adição.
oposição e conclusão.
conclusão e oposição.
oposição e consequência.
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10. (...) Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isso
não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas; mas
também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. (...)
Fonte: ASSIS, M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: FTD, 1998, p. 66.

A leitura do texto permite inferir que
a.
b.
c.
d.
e.

segundo o narrador desse texto, “a beleza está nos olhos de quem vê”.
se esse texto fosse um romance, provavelmente a “mocinha” seria bela.
a moça sobre quem o narrador fala é bela, porém tem sardas e espinhas.
na realidade, todas as mocinhas têm a pele maculada por sardas e espinhas.
esse narrador vê beleza nas sardas e espinhas das mocinhas românticas.

O poema abaixo se refere à questão 11.

Antífona
Ó Formas alvas, brancas, Formas claras
De luares, de neves, de neblinas!...
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...
Incensos dos turíbulos das aras...
Formas do Amor, constelarmente puras,
De Virgens e de Santas vaporosas...
Brilhos errantes, mádidas frescuras
E dolências de lírios e de rosas...
Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume...
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume...
Visões, salmos e cânticos serenos,
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes...
Dormências de volúpicos venenos
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes...
(...)
Fonte: CRUZ E SOUSA. Cruz e Sousa – obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1961, p. 69.

11. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da poesia simbolista de Cruz e Sousa
identificada nesse poema.
a. A atração pelas virgens pálidas e frias que revela a obsessão do autor pelo lado macabro do
amor.
b. A realização do amor carnal (pecado) em oposição à virgindade (pureza) apregoada pela
religião.
c. A ausência de figuras de linguagem e da forma fixa no poema, revelando a liberdade da criação
poética.
d. A obsessão pela cor branca que aparece em imagens como “véus brancos”, “véus de neve”,
“alvas flores”.
e. A narrativa pastoril e o bucolismo revelado pela recorrência de elementos da natureza como
“luar” e “flores”.
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12. Leia a poesia abaixo.
As cantigas lavam a roupa das lavadeiras.
As cantigas são tão bonitas, que as lavadeiras
ficam tão tristes, tão pensativas!
Fonte: LIMA, J. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 273.

A oração “que as lavadeiras /ficam tão tristes, tão pensativas!” estabelece com a anterior uma
relação de
a.
b.
c.
d.
e.

condição.
oposição.
proporção.
comparação.
consequência.

O texto abaixo se refere à questão 13.
Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e seguido por Piedade, aproximou-se da
grande roda que se formara em torno dos dois mulatos. (...)
E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus, para
dançar. (...)
Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a
cabeça, ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num
requebrado luxurioso que a punha ofegante; já correndo de barriga empinada; já recuando de
braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em
que se não toma pé e nunca se encontra fundo. (...)
E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados.
Fonte: AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo: Ática, 26. ed., 1994, p. 72-73.

13. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do Naturalismo brasileiro presente nesse
trecho da obra “O cortiço”, de Aluísio de Azevedo.
a.
b.
c.
d.
e.

A presença do amor carnal como forma de corrupção humana.
A explicitação objetiva de comportamentos sociais típicos.
A reconstituição do passado do Brasil na prosa indianista.
A influência determinante do meio social sobre o homem.
A representação caricata dos costumes da elite brasileira.

Os textos abaixo se referem à questão 14.
Texto I
Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito
pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão saradinhas e tão limpas das
cabeleiras que, de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha.
Fonte: CAMINHA, P. V. Carta a El Rei D. Manuel. Disponível em: <http://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/carta.html>.
Acesso em: 26/02/2011.
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Texto II

As meninas da gare
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis
Com cabelos mui pretos pelas espáduas
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas
Que de nós as muito olharmos
Não tínhamos nenhuma vergonha.
Fonte: ANDRADE, O. Pau-Brasil. São Paulo: Globo, 8. ed., 2002.

14. A leitura dos textos permite inferir que:
a. ao reescrever esse trecho da carta de Caminha, Oswald teve a intenção de dar ao episódio um
tom mais poético.
b. os dois textos têm a mesma intenção: descrever a terra descoberta pelos portugueses,
informando detalhes ao Rei.
c. tanto Pero Vaz de Caminha quanto o eu lírico do texto II não tinham “vergonha” devido à
grande inocência das mulheres.
d. o título do poema de Oswald dá um novo contexto à temática: as moças de quem se fala não
são índias, mas prostitutas.
e. Oswald plagiou explicitamente Pero Vaz de Caminha, apenas reescrevendo um trecho da carta
do descobrimento em versos.
O poema abaixo se refere à questão 15.
Quem deixa o trato pastoril, amado
Pela ingrata, civil correspondência,
Ou desconhece o rosto da violência,
Ou do retiro a paz não tem provado.
Que bem é ver nos campos transladado
No gênio do pastor, o da inocência!
E que mal é no trato, e na aparência
Ver sempre o cortesão dissimulado!
Ali respira amor sinceridade;
Aqui sempre a traição seu rosto encobre;
Um só trata a mentira, outro a verdade.
Ali não há fortuna, que soçobre;
Aqui quanto se observa, é variedade:
Oh ventura do rico! Oh bem do pobre!
Fonte: COSTA, C. M. A poesia dos inconfidentes: poesia completa de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio
Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996, p. 57.

15. Qual alternativa apresenta uma correta interpretação do poema?
a.
b.
c.
d.
e.

“Ali” refere-se à vida urbana e “Aqui” à vida no campo.
A vida no campo apresenta-se como violenta e sôfrega.
O eu lírico assume preferir a vida pastoril à vida na cidade.
O homem urbano expressa seus verdadeiros sentimentos.
O último verso revela que o dinheiro sempre traz alegrias.
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O poema abaixo se refere à questão 16.

Ismália
Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...
E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...
E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...
As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...
Fonte: GUIMARAENS, A. Ismália. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000013.pdf>.
Acesso em: 02/09/2012.

16. Qual alternativa apresenta uma correta interpretação do poema?
a.
b.
c.
d.
e.

A morte é a libertação da alma presa ao cárcere do corpo.
O sonho de Ismália é fugir da torre e cantar em liberdade.
O banho de luar representa o desejo de fama de Ismália.
As asas de Ismália demonstram que ela era um anjo.
A loucura de Ismália foi um castigo de Deus.

O poema abaixo se refere à questão 17.

Minha desgraça
Minha desgraça, não, não é ser poeta,
Nem na terra de amor não ter um eco,
E meu anjo de Deus, o meu planeta
Tratar-me como trata-se um boneco...
Não é andar de cotovelos rotos,
Ter duro como pedra o travesseiro...
Eu sei... o mundo é um lodaçal perdido
Cujo sol (quem mo dera!) é o dinheiro...
Minha desgraça, ó cândida donzela,
O que faz que o meu peito assim blasfema,
É ter para escrever todo um poema,
E não ter um vintém para uma vela.
Fonte: AZEVEDO, Á. In: BARBOSA, F. (org). Clássicos da poesia brasileira. São Paulo: O Estado de S. Paulo: Klick, 1997, p. 98.
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17. Nesse poema pertencente ao Ultrarromantismo brasileiro, observa-se uma das características dos
poemas de Álvares de Azevedo:
a.
b.
c.
d.
e.

o tom de ironia e sarcasmo.
o culto à morte de um poeta.
o ideal de vida após a morte.
a idealização do amor proibido.
o pessimismo pela pátria amada.

A tirinha abaixo se refere à questão 18.

Fonte: SCHULZ, C. Minduim. Jornal da Tarde, São Paulo, 22 fev. 2003.

18. No contexto, “sol”, “dias” e “picos” referem-se
a.
b.
c.
d.
e.

aos medos humanos.
às tristezas do dia a dia.
às dificuldades habituais.
aos desafios do cotidiano.
às situações boas da vida.

O texto abaixo se refere à questão 19.
(...)
Ela sonhava que uma das nuvens brancas que passavam pelo céu anilado, roçando a ponta
dos rochedos se abria de repente; e um homem vinha cair a seus pés tímido e suplicante.
Sonhava que corava; e um rubor vivo acendia o rosado de suas faces; mas a pouco e pouco
esse casto enleio ia se desvanecendo, e acabava num gracioso sorriso que sua alma vinha pousar
nos lábios.
Com o seio palpitante, toda trêmula e ao mesmo tempo contente e feliz, abria os olhos; mas
voltava-os com desgosto, porque, em vez do lindo cavalheiro que ela sonhara, via a seus pés um
selvagem.
Tinha então, sempre em sonho, um desses assomos de cólera de rainha ofendida, que fazia
arquear as sobrancelhas louras, e bater sobre a relva a ponta de um pezinho de menina.
Mas o escravo suplicante erguia os olhos tão magoados, tão cheios de preces mudas e de
resignação, que ela sentia um quer que seja de inexprimível, e ficava triste, triste, até que fugia e ia
chorar.
(...)
Fonte: ALENCAR, J. O guarani. São Paulo: Ateliê Editorial, 1999, p. 80.

19. A leitura do texto permite inferir que:
a.
b.
c.
d.
e.

o indígena magoava a moça com suas atitudes grosseiras e escandalosas.
a moça ficou triste ao constatar que o homem de seus sonhos era um índio.
o selvagem apresentava todas as características idealizadas pela moça.
a moça chorava porque não conseguia se comunicar com o selvagem.
os sonhos da moça mostravam a afeição dos brancos pelos índios.
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A canção abaixo se refere à questão 20.
Domingo nós fumus
Num samba no Bexiga
Na rua Major
Na casa do Nicola
A “mezza notte o’clock”
Saiu uma baita duma briga
Era só pizza que avoava
Junto coas brajola
Nóis era estranho no lugar
E não quisemo se meter
Não fumo lá pra brigá
Nóis fumo lá pra comê
Na hora h se infiemo debaixo da mesa
Fiquemo ali de beleza
Vendo o Nicola brigá
Dali a pouco escuitemo a patrulha chegar
E o sargento Oliveira parlar
Num tem portância
Vô chamando as ambulância.
Aí ele disse assim:
Carma, pessoar,
A situação aqui tá
Muito cínica:
Os mais pior vai pras Crínica.
Fonte: BARBOSA, A. Um samba no Bexiga. In: REGINA, E. No fino da bossa. Caravelas: v. 3, faixa 7, 1997.

20. De acordo com as regras da gramática normativa de Língua Portuguesa, ocorre erro de
concordância verbal em:
a.
b.
c.
d.
e.

“A situação aqui tá/ Muito cínica:”.
“Nóis era estranho no lugar”.
“Saiu uma baita duma briga”.
“Vendo o Nicola brigá”.
“Aí ele disse assim:”.

M A T E M Á T I C A

21. O quádruplo de um número imaginário puro é igual ao triplo da trigésima terceira potência de i.
Assim, o número imaginário puro procurado é
a. 4i.
b.

3
i.
4

c. 3i.
d.

4
i.
3

e. 2i.
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22. Um tanque de armazenagem ou reservatório é um tipo de recipiente destinado a armazenar fluidos,
entre eles, o combustível. Um desses reservatórios tem como medidas de raio (r) 4,5 m e de
altura (h) 7 m.
Dados:
volume do cilindro = π . r 2 . h, em que π

≅

3,14;

1 L = 1dm3.
Podemos concluir que uma carga de 400.000 L de combustível
a. pode ser armazenada nesse reservatório, ainda restando, aproximadamente, 45 m3
capacidade.
b. pode ser armazenada nesse reservatório, ainda restando, aproximadamente, 405 m3
capacidade.
c. não pode ser armazenada nesse reservatório, pois faltariam, aproximadamente, 405 m3
capacidade.
d. não pode ser armazenada nesse reservatório, pois faltariam, aproximadamente, 3.500 m3
capacidade.
e. não pode ser armazenada nesse reservatório, pois faltariam, aproximadamente, 39.500 mil
de capacidade.

de
de
de
de
m3

23. Os Srs. Glaus e Fenágoras estão em locais diferentes no mesmo bairro. Eles mapearam a região
em um plano cartesiano. Com esse trabalho, chegaram às seguintes conclusões: Glaus está
situado no ponto (3; -4) do plano, enquanto Fenágoras está no ponto simetricamente oposto ao de
Glaus, mais duas unidades em relação ao eixo y. A distância, em linha reta, entre os dois
matemáticos é de
a. 10.
b. 11.
c. 2 34 .
d. 3 10 .
e. 5 + 3 5 .
24. Em uma mercearia, três donas de casa compraram três tipos de legumes – batata, cenoura e
mandioquinha – para fazer uma sopa. As quantidades adquiridas por elas diferenciaram-se pelas
quantidades, distribuídas da seguinte forma:
•
•
•

Dona de casa A: 2 kg de batata, 2 kg de cenoura e 1 kg de mandioquinha;
Dona de casa B: 1 kg de batata, 1 kg de cenoura e 1 kg de mandioquinha;
Dona de casa C: 3 kg de batata, 2 kg de cenoura e 2 kg de mandioquinha.

Sabendo que o total das compras de tais legumes pelas três donas de casa foi, respectivamente,
R$ 6,20, R$ 3,85 e R$ 8,45 é correto afirmar que o kg da

a.
b.
c.
d.
e.

cenoura custa o mesmo valor que o kg da mandioquinha.
cenoura custa R$ 0,20 a mais que o kg da mandioquinha.
batata custa a metade do valor do kg da mandioquinha.
batata custa o dobro do valor do kg da cenoura.
batata custa o triplo do valor do kg da cenoura.
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25. O esboço da figura refere-se à divisão do loteamento do condomínio Tales, em que todos os lotes
têm o formato de trapézios retângulos. Assim que os lotes são vendidos, os compradores precisam
cercar a frente de suas propriedades.

Dois lotes, B e D, já foram vendidos, sendo que a frente de 13,5 m do lote D já foi cercada. O
proprietário do lote B deverá cercar uma frente de
a.
b.
c.
d.
e.

18,0 m.
20,5 m.
21,0 m.
22,5 m.
25,0 m.

26. A medida, em radiano (rad), de um ângulo de 2° é, a proximadamente, igual a
a.
b.
c.
d.
e.

dezessete décimos.
dezessete milésimos.
dezessete centésimos.
trinta e quatro centésimos.
trinta e quatro milésimos.

27. Considere que as pesquisas de um biólogo revelaram que uma população (P) de animais, em uma
certa região, varia em função do tempo (t) de acordo com a equação
P(t) = 600 - 200sen

( t + 4) π
4

em que t é o tempo medido em meses e t = 0 corresponde ao mês de janeiro. No período de 1o de
janeiro a 31 de dezembro de um mesmo ano, os meses nos quais a população de animais atingiu
800 indivíduos são, respectivamente,
a.
b.
c.
d.
e.

fevereiro
março e
janeiro e
fevereiro
fevereiro

e abril.
novembro.
março.
e novembro.
e março.
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28. Dados os pontos A (-2,1), B (4,5), C (-1,5), D (2,0), e sabendo que a reta r é a que passa pelos
pontos A e B; a reta s é a que passa pelos pontos C e D; e a equação da reta t é definida por
9x + 6y = 14, pode-se afirmar que as retas
a.
b.
c.
d.
e.

r
r
s
s
r

e
e
e
e
e

t são perpendiculares entre si.
s são perpendiculares entre si.
t são perpendiculares entre si.
t são paralelas entre si.
s são paralelas entre si.

29. Um evento lotou uma praça com a forma de um quadrado de diagonal medindo 140 m. Supondo
uma ocupação média de 5 pessoas por metro quadrado, qual a melhor estimativa para o número de
pessoas presentes a esse evento?
a.
b.
c.
d.
e.

98.000.
80.000.
75.000.
70.000.
50.000.

30. Um aparelho de blue-ray é comercializado em uma loja de eletroeletrônicos por R$ 400,00 à vista,
ou com 25% de entrada e mais duas mensais de R$ 175,00. Nessa opção de pagamento a prazo a
taxa mensal aproximada de juro é de
a.
b.
c.
d.
e.

25,0%.
14,5%.
12,5%.
10,5%.
8,00%.

31. Na figura fora de escala a seguir, a reta suporte do segmento DE é paralela à reta suporte do
segmento BC.

Qual é o valor de x?
a.
b.
c.
d.
e.

5.
6.
7.
8.
10.
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32. Um conhecido personagem de um antigo jogo eletrônico, ao passar por determinadas regiões do
labirinto que percorria, assumia o formato de um setor circular, algo parecido com uma grande
boca, e saía pelo labirinto à caça de seus inimigos. Suponha que o setor circular abaixo, que
17
corresponde a
de uma circunferência de raio de 4 cm, represente esse personagem. Assim
20
sendo, a área faltante para complementar a circunferência, e que simboliza a boca do personagem,
corresponde a

a.

3π
cm2.
20

b.

3π
cm2.
10

c.

3π
cm2.
5

d.

12 π
cm2.
5

e.

68π
cm2.
5

33. A circunferência central de um campo de futebol tem um diâmetro de 18 m. Supondo que o centro
dessa circunferência estivesse sobre o ponto de coordenadas cartesianas (+1, 0), sua equação
poderia ser escrita como
a. x2 + y2 - 2x = 80.
b. x2 + y2 + 2x = 81.
c. x2 + y2 = 80.
d. x2 + y2 = 81.
e. x2 + y2 - 2x - 1 = 80.
34. Quantos são os anagramas da sigla SENAI em que as letras S, E e N aparecem juntas e nessa
ordem?
a.
b.
c.
d.
e.

2.
6.
8.
12.
120.
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35. Chaves do tipo Allen são utilizadas em orifícios como o que é mostrado na figura abaixo. Sabendo
que o orifício é um prisma reto de base hexagonal, inscrito numa cavidade cilíndrica com 30 mm de
profundidade, e cuja base circular tem raio de 6 mm, a extremidade de uma chave Allen
conveniente, quando totalmente encaixada em tal orifício, ocupa um volume correspondente a,
aproximadamente,

a.
b.
c.
d.
e.

1.080 mm3.
2.700 mm3.
2.806 mm3.
3.393 mm3.
3.458 mm3.

36. No rótulo de determinado recipiente contendo inseticida para uso doméstico lê-se a seguinte
inscrição: “300ml/192g”.
Supondo que a razão g/ml seja constante, a massa de inseticida contida num recipiente de 150 cl é
a.
b.
c.
d.
e.

0,96 kg.
9,06 kg.
9,60 kg.
960 kg.
96 kg.

37. O envelope retangular mostrado na figura está inscrito na circunferência dada e seu lado maior
5R
, sendo R o raio da circunferência. Nessas condições, o cosseno do ângulo EÂF,
mede
4
representado pela aba do envelope, equivale a

a.

-23
.
16

b.

7
.
32

c.

7
.
8

d.

5
.
4

e.

25
.
16
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38. O desenho a seguir representa um cubo STUVWXYZ.

Considere as seguintes afirmações:
I. As arestas US e YZ são concorrentes.
II. As arestas WX e YZ são coplanares.
III. As arestas TX e VT são reversas.
Está(ão) correta(s):
a.
b.
c.
d.
e.

II e III, apenas.
I e II, apenas.
III, apenas.
II, apenas.
I, II e II.

39. Dado um sistema de coordenadas (x; y) e três pontos não colineares nesse sistema, é possível
calcular a área da região triangular formada por esses três pontos por meio da metade do
determinante da matriz 3x3 a seguir, onde (an; bn) representam os pares ordenados dos pontos do
triângulo formado.

 a1 b1 1


a 2 b 2 1
a3 b3 1
Dessa forma, a área triangular formada pelos pontos (1; 1), (3; -2) e (2; 4) é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

0,5.
1,5.
2,5.
4,5.
6,5.

40. Considere as assertivas a seguir.
I. a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano é sempre uma reta;
II. duas retas reversas podem ser coplanares;
III. se uma reta r é paralela aos planos α e β , concorrentes, então ela é paralela a uma reta s com
s = α ∩ β;
IV. a distância entre um ponto P e uma reta r é a distância entre P e sua projeção ortogonal P^
sobre r.
A alternativa que associa corretamente verdadeiro (V) e falso (F) a cada uma das assertivas,
respectivamente, é:
a.
b.
c.
d.
e.

V;
F;
V;
V;
F;

V;
F;
F;
V;
F;

V;
F;
V;
F;
V;

V.
F.
F.
F.
V.
18
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F Í S I C A

41. As figuras a seguir apresentam duas ondas sonoras em uma mesma região do ar.

As partes mais escuras indicam as regiões de maior pressão do ar e as mais claras, regiões de
menor pressão. Sobre as duas ondas, está correto afirmar que possuem
a.
b.
c.
d.
e.

o mesmo comprimento de onda e frequências diferentes.
a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda.
o mesmo comprimento de onda e velocidades diferentes.
a mesma frequência e velocidades diferentes.
a mesma velocidade e comprimentos de onda diferentes.

42. Dois corpos pontuais, A e B, carregados com cargas Q e -4 Q, respectivamente, estão separados
por uma distância de 4 m no vácuo. Outro corpo, C, eletrizado com carga -2 Q está equidistante
dos dois corpos. Os três corpos estão em um mesmo alinhamento. Nessas condições, a resultante
das forças elétricas sobre o corpo C tem intensidade
a. kQ2.
b.

kQ
.
2

c.

kQ
.
4

d.

5 kQ 2
.
2

e.

13 kQ 2
.
4

43. Em 1966, foi lançado o filme Fahrenheit 451, do diretor francês François Truffaut. O foco da ação
do filme é um grupo de bombeiros, o grupo Fahrenheit 451, responsável por queimar todos os livros
que encontrassem, em uma temperatura de 451 graus Fahrenheit (451°F). No Brasil e na maior
parte dos países do mundo, a escala de medida de temperaturas mais usual é a Celsius. No
entanto, a escala de temperaturas oficial do Sistema Internacional de Unidades (SI) é o Kelvin. A
temperatura que dá nome ao filme é equivalente, aproximadamente, a
a.
b.
c.
d.
e.

233°C.
178 K.
724°C.
451°C.
724 K.
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44. Em um elevador hidráulico, as áreas A1 e A2 medem, respectivamente, 9 cm2 e 1.100 cm2, como
mostrada na figura a seguir.

Qual o valor aproximado da força F, indicada na figura, que deve ser aplicada no elevador
hidráulico para erguer um carro de peso igual a 14.000 N?
a.
b.
c.
d.
e.

125,0 N.
114,5 N.
103,0 N.
90,5 N.
85,0 N.

45. A construção que vemos, na figura a seguir, localiza-se no sul da França. Ela tem uma de suas
paredes espelhadas, de forma que a paisagem nela se reflete. Essa parede funciona como um
grande espelho, direcionando toda a radiação solar nele incidente para uma região bem definida.
Com o acúmulo de energia, a temperatura dessa região se eleva, podendo chegar a 3.800°C, e
isso pode ser aproveitado para diversas finalidades, como derreter metais, por exemplo.

Fonte: Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Four-solaire-odeillo-02.jpg>. Acesso em: 22 mar. 2013.

De acordo com a propriedade de concentrar os raios solares e com a análise da imagem das
árvores e montanhas refletidas pela parede espelhada do edifício, podemos afirmar, corretamente,
que esta funciona como um espelho
a.
b.
c.
d.
e.

côncavo, pois a imagem formada desses elementos é direita.
côncavo, pois a imagem formada desses elementos é real.
convexo, pois a imagem é formada desses elementos é virtual.
convexo, pois a imagem formada desses elementos é invertida.
plano, pois a imagem formada desses elementos tem o mesmo tamanho que os objetos.
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46. Os disjuntores das residências funcionam a partir de um eletroímã, conforme o esquema abaixo,
em que M é um aparelho qualquer e G, um gerador de corrente elétrica. A armadura A do eletroímã
é sustentada pela mola m de tal maneira que, para valores admissíveis de i, ela não toca a bobina.
Mas, para valores de i superiores a um valor prefixado, a força de atração magnética sobre a
armadura vence a mola. Então, o circuito se abre e a corrente deixa de circular, protegendo o
aparelho M de uma corrente alta, que poderia danificá-lo.

Supondo que essa bobina tenha 5 cm de comprimento, 50 espiras e que a corrente elétrica máxima
antes do acionamento do sistema seja de 3 A, o valor do campo magnético no interior da bobina é
de
OBS: Considere, se necessário, µ0 = 4π . 10-7 T . m/A e π ≅ 3.
a.
b.
c.
d.
e.

360 T.
4πT.
3,6 . 10-3 T.
4π . 10-3 T.
3,6 . 10-5 T.

47. Para iluminar parte do painel de um carro, usa-se uma lâmpada com especificações 0,6W/3V,
ligada a uma rede de 12 V. Para que a lâmpada funcione de acordo com as especificações acima,
é necessário associar um resistor de
a.
b.
c.
d.
e.

6 Ω em série com a lâmpada.
6 Ω em paralelo com a lâmpada.
60 Ω em série ou em paralelo com a lâmpada.
45 Ω em paralelo com a lâmpada.
45 Ω em série com a lâmpada.

Q U Í M I C A

48. Máquina térmica é qualquer dispositivo que, trabalhando em ciclos, transforme uma quantidade de
calor em trabalho. Ela recebe uma quantidade de calor de alguma fonte, pode-se dizer “quente”,
realiza um trabalho e dispensa uma quantidade de calor para uma fonte “fria”, geralmente o meio
ambiente.
Os gases são usualmente empregados em máquinas térmicas. Isso se deve ao fato de suas
moléculas encontrarem-se
a.
b.
c.
d.
e.

em estado estático, devido à força de atração.
em estado de ionização elevado e constante.
fracamente unidas, o que permite manter o calor recebido.
fracamente unidas, o que permite contração e expansão.
no estado expandido, mantendo o calor recebido.
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49. O processo de produção de ferro requer a passagem do Fe3+ para Fe0, por meio da reação em altas
temperaturas do minério de ferro com o carbono presente no carvão coque.
A produção de alumínio, por outro lado, requer a redução do Al3+ para Al0. Diferentemente, este
processo envolve, além de altas temperaturas, o uso de altas quantidades de energia elétrica na
obtenção do alumínio a partir do óxido de alumínio obtido no processamento do minério bauxita.
As afirmações a seguir descrevem parte desses processos.
I. Uma das reações que ocorre no processo de obtenção do ferro é:
Fe2O3 + 3CO
2Fe + 3CO2
II. A reação simplificada de obtenção do alumínio a partir de seu óxido é:
2Al (OH)3 + 2O2
2Al + 3H2O + 7/2O2
III. A reação de obtenção do ferro é uma reação de oxirredução.
IV. A reação de obtenção do alumínio é de oxirredução eletrolítica.
As afirmações que descrevem processos e reações presentes na produção de alumínio e ferro
estão relacionadas em
a.
b.
c.
d.
e.

I, II, III e IV.
I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.

50. A primeira definição de ácidos e bases foi dada pelo químico sueco Svante Arrhenius (1884):
“Substâncias ácidas são aquelas que, em solução aquosa, dissociam-se em íons hidrogênios.”
“Substâncias básicas são aquelas que, em solução aquosa, dissociam-se em íons hidroxilas.”
Fonte: adaptado de : McCLEALLAN, A. L. Guia do Professor para Química: Uma Ciência Experimental, 2. ed. , p. 387.

I.
II.
III.
V.

NaS(aq) → 2Na+(aq) + S2-(aq)
HCl(aq) → H+(aq) + Cl- (aq)
Fe(OH)3 → Fe3+(aq) + 3OH-(aq)
(NH4)Br(aq) → 2NH4+(aq) + Br -(aq)

Há ácidos e bases de Arrhenius somente em
a.
b.
c.
d.
e.

I.
II.
II e III.
I, II e III.
I, II e IV.

51. O chumbo (Pb) natural é composto de quatro isótopos, cuja abundância e massas são dadas
conforme a tabela.
Isótopos

Massa (u)

Abundância (%)

204

Pb

203,9730

1,48

206

Pb

205,9745

23,6

207

Pb

206,9759

22,6

208

Pb

207,9766

52,3

Assinale a alternativa que apresenta a massa ponderada do chumbo.
a.
b.
c.
d.
e.

204,158 u.
206,189 u.
206,277 u.
207,177 u.
208,889 u.
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52. Após realização da distribuição eletrônica dos elementos A; B; C e D foram obtidas as seguintes
configurações: A = 2, 8, 8,1; B = 2, 8, 18,8; C = 2, 8,7 e D = 2, 8, 18,6. É correto afirmar que:
I.
II.
III.
IV.

A é um metal e está posicionado na coluna IA ou 1 da tabela periódica.
B é um gás nobre e está posicionado na coluna VIIIA ou zero da tabela periódica.
C é um elemento de transição e está posicionado na coluna VIIA ou 17 da tabela periódica.
D é um ametal e está posicionado na coluna VIA ou 16 da tabela periódica.

Estão corretas somente as afirmações
a.
b.
c.
d.
e.

I e III.
II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

53. Em um experimento de laboratório, os estudantes deveriam comparar visualmente, a deposição de
cobre sobre dois pregos. No primeiro experimento, um prego foi imerso em béquer contendo
solução de sulfato de cobre II e anotaram os resultados. No segundo experimento, o prego foi
imerso em béquer contendo solução de sulfato de cobre II, porém foi conectado ao pólo negativo de
uma bateria e o pólo positivo conectado a uma placa de cobre imerso no mesmo béquer. Os
estudantes constataram que os pregos ficaram recobertos com uma camada de cobre metálico. O
prego que recebeu a corrente elétrica aparentou maior quantidade de cobre depositado.
Dados:

-

Fe2+ + 2e
Cu2+ + 2e

Fe0
Cu0

E0 = - 0,44 V
E0 = + 0,34 V

Analise as afirmações a seguir sobre reações de oxirredução ou possibilidade de sua ocorrência.
I. A reação global do processo é Fe0 + Cu2+
Fe2+ + Cu0.
II. A reação é espontânea, pois o íon cobre II tem maior potencial de redução que o íon ferro II.
III. A deposição de cobre metálico serve para proteção catódica do ferro, pois o ferro metálico
perde elétrons para o cobre.
IV. A placa de cobre metálico sofre oxidação no experimento em que foi utilizada, pois repõe o íon
cobre na solução.
As afirmações corretas estão indicadas na alternativa
a.
b.
c.
d.
e.

I e II, apenas.
I, II e III apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.

54. Assinale a afirmativa correta sobre os usos do etanol e da propanona.
a. A propanona é usada, principalmente, como solvente e removedor de esmalte e, juntamente
com o etanol, é um dos componentes essenciais em certas bebidas estimulantes.
b. O etanol, apesar de um ser um produto agrícola, desperta maior interesse comercial como
combustível e, assim como a propanona, também é usado como solvente de tintas e vernizes,
como antisséptico e desnaturante.
c. O uso mais comum do etanol e da propanona é como agente solvente, além de ser um
ingrediente essencial em antissépticos bucais e produtos de estética.
d. O etanol e a propanona, produtos agrícolas, têm maior importância econômica por serem
ingredientes do conhecido GLP, gás liquefeito de petróleo.
e. O etanol, produto da destilação do petróleo, é importante combustível e, assim como a
propanona, é usado como ingrediente em bebidas e perfumes.
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B I O L O G I A

55. No interior das células dos seres vivos, existem moléculas de substâncias com diversas
características e que exercem funções distintas no processo de formação de tecidos
especializados. Os polissacarídeos são carboidratos complexos presentes no interior das células
dos organismos vivos que podem formar tecidos estruturais tanto em plantas quanto em animais.
Considerando sua função estrutural, os polissacarídeos são os principais componentes
a.
b.
c.
d.
e.

do amido de reserva presente nas plantas e do glicogênio sintetizado no fígado dos animais.
da frutose presente nas plantas e do glicogênio sintetizado no fígado dos animais.
da celulose nas plantas e da quitina nos animais.
da frutose presente nas plantas e da galactose dos animais.
das ligações peptídicas que ocorrem em plantas e da quitina dos animais.

56. As funções que são comuns a todos os seres vivos, também chamadas funções vitais, incluem as
funções de
a.
b.
c.
d.
e.

reprodução, nutrição e metabolismo.
reprodução, nutrição, metabolismo e desenvolvimento.
nutrição, metabolismo, interação ambiental e reprodução.
unicidade química, metabolismo, desenvolvimento, reprodução e nutrição.
reprodução, nutrição, metabolismo, desenvolvimento, interação ambiental e unicidade química.

57. A tabela a seguir diferencia os diversos tecidos dos animais vertebrados.
TECIDOS

DESCRIÇÃO

I

É formado por células intimamente unidas entre si e reveste a superfície externa do
corpo, órgãos e cavidades corporais internas.

II

Une e sustenta outros tecidos, dando conjunto ao corpo.

III

É constituído por células longas dotadas de alta capacidade de contração, chamadas
de miócitos ou fibras musculares.

IV

Constitui o encéfalo, a medula espinhal, os gânglios nervosos e os nervos.

Os tecidos descritos na tabela acima são, respectivamente,
a.
b.
c.
d.
e.

I – Tecido conjuntivo;
I – Tecido muscular;
I – Tecido nervoso;
I – Tecido epitelial;
I – Tecido epitelial;

II – Tecido epitelial;
II – Tecido conjuntivo;
II – Tecido conjuntivo;
II – Tecido conjuntivo;
II – Tecido muscular;

III – Tecido muscular;
III – Tecido epitelial;
III – Tecido muscular;
III – Tecido muscular;
III – Tecido conjuntivo;

IV – Tecido nervoso.
IV – Tecido nervoso.
IV – Tecido epitelial.
IV – Tecido nervoso.
IV – Tecido nervoso.

58. Durante o desenvolvimento do corpo humano, as células somáticas se dividem em células filhas
com o mesmo número de cromossomos. Na produção de gametas, o processo de divisão celular
resulta em células filhas com a metade desses cromossomos.
Na produção de gametas masculinos e femininos, no período germinativo, o processo de divisão
celular ocorre por
a.
b.
c.
d.
e.

mitose, porque as células germinativas primordiais são caracterizadas por “2n”.
meiose, porque as células germinativas primordiais são caracterizadas por “2n”.
meiose, porque, nesse período, as células primordiais produzem duas células “n”.
meiose, porque os gametas produzidos de células primordiais são haploides.
mitose, porque os gametas oriundos das células primordiais são idênticos à célula mãe.

24

CGE 2154

59. Ao compararmos o desenvolvimento biológico dos anfíbios com outros animais vertebrados,
encontramos características exclusivas para estes animais, como o fato de os anfíbios serem uma
classe de animais que vive
a.
b.
c.
d.
e.

na água durante o período de acasalamento e, quando adultos, como animais terrestres.
na água durante a fase larvária e, quando adultos, como animais terrestres.
no ambiente terrestre, mas dependem da água para obtenção de alimento.
o tempo todo na água, saindo apenas no período de acasalamento.
na água, mas sobem à superfície para respirar.

60. O lixo é um grave problema brasileiro. Para facilitar a coleta do lixo e a separação de material para
a reciclagem, foram criadas cores para identificar o que deve ser descartado em cada recipiente.
Para descartar material radioativo, a cor do recipiente de coleta é
a.
b.
c.
d.
e.

roxa.
azul.
verde.
branca.
vermelha.
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