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L Í N G U A

P O R T U G U E S A

O texto abaixo se refere à questão 1.

Sermão da Quarta-Feira de Cinzas
(...)
Ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois Deus o disse, perguntar-me-eis,
e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também
somos pó: em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimo-nos os vivos dos mortos, assim como
se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído, os vivos são pó que anda,
os mortos são pó que jaz: Hic jacet. Estão essas praças no verão cobertas de pó: dá um pé de vento,
levanta-se o pó no ar e que faz? O que fazem os vivos, e muito vivos. Não aquieta o pó, nem pode
estar quedo: anda, corre, voa; entra por esta rua, sai por aquela; já vai adiante, já torna atrás; tudo
enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo toma, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo
se mete, sem aquietar nem sossegar um momento, enquanto o vento dura. Acalmou o vento: cai o pó,
e onde o vento parou, ali fica; ou dentro de casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou
no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. (...)
Fonte: VIEIRA, A. Sermões de Padre Antônio Vieira. São Paulo: Núcleo, 1994, p. 123-124.

1. Assinale qual é o trecho que apresenta o argumento incontestável, do ponto de vista da religião, em
que Padre Vieira se fundamenta para realizar a sua pregação.
a. “...sem aquietar nem sossegar um momento, enquanto o vento dura. Acalmou o vento: cai o pó, e
onde o vento parou, ali fica...”.
b. “Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído, os vivos são pó que anda, os mortos são pó
que jaz: Hic jacet...”.
c. “Estão essas praças no verão cobertas de pó: dá um pé-de-vento, levanta-se o pó no ar e que
faz?”.
d. “Não aquieta o pó, nem pode estar quedo: anda, corre, voa; entra por esta rua, sai por aquela;...”.
e. “Ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois Deus o disse,...”.
2. Em qual alternativa o termo destacado em negrito é o objeto direto da oração?
a.
b.
c.
d.
e.

Fugiu de casa o menino.
Pensei em você o dia todo.
Não houve decisão melhor.
Vendem-se móveis usados.
Eu gosto de pessoas decididas.

O texto abaixo se refere à questão 3.

Não houve lepra
Não houve lepra, mas há febres por todas essas terras humanas, sejam velhas ou novas. Onze
meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém,
onde os dois amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta
Ezequiel, em grego: “Tu eras perfeito nos teus caminhos”. Mandaram-me ambos os textos, grego e
latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava; pagaria o
triplo para não tornar a vê-lo.
Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, e achei que era exato, mas tinha ainda
um complemento: “Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação”. Parei e perguntei
calado: “Quando seria o dia da criação de Ezequiel?” Ninguém me respondeu. Eis aí mais um mistério
para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro.
Fonte: ASSIS, M. Dom Casmurro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 231.
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3. Assinale a alternativa que apresenta uma característica que permite classificar o capítulo citado na
página anterior de “Dom Casmurro”, de Machado de Assis, como Realista.
a.
b.
c.
d.
e.

O sentimentalismo do narrador, ao tratar da morte do seu filho.
A frieza do narrador expressa no desfecho irônico desse trecho.
A presença do tema da morte, que revela o pessimismo da narrativa.
A narrativa policial que se inicia com o mistério da morte de Ezequiel.
As citações bíblicas que colocam a religiosidade no centro da narrativa.

A canção abaixo se refere à questão 4.

Os passistas
Vem, eu vou pousar a mão no teu quadril,
Multiplicar-te os pés por muitos mil.
Fita o céu,
Roda.
A dor
Define nossa vida toda.
Mas estes passos lançam moda
E dirão ao mundo por onde ir.
Às vezes tu te voltas para mim,
Na dança, sem te dares conta enfim
Que também
Amas.
Mas, ah!
Somos apenas dois mulatos
Fazendo poses nos retratos,
Que a luz da vida imprimiu de nós.
Se desbotássemos, outros revelar-nos-íamos no Carnaval.
Roubemo-nos ao deus Tempo e nos demos de graça a beleza total, vem.
Nós,
Cartão Postal com touros em Madri,
O Corcovado e o Redentor daqui,
Salvador,
Roma,
Amor,
Onde quer que estejamos juntos,
Multiplicar-se-ão assuntos de mãos e pés
E desvãos do ser.
Fonte: VELOSO, C. Livro. PolyGram, 1997.

4. O uso dos pronomes oblíquos na canção permite afirmar que o compositor
a. escreve toda a canção em desacordo com as regras de colocação pronominal para expressar o
falar simples das personagens.
b. opta pelo uso exclusivo da mesóclise para distanciar o seu falar erudito do falar simples das
personagens da canção.
c. ignora as regras de colocação pronominal, pois comete erros em “...,sem te dares conta...” e
“Roubemo-nos ao deus Tempo...”.
d. demonstra o domínio das regras de colocação pronominal, como se comprova pelo uso da
mesóclise em “Multiplicar-se-ão...”.
e. emprega a próclise, de acordo com a variante padrão, como se observa em “...tu te voltas para
mim...”.
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A estrofe abaixo se refere à questão 5.
(...)
E o olhar estaria ansioso esperando
e a cabeça ao sabor da mágoa balançando
e o coração fugindo e o coração voltando
e os minutos passando e os minutos passando...
(...)
Fonte: MORAES, V. Obra Poética. Rio de Janeiro: J. Aguilar, 1968, p. 121.

5. A repetição proposital da conjunção coordenada aditiva “e”, nos versos de Vinícius de Moraes, conota
a ideia da crescente sensação de
a.
b.
c.
d.
e.

mágoa.
movimento.
ansiedade.
fugacidade.
morosidade.

O texto abaixo se refere à questão 6.
(...)
Afinal, o que estava acontecendo com ela naquele dia? Nunca se sentira tão mole. Devia ser o ar
contaminado. Não havia ventilação no fundo daquela via longínqua. Respirava-se toda espécie de
vapores que saíam do carvão com uma efervescência de fonte, e às vezes com tal abundância que as
lâmpadas apagavam-se. (...)
Não podendo mais, sentiu necessidade de tirar a camisa. (...) tirou tudo, a corda e a camisa, com
tanta ânsia que teria arrancado a pele, se pudesse. E agora, nua, deplorável, rebaixada ao trote de
fêmea ganhando a vida pela lama dos caminhos, esfalfava-se, com a garupa coberta de fuligem e
barro até a barriga, como uma égua de carroça. De quatro patas, ela empurrava o vagonete.
(...)
Fonte: ZOLA, E. Germinal. Tradução: Bittencourt, F. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 318-319.

6. As ações da personagem revelam que ela
a.
b.
c.
d.
e.

perde sua própria humanidade sob a influência do ambiente.
rebela-se contra as condições desumanas de seu trabalho.
não sabe escolher adequadamente suas vestimentas.
desconhece as regras do bom comportamento social.
defende a liberdade de expressão das mulheres.

7. As sentenças a seguir foram extraídas da obra “Senhora”, de José de Alencar. Analise as frases
destacadas e assinale a alternativa que apresenta sujeito oculto.
a. “– Oh! Ninguém o sabe melhor do que eu, que espécie de amor é esse”.
b. “Aurélia, no afogo destas palavras que lhe brotavam do seio agitado, retirara a mão do braço de
Seixas”.
c. “As cortinas cerram-se, e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino
misterioso do santo amor conjugal”.
d. “– Eu o escrevi logo depois do nosso casamento; pensei que morresse naquela noite, disse
Aurélia com gesto sublime”.
e. “– Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia
consumada”.
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O poema abaixo se refere à questão 8.

Profissão de fé
(...)

Torce, aprimora, alteia, lima
A frase; e, enfim,
No verso de ouro engasta a rima,
Como um rubim.

Invejo o ourives quando escrevo:
Imito o amor
Com que ele, em ouro, o alto relevo
Faz de uma flor.

Quero que a estrofe cristalina,
Dobrada ao jeito
Do ourives, saia da oficina
Sem um defeito:

Imito-o. E, pois, nem de Carrara
A pedra firo:
O alvo cristal, a pedra rara,
O ônix prefiro.

E que o lavor do verso, acaso,
Por tão subtil,
Possa o lavor lembrar de um vaso
De Becerril.

Por isso, corre, por servir-me,
Sobre o papel
A pena, como em prata firme
Corre o cinzel.

(...)

Corre; desenha, enfeita a imagem,
A ideia veste:
Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem
Azul-celeste.
Fonte: BILAC, O. Obra Reunida. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996, p. 89.

8. De acordo com o poema,
a.
b.
c.
d.
e.

o ourives realiza um trabalho desleixado e descomprometido.
o poeta e o ourives escrevem versos com perfeição e cuidado.
o ourives trabalha com afinco para conseguir um verso de ouro.
o poeta deseja imitar o ourives porque quer fazer versos perfeitos.
o poeta quer aprender com o ourives a arte de trabalhar com o ouro.

O poema abaixo se refere à questão 9.

Rios sem discurso
Quando um rio corta, corta-se de vez
o discurso-rio de água que ele fazia;
cortado, a água se quebra em pedaços,
em poços de água, em água paralítica.
Em situação de poço, a água equivale
a uma palavra em situação dicionária:
isolada, estanque no poço dela mesma,
e porque assim estanque, estancada;
mais: porque assim estancada, muda,
e muda porque com nenhuma comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio,
o fio de água por que ele discorria.

O curso de um rio, seu discurso-rio,
chega raramente a se reatar de vez;
um rio precisa de muito fio de água
para refazer o fio antigo que o fez.
Salvo a grandiloquência de uma cheia
lhe impondo interina outra linguagem,
um rio precisa de muita água em fios
para que todos os poços se enfrasem:
se reatando, de um para outro poço,
em frases curtas, então frase a frase,
até a sentença-rio do discurso único
em que se tem voz a seca ele combate.

Fonte: MELO NETO, J. C. A Educação Pela Pedra. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 350-351.
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9. No contexto do poema da página anterior, “discurso-rio” e “palavra em situação dicionária” são
expressões com sentidos
a.
b.
c.
d.
e.

adversos.
compatíveis.
dissociados.
convergentes.
suplementares.

O texto abaixo se refere à questão 10.
(...) Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles...
Um homem cego mascava chicles...
Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar – o coração batia-lhe
violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê.
Ele mastigava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da
mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir – como se ele a
tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas
continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada – o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a
desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão – Ana deu um
grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava – o bonde estacou, os
passageiros olharam assustados.
(...)
Fonte: LISPECTOR, C. Amor. Laços de Família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 21-22.

10. O texto apresenta um momento de descoberta individual da personagem, que é comum nas obras de
Clarice Lispector, chamado de
a.
b.
c.
d.
e.

catarse.
epifania.
peripécia.
fugere urbem.
mal do século.

11. A sequência de palavras corretas quanto à ortografia é:
a.
b.
c.
d.
e.

xampu; misselânea; admissão.
aborígine; amiúde; detensão.
lumbriga; menoridade; fusão.
muçarela; jaez; rescisão.
coqueluxe; pesquisa; intercessão.

O poema abaixo se refere à questão 12.

Reprovações
Se sois homem valoroso,
Dizem que sois temerário,
Se valente, espadachim,
E atrevido, se esforçado.

Se falais muito, palreiro,
Se falais pouco, sois tardo,
Se em pé, não tendes assentos,
Preguiçoso, se assentado.

Se resoluto, arrogante,
Se pacífico, sois fraco,
Se precatado, medroso,
E se o não sois, confiado.

E assim não pode viver
Neste Brasil infestado,
Segundo o que vos refiro,
Quem não seja reprovado.

(...)
Fonte: MATOS, G. Poemas Escolhidos. Seleção, introdução e notas: WISNIK, J. São Paulo: Cultrix, 1997, p. 96-99.
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12. No poema da página anterior, o eu lírico expõe a prática da maledicência sob uma perspectiva
predominantemente
a.
b.
c.
d.
e.

satírica.
ingênua.
moralista.
pessimista.
revolucionária.

O poema abaixo se refere à questão 13.

Antes do nome
Não me importa a palavra, esta corriqueira.
Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe,
os sítios escuros onde nasce o “de”, o “aliás”,
o “o”, o “porém” e o “que”, esta incompreensível
muleta que me apoia.
(...)
Fonte: PRADO, A. Antes do Nome. Disponível em: <www.germinaliteratura.com.br/adeliap.htm>. Acesso em: 15 mar. 2013.

13. No poema, há o predomínio de qual elemento da comunicação?
a.
b.
c.
d.
e.

Código.
Canal.
Emissor.
Receptor.
Contexto de produção.

O texto abaixo se refere à questão 14.
(...)
Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo, então? Mas se eu não forçar a palavra a
mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre
vagalhões de mudez.
(...)
Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar
sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de
se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de
telégrafo – traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem querer entender para que
valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que se eu estivesse acordada não seria
linguagem.
(...)
Fonte: LISPECTOR, C. A Paixão Segundo G. H. São Paulo: ALLCA XX/Scipione Cultural, 1997, p. 14-5.

14. Assinale a alternativa que apresenta os recursos linguísticos utilizados pela autora e que são
comumente observados na produção literária da chamada “Geração de 45”.
a.
b.
c.
d.
e.

Rima.
Sinestesia.
Coloquialismo.
Regionalismo.
Neologismo.
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O poema abaixo se refere à questão 15.

Vaso grego
Esta de áureos relevos, trabalhada
De divas mãos, brilhante copa, um dia,
Já de aos deuses servir como cansada,
Vinda do Olimpo, a um novo deus servia.

Depois... Mas o lavor da taça admira,
Toca-a, e do ouvido aproximando-a, às bordas
Finas hás de lhe ouvir, canora e doce,
Ignota voz, qual se da antiga lira
Fosse a encantada música das cordas,
Qual se essa voz de Anacreonte fosse.

Era o poeta de Teos que a suspendia
Então, e, ora repleta ora esvazada,
A taça amiga aos dedos seus tinia,
Toda de roxas pétalas colmada.

Fonte: OLIVEIRA, A. Vaso Grego. In: CANDIDO, A.; CASTELLO, J. A.
Presença da Literatura Brasileira – Das Origens ao Romantismo. São Paulo: Difel, 1966, p. 228.

15. No poema, observa-se o princípio
a.
b.
c.
d.
e.

parnasiano de extrair arte da própria arte.
árcade de usar linguagem simples e pastoril.
simbolista de valorizar a intuição e os sentidos.
romântico de expressar o sentimento amoroso.
naturalista de observar racionalmente os seres.

O texto abaixo se refere à questão 16.

O senão do livro
Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse; eu não tenho que fazer; e, realmente,
expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade.
Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás ínfimo,
porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar;
tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os
ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o
céu, escorregam e caem...
Fonte: ASSIS, M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Garnier, p. 140.

16. Segundo o narrador, o defeito do livro é o leitor, que
a.
b.
c.
d.
e.

gosta de narrativas monótonas.
prefere o estilo corrente.
exige um livro enfadonho.
é velho e resmungão.
está moribundo.

O texto abaixo se refere à questão 17.
(...) Genoveva acendeu uma vela. Depois foi sentar-se na soleira da porta e pediu-lhe que lhe contasse
alguma coisa das terras por onde andara. Deolindo recusou a princípio; disse que se ia embora,
levantou-se e deu alguns passos na sala. Mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração
do pobre-diabo, e ele voltou a sentar-se, para dizer duas ou três anedotas de bordo. Genoveva
escutava com atenção. Interrompidos por uma mulher da vizinhança, que ali veio, Genoveva fê-la
sentar-se também para ouvir “as bonitas histórias que o senhor Deolindo estava contando”. Não houve
outra apresentação. (...)
Fonte: ASSIS, M. Contos. São Paulo: FTD, 2002, p. 137.
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17. Considerando o texto da página anterior, qual alternativa apresenta a análise sintática correta?
a.
b.
c.
d.
e.

“Ele” é sujeito simples e refere-se a “o demônio da esperança”. (4a e 3a linhas).
O verbo haver concorda com o sujeito simples “outra apresentação”. (6a e 7a linhas).
“Genoveva” é o sujeito simples dos verbos acender, sentar-se e pedir. (1a linha).
“...o coração do pobre-diabo...” é o sujeito simples dos verbos morder e babujar. (3a e 4a linhas).
Os verbos dizer, ir, levantar-se e dar apresentam o sujeito elíptico Deolindo. (2a e 3a linhas).

18. Em relação à regência nominal e verbal, considere as frases e as respectivas justificativas.
I.

Nosso país não ficou imune a crise econômica. Imune (adjetivo) não exige preposição, portanto,
não há crase.
II. Ela está imune a doenças do coração. Imune (adjetivo) exige preposição, entretanto, não se usa
crase quando há somente a preposição diante de substantivos no plural.
III. Aspirou ao ar puro do campo. Aspirar (verbo) é transitivo indireto, portanto, exige a
preposição “a”.
IV. Este era o cargo a que aspirava. Aspirar (verbo) é transitivo indireto, sendo assim, a frase está de
acordo com a norma de regência verbal.
Está correto o que se afirma apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

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

O texto abaixo se refere à questão 19.
(...)
Um tipão, o velho Libório! Ocupava o pior canto do cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos
alheios, filando aqui, filando ali, pedindo a um e a outro, como um mendigo, chorando misérias
eternamente, apanhando pontas de cigarro para fumar no cachimbo, cachimbo que o sumítico roubara
de um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam todavia que Libório tinha dinheiro aferrolhado,
contra o que ele protestava ressentido, jurando a sua extrema penaria. E era tão feroz o demônio
naquela fome de cão sem dono, que as mães recomendavam às suas crianças todo o cuidado com
ele, porque o diabo do velho, quando via algum pequeno desacompanhado, punha-se logo a rondá-lo,
a cercá-lo de festas e a fazer-lhe ratices para o engabelar, até conseguir furtar-lhe o doce ou o
vintenzinho que o pobrezito trazia fechado na mão.
Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber; mas sob condição de que o esfomeado não se
socasse demais, para não rebentar ali mesmo.
Se queria estourar, fosse estourar para longe!
Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando inquieto para os lados, como se temesse que
alguém lhe roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, empurrando os bocados com os dedos,
agarrando-se ao prato e escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez meter para dentro
do corpo.
(...)
Fonte: AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo: OESP/Lick Editora, s.d., p. 58-59.

19. O texto apresenta características que permitem associá-lo à produção literária
a.
b.
c.
d.
e.

pós-moderna, pois expõe as personagens sob um ponto de vista psicológico.
romântica, pois recorre a tipos humanos idealizados e à narrativa passional.
naturalista, pois é marcada pelas teses deterministas e pelo estilo agressivo.
árcade, pois é permeada pelo resgate de temas clássicos e tom pastoril.
barroca, pois evidencia a utilização elaborada de linguagem figurada.
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20. A norma culta prescreve regras para a colocação pronominal, que devem ser seguidas na variedade
padrão da Língua Portuguesa, como se observa em:
a.
b.
c.
d.
e.

Amigo, que Deus abençoe-te!
Me diga como chegou até aqui.
Nunca deixou-nos sem dinheiro.
Pouco se sabe sobre o assunto.
Emprestarei-lhe o meu caminhão.

M A T E M Á T I C A

x - y + z =0

21. No sistema

a.
b.
c.
d.
e.

2x + 3 y + z = 2 , o valor de x + y + z é
x - 2y - z = - 7

2.
3.
4.
0.
1.

22. O valor de x na igualdade

a.
b.
c.
d.
e.

1
2
x

-1 1
-1 2
3 2

=

2 1
2 x

é um número

irracional.
fracionário positivo.
fracionário negativo.
inteiro negativo.
natural.

23. Uma indústria produz diariamente n unidades de certo equipamento. Admita que o custo de
n
produção (C), em milhares de reais, varia de acordo com a função C(n) = 2 - cos
. Qual é a
6
quantidade de unidades produzidas que corresponde ao custo máximo?
a.
b.
c.
d.
e.

4.
6.
8.
10.
12.

24. Qual é a equação da reta que passa pelo ponto P(2,-3) e é perpendicular à reta de equação
2x - 5y - 11 = 0?
a. - 2x - 5y - 11 = 0.
b. - 3x + 4y + 18 = 0.
c. 2x - 5y - 19 = 0.
d. 5x + 2y - 4 = 0.
e. 2x + 5y + 4 = 0.
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25. A relação entre as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit é dada pela expressão

9C
= F - 32,
5

em que F é a temperatura em graus Fahrenheit e C é a temperatura em graus Celsius. O intervalo
sobre a escala Celsius que corresponde à temperatura no intervalo 14 ≤ F ≤ 95 é
a.
b.
c.
d.
e.

-10 ≤ C ≤ 203.
-10 ≤ C ≤ 71.
-10 ≤ C ≤ 35.
10 ≤ C ≤ 203.
10 ≤ C ≤ 35.

26. Na figura fora de escala abaixo, temos AB = 4 cm, BC = 6 cm e AC = 8 cm.
A medida da área do triângulo ABC, em cm2, é igual a
a. 12.
b. 15.
c. 2 15 .
d. 3 15 .
e. 12 15 .
27. Uma condição necessária e suficiente para que duas retas distintas sejam paralelas é formarem com
uma transversal ângulos alternos
a.
b.
c.
d.
e.

complementares.
suplementares.
replementares.
congruentes.
adjacentes.

28. Qual é a equação da circunferência circunscrita a um quadrado que tem os pontos (0, 0) e (0, 6) como
vértices opostos?
a. x2 + y2 - 6y + 4,5 = 0.
b. x2 + y2 + 8y + 4 = 0.
c. x2 + y2 - 8y = 0.
d. x2 + y2 - 4y = 0.
e. x2 + y2 - 6y = 0.
29. A soma dos termos de uma progressão geométrica foi representada por um matemático usando a
notação de somatória (ou notação sigma) da seguinte forma

5

∑ 2p
p=0

O 5o termo dessa progressão é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

16.
32.
-16.
-32.
-64.
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30. Um candidato será submetido a uma prova composta por cinco questões de múltipla escolha, cada
uma com quatro alternativas, sendo correta apenas uma das alternativas em cada questão. Se decidir
responder aleatoriamente, ou seja, “chutando” todas as questões, qual é a probabilidade de que ele
acerte exatamente duas delas?
a.

2
.
5

b.

1
.
10

c.

27
.
1024

d.

27
.
512

e.

135
.
512

31. O hexaedro truncado é um sólido geométrico de Arquimedes obtido a partir de cortes parciais de todos
os vértices de um hexaedro. Sabe-se que o hexaedro truncado possui 6 faces octogonais regulares e
8 faces triangulares regulares. O número de vértices e o número de arestas desse sólido,
respectivamente, são iguais a
a.
b.
c.
d.
e.

24
18
16
14
12

e
e
e
e
e

36.
36.
24.
24.
24.

32. Em uma pista perfeitamente circular com 200 metros de diâmetro, um ciclista percorre 300 metros.
Qual é a medida, em graus, mais próxima do arco de circunferência percorrido por esse ciclista?
a.
b.
c.
d.
e.

100.
150.
180.
300.
320.

33. Para restringir o acesso às funções de seu celular, Mário precisa criar uma “senha” que consiste em
deslizar o dedo sobre a imagem na tela, percorrendo exatamente 4 pontos consecutivos, conforme o
exemplo a seguir.

Nessas condições, quantas “senhas” distintas poderão ser criadas?
a.
b.
c.
d.
e.

36.
126.
1260.
3024.
6561.
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34. Sejam as retas r e s definidas pelas equações (r) 2x - y + 1 = 0 e (s) 6x = + 3 + 3y, considere as
seguintes afirmações sobre elas.
I.
II.
III.
IV.

r
r
r
r

e
e
e
e

s têm o mesmo coeficiente angular.
s têm o mesmo coeficiente linear.
s são paralelas coincidentes.
s são concorrentes.

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

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

35. Um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido com 12 m de altura, conforme indica a figura
fora de escala abaixo.

Esse tanque encontra-se completamente cheio com 27.000 litros de água e 37.000 litros de petróleo.
Qual é a profundidade da camada de petróleo medida a partir da superfície?
a.
b.
c.
d.
e.

2 m.
3 m.
4 m.
6 m.
8 m.

36. Considere as seguintes afirmações.
I.
II.
III.
IV.

Uma reta e um plano podem ter em comum um único ponto.
Uma reta e um plano podem ter em comum exatamente dois pontos.
Uma reta e um plano podem não ter pontos em comum.
Uma reta e um plano podem ter em comum infinitos pontos.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a.
b.
c.
d.
e.

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

37. A distância d entre os raios r1 e r2 de duas circunferências é dada pela expressão d = |r2 - r1|. Isso
significa que essas duas circunferências são
a.
b.
c.
d.
e.

internas não concêntricas.
tangentes externamente.
tangentes internamente.
secantes.
externas.
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38. No cálculo representado ao lado, temos A, B e C que são números naturais consecutivos, sendo
A < B < C.
O valor de A + B + C é
a.
b.
c.
d.
e.

+

12.
15.
60.
80.
120.

4C79
120B
C78A

39. Sejam os números complexos 1 = (1 - i)8 e 2 = i2000 + i2002. Efetuando 1 e calculando 2, temos que a
expressão 1 + 2 é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

0.
+8.
+16.
-8.
-16.

40. Em razão de suas características, é correto afirmar que as funções trigonométricas tornam-se
adequadas para a modelagem de fenômenos como
a.
b.
c.
d.
e.

a queda de uma bola e a depreciação do valor de mercado de um bem.
o decaimento radioativo e o crescimento populacional.
a queda de uma bola e a vibração de uma corda.
as marés e o crescimento populacional.
as marés e a vibração de uma corda.

F Í S I C A

41. Uma partícula com carga elétrica negativa é lançada com velocidade constante em uma região com
campo magnético perpendicular à direção da velocidade da partícula. Nessas condições, é correto
afirmar que a partícula
a.
b.
c.
d.
e.

realizará um movimento em linha reta com aceleração positiva.
irá parar imediatamente seu movimento.
realizará um movimento em linha reta com aceleração negativa.
realizará um movimento circular.
continuará seu movimento em linha reta e com velocidade constante.

42. Um automóvel descreve uma trajetória circular de raio 100 m, com velocidade escalar constante de
72 km/h. A intensidade da aceleração centrípeta do automóvel é de
a.
b.
c.
d.
e.

1 m/s2.
4 m/s2.
6 m/s2.
7 m/s2.
9 m/s2.

43. Automóveis possuem espelhos laterais convexos, e não planos, como é o caso do retrovisor
centralizado no para-brisa. Esses espelhos convexos fornecem imagens
a.
b.
c.
d.
e.

maiores, apesar de pouco nítidas.
maiores e bem nítidas.
menores e direitas.
menores e invertidas.
invertidas.
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44. O gráfico a seguir mostra os fenômenos de aquecimento e de mudança de estado de uma
substância x, submetida a uma fonte de calor constante, durante um intervalo de tempo de 10 s.

De acordo com as informações contidas no gráfico, a substância x é
a.
b.
c.
d.
e.

uma substância pura, já que seu aquecimento se dá de forma constante.
uma mistura, já que sua mudança de estado físico não se dá à temperatura constante.
uma substância pura, já que suas retas de aquecimento apresentam o mesmo coeficiente angular.
uma mistura, já que suas retas de aquecimento apresentam o mesmo coeficiente angular.
uma substância pura, pois misturas não passam pelos três estados físicos (sólido, líquido e
gasoso) quando são aquecidas.

45. Em uma residência, pode ser encontrado o seguinte circuito elétrico da figura abaixo.
Inicialmente, as duas lâmpadas e a televisão estão ligadas.
Considerando-se que as tomadas dessa residência apresentam
tensão de 110 V, se desligarmos as duas lâmpadas e
mantivermos a televisão ligada, a diferença na corrente elétrica
total do circuito é de, aproximadamente,
a.
b.
c.
d.
e.

1,4 A.
2 A.
15 A.
0,90 A.
0,45 A.

46. Em um êmbolo, um gás é comprimido por uma força que realiza um trabalho de 1.500 J enquanto, ao
mesmo tempo, é aquecido com um bico de gás que fornece calor equivalente a 700 J.
O comportamento da energia interna do gás
a.
b.
c.
d.
e.

aumentou 2.200 J.
aumentou 3.000 J.
diminuiu 3.500 J.
diminuiu 1.500 J.
não variou.
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47. A seguir, está representado um circuito elétrico com 4 resistores, em uma associação mista. A ddp
entre os pontos A e B é de 45 V e os fios podem ser considerados ideais. A potência dissipada pelo
resistor de 6  é de
a.
b.
c.
d.
e.

337,5 W.
216,0 W.
202,5 W.
121,5 W.
54,0 W.

Q U Í M I C A

48. Um estudante construiu, em um mesmo diagrama, as curvas da temperatura em função do tempo
resultantes do aquecimento de três líquidos (I, II e III).

Fonte: Disponível em: <http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.klickeducacao.com.br/2006/arq_img>.
Acesso em: 20 ago. 2012.

Com base na análise das curvas de aquecimento, são feitas as seguintes afirmações.
I. O líquido I é uma substância pura.
II. O líquido II apresentou temperaturas constantes de fusão de 20°C e ebulição de 50°C,
caracterizando, assim, uma substância pura.
III. O líquido III é uma mistura por não apresentar temperatura constante nas mudanças de estados
físicos.
Estão corretas as afirmações
a.
b.
c.
d.
e.

I, II e III.
I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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49. Observe o gráfico a seguir.
Dado: MM KNO3 = 101,1 g L-1.

Uma solução de KNO3 de concentração 2,22 mol . L-1 a 95°C
a.
b.
c.
d.
e.

é uma solução supersaturada.
é uma solução saturada sem corpo de fundo.
é uma solução saturada com corpo de fundo.
não é possível determinar se é diluída ou saturada.
é uma solução bem diluída, distante do ponto de saturação.

50. A batata tipo baroa cozida fornece, a cada 100 gramas, 335 kJ . mol-1l de energia. A batata é rica em
amido, um carboidrato complexo formado por unidades de glicose. O amido, por ser um polímero, não
possui uma massa molar definida.
Suponha que 100 gramas de batata baroa cozida forneça 295,7 kJ . mol-1l, proveniente apenas da
combustão de seus carboidratos, e considere, apenas para efeito de cálculo, que o carboidrato seja
exclusivamente glicose.
Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO).
Disponível em: <http://www.unicamp.br/nepa/taco/contar/taco_versao2.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2011.

Lembre-se de que para liberar a energia é necessária uma reação de combustão.
Dados: MA(g . mol-1) C = 12; H = 1; O = 16;
2C(gr) + 2O2(g) → 2CO2(g) f = -393,5 kJ . mol-1;
1/2H2(g) + O2(g) → H2O(g) f = -285,8 kJ . mol-1;
6CO2(g) + 6H2O(g) → C6H12O6(g) f = -1274,4 kJ . mol-1;
f do O2(g) é igual a zero.
A massa aproximada de carboidrato em 100 gramas da batata baroa cozida é de
a.
b.
c.
d.
e.

4,7 gramas.
9,4 gramas.
15,0 gramas.
19,0 gramas.
23,5 gramas.

51. A procura por alimentos de baixa caloria e adoçantes não calóricos vem aumentando a cada dia. Isso
ocorre em virtude da constante preocupação com a saúde, em função dos riscos causados pela alta
ingestão de sacarose (C12H22O11), como obesidade, diabetes e cárie dental. Os indivíduos que por
diversas razões precisam substituir a sacarose por adoçantes não calóricos procuram por produtos que
sejam dotados de gosto e características próximas às da sacarose. Uma opção encontrada no
mercado é o aspartame C14H18N2O5.
As massas moleculares da sacarose e do aspartame são, respectivamente,
Dados: 16O8; 12C6; 14N7 e 1H1.
a. 180 e 270.
b. 294 e 274
c. 324 e 274.
d. 342 e 294.
e. 340 e 294.
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52. Todos os objetos metálicos, principalmente os feitos de ferro, sofrem corrosão. Uma das técnicas mais
usuais para evitar esse processo de oxidação é prender ao objeto um metal de sacrifício, que sofre
corrosão no lugar do metal, ou usar o processo de galvanização no objeto.
Baseando-se na tabela de potenciais padrão de redução e considerando-se que o objeto seja um tubo
de ferro usado em canalizações, assinale a alternativa que apresenta o melhor metal de proteção
catódica e quais os melhores para ser feita uma galvanização.
Potenciais Padrão de Redução
Semirreação de redução
F2(g) + 2 e-

2 F-(g)
-

+2,87

-

2 Br

+ e

-

Ag(s)

+0,80

+ 2 e

-

Cu(s)

+0,34

+ 2 e

-

Ni(s)

-0,25

Fe2+(aq) + 2 e-

Fe(s)

-0,44

Mg2+(aq)

Mg(s)

-2,37

Br2(g) + 2 e
Ag+(aq)
Cu2+(aq)
Ni2+(aq)

a.
b.
c.
d.
e.

E0 (volt)

+ 2 e

-

(aq)

+1,08

Magnésio, como metal de sacrifício, e níquel, cobre e prata para galvanização.
Prata, como metal de sacrifício, e cobre e níquel, apenas, para a galvanização.
Cobre, como metal de sacrifício, e prata e bromo, apenas, para a galvanização.
Níquel, como metal de sacrifício, e magnésio e flúor, apenas, para a galvanização.
Níquel, como metal de sacrifício, e magnésio e níquel, apenas, para a galvanização.

53. A eletrólise aquosa do cloreto de sódio utiliza-se de matéria-prima presente na imensa solução salina
de mares e oceanos e fornece vários produtos de interesse comercial.
Assinale a alternativa correta quanto à eletrólise aquosa do cloreto de sódio.
a.
b.
c.
d.
e.

Nesta eletrólise, tanto a água como o cloreto de sódio sofrem ionização.
Durante o processo, os íons H+ e Na+ são carreados para o polo positivo.
Os produtos de interesse comercial são o hidróxido de sódio, gases, cloro e hidrogênio.
Os íons OH- e Cl- migram a partir do polo negativo depois da redução catódica.
Além do HCl que se forma na eletrólise, há formação de NaOH sólido e sódio metálico.

54. A acetona é um dos solventes mais usados nas indústrias e nos laboratórios. É um líquido que se
caracteriza por ser incolor, de odor e sabor característico, muito solúvel em água e em solventes
orgânicos comuns (como éter etílico e benzeno), inflamável e volátil. É usada na produção do raiom
(seda artificial), acetileno, esmaltes, nitrato de celuloses, tintas, vernizes, nas indústrias alimentícias e
de perfumarias.
Qual das alternativas apresenta o nome oficial da acetona, o grupo funcional e a fórmula molecular,
respectivamente?
a.
b.
c.
d.
e.

But-3-enona, hidroxila e C4H6O.
Propanona, carbonila e C3H6O.
Propanona, hidroxila e C3H6O.
Butanona, hidroxila e C4H8O.
Propanal, carboxila e C3H6O.
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B I O L O G I A

55. Um ser vivo representa o resultado de um processo evolutivo de organização em que os sistemas
corporais são modificados ao longo do tempo. Os sistemas excretores também evoluíram ao permitir
adaptações ao meio ambiente. Nos insetos, o sistema excretor é formado pelos túbulos de Malpighi.
Esses túbulos são longos canais fechados em fundo de saco e são constituídos por paredes que
absorvem os excretas dos líquidos do corpo destinando-os para o ponto de união entre o intestino
médio e o intestino posterior. Com isso, os insetos
a.
b.
c.
d.
e.

não bebem água, portanto a produção de catabólitos é infinitamente reduzida.
reabsorvem os produtos da excreção a partir das células intestinais.
não conseguem eliminar os catabólitos produzidos no metabolismo.
eliminam catabólitos a partir de células distribuídas em toda a extensão do corpo.
excretam produtos que correspondem à urina de outros animais com as fezes do próprio
metabolismo.

56. As florestas tropicais apresentam enorme diversidade de seres vivos e os mais facilmente observáveis
são as plantas, como é possível notar na fotografia abaixo. A exuberância das plantas nos encanta e
nos faz pensar como ela surgiu e evoluiu e quais são as adaptações desses seres para a vida no
ambiente terrestre.
De acordo com a Botânica, acredita-se
que as plantas tenham surgido a partir de
a. um grupo ancestral de algas verdes.
b. um grupo ancestral de animais
aquáticos.
c. um grupo de RNA que se tornaram
plantas.
d. equinodermos e um grupo ancestral
de algas.
e. substâncias químicas que se reagiram
na atmosfera primitiva.

57. Quando Robert Whittaker popularizou o sistema de classificação em cinco reinos, em 1969, colocou os
seres unicelulares eucarióticos no reino Protista. A tendência, ao longo das décadas de 1970 e 1980,
foi expandir as fronteiras do reino Protista, de modo a incluir alguns grupos de organismos
multicelulares, como as grandes algas marinhas, que haviam sido classificadas como plantas nas
primeiras versões do sistema de cinco reinos. Essa taxionomia baseava-se principalmente
a.
b.
c.
d.
e.

no comportamento com o meio e nos aspectos vitais.
pelo nível de organização de certas espécies animais.
na estrutura das células e em detalhes do ciclo de vida.
por semelhanças com outros seres vivos e na observação.
por um método que identificava a origem e características.
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58. A Biotecnologia permite que o ser humano utilize organismos para obter produtos de interesse. Mas,
durante milênios, os agricultores vêm cruzando diferentes espécies e variedades de vegetais para
obter plantas com determinadas características. Nas últimas décadas, uma das áreas da Biologia que
mais se desenvolveu foi a Genética Molecular.
Com relação ao assunto, no texto conclui-se que
a. nas investigações criminais, um fio de cabelo encontrado no local de um crime não é suficiente
para identificar um possível culpado.
b. é possível gerar organismos transgênicos, mapear os genes nos cromossomos e saber
exatamente em qual cromossomo e em qual lugar dele um gene se localiza.
c. ecologistas utilizam técnicas de identificação de seres vivos pelo RNA para estabelecer rotas
migratórias de pássaros, baleias e tartarugas.
d. atualmente é impossível transferir genes de seres humanos para plantas, fazendo com que estas
passem a produzir proteínas tipicamente humanas.
e. é impossível introduzir genes humanos em células de vacas e de ovelhas, fazendo com que esses
animais aumentem a produção de leite.
59. Quando um alimento na forma líquida é englobado por um pseudópodo ou sugado por uma depressão
na superfície celular, ocorre um processo denominado
a.
b.
c.
d.
e.

fagocitose.
difusão.
hidrólise.
pinocitose.
ingestão.

60. A presença de pelos longos nas orelhas dos homens é denominada de hipertricose auricular. Trata-se
de uma manifestação relacionada à herança ligada ao sexo, portanto de caráter restrito aos indivíduos
do sexo masculino. A transmissão dessa característica se deve ao fato de que
a. o par de cromossomos sexuais, nas mulheres, é homozigoto.
b. os hormônios masculinos promovem a maior produção de pelos em todo o corpo.
c. os cromossomos Y, presentes em gametas masculinos, são holândricos e contêm essa informação
para a manifestação do caráter nos indivíduos.
d. os cromossomos X dos gametas masculinos e femininos possuem esse caráter, mas ao se unirem
ocorre uma mutação relacionada à herança restrita ao sexo.
e. homens estão mais adaptados ao ambiente externo das cavernas, pois, historicamente, são
caçadores desde os tempos primitivos e, devido à proteção, têm pelos nas orelhas.
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