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1. Imprimir esse arquivo, integralmente e levá-lo respondido. 
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1. This site invites you to ________ if you want to share different ideas on how to make the 

world a better place. The correct option to complete the sentence above is  

A) call people.  

B) donate time. 

C) send an e-mail.  

D) sign a petition. 

 

2. Look at the following fragment: “here are some lesser-known ideas that might be of 

interest”. The word might expresses 

A) ability.    B) permission.   C) possibility.   D) 

recommendation. 

 

FÍSICA 

3. Uma lâmina de vidro transparente na qual está pintada a palavra ÓPTICA é colocada entre um 

observador e um espelho plano, conforme indica o esquema: Para que o observador leia no espelho a 

palavra ÓPTICA grafada corretamente, deverá dispor a lâmina de modo a ler nela, de sua posição: 

qual das alternativas é correta? 

 

 

 

 

 

 

4. O esquema, o observador deseja visar a imagem da arvore através do espelho plano AB deitado 

sobre o solo. Qual deve ser o menor comprimento x do espelho para que o observador veja a imagem 

completa da árvore, isto é, do topo até o pé ? 

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 

5. Em um dia de céu claro, o Sol estava no horizonte (0°) às 6h da manhã. As 12h ele se encontrava 

no zênite (90°). A que horas a luz solar, refletida no espelhinho M, atingiu o ponto P? 

      

a) 8:00 h   b) 9;00 horas  c) 9:30 h 

      d) 10:00 h            e) 11:00 h 

 

 

 

 

 



LITERATURA 

6. Das características abaixo, assinale a que não pertence ao Realismo: 

a) Preocupação critica. 

b) Visão materialista da realidade. 

c) Ênfase nos problemas morais e sociais. 

d) Valorização da Igreja. 

e) Determinismo na atuação das personagens. 

 

7. (FMTM) Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do Realismo: 

a) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses sociais; críticas às instituições 

decadentes da sociedade burguesa. 

b) Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição aos valores sociais. 

c) Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição objetiva; idealização da mulher. 

d) Linguagem metafórica; protagonista tratado como anti-herói; sentimentalismo. 

e) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso solucionado pelo final feliz. 

 

GEOGRAFIA 

8. (URCA) Sobre a indústria brasileira e sua distribuição espacial, assinale o que for correto. 

a) O Nordeste brasileiro, sem tradição industrial, embora com grandes cidades como Fortaleza, 

Recife e Salvador, não participa das atividades industriais brasileiras, pois as indústrias instaladas 

nestas cidades capitais são de bens de capital. 

b) A segunda maior área industrial brasileira é formada pelo Complexo do Carajás que inclui Manaus, 

Belém e São Luis, onde se encontra a maior concentração de indústrias de bens de consumo duráveis 

do Brasil. 

c) Um processo de desconcentração industrial ocorreu no Brasil beneficiando a região Norte que, 

com a criação do Mercosul, abriu um amplo mercado nos países do Cone Sul, e graças à densa rede de 

comunicações e de transportes, teve várias empresas nacionais e estrangeiras atraídas para essa 

região. 

d) O Centro-Oeste é uma região carente de indústrias, merece destacar a presença da agroindústria 

que está ligada ao setor petroquímico, devido a forte presença de poços de petróleo nesta região. 

e) A maior diversificação e maior concentração fabril do país ocorrem na capital paulista e 

arredores, o que se constitui no chamado ABCD paulista, que concentra hoje o maior número de 

empregos no setor secundário brasileiro. 

 

9. (UEL) A construção da cidade de Brasília fez parte do processo desenvolvimentista dos anos 

1950 liderado pelo presidente Juscelino Kubitschek e seu vice, João Goulart. O projeto 

modernizante de JK assentava-se na política do “50 anos em 5”, que preconizava, entre outras 

coisas, dotar o país de uma infraestrutura suficiente para sustentar a industrialização. 

 

Com base nos conhecimentos sobre a política econômica desse período histórico brasileiro, 

assinale a alternativa correta. 

a) Disseminou o ensino técnico para todas as regiões do país, por meio dos institutos técnicos 

federais. 

b) Expandiu a construção de usinas hidrelétricas e abasteceu de energia o setor produtivo. 

c) Implantou a SUDAM, que realizou a modernização e a transformação da região amazônica. 

d) Priorizou a importação de veículos automotores para o país se inserir no mercado internacional. 

e) Privatizou a Companhia Siderúrgica Nacional, com a abertura do seu capital para investidores 

estrangeiros. 

 

 



ESPANHOL 

LOS PADRES Y LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

El tema de la educación ha cobrado gran actualidad en los medios de comunicación. Todos los niños 

tienden a ser caprichosos, y hay mayores que no han superado la fase infantil. ¿Por qué? No todos los 

padres educan en la reciedumbre, contradiciendo los caprichos de sus hijos. No faltan los que les 

siguen la corriente, quizá por ignorancia pedagógica, quizá por deficiente sentido de la 

responsabilidad, quizá por debilidad hacia el niño, o por falta de firmeza; en _______caso, 

______no saberles amar. 

Vienen los disgustos cuando el niño ha crecido y se constata que se deja llevar por sus impulsos. 

Cuando los padres se dan cuenta, tarde ya, recuerdan el adagio: “al árbol se lo endereza de pequeño”. 

El remedio es único: la prevención. Hay que poner cuidado cuando el pequeñín hace tanta gracia, 

cuando la niñita con sus caricias y monadas pretende sacarle al padre un beneficio que antes le negó 

la madre. Perturbador de la personalidad del niño y del adolescente, es que éstos vean a sus 

progenitores divididos. La unidad hace la fuerza; nunca mejor dicho. En una familia puede haber hijos 

que se dominen a sí mismos y sean luego personalidades fuertes, e hijos abandonados al albur de sus 

sentimientos, blandos de carácter, egoístas, en fin, un fracaso educativo. 

Si los padres no se ponen de acuerdo, o uno obra a las espaldas del otro, o están separados y cada 

cual da una opinión distinta, no esperemos hijos con personalidades maduras o psiquismos resistentes. 

Mano de hierro en guante de terciopelo, le oí repetir a un insigne educador. 

(La Vanguardia.es, setembro 2007, adaptado) 

Vocabulario: árbol: árvore/ dicho: dito/ niño: criança/ monadas: gracinhas/ endereza: arruma, 

ajeita.  

 

10. Las palabras que rellenan correctamente las lagunas son, respectivamente, 

A) alguno porque 

B) cualquiera al 

C) cualquier por 

D) ninguno para 

E) ningún con 

 

11. La lectura del texto permite concluir correctamente que 

A) los progenitores educan a sus hijos sin ningún rigor. 

B) las desavenencias de los padres inciden negativamente en los hijos. 

C) en un mismo hogar siempre se hallan niños con personalidades incompatibles. 

D) el fracaso en los métodos educativos ha adquirido gran notoriedad. 

E) los medios de comunicación fomentaron el uso de nuevos recursos pedagógicos. 

 

MATEMÁTICA 

12. Em uma publicação científica de 1985, foi divulgada a descoberta de uma molécula tridimensional 

de carbono, na qual os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo cujas faces são 12 

pentágonos e  20  faces hexagonal regulares. Em homenagem ao arquiteto norte-americano 

Buckminster Fuller, a molécula foi denominada fulereno. Determine o número de átomos de carbono 

nessa molécula e o número e o número de ligações entre eles. 

 



13. Calcule a área total do prima reto ilustrado na figura  

 

                                                                
  a)370 cm2              b)570cm2                  c)470cm2             d) 670cm2              e) 170cm2     

 

14. Um prisma hexagonal regular tem 6√3 m de aresta lateral e 2m de aresta da base.                                   

A área total é igual a:                                          

a)48√3 m2            b) 12 √3 m2          c) 24√3 m2                d) 84√3 m2              e) 72√3 m2 

 

15. Uma barra de chocolate tem o formato da figura abaixo. Calcule o volume de chocolate contido 

nessa barra. (use √3 = 1,73.) 

                                              
a)80,04 cm3                  b)79,04 cm3              c)81,04cm3           d)82,04cm3            e)83,04cm3 

 

16. Uma pessoa possui 20 envelope diferente e 18 selos diferente. De quantos modos essa pessoa 

pode enviar uma carta utilizando 1 envelope e 1 selo. 

 

 

 

FILOSOFIA 

17. Qual a diferença entre democracia formal da democracia substancial 

 

a) Poderiamos exemplificar o México para a primeira e a Noruega para a segunda. 

b) A formal é aquela que segue um padrão e a substancial, não. 

c) Formal - organizada e substancial – desorganizada. 

d) Democracia substancial é a verdadeira e a formal é a falsa 

e) A formal é pouco padronizada e a substancial é muito padronizada. 

 

SOCIOLOGIA 

18. PODEMOS ENTENDER QUE ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL É: 

 

A-    A economia dividida entre os operários. 

B-    A igualdade entre todos os indivíduos na sociedade. 

C-    A riqueza que cada um possui. 

D-    Divisão da sociedade em camadas sociais. 

 

 



PORTUGUÊS 

Leia o texto com atenção: 

Os sonhos dos adolescentes  

   
Se tivesse que comparar os jovens de hoje com os de dez ou vinte anos atrás, resumiria assim: 

eles sonham pequeno. É curioso, pois, pelo exemplo de pais, parentes e vizinhos, nossos jovens sabem 

que sua origem não fecha seu destino: sua vida não tem que acontecer necessariamente no lugar onde 

nasceram, sua profissão não tem que ser a continuação da de seus pais. Pelo acesso a uma 

proliferação extraordinária de ficções e informações, eles conhecem uma pluralidade inédita de 

vidas possíveis.  

Apesar disso, em regra, os adolescentes e os pré-adolescentes de hoje têm devaneios sobre 

seu futuro muito parecidos com a vida da gente: eles sonham com um dia-a-dia que, para nós, adultos, 

não é sonho algum, mas o resultado (mais ou menos resignado) de compromissos e frustrações. Eles 

são "razoáveis": seu sonho é um ajuste entre suas aspirações heroico-ecológicas e as "necessidades" 

concretas (segurança do emprego, plano de saúde e aposentadoria). Alguém dirá: melhor lidar com 

adolescentes tranquilos do que com rebeldes sem causa, não é? Pode ser, mas, seja qual for a 

qualidade dos professores, a escola desperta interesse quando carrega consigo uma promessa de 

futuro: estudem para ter uma vida mais próxima de seus sonhos. É bom que a escola não responda 

apenas à "dura realidade" do mercado de trabalho, mas também (talvez, sobretudo) aos devaneios de 

seus estudantes; sem isso, qual seria sua promessa? "Estude para se conformar"? Consequência: a 

escola é sempre desinteressante para quem pára de sonhar.  

É possível que, por sua própria presença maciça em nossas telas, as ficções tenham perdido 

sua função essencial e sejam contempladas não como um repertório arrebatador de vidas possíveis, 

mas como um caleidoscópio para alegrar os olhos, um simples entretenimento. Os heróis percorrem o 

mundo matando dragões, defendendo causas e encontrando amores solares, mas eles não nos 

inspiram: eles nos divertem, enquanto, comportadamente, aspiramos a um churrasco no domingo e a 

uma cerveja com os amigos. É também possível (sem contradizer a hipótese anterior) que os adultos 

não saibam mais sonhar muito além de seu nariz. Ora, a capacidade de os adolescentes inventarem 

seu futuro depende dos sonhos aos quais nós renunciamos.  

Pode ser que, quando eles procuram, nas entrelinhas de nossas falas, as aspirações das quais 

desistimos, eles se deparem apenas com versões melhoradas da mesma vida acomodada que, mal ou 

bem, conseguimos arrumar. Cada época tem os adolescentes que merece.  

*Análise textual 

 

19. O autor considera que falta aos jovens de hoje: 

 (A) um mínimo de discernimento entre o que é real e o que é puro devaneio.  

 (B) uma confiança maior nas promessas de futuro acenadas pelo mercado de trabalho.  

 (C) a inspiração para viver que lhes oferecem os que descartaram as idealizações. 

 (D) a aspiração de perseguir a realização dos sonhos pessoais mais arrojados. 

 (E) a disposição de se tornarem capazes de usufruir a estabilidade profissional.  

 

20. Atente para as seguintes afirmações: 

 I. As múltiplas ficções e informações que circulam no mundo de hoje impedem que os jovens 

formulem seus projetos levando em conta um parâmetro mais realista. 

 II. As escolas deveriam ser mais consequentes diante da dura realidade do mercado de trabalho e 

estimular os jovens a serem mais razoáveis em seus sonhos.  
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III. As ficções que proliferam em nossas telas são assimiladas como divertimento inconsequente, e 

não como sinalização inspiradora de uma pluralidade de vidas possíveis. 

 

 Em relação ao texto, está correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III.                (B) I e II, apenas.                       (C) III, apenas.                 (D) II, apenas.                 

(E) I, apenas.  

 

23. No segundo parágrafo, ao estabelecer uma relação entre os jovens e os adultos de hoje, o 

autor faz ver que: 

 (A) os sonhos continuam sendo os mesmos, para uns e para outros. 

 (B) os adultos, quando jovens, eram mais conservadores que os jovens de hoje. 

 (C) os jovens esperam muito mais do que os adultos já obtiveram. 

 (D) o patamar de realização de vida atingido pelos adultos tornou-se uma meta para os jovens.  

(E) a resignação dos adultos constitui a razão de frustração dos jovens.  

 

24.(Insper 2013.2) Considerando-se os elementos verbais e visuais da tirinha, é correto 

afirmar que o que contribui de modo mais decisivo para o efeito de humor é  

 
a- a ingenuidade dos personagens em acreditarem na existência de poderes sobrenaturais.  

b- o contraste entre os personagens que representam diferentes classes sociais.  

c- o duplo sentido do substantivo “super-herói”, no contexto do 1º quadrinho.  

d- a tentativa fracassada do personagem ao fazer um discurso panfletário.  

e- a quebra de expectativa produzida, no último quadrinho, pelo termo “invisibilidade”.  

 

25. Dê o grau dos advérbios destacados. 

a) Vocês chegaram mais longe do que nós.  

____________________________________________________________  

b) Todos entraram muito tarde na aula.  

____________________________________________________________  

c) Os policiais agiram menos apressadamente do que os ladrões.  

____________________________________________________________  

d) Os atletas se houveram tão bem quanto os cantores.  

____________________________________________________________  

e) Ele se portou pessimamente.  

____________________________________________________________  

 

BIOLOGIA 

 

26. Trio vence Nobel de Química por proteína brilhante 

 

Dois norte-americanos e um japonês venceram o prêmio Nobel de Química de 2008 pela descoberta 

de uma proteína brilhante de águas-vivas, como a de Aequorea victoria.  
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"Esta proteína se tornou uma das ferramentas mais usadas na biociência moderna, pois com sua ajuda 

os pesquisadores desenvolveram maneiras de observar processos outrora invisíveis, como o 

desenvolvimento de células nervosas no cérebro ou como as células cancerígenas se espalham". 

O forte tom de verde da proteína da água-viva aparece sob as luzes azul e ultravioleta, o que permite 

que os pesquisadores iluminem tumores cancerígenos em crescimento e mostrem o desenvolvimento 

do mal de Alzheimer no cérebro ou o crescimento de bactérias nocivas. 

(http://www.estadao.com.br/vidae/not_vid256033,0.htm, acessado em 8/10/2008) 

Uma característica de espécies de cnidários nas quais ocorre tanto a forma polipoide como a 

medusoide durante o seu ciclo de vida é a de que 

 

a) as duas formas têm capacidade de produzir gametas. 

b) as duas formas só se reproduzem assexuadamente para produzir clones. 

c) as medusas só se reproduzem assexuadamente e os pólipos, sexuadamente. 

d) os pólipos constituem a fase haploide do ciclo de vida e as medusas, a fase diploide. 

e) os pólipos podem originar outros pólipos, mas também medusas por meio de brotamento. 

 

27. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a estabelecer a relação correta 

entre elas. 

PRIMEIRA COLUNA 

1. Filo Echinodermata 

2. Filo Cnidaria 

3. Filo Annelida 

4. Filo Mollusca 

5. Filo Porífera 

 

SEGUNDA COLUNA 

(      ) São colocados em um ramo à parte do reino Animal – o sub-reino Parazoa – porque diferem de 

todos os outros animais nas seguintes características: não apresentam verdadeira diferenciação 

tecidual, não apresentam órgãos ou sistemas corporais, não possuem cavidade digestiva e a digestão 

é exclusivamente intracelular. 

(     ) São animais aquáticos de corpo mole e gelatinoso, podendo ser sésseis, flutuadores ou natantes, 

e poucas espécies são parasitas. São diblásticos, com simetria radial; o corpo apresenta a cavidade 

gastrovascular comunicando-se com o exterior através da boca, o que caracteriza um sistema 

digestório incompleto. Têm digestão intra e extracelular. 

(     ) São animais de corpo mole, geralmente protegido por um concha calcária. São diblásticos, 

celomados, com simetria bilateral. Têm o corpo dividido em três partes básicas: cabeça, pé e saco 

visceral. 

(     ) Animais de corpo cilíndrico e segmentado. São triblásticos, celomados, com simetria bilateral. 

Cada metâmero tem musculatura própria, um par de gânglios nervosos, um par de órgãos excretores 

e um par de bolsas celômicas cheias de líquido, que atuam como esqueleto hidrostático. 

(     ) São animais marinhos, triblásticos, enterocelomados, deuterostômio, com simetria bilateral nas 

fases larvais e radial quando adultos. Possuem endoesqueleto e sistema ambulacral. 

 

a) 4, 2, 5, 3. 1. 

b) 5, 1, 4, 3, 2. 

c) 5, 2, 4, 3, 1 

d) 4, 1, 5, 3, 2. 

e) 3, 4, 1, 2, 5. 

 



28. No quadrinho,a carapaça de quitina dos insetos é relacionada à sua função protetora. Nesses 

animais, a quitina também se encontra diretamente relacionada às funções de:  

 

a) sustentação e respiração. 

b) transpiração e circulação. 

c) locomoção e digestão. 

d) respiração e circulação. 

 

HISTÓRIA 

29. A Revolução Francesa, segundo o historiador Holland Rose, foi “a série de acontecimentos mais 

terrível e momentosa em toda a história (…) … o ponto de partida real para a história do século XIX; 

pois esse grande levante afetou profundamente a vida política e,mais ainda, a vida social do 

continente europeu”. 
HOBSBAWM, Eric. Ecos da Marselhesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 20. 

Assinale a(s) alternativa(s) que evidencia(m) as tensões e impasses da Revolução Francesa. 

(01) O drama da Revolução Francesa, para os chamados liberais moderados, pode ser resumido nos 

seguintes termos: sem a multidão não haveria a nova ordem (o apoio do povo era essencial contra a 

aristocracia, o antigo regime e a contra-revolução); com ela, viria o risco da revolução social, o que 

pareceu tornar-se realidade por um breve período em 1793-1794, o da República Jacobina. 

(02) A Revolução Francesa provocou profundas mudanças em seu país, mas foi um episódio de alcance 

apenas regional, pois nos demais países e continentes apenas conseguiu difundir vagas ideias sobre 

igualdade e fraternidade. 

(04) Tanto os girondinos como os jacobinos queriam radicalizar a Revolução, questionavam a 

existência da propriedade privada e, inspirados em Rosseau, desejavam implantar uma democracia 

popular. 

(08) O golpe de Estado de 18 de Brumário, encabeçado por Napoleão, foi apoiado pela burguesia 

conservadora. Para essa burguesia a questão era apoiar o golpe ou deixar que a Revolução 

continuasse. 

(16) Houve vários momentos dentro da Revolução Francesa. Destes, duas vertentes distintas podem 

se identificadas: uma em 1789 e outra em 1793. A primeira inspirou-se na autoridade, na hierarquia 

das classes e na liberdade perante a lei. A segunda aprofunda a Revolução e volta-se mais para a 

igualdade. 

Dê, como resposta, a soma das alternativas corretas. 

 

a) 7                   b) 25                  c) 19                      d) 30                e) 14 

 

30. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional Constituinte 

francesa, em 26 de agosto de 1789, visava: 

a) romper com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por esta não ter negado a 

escravidão. 

b) recuperar os ideais cristãos de liberdade e igualdade, surgidos na época medieval e esquecidos na 

moderna. 

c) estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governos, para acabar com a desigualdade 

social. 

d) assinalar os princípios que, inspirados no Iluminismo, iriam fundar a nova constituição francesa. 

e) pôr em prática o princípio: a todos, segundo suas necessidades, a cada um, de acordo com sua 

capacidade. 

 

 



31. “(...) Como a Revolução Francesa não teve apenas por objetivo mudar um governo antigo, mas 

abolir a forma antiga da sociedade, ela teve de ver-se a braços a um só tempo com os poderes 

estabelecidos, arruinar todas as influências reconhecidas, apagar as tradições, renovar os costumes 

e os usos e, de alguma maneira, esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre os quais se 

tinham fundado até então o respeito e a obediência. (...)” 
TOCQUEVILLE, A. O Antigo Regime e a Revolução. Brasília, UnB, 1989. Apud: MOTA, Myriam B. e BRAICK Patrícia R. – 

Trad. História das cavernas ao Terceiro Milênio) 

A forma antiga de sociedade a que o texto se refere é a 

a) hierarquia social que concedia honras e privilégios em função do nascimento e dividia de maneira 

discriminatória a população segundo ordens ou estados. 

b) organização social baseada nos vínculos de homem a homem, no qual a classe de senhores 

especializados dominava uma massa campesina que explorava a terra. 

c) estrutura social organizada em dois estames: os proprietários de terras e os escravos e que 

excluía a maioria da população da participação política. 

d) hierarquia social centrada nos laços de sangue que assegurava proteção e direitos políticos à 

aristocracia, aos comerciantes e aos artesãos. 

e) organização social que considerava homens livres apenas os grandes proprietários rurais e o 

possuidor de grande riqueza monetária. 

 

QUÍMICA 

32 . Com relação aos processos de mudança de estado físico de uma substância , pode-se afirmar que 

são endotérmicos : 

a) vaporização – solidificação – liquefação.      

b) liquefação – fusão – vaporização      

c) solidificação – fusão – sublimação.      

d) solidificação – liquefação – sublimação.      

e) sublimação – fusão – vaporização.  

 

33 . Se sair  molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse 

fenômeno está relacionado com a evaporação da água que , no caso , está em contato com o corpo 

humano. Essa sensação de frio explica-se CORRETAMENTE pelo fato de que a evaporação da água : 

a) É um processo endotérmico e cede calor ao corpo.      

b) é um processo Endotérmico e retira calor do corpo.      

c) é um processo Exotérmico e cede calor ao corpo.      

d) é um processo Exotérmico e retira calor do corpo. 

 

34. Uma nova marca de gás para fogão lançou, no mercado, um botijão com 13kg de 

 

 


