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HISTÓRIA 

1. Qual foi o estopim (fato que deu início) da Primeira Guerra Mundial? 

A - A invasão da Polônia pelo exército alemão. 

B - A formação do bloco militar composto por Alemanha, Itália e França. 

C - O assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. 

D - A disputa por território no continente americano, principalmente entre Alemanha e Itália. 

 

2. Qual alternativa apresenta a composição correta dos blocos militares, formados antes da 

Primeira Guerra Mundial: 

A - Tríplice Aliança (Espanha Itália e Alemanha) e Tríplice Entente (Estados Unidos, França e Japão) 

B - Tríplice Aliança (Rússia, Alemanha e Itália) e Tríplice Entente (Japão, Alemanha e Grã-Bretanha) 

C - Tríplice Aliança (França, Alemanha e Rússia) e Tríplice Entente (Portugal, França e Estados Unidos) 

D - Tríplice Aliança (Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha) e Tríplice Entente (Rússia, Reino 

Unido e França) 

 

3. Qual alternativa descreve de forma correta a participação do Brasil na Primeira Guerra 

Mundial? 

A - O Brasil participou enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos 

da Tríplice Entente. Também realizou missões de patrulhamento no Oceano Atlântico, utilizando 

embarcações militares.  

B - O Brasil enviou soldados, veículos militares, armamentos e munições, atuando diretamente nos 

campos de batalha da Europa. 

C - O Brasil ficou neutro durante todo o conflito. 

D - O Brasil enviou soldados para ajudar na composição das forças militares da Tríplice Aliança. 

 

INGLÊS 

4. What verb tense is in the strip? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) Simple Past   (    ) Past Continuous (    ) Simple Present  (    ) Present Continuous  

 

BRAZIL FURY OVER BRITAIN’S TOXIC WASTE 

Brazilians are furious over 1,400 tonnes of British garbage arriving at its ports. The stinking waste 

included      toilet seats, dirty diapers, leaking batteries and used syringes. The rotting cargo arrived in 

64 different containers at three Brazilian ports earlier this year. It was destined for Brazilian waste 

recycling companies. The recyclers were angry over the contents as they were expecting only 

recyclable plastic. Brazil has demanded that Britain take 

back its rubbish. Roberto Messias of Brazil’s environment protection agency said: "We will ask for the 

repatriation of this garbage….Clearly, Brazil is not the rubbish dump of the world. "Messias made it 

clear the importing companies would receive heavy fines.  

The British Embassy in Brasilia released a statement saying it was investigating the case. Officials said 

Britain “would not hesitate to act” if any British company had broken international laws. Both Brazil and 



Britain signed up to the Basel Convention on the movement of hazardous and toxic waste in 1992. The 

embassy said: "The UK takes a strong global lead on protection of the environment and the safe 

guarding of human health, and will do all it can to stamp out the illegal trade in waste.” Public anger 

over the issue increased when the policefound thousands of dirty toys in a container with a note in 

Portuguese that said: “These toys should be washed before being given to poor Brazilian children.” 
 Helping Vocabulary: 

Garbage, waste, rubbish: lixo  Stinking: fedida (o)  Rotting: podre, estragada (o)  Expect: esperar  

Demand: exigir, ordenar   Diapers: fraldas   Leaking: vazando   Seats: assentos  

Broken: quebrado   Trade: comércio  Laws: leis    Embassy: embaixada     

 

5.O texto acima relata: 

a) Um incidente diplomático Entre Brasil e Birmânia. 

b) Um incidente diplomático entre Brasil e Portugal. 

c) Um incidente diplomático entre Brasil e Inglaterra. 

d) Um incidente diplomático entra Brasil e Estados Unidos 

 

ESPANHOL 

PREPARAN UNA VERSIÓN CHINA DE JAMES BOND SIN SEXO Y CON ARTES MARCIALES 

      Un productor estadounidense con una dilatada carrera en China prepara una versión asiática 

del famoso agente 007 británico, James Bond, pero sin sexo y con muchas artes marciales por medio, 

según publica el diario oficial China Daily.  

En la futura coproducción el agente británico se desdobla en dos gemelos, chico y chica, descendientes 

de un linaje de la guardia imperial dedicado a la lucha contra el tráfico de opio y educados por los 

monjes del monasterio de Shaolin, cuna del kung-fu, las artes marciales chinas. El protagonismo de los 

gemelos da a entender que la cinta carecerá de las habituales escenas eróticas del agente británico y 

que siempre suponen un escollo insalvable en la censurada China.  

    Justicia (él) y Valor (ella), que es como se llaman los hermanos, no sólo son maestros de kung-fu, sino 

que también saben utilizar todo tipo de armas, explosivos y equipos de telecomunicaciones de alta 

tecnología; además, son expertos escaladores, supervivientes natos  

y están entrenados para matar. Como el famoso agente británico, los gemelos serán capaces de manejar 

sofisticados vehículos por tierra, mar y aire, pero “tienen más preparación que 007 y la fuerza adicional 

de la filosofía y la sabiduría chinas”, según señala Quick, que está buscando inversores para el proyecto 

en el actual Festival de Cine de Pekín.  

   En busca de inversores, Quick, actual vicepresidente de Heshan Media, calcula que el largometraje 

costará 20 millones de dólares (13,7 millones de euros), y espera que su cinta compita con la franquicia 

británica. “Buscamos inversores chinos para un 30 por ciento, incentivos financieros de Canadá, EEUU y 

México para un 40 por ciento, y el restante 30 por ciento provendría de inversores no chinos”, señaló 

Quick.  

El empresario afirmó que espera distribuir el largometraje en el mercado asiático, desde Malasia hasta 

Corea del Sur, y que pronto tendrá decidido el director y el elenco de actores.  

Craig Quick fue el artífice de la introducción de programas bilingües en la radio estatal china a finales 

de la década de 1990, y creó emisoras de radio para Metro Broadcast Corp, empresa del  

multimillonario hongkonés Li Ka-shing. También fue uno de los cuatro fundadores del canal Star  

TV, y fue responsable de Cultura y Arte en Hong Kong.  

      La saga de James Bond se pudo ver por primera vez en China en 2007, con 45 años de retraso, con 

Casino Royale, interpretada por el nuevo 007, el británico Daniel Craig, ya que la censura china 

consideraba las cintas del agente británico una herencia de la Guerra Fría y, por tanto, mantenía vetado 

el acceso a su territorio. 
Disponible en: <http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elmundo.es> Acceso en: 25 abr. 2011. 

Adaptado.VOCABULARIO: CUNA- BERÇO 

 



4. La novedad de la versión china de James Bond se encuentra en el hecho de que: 

A) dos gemelos, hombre y mujer, protagonizarán al héroe. 

B) dos hermanos Justicia y Valor son maestros de kung-fu. 

C) la película tendrá por base la filosofía y sabiduría chinas. 

D) la producción será realizada por un estadounidense. 

E) Daniel Craig tome parte en una participación especial como antagonista. 

 

5. De los 20 millones de dólares, los chinos concurrirán con una inversión del: 

A) 40%.        B) 30%.      C) 20%.   D) 13,7%.   E)  15% 

 

FÍSICA 

6. (Fuvest-SP) Um viajante saiu de Araripe, no Ceará, percorreu, 

inicialmente, 1 000 km para o sul, depois           1 000 km para o 

oeste e, por fim, mais 750 km para o sul. Com base nesse trajeto e 

no mapa acima, pode-se afirmar que, durante seu percurso, o 

viajante passou pelos estados do Ceará,  

a) Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, 

tendo visitado os ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e 

Pantanal. Encerrou sua viagem a cerca de 250 km da cidade de São 

Paulo.  

b) Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, 

tendo visitado os ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e 

Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 750 km da cidade de São 

Paulo.  

c) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo 

visitado os ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. 

Encerrou sua viagem a cerca de 250 km da cidade de São Paulo.  

d) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo 

visitado os ecossistemas da Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 750 km 

da cidade de São Paulo.  

e) Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Goiás e São Paulo, tendo visitado os ecossistemas da Caatinga, 

Mata Atlântica e Cerrado. Encerrou sua viagem a cerca de 250 km da cidade de São Paulo. 

 

7. Numa linha férrea, dois trens trafegam no mesmo sentido, com velocidades escalares constantes, 

durante um intervalo de tempo de meia hora. No início do intervalo de tempo, da distância que os separa 

é 8,0 km e, 10 min mais tarde, essa distância aumenta para 13,0 km. Sendo a velocidade do trem mais 

veloz igual a 60 km/h, a velocidade do trem mais lento, em km/h, é igual a: 

a) 55  b) 30  c) 23  d) 6,0  e) 5,0 

 

 

 

8. Considere a Terra perfeitamente esférica e suponha um aro nela ajustado, na linha do equador (que 

mede aproximadamente 40 000 km).  Se o comprimento desse aro 

for aumentado de 0,5 m, surgirá uma folga x entre ele e a Terra, 

como está indicado na figura. Dentre as alternativas seguintes, 

indique aquela que traz o maior animal capaz de passar por essa 

folga. 

a) pulga  b) aranha c) rato  d) gato e) elefante 

 



LITERATURA 

9. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura 

nacional do início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para 

mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de 

criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e outros modernistas 

a) buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a 

originalidade e os temas nacionais. 

b) defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a 

criação artística nacional. 

c) representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a 

prática educativa. 

d) mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística 

ligada à tradição acadêmica. 

e) buscaram a liberdade na composição de suas figuras, respeitando limites de temas abordados. 

 

10. (ENEM 2010) 

(Tarsila do Amaral. “O mamoeiro”, 1925. Óleo s/ tela; 65 x 70 cm. 

IEB-USP.) 

O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas 

europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos 

passaram a fazer parte da arte brasileira definitivamente. 

Tomando como referência o quadro “O mamoeiro”, identifica-se 

que, nas artes plásticas, a 

a) imagem passa a valer mais que as formas vanguardistas. 

b) forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. 

c) natureza passa a ser admirada como um espaço utópico. 

d) imagem privilegia uma ação moderna e industrializada. 

e) forma apresenta contornos e detalhes humanos. 

 

PORTUGUÊS 

 
11. Para melhor compreensão da tira, o leitor precisa reconhecer alguns elementos implícitos. O 

fragmento que torna mais evidente essa necessidade é: 

A) "Minha inimiga mais terrível... a LOUVA DEUSA!" 

B) "Uma assassina fria e cruel!" 

C) "... os que sobrevivem ao seu ataque... têm inveja dos que morrem!" 

D) "... seus poderes são sobre-humanos!!" 

 

 

 

 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/Captura-de-Tela-2015-07-28-%C3%A0s-02.10.29.png
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/07/Captura-de-Tela-2015-07-28-%C3%A0s-02.10.29.png


12. 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” 

 

13.  Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado 

inadequado a um termo ou expressão, e isso pode levar a certos resultados inesperados, como se 

vê nos quadrinhos abaixo. 

 
Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação  criada pela fala da Rosinha no 

primeiro quadrinho, que é: 

A) Faz uma pose bonita! 

B) Quer tirar um retrato? 

C) Sua barriga está aparecendo! 

D) Olha o passarinho! 

E) Cuidado com o flash! 

 

GEOGRAFIA 

14. (UFRN) Em 1989, foi derrubado o Muro de Berlim após quase três décadas de existência. Nesse 

momento, ocorreram comemorações em diversas partes do Planeta por se acreditar que uma Era de Paz 

Mundial estava se iniciando. Entretanto, verifica-se que, atualmente, situações de conflitos persistem e 

muros continuam a existir, por exemplo, o muro na fronteira entre EUA e México. Observe as imagens a 

seguir. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-F0lfZoO_nFk/Ve_zzRREw-I/AAAAAAAAQhg/3L6WaF4sVx4/s1600/image020.gif


 

a) O Muro de Berlim foi construído durante o período da Guerra Fria. Mencione e explique uma 

característica desse período da geopolítica mundial. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Descreva o contexto político-econômico em que os EUA construíram o muro na fronteira com o 

México 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

15-(UERJ – 2010) 

 
Fusão entre Sadia e Perdigão 

A fusão da Sadia com a Perdigão, em maio de 2009, resultou na criação da Brasil Foods, décima 

maior empresa alimentícia do continente americano e segunda do país. 

Esse evento é decorrente de uma estratégia das grandes corporações e representa uma tendência 

mundial da atual fase do capitalismo. 

A denominação da atual fase do capitalismo e uma justificativa para a adoção dessa estratégia estão 

indicadas em: 

a) liberal - redução dos preços das mercadorias 

b) monopolista - ampliação da participação no mercado 

c) monetarista - diminuição dos custos de comercialização 

d) concorrencial - aumento da escala de compras da companhia 

 

MATEMÁTICA 

16. (FAAP) A equação da reta que passa pelo ponto (3,– 2), com inclinação de 60°, é: 

 

a) 0332yx3   

b) 0336y3x3   

c) 0323yx3   

d) 0322yx3   

 

17. (UFMG) Observe o gráfico das retas r e s, de equações 3x + 2y = 4 e x + my = 3, 

respectivamente. 

A inclinação da reta s é: 

a) -1/4                         

b) 1/2                        

c) 1                     

d) 2                

e) 4 



18. O valor da área S do triângulo de vértice A,B e C no plano cartesiano, sendo A (6,8), B (2,2) e C (8,4) 

é igual a: 

 

a)5,4                            b)12                                 c)14                                d)28                          e) 56,3      

 

19. Calcule   a altura, relativa ao vértice A, do triângulo ABC,cuja base é formada pelos vértices B e C, 

sendo A( – 5, – 5 ), B (0, – 3) e C ( – 4,0). 

 

FILOSOFIA 

20. Para Santo Agostinho, a alma era: 

A) superior ao corpo (matéria), que foi criada por Deus para reinar sobre ele, dirigindo-o à prática do 

bem. 

B) tão importante quanto o corpo, pois do corpo é possível extrair a razão sobre as coisas e a alma 

conduz a essa tarefa. 

C) inferior ao corpo, pois é por meio do corpo que o ser humano adquire a vontade de conhecer e 

procurar o caminho do bem. 

D) o canal do conhecimento verdadeiro, que só era possível quando estava fora do corpo e no mundo das 

idéias. 

 

SOCIOLOGIA 

 

21. A escola na perspectiva critica deve centrar-se na ação do professor como um agente:   

a) Reprodutor, pois a escola e a função do professor é transmitir os valores sociais vigentes, 

independente de valores econômicos, políticos, culturais e sociais. 

b) Tradicional, pois o enfoque da ação docente é o de memorização e “decoreba” dos conteúdos. 

c) Mediador, pois o professor deve ser o responsável por fazer o aluno compreender a realidade que o 

cerca, favorecendo a aprendizagem através do questionamento, diálogo e debate, mostrando para o 

aluno os conhecimentos científicos historicamente construídos pelo homem. 

d) Indispensável, pois o conhecimento se dá em todas as esferas da vida do homem, sendo que o 

professor não é visto como um agente responsável pela formação dos sujeitos. 

e) Mutável, pois a figura do professor deve se moldar aos valores da sociedade capitalista, pois é ela 

que determina os valores sociais. 

 

BIOLOGIA 

1- Os meios de comunicação tentam levar os conhecimentos das descobertas científicas para a 

sociedade. Por isso, são muito importantes na prevenção, tratamento de várias doenças e na melhoria da 

qualidade de vida. A escola também é um veículo importante de informações para constituir a base do 

conhecimento científico. Observe a charge a seguir: 

 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2013/10/012.jpg


Com base nas informações divulgadas na mídia e seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém 

uma informação incorreta: 

a) A malária é causada por um protozoário e transmitida pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles, 

por isso, uma medida profilática é evitar áreas endêmicas como a Amazônia. 

b) A febre amarela é causada por um arbovírus, cujos sintomas são febre, vômitos, pele e mucosas 

amareladas e certamente pode ser evitada com a vacinação da população. 

c) A gripe é causada pelo vírus influenza. Evite lugares fechados e com grandes aglomerações, pois a 

doença se transmite pelas gotículas de saliva eliminadas no espirro. O tratamento é feito com 

analgésico e antibiótico. 

d) A melhoria nas condições de moradia pode diminuir os casos de doença de Chagas, causada pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida pelo barbeiro. A doença de Chagas ainda não tem cura. 

e) A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ainda não existe vacina, por 

isso é muito importante remover recipientes com água parada evitando a formação das larvas desse 

mosquito. 

 

23.  Observe as figuras abaixo, extraídas de folhetos distribuídos à população por órgãos públicos: 

 
As figuras A e B representam, respectivamente, medidas de prevenção da: 

a) Doença de chagas e cisticercose.b) Ancilostomose e cólera. 

c) Malária e dengue.d) Esquistossomose e febre amarela. 

 

24.  A dengue aparece como um problema de saúde pública principalmente no norte do Estado do Paraná. 

Embora estejamos atualmente no inverno, conhecendo o causador da dengue e seu vetor, podemos usar 

como medidas profiláticas a: 

a) Vacinação em massa da população contra a bactéria causadora dessa doença. 

b) Exterminação de ratos, vetores do vírus causador dessa doença. 

c) Eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora dessa doença. 

d) Distribuição de antibióticos contra a bactéria causadora dessa doença. 

e) Eliminação dos insetos vetores do vírus causador dessa doença. 

 

QUÍMICA 

25. OAspartame , estrutura representada a seguir , é uma substância que tem sabor doce ao paladar. 

Pequenas quantidades dessa substância são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados, 

já que esta é cerca de duzentas vezes mais doce do que a sacarose.  

 
 

 

 

https://djalmasantos.files.wordpress.com/2013/10/312.jpg


26. O estudo de compostos orgânicos permite aos 

        

 
 

27. A capsaicina , cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada abaixo, é uma das responsáveis 

pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta-malagueta.

 
 


