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ORIENTAÇÕES 

1. Imprimir esse arquivo, integralmente e levá-lo respondido. 

2. Escreva sua resposta final de caneta azul ou preta. 

3. Não utilize corretivo; Evite rasuras; 

4. Realize todos os cálculos necessários, pois a questão só será validada com o mesmo; 

5. A data da entrega será no 1º dia de aula do 2º semestre (1 de agosto de 2019). Após esse dia, não 

será mais pontuada a atividade. 

6. Preencha, corretamente, o item de identificação abaixo. 
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HISTÓRIA 

1. Qual das alternativas abaixo define melhor o que foi o Iluminismo? 

A - Foi um movimento artístico do século XVI que revolucionou as artes plásticas na Europa. 

B - Foi um movimento popular que criticava o absolutismo e defendia um governo comandado pela 

Igreja Católica. 

C - Foi um movimento filosófico e educacional ocorrido na Europa do século XVII, que pregava a 

universalização do ensino (escola para todos). 

D - Foi um movimento cultural ocorrido na Europa do século XVIII que defendia a razão e combatia 

o regime absolutista. 

 

2. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas posições e ideais defendidos pelos 

iluministas? 

A - Defesa do regime absolutista, valorização do Mercantilismo; aumento do poder político dos 

membros da Igreja Católica. 

B - Substituição do misticismo e crenças pela ciência; antropocentrismo; críticas ao Mercantismo e 

Absolutismo. 

C - Fim de qualquer forma de governo; valorização das explicações baseadas nas crenças populares; 

sistema econômico controlado totalmente pelo Estado. 

D - Aumento do poder das metrópoles sobre as colônias; criação de sistema de eleições diretas 

para escolher os reis; igualdade social (divisão igualitária dos bens e propriedades). 

 

3. O pensamento iluminista influenciou vários movimentos sociais que ocorreram no século 

XVIII. Qual das alternativas abaixo apresenta movimentos sociais que receberam influência 

dos ideais do Iluminismo? 

A - Revolução Russa, Revoltas Camponesas na Idade Média, Revolução Liberal do Porto. 

B - Revolução Farroupilha, Revolução Industrial, Guerra Civil Espanhola. 

C - Independências das colônias africanas, Guerra Civil dos Estados Unidos e Independência do 

Brasil.  

D - Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos e Inconfidência Mineira. 

 

DI 

4. (FCC - Auxiliar Judiciário - TRT - 9ª Região) Com relação a três funcionários do Tribunal, 

sabe-se que: 

I. João é mais alto que o recepcionista. 

II. Mário é escrivão. 

III. Luís não é o mais baixo dos três. 

IV. Um deles é escrivão, o outro recepcionista e o outro segurança.    

Sendo verdadeiras as quatros afirmações, é correto dizer que: 

 

a) João é mais baixo que Mário 

b) Luís é segurança 

c) Luís é o mais alto dos três 

d) João é o mais alto dos três 

e) Mário é mais alto que Luís 

 

GEOGRAFIA 

5. Leia: 

I. Com PIB de mais de 14,5 trilhões de dólares em 2010, os Estados Unidos exercem grande 

influência econômica, política, militar e cultural em todo planeta. 

II. Localizado na América do Norte, entre o Canadá e a Colômbia, o território estadunidense ocupa 



22,2% da América e 6,11% das terras emersas do planeta. 

III. Politicamente, os Estados Unidos dividem-se em 60 estados autônomos. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) apenas a I está correta  

(B) a I e a II estão corretas  

(C) a I, a II e a III estão corretas  

(D) N.D.R 

 

6. O atual território dos Estados Unidos foi inicialmente ocupado por: 

a) povos maias 

b) povos indígenas seminômades  

c) povos anglo 

d) povos astecas 

 

PORTUGUÊS 

TOCANDO EM FRENTE 

(Almir Sater / Renato Teixeira) 

1. Ando devagar porque já tive pressa 

2. E levo esse sorriso porque já chorei demais 

3. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, 

4. Quem sabe eu só levo a certeza 

5. De que muito pouco eu sei 

6. Ou nada sei 

7. Conhecer as manhas e as manhãs 

8. O sabor das massas e das maçãs 

9. É preciso amor para poder pulsar 

10. É preciso paz para poder sorrir 

11. É preciso chuva para florir 

12. Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

13. Compreender a marcha e ir tocando em frente 

14. Como um velho boiadeiro levando a boiada 

15. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou 

16. Estrada eu vou 

17. Todo mundo ama um dia 

18. Todo mundo chora um dia 

19. A gente chega e no outro vai embora 

20. Cada um de nós compõe a sua história 

21. E cada ser em si 

22. Carrega o dom de ser capaz 

23. E ser feliz 

 

Após ler atentamente o texto, responda às questões: 

 

7. Assinale mais de uma alternativa que esteja de acordo com o texto: 

a. (   ) Para o poeta, a vida deve ser levada, tocada como uma boiada, pois não conseguimos entender 

a imprevisibilidade de ambas. 

b. (   ) Só é possível ser feliz nesta jornada, depois de um toque de Deus, o velho boiadeiro, que nos 

impulsiona pela longa estrada da vida. 

c. (   ) Só através do choro individual e de outros é que descobrimos o valor de um sorriso. 



d. (   ) Manhãs, maçãs e chuva fazem parte da nossa história, já que não somos donos do nosso 

destino. 

e. (   ) Segundo o poeta, para se viver, é necessário entender o andamento da jornada e continuar 

vivendo. 

 

8. Marque as afirmativas com V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto: 

a. (   ) Viver é uma aprendizagem, fruto da observação atenta das alegrias e dos sofrimentos pelos 

quais passamos. 

b. (   ) Ser feliz é o destino de todos os seres humanos, independendo das chegadas e das partidas. 

c. (   ) A consciência do significado da vida e o dom da capacidade de construirmos a nossa história 

nos deixa mais fortes, mais felizes. 

d. (   ) O poeta tem hoje um sorriso de serenidade porque nunca levou a vida com ligeireza. 

e. (   ) Para podermos saborear a vida, precisamos vivenciar a paz e o amor, entre outros fatores 

que nos mostram que é possível compormos a nossa história com serenidade. 

Assinale a única alternativa correta: 

 

9. Há várias comparações no texto que nos leva a concluir que o poeta fala: 

a. (   ) da boiada 

b. (   ) do boiadeiro 

c. (   ) do sabor das frutas 

d. (   ) dos dias vividos 

e. (   ) do dom da felicidade de cada um de nós 

 

10. Nos versos 5 e 6, o poeta demonstra que se considera um homem: 

a. (   ) orgulhoso 

b. (   ) sem cultura 

c. (   ) experiente 

d. (   ) humilde 

e. (   ) sem rumo definido. 

 

11. Identifique as figuras de linguagem marcando: 

(1) Metáfora 

(2) Metonímia 

(3) Catacrese 

(4) Comparação 

(5) Prosopopéia 

 

a. (  ) Gosto de ouvir Titãs. 

b. (  )A doçura do teu olhar é minha vida. 

c. (  ) O rio engasgou num barraco. 

d. (  ) Usarei no tempero um dente de alho. 

e. (  ) Você é venenosa como uma cobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPANHOL 

En España quedan pocos osos 

 

 
 El oso es un triunfador derrotado. Apreciamos a este pariente, que se parece a nosotros en 

el aspecto, en el régimen alimentario y en parte de su capacidad para el juego y el aprendizaje, y 

aún así lo extinguimos. 

 Su historia se asemeja mucho a la nuestra, sólo que al revés. Nuestra expansión se 

corresponde con su contracción. Recordemos que este país estado partió de Asturias y en un 

proceso de ocho siglos alcanzó toda la península. Por aquel entonces, los osos campaban por todos 

los montes de las futuras Españas y han sido exterminados hasta quedar ejemplares nada más que 

en los más bellos parajes asturianos. Pero para ellos, los osos, una nueva reconquista es algo 

imposible. No por repetido hemos sacado consecuencias de la más dramática información 

relacionada con nuestra naturaleza: nos quedan menos de setenta osos en libertad. Y eso que hay un 

auténtico fervor por su conservación. Muchas asociaciones vuelcan su tiempo y su dinero en vigilar 

montes, acosar furtivos, plantar árboles para que coman y estudiar a fondo todos sus movimientos, 

intimidades y necesidades, pero de poco ha servido. 

 Con todo, y a pesar de que es una especie que se reproduce con facilidad en los zoos, parques 

de caza y cercados experimentales, el oso se evapora de nuestros parajes más dignos de ese 

nombre. 

 La mano que ahora le tendemos parece haber llegado tarde y esta soberbia especie la 

rechaza. Hay también entre los animales quienes prefieren desaparecer en silencio antes de 

aceptar una limosna. 

 

12. Un oso es: 

a) Un reptil; 

b) Un mamífero; 

c) Un tipo de ave; 

d) Un microorganismo; 

e) Una planta. 

 

13. En el texto, contracción significa: 

a) Aumento; 

b) Disminución; 

c) Equivalencia; 

d) Sufrimiento; 

e) Aislamiento. 

 

MATEMÁTICA 

14. As redes de fastfoodtêm nas suas caixas registradoras teclas associadas a alguns produtos que 

são muito pedidos. Basta apertar uma tecla e indicar a quantidade daquele produto que o preço já 

sai calculado. 

Produto X - Bolão Oba Cola Sorvete 

Preço (R$) 5 1,5 3 

 



Escreva uma expressão algébrica que indica o valor gasto ao serem pedidos x sanduíches, y 

refrigerantes e z sorvetes. 

 

 

 

 

15. Sendo o perímetro da figura igual a 48cm, determine: 

 
a) o valor de x. 

b) o polinômio (a expressão) que representa a área em função de x  

 

 

 

 

16. O número S do sapato que uma pessoa calça está relacionada com o comprimento P, em 

centímetros, de seu pé pela fórmula: 
4

285 


P
S . Qual é o comprimento do pé de uma pessoa que 

calça sapatos de número 41? 

a) 27,0 cm 

b) 27,1 cm 

c) 27,2 cm 

d) 27,3 cm 

e) 27,4 cm 

 

17. Considere um retângulo de base (x + 5) e altura (2x). 

a) Escreva uma expressão algébrica que represente o seu perímetro. 

b) Escreva uma expressão algébrica que represente a sua área. 

 

18. Qual o polinômio que expressa a soma entre x2 – 9x + 5 e 3x2 + 7x – 1? 

a) 4x2 + 16x – 4 

b) 4x2 + 2x +4 

c) 4x2 – 16x – 4 

d) 4x2 – 2x – 4 

e) 4x2 – 2x +4 

 

CIÊNCIAS 

19. O sistema respiratório possui como função principal 

permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de 

gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a 

alternativa que indica corretamente o nome das estruturas 

indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura a seguir: 

Esquema das vias respiratórias 

 



a) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmões. 

b) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos. 

c) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- pulmões. 

d) 1- brônquio; 2- bronquíolo; 3- alvéolos. 

e) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- alvéolos. 

 

20. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de expiração, que 

coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica 

corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da 

inspiração. 

a) Músculos intercostais contraem-se e o diafragma relaxa. 

b) Músculos intercostais relaxam e o diafragma contrai. 

c) Músculos intercostais e o diafragma relaxam. 

d) Músculos intercostais e o diafragma contraem. 

 

21. (PUC-MG) As trocas gasosas no pulmão humano, em condições normais, ocorrem: 

a) nos alvéolos. b) nos bronquíolos.     c) nos brônquios.    d) na traquéia. e) na laringe. 

 

INGLÊS 

FOOTBALL 

The FIFA World Cup (often called the Football World Cup) is the most important men’s 

competition in international football. The world’s most representative team sport event, the World 

Cup is contested by the men’s national football teams of Federation International of Football 

Association (FIFA) (the sport’s largest governing body) member nations. The championship takes 

place every four years since the first tournament in1930 (except in1942 and 1946 due to World 

War II). However, it is more of an event every four years, as the qualifying rounds of the 

competition take place over the three years preceding the final rounds. In 1991, FIFA added a 

separate Women’s World Cup. 

The men’s final tournament phases (often called the “Finals”) involves 32 national teams competing 

over a four-week period in a previously nominated host nation, with these games making it the most 

viewed sporting event in the world. In the 17 tournaments held, only seven nations won the World 

Cup Finals. Brazil is the most successful World Cup team; they won the tournament five times, 

while Germany and Italy follow with three titles each. 

 

22. In “the most important” there is an example of superlative. Write from the text 2 others 

examples. 

__________________________________        __________________________________  

 

23. The world “largest” is an example of superlative of short adjective. Now, pay attention 

and put the adjectives in the correct column: 

 

 

 

 

Comp. Superiority Superlative 

  

  

  

easier – more interesting – most complete – oldest – the best – longer  


