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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. Quais das alternativas abaixo apresenta o nome de dois importantes líderes fascistas e os 

países que governaram? 

A - Winston Churchill na Inglaterra e Roosevelt nos Estados Unidos. 

B - Stalin na União Soviética e Gandhi na Índia. 

C - Adolf Hitler na Alemanha e Benito Mussolini na Itália. 

D - Montgomery na Inglaterra e Eisenhower nos Estados Unidos. 

 

2. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais características do fascismo? 

A - Totalitarismo, Militarismo, Nacionalismo, culto à força física, anti-socialismo, censura e 

repressão aos movimentos de oposição. 

B - Valorização da democracia, defesa dos direitos humanos, pacifismo e liberdade de imprensa. 

C - Defesa das minorias étnicas, valorização do comunismo, política baseada na participação popular. 

D - Valorização do anarquismo, política econômica baseada na justiça social, baixos investimentos no 

setor militar. 

 

3. Qual das alternativas abaixo mostra a relação entre o regime fascista e os meios de 

comunicação? 

A - Os regimes fascistas investiram muito pouco nos meios de comunicação, pois quase ninguém 

ouvia rádio ou lia jornal. 

B - Os líderes fascistas usavam os meios de comunicação (rádios, cinema, revistas e jornais) para 

divulgarem suas ideologias, ou seja, fazerem propaganda. 

C - Os meios de comunicação tinham total liberdade para divulgar as notícias e informações sem a 

interferência dos governos fascistas. 

D - Somente o cinema foi usado pelos regimes fascistas, através de filmes que tinham como 

objetivo mostrar a realidade social do país. 

 

INGLÊS 

CALVES AND HOBBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. De acordo com a tirinha acima, podemos inferir que  

a) Calvin está doente, com depressão.  

b) a mãe de Calvin também tem medo de monstros.  

c) Calvin não teve uma boa noite de sono.  

d) a mãe de Calvin viu monstros no quarto do filho quando ela o colocou para dormir.  

e) Calvin não se importa com os monstros que vivem embaixo de sua cama. 

 

5. No segundo quadrinho, o tempo verbal predominante é 

a) Simple Present   b) Present Continuous  c) Gerund Form 

d) Simple Past   e) Past Continuous 



MATEMÁTICA 

6. Qual deve ser o valor de y para que as figuras abaixo tenham áreas iguais ? 

 

 

 

                                                                  

 

 
 

a) 2  b) 4  c) 6  d) 8  e) 10 

 

7. (CEFET-CE) Um fazendeiro, percorrendo com um carro todo o contorno de sua fazenda, de 

forma retangular, perfaz exatamente 26 km. A área ocupada pela fazenda é de 40 km2. Quais as 

dimensões da fazenda ? 

a) 4 km e 10 km 

b) 5 km e 8 km 

c) 2 km e 20 km 

d) 2,5 km e 16 km 

e) 1 km e 40 km 

 

8. (CEFET-PR) Quantos números reais podem ser colocados no lugar da variável x de modo a tornar 

verdadeira a igualdade 𝑥4 + 3𝑥2 + 4 = 0 ? 

a) 3 

b) 1 

c) 2 

d) 4 

e) Nenhum 

 

9. (CEFET-PR) Se S é a soma das raízes positivas e P o produto das raízes negativas da equação                                       

𝑥4 − 26𝑥2 + 25 = 0 , então o valor de ( 2S + 3P ) é: 

a) 12 

b) 18 

c) 27 

d) 30 

e) 36 

 

10. (CEFET-CE) Se x é um número real, tal que 𝑥 + √𝑥 − 1 = 1, o valor de x2: 

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4  

 

DI 

11. (VUNESP – MPE – ES – 2013) A sequência de números (102; 213; 324; 435; …) foi criada 

segundo um padrão predeterminado. O primeiro termo dessa sequência, que é maior do que 1 200, é:  

 

a) 1201   b) 1212  c) 1217 d) 1254 e) 1 309 

y 

y 

y – 1,5                                                  

y - 2 



GEOGRAFIA 

12. Uma das principais causas da Revolução Russa foi a situação de injustiça social que afetava as 

camadas mais pobres da população no começo do século XX. Qual das alternativas abaixo apresenta 

características do contexto histórico da Rússia pré-revolução? 

(A) Trabalhadores urbanos, clero e nobreza pagavam altos impostos; setor industrial desenvolvido; 

camponeses vivendo em situação de miséria. 

(B) Trabalhadores rurais vivendo em extrema situação de pobreza; economia atrasada; altos 

impostos pagos pelas camadas mais baixas da sociedade. 

(C) Agricultura atrasada, distribuição de renda igualitária; privilégios sociais, políticos e econômicos 

para a nobreza. 

(D) Boa situação econômica para toda população, falta de democracia, altos impostos pagos pela 

nobreza e clero. 

 

13. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais mudanças ocorridas na Rússia após a 

revolução e implantação do socialismo? 

(A) Nacionalização de bancos; implantação de leis que favoreciam os donos de indústrias, 

implantação de sistema democrática com eleições livres e diretas para todos os cargos públicos. 

(B) Redistribuição de terras para os trabalhadores do campo. 

(C) Redistribuição de terras para os trabalhadores do campo; nacionalização de bancos; controle 

das fábricas pelos operários. 

(D) Implantação de sistema democrático, fortalecimento de laços econômicos e militares com os 

Estados Unidos, criação de governo composto por integrantes de todas as camadas da sociedade 

russa. 

PORTUGUÊS 

14. Classifique as orações coordenadas sublinhadas conforme o código abaixo: 

( 1 ) oração coordenada assindética 

( 2 ) oração coordenada sindética aditiva 

( 3 ) oração coordenada sindética adversativa 

( 4 ) oração coordenada sindética alternativa 

( 5 ) oração coordenada sindética explicativa 

( 6 ) oração coordenada sindética conclusiva 

 

a) Já ensinei a técnica, portanto façam corretamente o trabalho.(   ) 

b) Gosto muito de dançar, pois faço “jazz”desde pequenina. (   ) 

c) Traz-me as tuas revistas ou terei que comprar outras.(    ) 

d)  Tudo é belo por aqui, mas a tristeza me acompanha.(   ) 

e) Eles não terminaram o que tinham que fazer nem se esforçaram por isso.(    ) 

f) Seja pelo melhor, seja pelo pior, vou emigrar para Londres.(   ) 

 

15. Coloque C (certa) ou E (errada) para as alternativas em que a oração em destaque foi 

INCORRETAMENTE analisada: 

a (     ) Compre o bilhete PORQUE O SORTEIO SERÁ AMANHÃ. (Oração Coordenada Sindética 

Conclusiva) 

b (     ) Viu o acidente E SOCORREU AS VÍTIMAS. (Oração Coordenada Sindética Aditiva) 



c) (     ) Eu o considero; QUERO, POIS, CONTAR-LHE UM SEGREDO. (Oração Coordenada 

Sindética Aditiva) 

d) (     )QUER EM CASA, quer no trabalho ela é aplicada. (Oração Coordenada Sindética 

Alternativa) 
 

16. Leia a tirinha: 

 
 

a)      Identifique a conjunção presente na frase dita pelo personagem. 

....................................................................................................................................... 

b)      Informe o valor semântico da conjunção no contexto em que foi empregada. 

......................................................................................................................................................................... 

 

17. Observe a relação semântica existente entre as orações de cada item seguinte e una-as numa 

única frase. Utilize as conjunções coordenativas e, nem, mas, porém, porque, pois, logo. 

a)      É um bom funcionário. É um pouco distraído. 

....................................................................................................................................... 

b)      Pense bem. Aja moderadamente. 

....................................................................................................................................... 

c)      Aquele aluno não estudou de forma correta. Foi reprovado. 

....................................................................................................................................... 

d)     Liguei várias vezes para você. Não atendeu. 

....................................................................................................................................... 

e)      Não pude ir à escola hoje. Jamais me encontraria lá. 

....................................................................................................................................... 

 

18. Faça a associação das conjunções coordenativas destacadas nas frases seguintes a um destes 

valores semânticos: 

ADIÇÃO – CONCLUSAO – ALTERNÂNCIA – OPOSIÇÃO - EXPLICAÇÃO 

a)      Os meninos não entenderam o assunto; entretanto disseram que sim. 

....................................................................................................................................... 

b)      A menina está se preparando para o concurso do BB há dias; logo, deverá ser aprovada. 

....................................................................................................................................... 

c)      Procure após o intervalo, pois estarei em casa. 

....................................................................................................................................... 

d)     Quer queira, quer não queira, os filhos acompanham os pais nas viagens. 

....................................................................................................................................... 

e)      Iremos embora que já anoiteceu. 

....................................................................................................................................... 



ESPANHOL 

El derroche tecnológico 

 

La humanidad se encuentra cada vez más incómoda sobre el planeta y protesta como nunca porque 

es la manera de sobrevivir. Frente a tanta desolación se empiezan a proponer pequeñas acciones, 

que van desde el ahorro de energía doméstica hasta la selección de residuos y la reducción de las 

bolsas de basura.  

Los ecologistas denuncian el auge de los productos de “usar y tirar”. No se trata únicamente de los 

kleenex, en los que se emplea gran cantidad de materia vegetal, sino de aparatos más sofisticados 

como las máquinas fotográficas de un sólo uso. 

En Japón se utilizan cada año treinta millones de máquinas de foto desechables. El derroche 

tecnológico es doble, tanto a la hora de fabricar estos objetos como de destruirlos, de manera que 

es una aberración mostrarlos como si representaran algún tipo de ahorro. 

La falsa sensación de abundancia nos llevó al despilfarro. Hemos logrado exterminar millones de 

especies vegetales y animales, destrozamos la capa de ozono. 

Queda claro que para sobrevivir no podemos envenenar más la naturaleza. 

 

19. La humanidad está protestando porque: 

a) Es la manera de consumir. 

b) Es la manera de sobrevivir. 

c) Es la manera de compartir. 

d) Es la manera de ahorrar.  

e) Es la manera huir 

 

20. ¿Qué denuncian los ecologistas? 

a) La ascensión de productos que afectan el hogar. 

b) La matanza de los animales y tala de bosques. 

c) El auge de los productos que se usan y enseguida son desechados.  

d) La evidencia de productos infectados con bacterias.     

e) Los productos falsificados.  

 

BIOLOGIA 

21. (UFMS) Observe a figura abaixo e indique a(s) 

proposição(ões) verdadeira(s) sobre este grupo de organismos. 

01) São organismos eucarióticos. 

02) Fazem parte do Reino Fungi. 

04) Existem espécies comestíveis, venenosas e outras 

alucinógenas. 

08) Existem espécies fotossintetizantes. 

16) Podem ser saprófitas ou parasitas. 

32) O champignon é um exemplo pertencente a este grupo. 

 

Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. 

 

 

 

 



22.  (MACK) - O desenho a seguir representa uma folha de samambaia. A estrutura indicada pela 

seta é chamada…., sendo formada por um conjunto de…. 

 

Qual a alternativa que completa corretamente as lacunas acima?  

a) soro, esporângios.  

b) esporângio, soros.  

c) antera, pólen.  

d) espongióforo, esporos.  

e) soro, pólen. 

 

23. (CEFET-MG) - As samambaias e as avencas são tipos de pteridófitas mais comuns que se 

reproduzem através de alternância de gerações, conforme mostra a figura. 

 

Nesse ciclo, a geração verde, duradoura e assexuada é a(o):  

 

a) Prótalo.  

b) Anterídio.  

c) Protonema.  

d) Esporófito.  

e) Gametófito. 

 

 

FÍSICA 

24. A partir do gráfico abaixo, escreva a função horária da posição para o móvel que executa 

movimento uniforme 

 

a) S = 50 + 5.t 

b) S = 50 + 15.t 

c) S = 50 – 5.t 

d) S = 50 + 10.t 

e) S = 50 – 8.t 

 

25. A respeito dos movimentos progressivos e retrógrados, marque a alternativa INCORRETA: 

a) O gráfico da velocidade em função do tempo que caracteriza o movimento retrógrado de um 

móvel com velocidade constante é uma reta contínua que se inicia na região positiva do eixo das 

ordenadas. 

b) O gráfico da posição em função do tempo é uma reta crescente quando o movimento é 

progressivo. 

c) O gráfico da posição em função do tempo é uma reta decrescente quando o movimento é 

retrógrado. 

d) O gráfico da velocidade em função do tempo que caracteriza o movimento retrógrado de um 

móvel com velocidade constante é uma reta contínua que se inicia na região negativa do eixo das 

ordenadas. 

 

 



26. Um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea à qual se fixou um eixo 

de coordenadas. Sabe-se que no instante t0 = 0, a posição do móvel é S0 = 800m e, no instante t = 

20s, a posição é S = 400m. Determine: 

 

a) A velocidade do móvel. 

 

 

b) A função horária da posição. 

 

 

c) A posição nos instantes t = 1s e t = 10s. 

 

 

d) O instante em que ele passa pela origem.  

 

QUÍMICA 

27. Considere os elementos de números atômicos 11, 15, 19 e 35. Assinale a afirmação falsa a 

respeito desses elementos: 

a) Os elementos de números atômicos 11 e 15 pertencem ao terceiro período. 

b) Os elementos de números atômicos 19 e 35 pertencem ao quarto período. 

c) O elemento de número atômico 15 é um gás nobre. 

d) Os elementos de números atômicos 11 e 19 são metais alcalinos. 

e) O elemento de número atômico 35 é um halogênio. 

 

28. Considerando um grupo ou família na Tabela Periódica, podemos afirmar em relação ao raio 

atômico que: 

a) aumenta com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de camadas. 

b) Aumenta à medida que aumenta a eletronegatividade. 

c) Não sofre influência da variação do número atômico. 

d) Diminui à medida que aumenta o número atômico, devido ao aumento da força de atração do 

núcleo. 

e) Diminui com o aumento do número atômico, devido ao aumento do número de elétrons. 

 

29. A configuração eletrônica de um certo elemento X é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Com relação à sua 

posição na Tabela Periódica, podemos afirmar que: 

a) X pertence à 15ª família.. 

b) sua energia de ionização é menor que aquela de um metal alcalino. 

c) é um elemento de transição. 

d) sua eletronegatividade é maior que aquela do elemento com número atômico 35 (4º período). 

e) pertence ao 7º período. 

 


