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PORTUGUÊS
1) Analise a oração e as afirmações que se seguem:
“ Comentou-se o novo caso de corrupção no governo.”
I. A oração encontra-se na voz passiva sintética.
II. O sujeito da oração é simples.
III. O “ se”, na oração, é classificado como pronome reflexivo.
Está correto o que se afirma em:
a) todas
b) somente I e II
c) somente I e III
d) somente II e III
e) somente II
2) Assinale a alternativa que está de acordo com a
norma culta:
a) Devem fazer 3 meses que ele morreu.
b) Podem haver mais tumultos na região.
c) O problema são os outros.
d) Haverão dias melhores!
e) Deve existir outras formas para se revolver isso.
3) Assinale a alternativa em que as palavras estão
escritas corretamente:
a) enferrujem, pajé, rejeição
b) cojitar, faringe, tigela
c) berinjela, pagem, garagem
d) coragem, gibóia, manjericão
e) origem, geada, hereje
4) Considere as orações:
I. Os dias parece voarem.
II. A sua diversão eram os filmes de terror.
III. Não fui eu quem contou tudo a ela.
Estão de acordo com a norma culta:
a) todas
b) somente I e II
c) somente II e III
d) somente I e III
e) somente III
5) Assinale a alternativa em que aparece um substantivo
sobrecomum:
a) O colega ofereceu-me ajuda.
b) A testemunha reconheceu o suspeito.
c) A baronesa estava muito elegante.
d) A égua desembestou.
e) O garoto pediu um guaraná.
6) Assinale a alternativa que está de acordo com a
norma culta:
a) Prefiro salgado do que doce.
b) Assistimos um bom filme ontem.
c) Informei-os que a data de entrega do trabalho foi adiada.
d) Paguei-lhe a dívida antiga.
e) Esqueci de tudo.
7) Considere as orações:
I. Não faz assim, menino.
II. Pega teu material!
III. Não mexa nos objetos expostos.
Estão de acordo com a norma culta:
a) todas
b) somente I e II
c) somente II e III
d) somente I e III
e) somente III
8) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
I. A ficha de inscrição segue ________________.
II. É _________ a entrada de pessoas estranhas.
a)
b)
c)
d)
e)
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anexo – proibido
em anexo – proibido
anexa – proibido
anexa – proibida
anexo – proibida

Para as questões seguintes, analise a letra da música de
Tom Jobim e Chico Buarque
Retrato em branco e preto
Tom Jobim - Chico Buarque/1968
Já conheço os passos dessa estrada
Sei que não vai dar em nada
Seus segredos sei de cor
Já conheço as pedras do caminho
E sei também que ali sozinho
Eu vou ficar, tanto pior
O que é que eu posso contra o encanto
Desse amor que eu nego tanto
Evito tanto
E que, no entanto,
Volta sempre a enfeitiçar
Com seus mesmos tristes velhos fatos
Que num álbum de retrato
Eu teimo em colecionar
Lá vou eu de novo como um tolo
Procurar o desconsolo
Que cansei de conhecer
Novos dias tristes, noites claras
Versos, cartas, minha cara
Ainda volto a lhe escrever
Pra lhe dizer que isso é pecado
Eu trago o peito tão marcado
De lembranças do passado
E você sabe a razão
Vou colecionar mais um soneto
Outro retrato em branco e preto
A maltratar meu coração
9) No terceiro verso, a função sintática de “seus segredos” é:
a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) núcleo do predicado
10) Os termos “estrada” e “pedras” são usados,
respectivamente, nos sentidos:
a) conotativo e denotativo
b) denotativo e conotativo
c) denotativo e denotativo
d) figurado e denotativo
e) conotativo e conotativo
11) No oitavo verso ( “Desse amor que eu nego tanto”), a
palavra “que” é classificada como:
a) pronome relativo
b) pronome interrogativo
c) conjunção integrante
d) conjunção adverbial
e) partícula expletiva
12) Considere as seguintes afirmações sobre o texto:
I. O eu-lírico do texto fala diretamente com um interlocutor,
no caso, a pessoa amada.
II. O texto é escrito em 1ª pessoa.
III. O eu-lírico sofre, pois se encontra em uma situação de um
amor novo e correspondido.
Está correto o que se afirma em:
a) todas
b) somente I e II
c) somente II e III
d) somente I e III
e) somente II

HISTÓRIA
13) “Se alguém ousar fazer dessas oferendas que, embora
de pouco valor, fazem (...) injúria a religião cristã, esse
indivíduo, como culpado de violar a religião, será despojado
da casa ou da propriedade onde se verifique que ele
praticou alguma superstição gentílica.”
(Edito Imperial de Teodósio, 392 d.C.)

A leitura do texto nos permite afirmar:
a) Teodósio está legislando sobre a religião, portanto ele é
um padre.
b) Os Tribunais da Santa Inquisição foram criados
por Teodósio.
c) Teodósio converteu o cristianismo em religião oficial
do Estado romano.
d) O Imperador de Roma era favorável a liberdade religiosa.
e) O Imperador instituiu uma multa para impedir o avanço
do cristianismo.
14)Em março de 1938, Adolf Hitler anexou a Áustria à
Alemanha. Começava, assim, uma política expansionista
alemã que acabou se tornando um dos motivos que
resultaram na II Grande Guerra Mundial. Quanto a essa
Guerra podemos afirmar:
a) A Alemanha era aliada dos franceses, italianos e japoneses
no período da II Guerra. E a invasão que deu início a Guerra
foi a da Tchecoslováquia.
b) A Alemanha, aliada da União Soviética, iniciou a Guerra
com a invasão da Polônia em 1939.
c) Após um incidente na fronteira polonesa com a alemã, Hitler
ordenou a invasão da Polônia. Começava a II Guerra Mundial.
d) A Alemanha declarou guerra a Mussolini em 1939, com a
invasão de territórios ao norte da Itália em 1939.
e) A invasão que deu início a II Guerra foi a ocupação de Paris,
França, em 1939.
15)A crise de 1929 mostrou a fragilidade da economia
brasileira, dependente do setor exportador e, portanto,
sujeita às oscilações do mercado mundial. O café era, além
de produto primário, um produto supérfluo. Getúlio Vargas,
em 1930, promoveu uma política de salvação do café
baseada nas seguintes medidas:
a) O capital para a compra do excedente do café era
conseguido nos bancos estrangeiros e o café não vendido
era estocado para que o governo pudesse controlar o
preço do produto.
b) O excedente de café era comprado com emissão monetária
e o café não vendido era estocado como forma de se
controlar o preço do produto.
c) O capital para a compra de café vinha de empréstimos
externos e o excedente de café era queimado.
d) O capital para a compra de café já existia nos cofres do
governo brasileiro, fruto de uma balança comercial favorável
conseguida no período antes da crise de 1929.
e) O capital para a compra do café era gerado por emissão
monetária e o excedente de café era queimado.
16) “O mercantilismo é um conjunto de idéias, seguido de
uma prática política e econômica desenvolvida pelos
Estados Europeus na Época Moderna, mais
especificamente, do século XV ao XVIII.”
O mercantilismo e a América - Prodanov, Cleber Cristiano –
Contexto - São Paulo, 1994

Sobre o mercantilismo é incorreto afirmar que:
a) Essa prática econômica não expressava uma doutrina
uniforme a seguir, variando de Estado para Estado.
b) Tem como princípio o acúmulo de metais preciosos.
c) Os Estados mercantilistas evitam intervir na economia sob
o risco de provocar guerras.
d) O Rei assegura o crescimento político e econômico e o
fortalecimento das classes e grupos diretamente ligados
ao Estado.
e) Está intimamente ligado com o que passamos a chamar de
absolutismo.

17) Logo no início de seu governo, Juscelino Kubitschek
(1956-1961) pôs em execução o Plano de Metas, um
programa que pretendia desenvolver o país, cujo lema era
“50 anos de progresso em 5 anos de governo”. Assinale
a alternativa errada quanto a esse plano:
a) O Plano pretendia um rápido desenvolvimento da indústria
brasileira, principalmente aquela de bens de consumo
duráveis, como automóveis e eletrodomésticos.
b) O resultado do nacional-desenvolvimentista foi um enorme
surto industrial e o maior crescimento se deu na indústria
automobilística.
c) O Plano pretendia um rápido desenvolvimento do país, mas
não alcançou seu intento. O plano pretendia
fundamentalmente o desenvolvimento na indústria de bens
de consumo não-duráveis, como alimentos, por exemplo.
d) O Plano de Metas desenvolveu a indústria, mas tinha graves
problemas de financiamento, o governo foi obrigado a
recorrer a empréstimos externos para financiar o Plano.
e) O crescimento industrial teve apoio de vários setores sociais
e de grupos políticos cujos interesses foram atendidos pelo governo.
18)

Debret, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil.
São Paulo: Edusp, 1989. p.50-1.

O quadro de Jean Baptiste Debret intitulado “Um funcionário
a passeio com sua família”, de 1831, nos traz a visão de
uma cena cotidiana que demonstra uma sociedade:
a) Aristocrática, em que o nível de cultura e renda é o único
fator de destaque social.
b) Hierarquizada, em que gênero e cor da pele determinam a
posições e papéis sociais.
c) Igualitária, na qual homens, mulheres e crianças de todas
as raças convivem como uma família.
d) Militar, em que até as relações familiares estão submetidas
à disciplina excessiva.
e) Colonial, em que os altos funcionários da metrópole gozavam
de inúmeros privilégios.
19) A escravidão e o comércio de escravos africanos eram
praticados pelos portugueses desde o começo da expansão
marítima, no século XV. Quanto à utilização dessa
mão-de-obra não podemos afirmar:
a) Os índios foram substituídos por mão-de-obra escrava
africana por basicamente três motivos: extermínio de muitos
povos indígenas e dificuldade de sua captura, interesse da
Coroa e dos comerciantes no rendoso tráfico negreiro e
aumento das receitas reais coma s taxas pagas no
embarque e desembarque dos negros na África e no Brasil.
b) No Brasil, logo de início se optou pela utilização da mãode-obra escrava africana, já que os índios não se adaptavam
ao trabalho escravo, eram mias rebeldes e indolentes.
c) Os colonos perceberam que os negros, ao contrário dos
índios, tinham menos chances de fugir, pois desconheciam
a língua e o lugar para onde eram levados.
d) Os traficantes europeus não se arriscavam a penetrar no
interior da África. Limitavam-se às feitorias ou aos fortes
construídos no litoral, de onde negociavam com
intermediários africanos.
e) Os cativos africanos eram embarcados em navios negreiros,
durante a viagem morriam cerca de 20% dos escravos, mas
ainda assim os traficantes lucravam muito.
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20) Entre as causas da “Reformas Religiosas”, podemos citar:
I- O fortalecimento dos Estados Nacionais.
II- A separação entre a Igreja e o Estado.
III- O desenvolvimento do comércio e conseqüente crescimento
da burguesia.
IV- O renascimento cultural e o questionamento dos dogmas.
V- A retidão da Igreja que impedia o clero de acumular riquezas.
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e V.
d) II, III, IV e V.
e) I, II, III e IV.
21) Vários acontecimentos levaram à desagregação do
bloco soviético a partir de 1989. Dentre esses
acontecimentos podemos citar:
a) Início do governo comunista na Romênia, queda do Muro
de Berlim e a Hungria fecha suas fronteiras com a Áustria.
b) Eleições livres na Polônia, manifestações populares pelo
socialismo levam ao poder governos comunistas
independentes na Hungria e Romênia.
c) Queda do Muro de Berlim, Hungria abre as fronteiras com
a Áustria, eleições livres na Polônia, fim do governo
comunista na Romênia e Bulgária.
d) Divisão da Alemanha em dois blocos, um socialista, outro
capitalista, fim das eleições democráticas na Polônia,
Romênia e Tchecoslováquia.
e) Queda do muro de Berlim, guerra entre a URSS e os EUA,
fim das liberdades democráticas na Romênia e Polônia.
22) A ditadura militar no Brasil se instalou no governo com
um golpe em março de 1964. Quanto a esse período, assinale
a alternativa correta:
a) O golpe militar derrubou o Presidente João Goulart, em
1964, e foi festejado por muitos brasileiros como a derrota
do capitalismo e a vitória do socialismo no país.
b) O golpe militar colocou no poder João Goulart, em 1964,
representante do militares e das elites brasileiras.
c) O golpe militar colocou no poder, em 1964, o presidente
João Figueiredo e celebrava a derrota do comunismo e a
vitória da liberdade e da democracia.
d) O golpe militar colocou no poder, em 1964, o presidente
Castello Branco e celebrou a vitória do socialismo brasileiro.
e) O golpe militar derrubou o presidente João Goulart e, em
seu lugar, assume, em 1964, a presidência do Brasil Castello
Branco, que celebrava a vitória do capitalismo diante de
uma não comprovada ameaça comunista.

GEOGRAFIA
23) Considere as afirmações apresentadas abaixo:
O país ocupa a parte ocidental da ilha “Hispaniola”, dividindo-a
com a República Dominicana. O país passou por uma longa
ditadura que deteriorou a sua economia . A maioria da população
tem origem negra africana, a língua oficial é o francês, mas a
maioria da população fala o crioulo.
Assinale a alternativa que cita o nome do país referido:
a) Cuba
b) Haiti
c) Bahamas
d) África do Sul
e) Ilhas Malvinas
24) Sobre Cuba assinale a alternativa falsa.
a) A população cubana é composta principalmente por brancos
de origem européia, a maioria espanhóis, além de negros
e mulatos.
b) É um país bem povoado, pois sua população relativa está
em acima de 97 hab/Km2.
c) A expectativa de vida é elevada, estando acima de 70 anos.
d) O grande desenvolvimento de vacinas contra doenças
tropicais, como difteria, malária e poliomielite, ajudou a
reduzir as taxas de mortalidade no país.
e) A agricultura cubana responde por 45% do PIB nacional,
sendo a cana-de-açúcar o principal produto. O setor
industrial responde por 40% do PIB e o setor de turismo,por
15% do PIB do país.
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25) Sobre o continente europeu indique a alternativa incorreta.
a) A orla marítima européia é muito irregular, apresentando
grande quantidade de mares, baías, golfos, penínsulas e ilhas.
b) O continente europeu possui grandes extensões de terra
baixas, que se estendem do Oceano Atlântico aos Montes Urais.
c) Na Europa, a parte continental é limitada a Norte pelo
Oceano Glacial Ártico; a leste, pelo Oceano Atlântico; a
sul, pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, pelas
montanhas do Cáucaso e pelo Mar Cáspio, e a oeste, onde
a delimitação é pelos Montes Urais e pelo Rio Ural.
d) A agricultura, mecanizada, emprega, em média, apenas
10% da população economicamente ativa
e) Mesmo tendo a segunda menor extensão territorial do
mundo e formada por muitos países de espaços territoriais
pequenos e médios, com exceção da Rússia, a Europa é
palco de várias regionalizações caracterizadas pelas
diferenças físicas e sócio-econômicas.
26) Com base nas curvas de nível podemos construir perfis
topográficos do relevo. O perfil topográfico é uma
representação gráfica de um corte vertical do terreno,
segundo uma direção previamente escolhida.
Indique a alternativa que mostre o perfil topográfico do
relevo abaixo:

A

B

0
10

50

0m

(Fonte: Assimetrias, Porto Editora, 2006)
m

m

a) 200

b) 200

150

150
100

100

50

50
A

B

A

m

m

c) 200

200
d) 150

100

100
50

150
50
A

B

A

B

B

m

200
e) 150
100
50
A

B

27) Assinale a alternativa que indica qual é o oceano em
destaque na representação abaixo:

a) Oceano Atlântico.
b) Oceano Índico.
c) Oceano Pacífico.
d) Oceano Glacial Ártico.
e) Oceano Arábico.

28) “O desenvolvimento industrial está intimamente ligado
ao desenvolvimento das fontes de energia. Pode-se dizer
que há uma interdependência entre ambos: o processo
industrial é resultado da descoberta de novas fontes
energéticas, que, por sua vez, ocorreram em conseqüência
das necessidades da indústria” (Luci, 1997)
Referente aos impactos ambientais causado ao meio
ambiente pelo homem na busca de energias, assinale a
alternativa incorreta:
a) Energia nuclear: um único acidente pode atingir grandes
proporções, com efeitos ambientais duradouros. No entanto,
o maior problema ambiental diz respeito à disposição dos
rejeitos radioativos gerados pela usina.
b) Um problema decorrente da construção de usinas
hidrelétricas está relacionado ao impacto que elas causam
ao meio ambiente, especialmente onde há cobertura vegetal,
como nas florestas; o lago formado pelo represamento do
rio, dependendo da usina, pode ser muito grande, inundando
e destruindo extensas áreas de vegetação, e afetando
também a vida animal presente no local.
c) Embora a acidificação dos rios e a geração de chuva ácida
sejam os mais graves problemas ambientais decorrentes
da mineração do carvão, outros impactos, também graves,
podem ocorrer, como degradação da paisagem, subsidência
local, rebaixamento do nível freático das drenagens, poluição
dos solos e doenças relacionadas ao trabalho.
d) Os hidrocarbonetos devem ser, de alguma forma, queimados
para aproveitar a energia armazenada. Algumas das
conseqüências: a chuva ácida, a contribuição para o efeito
estufa, além da possibilidade da ocorrência de acidentes
durante o ciclo produtivo do hidrocarboneto. Como exemplo
há os acidentes na costa do Alasca e 1989 e a Baía da
Guanabara em 2000, que provocara a morte por asfixia
de milhares de animais.
e) Os impactos ambientais provenientes do aproveitamento
intensivo da energia geotérmica são muitos, entre eles, a
contribuição para o efeito estufa, que é um processo que
ocorre quando uma parte da radiação solar é refletida pela
superfície terrestre e é absorvida por determinados gases
presentes na atmosfera. Como conseqüência disso, a
temperatura da Terra fica retida e não é liberada ao espaço,
além de outras, como inversão térmica e chuva ácida.

30) Referente ao Mercosul assinale a alternativa incorreta.
a) No ano de 1995, foi instalada a zona de livre comércio entre
os países membros. A partir desse ano, cerca de 90% das
mercadorias produzidas nos países membros podem ser
comercializadas sem tarifas comerciais. Alguns produtos
não entraram nesse acordo e possuem tarifação especial
por serem considerados estratégicos ou por aguardarem
legislação comercial específica.
b) Até 31 de dezembro de 1994, o Mercosul tinha uma estrutura
institucional provisória que abarcou o período de transição
estabelecido pelo Tratado de Assunção. Dessa maneira,
em 17 de dezembro de 1994, os Presidentes em funções
e os Ministros das Relações Exteriores da Argentina, do
Brasil, do Paraguai e do Uruguai assinaram o Protocolo de
Ouro Preto, que estabelece a estrutura institucional dos
organismos administrativos e políticos do Mercosul.
c) O Tratado de Assunção foi um tratado assinado em 26 de
março de 1991, entre a Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, com o objetivo de estabelecer um mercado comum
entre os países acordados, formando então o conhecido Mercosul.
d) As duas maiores economias do Mercosul enfrentam algumas
dificuldades nas relações comerciais. A Argentina está
impondo algumas barreiras no setor agrícola para algumas
culturas como soja, banana, carne bovina, além de alguns
produtos alimentícios, pois a livre entrada dos produtos
brasileiros está dificultando o crescimento destes setores
na Argentina.
e) Em 2002, entrou em vigor o Protocolo de Olivos, que criou
o Tribunal Arbitral Permanente de Revisão do Mercosul,
com sede na cidade de Assunção (Paraguai). Uma das
fontes de insegurança jurídica nesse bloco de integração
era a falta de um tribunal permanente.
31) Sobre a Região Hidrográfica em destaque na figura
abaixo, indique a alternativa correta.

29) Observe o mapa abaixo.
mEa
mEc

mTa

Fonte: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1984.

mTc

mPa

Assinale a alternativa correta.
a) O mapa mostra a atuação das massas de ar no Brasil na
estação de verão, quatro massas de ar quente vão atuar:
(mEc), (mEa), (mTa) e (mTc), sendo apenas esta última
seca. É justamente por isso que o verão é o período das
chuvas na maior parte do território brasileiro. Além dessas,
a (mPa) também atua, porém menos intensamente.
b) O mapa mostra a atuação das massas de ar no Brasil
quando é inverno, quatro massas de ar quente vão atuar:
(mEc), (mEa), (mTa) e (mTc), sendo apenas esta última
seca. É justamente por isso que o verão é o período das
chuvas na maior parte do território brasileiro. Além dessas,
a (mPa) também atua, porém menos intensamente.
c) O mapa mostra a atuação das massas de ar no Brasil na
estação fria, ou seja, inverno, cinco massas de ar vão atuar,
sendo elas (mEc), (mEa), (mTa), (mTc) e (mPa).
d) O mapa mostra a atuação das massas de ar no Brasil no
verão, cinco massas de ar atuam, sendo elas (mEc), (mEa),
(mTa), (mTc) e (mPa). sendo as duas primeiras mais secas
e as duas ultimas úmidas.
e) O mapa mostra a atuação das massas de ar no Brasil, mais
especificamente no inverno. A atuação da Massa Equatorial
continental é mais restrita à região norte, a Massa polar
atlântica passa a atingir com mais intensidade o território
brasileiro e a Massa Tropical continental atua com mais
intensidade na região Centro-Oeste.

a) É a Região Hidrográfica do Paraguai, que tem área de
229.972 km2, equivalente a 2,7% do território brasileiro. Os
seus principais rios, em extensão, são o Paraíba do Sul e
rio Doce. Além desses, essa região hidrográfica é formada
por diversos e pouco extensos rios.
b) É a Região Hidrográfica do Paraguai, que apresenta
importância no contexto nocional, pois inclui o Pantanal,
uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta,
considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal
de 1988 e reserva da biosfera pela UNESCO no ano de 2000.
c) É a Região Hidrográfica do Uruguai, que apresenta grande
importância para o País em função das atividades agroindustriais desenvolvidas e do seu potencial hidrelétrico.
Juntamente com as regiões hidrográficas do Paraná e
Paraguai, ela forma a grande região hidrográfica do Prata.
d) É a Região Hidrográfica do Noroeste, que apresenta grande
importância no contexto nacional, pois possui o maior
desenvolvimento econômico do País e 32% da
população brasileira.
e) É a Região Hidrográfica do Paraguai. A demanda para
irrigação representa 78% da demanda total (20% do total
do País). A maior parte do consumo de água vem do cultivo
do arroz (rizicultura) por inundação. É importante ressaltar
que o cultivo do arroz é o responsável pela elevada demanda
de água.
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32) Leia as afirmações sobre cartografia e responda:
I - Projeções eqüidistantes - Essa projeção mantém a
igualdade das distâncias. Ou seja, a partir do centro do
mapa todas as distâncias são verdadeiras.
II - Projeções planas - Também chamadas de tangenciais,
azimutais ou polares, as projeções planas enviam a sombra
das coordenadas para uma folha que toca o globo somente
em um ponto.
III- Projeções Cilíndricas - Essa projeção consiste em projetar
a sombra dos paralelos e meridianos sobre um cone que
envolve o globo terrestre.
IV- Projeções equivalentes - Esse método despreza a curvatura
da Terra e, portanto, cria uma grande deformação dos
ângulos das coordenadas e nas distâncias reais. Sua
utilização é quase exclusivamente voltada para a
comparação entre as terras emersas; esses mapas não
devem ser usados para localização ou para estabelecimento
de rumos a serem seguidos durante uma viagem.
Estão corretas somente:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, III e IV
d) I, II e IV
e) II e III

MATEMÁTICA
33)Leia as afirmações abaixo:
I - A soma de dois números naturais é sempre um número natural.
II - A diferença de dois números naturais é sempre um número natural.
III - A diferença de dois números inteiros é sempre um número inteiro.
IV- O quociente de dois números inteiros não-nulos é sempre
um número inteiro.
Das afirmações acima, são verdadeiras:
a) I e II
b) I e III
c) I e IV
d) II e III
e) III e IV
4
40
34) O resultado da expressão
a)
b)
c)
d)
e)

3639
69
639
1
0

( 36 )(. 6 ) é:
2

6 .36

35)A produção de uma tecelagem era de 8000 metros de
tecido por dia. Com a admissão de mais 300 operários e
mantendo o mesmo ritmo de trabalho, a indústria passou
a produzir 14.000 metros de tecido por dia. O número de
operários antes da admissão, era:
a) 400
b) 500
c) 600
d) 700
e) 800

2

3

2

36)O resultado da expressão − 0,20 + − + +
7 3 2 80
é aproximadamente:
1087
1087
a) 1087
b)
c)
100
1000
10
1087
1087
d)
e)
20
10000
37)Dados os conjuntos A = {1, 2, 4, 8} e B = {40, 20, 10, 5},
o fator de proporcionalidade entre eles é:
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
e) 60
38)O juro produzido pelo capital de R$ 600,00, durante 3
anos a uma taxa de 5% ao ano é:
a) R$ 45,00
b) R$ 60,00
c) R$ 75,00
d) R$ 90,00
e) R$ 105,00
39)Sabendo que as equações de um sistema são: x. y
e x + y = 15 , os possíveis valores para x e y são:
a) {(5,15), (10,5)}
c) {(5,10), (15,5)}
e) {(5,10), (10,5)}
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b) {(10,5), (10,5)}
d) {(5,10), (5,10)}

ordem,

uma

proporção.

Sabendo

que

AB = x + 2 ,

C D = 2 x − 2 , E F = 20 m e G H = 32m , os valores, em
metros, de A B e C D são, respectivamente:

a) 10 e 15
c) 10 e 19
e) 15 e 24

b) 15 e 23
d) 10 e 24

FÍSICA
41) A figura mostra um trecho (fora de escala) de uma régua
cuja menor divisão é o milímetro e um segmento de reta MN.

O comprimento do segmento MN, em metro, é
a) 2,7
b) 2,75
c) 1,75
d) 0,0175
e) 0,017
42)O sistema Solar, até agosto de 2006, era constituído por
10 corpos celestes principais: o Sol e 9 planetas. A partir
dessa data, NÃO se inclui mais no rol dos planetas:
a) Lua.
b) Mercúrio.
c) Eris.
d) Ceres.
e) Plutão.
43)Um automóvel percorreu um trecho de 30 km, de uma
estrada, em 45min. A velocidade escalar média desse
automóvel, em km/h, nesse trecho, foi de:
a) 75
b) 40
c) 30
d) 15
e) 1,5

0, 5
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40) Os segmentos A B , C D , E F , e G H formam, nessa

= 50

44)A unidade de força, no Sistema Internacional de
unidades, é o:
a) pascal.
b) dinamômetro.
c) newton.
d) kelvin.
e) quilograma.
45)Um corpo de massa 4,0 kg move-se com velocidade
constante de 3,0 m/s. A partir de um certo instante, adquire
uma aceleração de 1,0 m/s2, durante um certo intervalo de
tempo, alterando sua velocidade para 5,0 m/s. O trabalho
da força resultante sobre o corpo nesse intervalo de tempo,
em joules, foi de:
a) 32
b) 45
c) 60
d) 180
e) 240
46)O aparelho de ultra-som tem inúmeras utilizações na
indústria e na medicina. As ondas produzidas por esse
aparelho se caracterizam por serem ondas:
a) eletromagnéticas.
b) mecânicas.
c) transversais.
d) elásticas.
e) hertzianas.
47)A unidade de temperatura do Sistema Internacional de
unidades é o kelvin. O chamado zero absoluto, (zero kelvin)
vale – 273ºC. O ponto de ebulição da água (100ºC) à pressão
de 1atm, vale, em kelvin:
a) 373
b) 273
c) 173
d) 137
e) 100

48) Com relação à carga elétrica, considere as três
afirmações a seguir.
I - É uma grandeza que se conserva, não podendo ser criada
ou destruída.
II- Exerce e fica sujeita à ação de forças elétricas.
III- É constituída por dois tipos: positiva e negativa.
Dentre essas afirmações,
a) apenas a I é correta.
b) apenas a II é correta.
c) apenas a III é correta.
d) apenas a II e a III são corretas.
e) todas são corretas.
49) Em um alojamento, um estudante possui em seu quarto os
aparelhos elétricos listados na tabela. Na tabela também estão
indicados a potência e o tempo médio de uso desses aparelhos.
APARELHO

TV
Geladeira
Ferro elétr ico

(kW)
0,100
0,200
1,000

POTÊNCIA

TEMPO MÉDIO

4 h diárias
10 h diárias*
1 h semanal

* corresponde ao tempo em que o compressor fica ligado

Considerando um período de 30 dias (4 semanas), o
consumo médio de energia elétrica desse estudante, em
kWh, será de:
a) 20
b) 39
c) 59
d) 76
e) 102
50)Foram as experiências de Michael Faraday que
possibilitaram a criação do dínamo rudimentar e,
posteriormente, nos permitiram produzir corrente elétrica
em larga escala, utilizando processos eletromagnéticos.
O princípio básico desse processo está:
a) na quantização da carga elétrica.
b) na geração de carga elétrica por atrito.
c) na indução eletromagnética.
d) na atração coulombiana.
e) no magnetismo terrestre.

QUÍMICA
51) Qual o volume ocupado por 4,0 gramas de prata sólida?
A densidade da prata é de 10,5 g.cm-3.
a) 0,48 cm3
b) 4,00 L
c) 0,48 L
d) 0,38 cm3
e) 4,00 dm3
52) Um elétrom em um tubo de raios catódicos, experimenta
uma aceleração constante de 1,0 x 10 -6 m.s -2 sobre uma
distância de 1,00 cm. Que força, em newtons (N), teve de
ser exercida sobre o elétron? A massa de um elétron
é 9,1 x 10-31 kg.
a) 9,1 x 10-37 N
b) 1,00 N
c) 9,1 x 10-7 N
d) 9,1 x 10-6 N
e) 1,00 x 10-34 N
53) Toda matéria é feita de várias combinações de forma
simples da matéria, chamadas elementos químicos.
Um elemento é uma substância formada por:
a) diferentes tipos de moléculas
b) diversos tipos de átomos
c) um único tipo de átomo
d) no mínimo 2 tipos de átomos diferentes
e) Nenhuma das alternativas anteriores

54) Que características têm em comum e em que são diferentes
os átomos de carbono-12, carbono-13, carbono-14?
a) Eles têm o mesmo número de massa, mas diferentes
números atômicos.
b) Eles têm diferentes números de prótons, mas mesmo
número de nêutrons.
c) Eles têm mesmo número de elétrons, mas diferente número
de prótons.
d) Eles têm o mesmo número de nêutrons, mas diferente
número de elétrons.
e) Eles têm o mesmo número atômico, mas diferentes números
de massa.
55) Quais íons, respectivamente, formam o nitrogênio e o
cálcio? O nitrogênio pertence ao grupo V e o cálcio pertence
ao grupo II da tabela periódica.
a) N-5, Ca+2
b) N-3, Ca+2
c) N-5, Ca+1
d) N-3, Ca+1
e) N-2, Ca+2
56) A equação nuclear do decaimento α do polônio-211:
A
4
E+ 2α. Nesta equação, A e Z valem respectivamente:
Z

211
94P O

a)
b)
c)
d)
e)

211 e 78
207 e 82
211 e 82
207 e 80
200 e 80

57) O método de pasteurização conhecida com UHT (Ultra
High Temperature) aplicado para o leite “longa vida” utiliza,
durante três a cinco segundos, temperaturas que vão de:
a) 50ºC a 70ºC
b) 20ºC a 40ºC
c) 270ºC a 290ºC
d) 230ºC a 250ºC
e) 130ºC a 150ºC
58) O processo de refrigeração e congelamento consiste
em manter os alimentos nas faixas de temperaturas
respectivas:
a) Refrigeração: 0ºC a 7ºC. Congelamento: -18ºC ou inferiores
b) Refrigeração: -18ºC ou inferiores. Congelamento:
0ºC a 7ºC
c) Refrigeração: -5ºC ou inferiores. Congelamento: 0ºC a 7ºC
d) Refrigeração: 0ºC a 10ºC. Congelamento: 0ºC a -5ºC
e) Nenhuma das anteriores
59) A alumina é o principal componente da bauxita. Ela é
obtida após purificação conhecida como processo Bayer.
O Al(OH)3 é submetido ao aquecimento, formando alumina
e liberando água como representado na equação a seguir:
2Al(OH)3 + calor
Alumina + 3H2O. A fórmula da
alumina é:
a) Al(OH) 4
b) Al(OH) 3
c) Al 2 O 3
d) AlO 2
e) Al(OH) 2
60) A filtração e a decantação são técnicas de separação que
utilizam, respectivamente, as seguintes propriedades físicas:
a) Ponto de ebulição e solubilidade
b) Adsorção e ponto de ebulição
c) Solubilidade e ponto de ebulição
d) Solubilidade e densidade
e) Densidade e adsorção
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BIOLOGIA
61)A pele humana é um órgão complexo, responsável por
diversas funções fundamentais à vida, como proteger nosso
corpo, ser responsável por nossa sensibilidade táctil e pela
manutenção da temperatura corporal. Os dois tecidos que
formam a pele humana são:
a) cartilagem e musculatura lisa
b) derme e cartilagem
c) epiderme e derme
d) epiderme e musculatura lisa
e) epiderme e cartilagem
62)A vacinação contra um vírus consiste em:
a) impedir que vírus infectantes penetrem no corpo
b) injetar na pessoa o vírus atenuado, que ativa a
defesa corporal
c) injetar na pessoa drogas que destroem os vírus
d) injetar na pessoa antibióticos específicos contra
doenças virais
e) impedir que os vírus se reproduzam no organismo
das pessoas
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63)Sobre o corpo humano, assinale a alternativa correta:
a) o processo digestivo transforma pequenas moléculas de
nutrientes em moléculas maiores, que ficam estocadas
no organismo
b) o processo digestivo transforma grandes moléculas de
nutrientes em moléculas menores, que possam ser
absorvidas pelo organismo
c) os cinco sentidos do corpo humano são: olfato, paladar,
audição, visão e equilíbrio
d) os dois principais hormônios sexuais femininos produzidos
pelos ovários são progesterona e testosterona
e) a maioria das veias transporta sangue “rico” em oxigênio
64)Para produzir eletricidade, em uma hidrelétrica, é
necessária a construção de uma barragem para represar
a água, que correrá de alto a baixo, movendo as turbinas
da usina e acionando geradores. Entre os possíveis
impactos ambientais causados por essa construção, devem
ser destacados:
a) aumento do nível dos oceanos e chuva ácida
b) chuva ácida e efeito estufa
c) alteração do curso natural dos rios e poluição atmosférica
d) alagamentos e desequilíbrio da fauna e da flora
e) poluição atmosférica e alagamentos

