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Matemática e suas Tecnologias
01. Considerando os conjuntos descritos a seguir,
A = {todos números naturais que são múltiplos
de 4, mas não são múltiplos de 5}
B = {todos números naturais que são múltiplos de
4, mas não são múltiplos de 20}
C = {todos números naturais que são múltiplos
de 3, mas não são múltiplos de 5}
D = {todos números naturais que são múltiplos
de 3, mas não são múltiplos de 20}
temos que

(A) A  B e C  D
(B) A  B e C  D
(C) A  B e C  D
(D) A  B e D  C
(E) A  B e C  D

02. O número log3 30 está entre
(A) 0 e 1
(B) 1 e 2
(C) 3 e 4
(D) 4 e 9
(E) 9 e 11
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INSTRUÇÃO: Responda à questão 03 com base no
infográfico e na notícia abaixo.

Distribuição e Revenda

17%
Custos Etanol Anidro

12%
ICMS

28%
CIDE e PIS/PASEP e COFINS

07%
Realização Refinaria

36%

Adaptado de: Petrobras. Disponível em <http://
www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-deprecos/gasolina/>
Acesso em: 03 set. 2014

11 estados terão produtos e serviços
sem impostos nesta 6ª
Ação pelo Dia da Liberdade de Impostos
promoverá oferta de produtos, refeições e
combustíveis sem impostos em várias cidades.
Empreendedores, empresários e diversas instituições
oferecem, nesta sexta, produtos e serviços, como
refeições e combustíveis de carros, com preços
livres de impostos. A iniciativa faz parte do Dia de
Respeito ao Contribuinte e da Liberdade de Impostos
(DLI), coordenado pela Confederação Nacional dos
Jovens Empresários (Conaje).
Disponível em <http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/11estados-terao-produtos-e-servicos-sem-impostos-nesta-6a>
Acesso em: 03 set. 2014

03. Um consumidor abasteceu o tanque de seu carro
em um posto de gasolina que aderiu à campanha
referida na notícia e pagou R$ 78,00. Quanto ele
pagaria, em reais, se o mesmo posto não tivesse
adotado tal medida?
(A) 50,70
(B) 105,30
(C) 113,00
(D) 120,00
(E) 140,00
3
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04. A equação

2x  x 2  2 tem quantas soluções

reais?
(A) Nenhuma.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.

05. O quadrado ABCD abaixo tem 6 cm de lado e E,
F, G e H são pontos médios de seus lados.
Considerando os quadrados hachurados, se o
padrão de construção dos mesmos seguir
infinitamente (com cada lado sempre igual à
metade do lado do quadrado imediatamente
maior), então a área da região hachurada seria
dada por

(A) 9 cm 2
(B) 10 cm 2
(C) 12 cm 2
(D) 15 cm 2
(E) 16 cm 2

4
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06. O par ordenado que é solução da equação
 1 2  x 
 3
5
matricial   2 1  y    2    8  é o centro

  
 
 

de qual das circunferências abaixo?
(A) (x  2) 2  (y  2) 2  1
(B) (x  2) 2  (y  2) 2  4
(C) (x  1) 2  (y  2) 2  4
(D) (x  2) 2  (y  1) 2  1
(E) (x  1) 2  (y  1) 2  1

07. Considere as afirmações a seguir

I - sen2 1440  cos2 1440  1
II - Para todo x, tan 2 x  sen 2 x
III - Para todo x, cosx  sen(x  90 0 )
Qual (quais) está(estão) correta(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

08. Na figura a seguir ABCD é um retângulo 5 x 12.
As retas perpendiculares AC e BT dividem o
retângulo em três triângulos. A razão entre as
áreas do triângulo menor e do triângulo maior é
dada por

(A)

5
12

(B)

5
13

(C)

12
13

(D)

25
144

(E)

25
169
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09. Abaixo está representada a planificação de um
cubo, com um vértice identificado pela letra A e
os demais pelos números de 1 a 13. Na
composição espacial do cubo, a soma dos
números que representam os vértices que
coincidirão com o vértice A é dada por

(A) 8
(B) 9
(C) 11
(D) 20
(E) 23

10. Em uma urna são depositadas 5 bolas vermelhas,
6 bolas azuis e 4 bolas amarelas, todas com
mesmo formato e tamanho. Se duas bolas forem
retiradas sucessivamente, sem reposição, a
probabilidade de que elas sejam de mesma cor é
mais próxima de
(A) 10%
(B) 15%
(C) 30%
(D) 45%
(E) 60%
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do Carbono
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias
11. O soro caseiro, excelente para evitar a desidratação causada por vômitos e diarreia, é preparado com
20 g de açúcar refinado; 3,5 g de sal refinado e 1 litro de água filtrada ou fervida.
Com relação à solução de soro caseiro, é correto afirmar que

(A) a reação química entre o açúcar e o sal é o que produz o princípio ativo do mesmo.
(B) as moléculas de açúcar e sal se dissociam em seus cátions e ânions.
(C) ao evaporar toda a água, num recipiente adequado, teremos aproximadamente 23,5 g de sólido no
final.
(D) o sal é uma função orgânica, e o açúcar, uma substância inorgânica.
(E) para prepararmos 2 500 mL de solução, precisaremos de 50 g de açúcar refinado e 7,5 g de sal
refinado.
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12. Coloca-se em contato uma barra de zinco com uma solução de sulfato de cobre 1 mol/L. Sabendo que o
zinco se oxida, é correto afirmar que
(A) o átomo de cobre sofre oxidação, ganhando 2 elétrons, que são recebidos pelo zinco metálico.
(B) este é um exemplo de uma reação chamada de dupla troca.
(C) a solução de sulfato de cobre sofre uma oxidação, por isso é conhecida como uma solução redutora.
(D) 1 mol de zinco metálico produz 1 mol de cobre metálico, sabendo que utiliza-se exatamente 1 litro da
solução de sulfato de cobre 1 molar.
(E) não há formação de cobre metálico porque um metal não pode se transformar em outro.

13. Com relação à estrutura química da vitamina riboflavina (B2), representada abaixo,

Disponível em <http://it.wikipedia.org/wiki/Riboflavina>
Acesso em: 11 set. 2014

é correto afirmar que
(A) a sua massa molecular é aproximadamente 376 g/mol.
(B) a sua fórmula molecular é representada por C17H20N4O6
(C) há a presença de grupamentos laterais de metila e pentila.
(D) os grupos funcionais orgânicos presentes são álcool, amina e ácido carboxílico.
(E) a cadeia carbônica é do tipo homogênea.

8
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14. Na figura desta questão, representamos o perfil de dois trilhos, dispostos lado a lado, contidos em um
plano vertical, com um desnível H entre seus extremos. As extremidades dos trilhos em A, assim como
em C, estão niveladas entre si. Nos dois trilhos, o trecho BC é reto e horizontal. O trecho ADB é retilíneo.
Realiza-se uma experiência com dois pequenos blocos idênticos, que saem simultaneamente, a partir do
repouso, do ponto mais elevado dos trilhos, localizado em A, e deslizam até C, sem atrito com os trilhos
e sem sofrer influência do ar.
Das afirmativas a seguir, que descrevem os movimentos dos blocos ao longo dos trilhos, assinale a que
está INCORRETA.

(A) Os blocos percorrerão o trecho BC com a mesma velocidade.
(B) Os blocos percorrerão o trecho BC com velocidade constante.
(C) Os blocos, ao percorrerem os trechos em desnível, terão acelerações constantes.
(D) O bloco que percorre o trilho AEB chegará em C primeiro.
(E) A aceleração média, nos trechos em desnível, será maior para o bloco que percorre o trilho AEB.

15. Um estudante de física comprou duas lâmpadas incandescentes para repor em sua residência, onde a
tensão da rede elétrica é de 220 V. Ao chegar em casa, ele percebeu que as lâmpadas tinham especificações
de voltagem 110 V. Os valores nominais de potência das lâmpadas são de 60 W e 75 W. Certo do risco de
“queimá-las” com a simples substituição, o estudante fez uma ligação em série entre as lâmpadas que
havia comprado e as ligou a uma tomada da casa. Dessa forma, ele conseguiu acender as lâmpadas e
iluminar o ambiente desejado.
Sobre as características físicas e o funcionamento das lâmpadas, assinale a alternativa correta.
(A) As lâmpadas ficam submetidas à mesma tensão de 110 V.
(B) A intensidade da corrente elétrica é maior na lâmpada de 75 W.
(C) O brilho será mais intenso na lâmpada de 75 W.
(D) As resistências elétricas dos filamentos das lâmpadas são de mesmo valor.
(E) As lâmpadas serão percorridas pela mesma corrente elétrica.

9
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16. Entre os fenômenos físicos que nos rodeiam,
destacam-se as ondas. Ondas são oscilações que
propagam energia à distância, sem envolver
necessariamente o movimento de sua fonte.
Neste universo, podemos citar o som, a luz, as
ondas no mar, de rádio e de telefone celular.
A seguir, são apresentadas situações que
descrev em f enômenos de propagação
ondulatória.

17. O daltonismo é uma doença recessiva ligada ao
sexo, na qual as pessoas afetadas não conseguem
distinguir certas cores. Uma mulher, normal para
o daltonismo e homozigota para esta
característica, está esperando um filho do sexo
masculino de um homem daltônico. Ela está
preocupada com a possibilidade de seu filho
herdar o gene para o daltonismo do pai.
Sobre essa possibilidade está correto afirmar que

Assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) O arco-íris é um exuberante fenômeno
natural decorrente da dispersão da luz solar
incidente nas gotas de água na atmosfera.
Nesse processo, estão presentes a refração
e a reflexão da luz branca oriunda do Sol.
(B) Um morcego emite ondas sonoras
ultrassônicas para se orientar em voo e para
localizar com precisão um inseto em
movimento. Os fenômenos ondulatórios
presentes na localização de um inseto pelo
morcego são a reflexão e o efeito Doppler.
(C) Quando viajamos de carro por uma região
com morros, com o rádio sintonizado em uma
estação de FM, conseguimos escutá-la
mesmo não vendo a antena transmissora que
está localizada a dezenas de quilômetros de
onde estamos. O fenômeno presente na
propagação das ondas de rádio, ao
contornarem obstáculos, é a difração.
(D) Durante uma tempestade, uma pessoa
observa um relâmpago e somente após
alguns segundos escuta o barulho do trovão
correspondente. Isto ocorre porque a
percepção da luz, independente da distância
da fonte, é instantânea, não havendo limites
para sua velocidade de propagação; ao
contrário do som, que possui uma velocidade
de propagação definida.
(E) O pianista ao tocar uma sequência de notas
em teclas diferentes ao longo do teclado, está
mudando a frequência do som produzido pelo
piano. O toque transmite uma vibração à
corda do piano, estabelecendo nela uma onda
estacionária, resultado de ref lexões e
interferências das ondas que se propagam
na corda.
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(A) o menino herdará o gene para daltonismo do
pai, porém, não irá desenvolver a doença,
tendo em v ista que a mãe é normal
homozigota para a doença.
(B) o menino herdará o gene para daltonismo do
pai e será daltônico, pois, como é uma doença
ligada ao sexo, está relacionada ao
cromossomo Y, sendo passado de pai para
filho.
(C) a probabilidade de o menino herdar o gene
para o daltonismo do pai é de 50%.
(D) a probabilidade de o menino herdar o gene
para o daltonismo do pai é de 25%.
(E) a probabilidade de o menino herdar o gene
para o daltonismo do pai é zero.
18. Complete as lacunas abaixo.
Os corais pertencem à classe Anthozoa, do Filo
________________________. Alguns outros
representantes deste f ilo são as hidras,
______________________, anêmonas-do-mar e
caravelas.
A alternativ a que contém os termos que
completam corretamente as lacunas é
(A) cnidaria  medusas
(B) porifera  esponjas
(C) platyhelmintes  planárias
(D) trematoda  medusas
(E) cnidaria  esponjas
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19. Certos protozoários vivem no tubo digestório de
cupins, onde auxiliam estes insetos a realizar a
quebra das moléculas de celulose da madeira,
através da produção da enzima celulase. Estes
protozoários também se alimentam de celulose e
sobrevivem somente no tubo digestório dos
cupins. Em contrapartida, outros protozoários
causam sérios danos à nossa saúde, utilizandose de nosso organismo para seu crescimento,
alimentação e reprodução.
As relações ecológicas descritas acima são,
respectivamente, as de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comensalismo e predação.
protocooperação e inquilinismo.
mutualismo e parasitismo.
inquilinismo e parasitismo.
mutualismo e predação.

20. Analise as afirmativas sobre os mecanismos de
defesa do corpo humano.
I - Mecanismos de defesa inespecíficos não
distinguem um agente infeccioso de outro;
são também chamados de sistema imunitário
inato.
II - Mecanismos de defesa específicos são
também chamados de sistema imunitário
adquirido ou adaptativo, do qual participam
os órgãos linfoides, linfócitos e plasmócitos.
III - Um elemento estranho capaz de estimular
uma resposta imune do organism o é
denominado de imunoglobulina.
IV - O sistem a im unitário responde a um
elemento estranho produzindo uma proteína
específica chamada de antígeno.
Estão corretas apenas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
II e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

11
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Ciências Humanas e suas
Tecnologias
21. Leia atentamente o trecho a seguir.
A proximidade temporal entre a instauração da
Inquisição no reino e o processo efetivo de
colonização da América portuguesa a partir da
década de 1530 contribuiu para que muitos
cristãos-novos que se sentiam ameaçados em
Portugal decidissem atravessar o Atlântico em
direção ao Brasil, onde participav am da
organização política e social existente.
[...] A presença do Santo Ofício no Brasil acabaria
por mudar este quadro de relativa harmonia.
Durante as visitações da Inquisição ao Nordeste,
entre 1591 e 1595 (Bahia, Pernambuco, Itamaracá
e Paraíba) e entre 1618 e 1621 (Bahia), vários
cristãos-nov os seriam insistentemente

(C) a Reforma Protestante ocorrida no século
XVI preocupou a Igreja Católica, como se
pode observar pela ação intensificada do
Tribunal do Santo Ofício, instrumento muito
usado pela Contrarreforma para impedir
quaisquer ameaças à fé católica.
(D) a tradição de compreensão e tolerância dos
cristãos-novos os colocou em oposição à
exploração do trabalho dos indígenas e dos
africanos aqui no Brasil, sendo esta a causa
da perseguição a eles.
(E) os cristãos-novos, que estavam vindo de
várias partes da Europa, tentaram tomar para
si as colônias americanas, conquistando-as
dos reinos católicos, motivando assim a
perseguição empreendida pela Inquisição.

denunciados.
Disponível em <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/
desde-o-inicio>
Acesso em: 15 set. 2014

Cristão-novo era a denominação atribuída aos
judeus portugueses que foram obrigados a se
converter ao catolicismo, a partir de 1496, durante
o reinado de D. Manuel. Com relação a esse
grupo, podemos afirmar que a perseguição contra
eles no Brasil se relacionava aos problemas que
a Europa atravessava à época.
Sobre isso, é correto afirmar que
(A) a lógica da exploração econômica em todas
as colônias da América era a mesma,
independente do reino colonizador, logo a
Inquisição serviu para atacar aqueles que se
opunham a esse modelo de exploração.
(B) a desconfiança das autoridades portuguesas
era tamanha, preocupadas que estavam em
eliminar possíveis influências espanholas
sobre sua col ônia que, qualquer
demonstração de simpatia aos espanhóis,
como a dos cristãos-novos, resultava em
perseguição.
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22. O pensador francês Jacques Bossuet (1627-1704)
acreditava que a monarquia era algo sagrado. Na
sua visão, os reis cristãos eram instrumentos de
Cristo, os representantes diretos do próprio Deus
na Terra, eleitos diretamente por Ele para
reinarem.
Essa maneira de Bossuet pensar a política, de
uma perspectiv a religiosa, satisf azia
principalmente aos interesses
(A) das monarquias absolutistas.
(B) da democracia das cidades italianas.
(C) das nobrezas feudais.
(D) do teocentrismo medieval.
(E) dos camponeses supersticiosos.
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23. No ano de 2013, quase cento e oitenta anos depois de falecido, o Imperador D. Pedro I voltou a ser
notícia. Seus restos mortais foram alvo de uma detalhada exumação que revelou mais informações a
respeito de suas condições de saúde e circunstâncias de sua morte. Trasladado para o Brasil em 1972,
por ocasião das comemorações do sesquicentenário da independência, esta foi a primeira vez em que o
cadáver do primeiro imperador brasileiro foi alvo de análise mediante o emprego de alta tecnologia.
A partir das informações presentes no enunciado e considerando as circunstâncias da morte, bem como
a transferência dos restos mortais de D. Pedro I para o Brasil, assinale a alternativa correta.
(A) A proclamação da República em Portugal, ocorrida em 1971, teve como consequência o desprezo
ao passado monárquico do país, o que levou ao envio dos restos mortais de D. Pedro I para o Brasil.
(B) Ao renunciar ao trono brasileiro em favor de seu filho, D. Pedro I acabou voltando a Portugal para
combater seu irmão D. Miguel, que tomara o trono real, morrendo logo após derrotá-lo, foi enterrado
por lá, repousando em solo português até as comemorações dos cento e cinquenta anos da
independência brasileira.
(C) O desprezo de D. Pedro II durou por toda a vida, fato que fez com que se mantivessem afastados do
Brasil os restos mortais de seu pai (morto na miséria), prática que perdurou durante a República
instalada em 1889, tendo sido relembrado apenas quando os militares assumiram o poder em 1964,
repatriando-o como forma de homenagem.
(D) Considerado traidor da Coroa portuguesa, ao pisar naquele país em 1831, D. Pedro I foi preso,
julgado, condenado e degredado para uma colônia africana aonde veio a falecer e seu cadáver
acabou enterrado em lugar incerto, o mesmo sendo considerado perdido até 1972, quando então foi
mandado de volta para o Brasil.
(E) Em virtude de não ter reconhecido a independência brasileira, Portugal manteve a guarda dos
restos mortais do primeiro imperador como forma de afrontar sua ex-colônia, conduta adotada até
1972, ano em que formalmente aceitou a separação do Brasil.
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24. Observe a imagem a seguir.

Disponível em <http://www.hortolandianews.com.br/copa-vem-de-nos/>
Acesso em: 30 ago. 2014

A crítica social presente na charge está relacionada diretamente com o contexto social vivido no Brasil
nos dois últimos anos. Sobre o mesmo, podemos afirmar que a charge
(A) faz referência à insatisfação da torcida brasileira em decorrência da derrota humilhante sofrida pela
seleção nacional frente à alemã, fator que estimulou greves e protestos em grande escala nas
principais cidades do país.
(B) ressalta o protesto realizado por uma grande parcela da população que, indignada com os gastos
empreendidos para a realização do mundial, procurou frequentar outros tipos de espetáculos durante
as partidas de futebol, o que resultou em uma das Copas com menor presença de público em todos
os tempos.
(C) foi influenciada pelas manifestações políticas realizadas por vários dos jogadores de futebol que
estiveram no Brasil, algo que repercutiu no amadurecimento político dos cidadãos brasileiros que se
preparavam para votar nas eleições estaduais e federais do ano passado.
(D) sugere que os gastos para a preparação da Copa em um país cujas cidades ainda carecem de
alguns serviços de qualidade provocaram críticas de uma parcela da população que, no entanto,
assim mesmo se interessou pelos jogos da Copa, fato observado pela grande presença de público,
evidenciando a contraditória paixão pelo futebol que caracteriza parte dos brasileiros.
(E) mostra o otimismo do brasileiro que, sempre manifestando paixão pela seleção nacional, apoiou
completamente a Copa aqui realizada, valorizando todas as obras necessárias ao evento, não
aceitando as críticas realizadas pela FIFA contra os preparativos feitos pelo Comitê Organizador do
evento.
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25. Assinale a alternativa que expressa a relação histórica existente entre o conceito de Guerra Fria e o
contexto atualmente vivido na Ucrânia.
(A) Mais uma vez a Ucrânia se coloca numa condição de oposição à Rússia, da mesma maneira que
fez durante a Guerra Fria, quando manifestou apoio aos Estados Unidos da América, principalmente
no episódio da “Crise dos Mísseis” em Cuba.
(B) Embora militarmente inferior e ameaçada, tanto pela Rússia quanto pelos Estados Unidos, a Ucrânia
mostra uma posição de independência em relação às duas grandes potências, relembrando sua
conduta durante a Guerra Fria, quando ajudou a formar o conhecido Bloco dos Não-Alinhados que
veio a dar origem à expressão Terceiro Mundo.
(C) A Ucrânia vem mostrando, atualmente, uma postura de gradual e constante alinhamento com a
política da Rússia nos assuntos internacionais, de igual maneira como ocorreu durante a década de
1960, quando abandonou o bloco capitalista para integrar a União Soviética, que era liderada pela
Rússia.
(D) Rússia e China colocam-se atualmente em posições divergentes, sendo que a última conta com o
apoio explícito da Ucrânia e dos EUA, situação semelhante a do rompimento do bloco socialista,
quando o líder chinês Mao Tsé Tunaos russos.g condenou os rumos adotados pelo socialismo russo
de Nikita Kruschev durante a Guerra Fria travada pelos dois países socialistas.
(E) O fato de a Rússia estar diretamente envolvida em uma disputa política, na qual os Estados Unidos
se colocam como opositores, faz lembrar a época em que Rússia e Ucrânia integravam a União
Soviética, período marcado pelo enfretamento de duas superpotências e que durou até o início da
década de 1990. No entanto, no contexto atual, a Ucrânia se coloca em posição antagônica aos
russos.
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26. “O conflito de Darfur é um conflito armado em
andamento na região de Darfur, no oeste do
Sudão, que opõe principalmente os Janjaweed
(milicianos recrutados entre os baggara) e os
povos não-árabes da região. O governo sudanês,
liderado pelo general Omar Hassan AL-Bashir,
embora negue publicamente que apóia os
Janjaweed, tem fornecido armas e assistência”.

III - o Sudão do Sul nasceu em 2011 como um
dos países mais pobres do mundo, com a
maior taxa de mortalidade materna, com a
maioria das crianças fora da escola e com
um índice de analfabetismo que chega em
84% entre as mulheres.

“ A Criação do Estado Independente do Sudão do
Sul é realizada após 12 anos de guerra civil e
deixou 1,5 milhão de mortos. Em janeiro de 2011,
99% dos eleitores do Sudão do Sul votaram a
favor da separação da região”.

IV - a maior parte dos campos petrolíferos
concentra-se no Sudão do Sul próximo à
fronteira. Já as refinarias localizam-se no
Sudão do Norte, e os oleodutos atravessam
o Norte para o petróleo ser exportado através
do Mar Vermelho. Estes fatores têm levado
a instabilidades na região, e analistas temem
a retomada da guerra civil.

Disponível em <http://www.oficinadoestudante.com.br/site_novo/
tira-duvidas.php?codigo=2708>
Acesso em: 30 ago. 2014

Estão corretas apenas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e IV.
I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

27. A partida final pela decisão da Copa do Mundo
FIFA 2014, foi realizada no Estádio do Maracanã,
no Rio de Janeiro, às 16h. A cidade do Rio de
Janeiro encontra-se no mesmo fuso horário de
Brasília, cuja longitude é de 47º Oeste. Em Berlin,
que se encontra na longitude de 13º Leste, o início
da partida ocorreu às
(A) 18h
(B) 19h
(C) 20h
Disponível em <http://unpolicebrasil.blogspot.com.br/2012/07/
sudao-do-sul-1-aniversario-de.html>
Acesso em : 30 ago. 2014

Os conflitos na região descrita no mapa acima já
provocaram muitas mortes.
Sobre estes conflitos, é correto afirmar que
I - o conflito que resultou na divisão do Sudão
em 2011 ocorreu entre o Norte (cristão e
animista) e o Sul (árabe e muçulmano).
II - o conflito na região de Darfur é de natureza
étnico-cultural.
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(D) 21h
(E) 22h
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28. Em um mapa de escala 1:500.000, um parque
estadual que tem a forma de um quadrado foi
representado com 7 cm de lado. Qual é a área
deste parque em km 2 ?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35
350
1225
3500
12250

30. Há 100 anos, iniciava uma das mais sangrentas
batalhas entre povos no mundo. A Primeira
Guerra Mundial (1914-1918) causou milhões de
mortes e muita destruição na Europa. Todo esse
terror provocado pelo homem levou, no final da
guerra, também à fragmentação espacial da
Europa e à formação de novos Estados-Nação.

29. A Lei nº 12.651/2012 do Novo Código Florestal,
o
no seu artigo 3 , inciso I trata da área que
compreende a Amazônia Legal.
Assinale a alternativa que apresenta os estados
que possuem a totalidade de seu território inserido
na área da Amazônia Legal.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mato Grosso e Roraima.
Tocantins e Roraima.
Maranhão e Mato Grosso.
Tocantins e Maranhão.
Mato Grosso e Tocantins.

Disponível em <http://soprahistoriar.blogspot.com.br/2011/10/
trabalho-com-mapas-1-guerra-mundial.html>
Acesso em: 15 set. 2014

Os Estados-Nação que surgiram após a Primeira
Guerra Mundial foram
(A) Polônia, Suécia e Noruega.
(B) Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária.
(C) Lituânia, Bulgária e Albânia.
(D) Noruega, Finlândia e Suécia.
(E) Letônia, Finlândia e Estônia.
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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
INSTRUÇÃO: Responda às questões 31 a 40 com base no texto abaixo.
Frases que fisgam e aberturas sedutoras ou por que os romances têm as primeiras páginas
Já observou as pessoas na livraria? Elas pegam o livro de uma estante, leem a capa, depois a quarta
capa, depois as páginas de elogios (aquelas poucas só com elogios solicitados), e então... o quê? Você sabe
essa. Dificilmente vi alguém pular para o meio do capítulo vinte e três. Portanto, é melhor que aquela página
diga a que veio. Caso contrário, o livro volta para a estante. Você não pode ler todos eles.
Precisamos das primeiras páginas – e os romancistas também precisam. Desde o cabeçalho, o
romance começa a exercer sua magia sobre os leitores. Talvez mais notavelmente, os leitores também
começam a exercer a magia deles sobre o romance. O começo de um romance é de modo diferente a
negociação de um contrato social um convite para dançar uma lista de regras do jogo e uma sedução
bastante complexa. Eu sei eu sei – sedução? Parece extremo não é?
Mas é isso o que acontece no começo de um romance. Estão nos pedindo para comprometer uma
boa parte do nosso tempo e energia em uma iniciativa com muito pouca garantia quanto ao que ela tem pra
nós. É aí que entra a sedução. E ela quer nos dizer o que acha importante, tanto que mal pode esperar pra
começar. Talvez mais importante, quer que fiquemos envolvidos. Quando acabar, podemos nos sentir
cortejados, adorados, apreciados, ou abusados, mas será sempre um caso para lembrar. A abertura de um
romance é um convite para entrar e jogar. [...] (adaptado)
FOSTER, Thomas C. Para ler romances como um especialista. Trad. de Maria José Silveira. São Paulo: Lua de Papel, 2011. p. 13.

31. Em termos resumidos,
(A) o autor questiona a forma academicista, sem emoção (por consequência, sem sedução), como alguns
romancistas escrevem.
(B) infere-se que se trata de um texto voltado especialmente a quem pretende fazer da arte de escrever
um meio de vida.
(C) o texto dá dicas pertinentes, tanto a leitores como escritores, de como um texto não deve ser escrito.
(D) o texto, escrito de forma impessoal, reflete sobre a importância das informações sedutoras desde a
primeira página de um romance.
(E) o autor defende a proposta de que um romance já deva seduzir desde a primeira página, sob pena de
que o leitor não tenha interesse na leitura.

32. A palavra “Portanto”, destacada em negrito no primeiro parágrafo, apresenta ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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adição.
oposição.
conclusão.
comparação.
concessão.
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33. Todas as palavras (ou expressões) nas alternativas abaixo podem substituir convenientemente a expressão
“Caso contrário”, no primeiro parágrafo, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quando não.
Do contrário.
Senão.
Não obstante.
De forma oposta.

34. Os pronomes grifados em negrito “eles” (1º parágrafo), “deles” (2º parágrafo) e “ela” (3º parágrafo) estão
recuperando (ou retomando) palavras ou expressões utilizadas anteriormente. Qual das alternativas abaixo
contém a correta associação entre os pronomes e as palavras ou expressões recuperadas (ou retomadas)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

eles (livro) – deles (leitores) – ela (sedução)
eles (elogios) – deles (leitores) – ela (sedução)
eles (livro) – deles (romancistas) – ela (garantia)
eles (capítulo) – deles (romance) – ela (iniciativa)
eles (livro) – deles (leitores) – ela (iniciativa)

35. Na oração “Precisamos das primeiras páginas.”, o trecho grifado em negrito é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

objeto direto.
objeto indireto.
sujeito.
predicativo do sujeito.
predicado.

36. Qual é a única alternativa em que o trecho retirado do texto se encontra corretamente virgulado?
(A) O começo de um romance é, de modo diferente a negociação de um contrato social, um convite para
dançar, uma lista de regras do jogo, e uma sedução bastante complexa. Eu sei, eu sei – sedução?
Parece extremo, não é?
(B) O começo de um romance é, de modo diferente, a negociação de um contrato social, um convite
para dançar, uma lista de regras do jogo e uma sedução bastante complexa. Eu sei, eu sei – sedução?
Parece extremo, não é?
(C) O começo, de um romance, é de modo diferente, a negociação de um contrato social, um convite
para dançar, uma lista de regras do jogo e uma sedução bastante complexa. Eu sei, eu sei – sedução?
Parece extremo, não é?
(D) O começo de um romance é de modo diferente, a negociação de um contrato social, um convite para
dançar uma, lista de regras do jogo e uma sedução, bastante complexa. Eu sei eu sei – sedução?
Parece extremo, não é?
(E) O começo de um romance é de modo diferente a negociação de um contrato social um, convite para
dançar uma, lista de regras do jogo e uma sedução bastante complexa. Eu sei, eu sei – sedução?
Parece extremo, não é?
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37. Das alternativas a seguir, assinale a que melhor corresponde à expressão do texto “um convite para
dançar”.
(A) É um eufemismo, que consiste em substituir uma expressão por outra, mais leve. Nesse sentido, por
saber que a leitura de um romance é entediante, o autor optou por associá-la a algo mais prazeroso,
como dançar.
(B) Trata-se de uma expressão em sentido literal. Para o autor, ler um romance ou dançar envolvem a
mesma habilidade para qualquer que seja o praticante.
(C) É uma típica expressão da linguagem coloquial, utilizada pelo autor para caracterizar a formalidade
do texto.
(D) Trata-se de uma ironia, pois todos sabemos que dançar é muito mais agradável que ler um romance.
(E) Trata-se, em sentido mais amplo, de uma metáfora utilizada pelo autor para se referir ao começo de
um romance, que deve seduzir o leitor, como se estivesse recebendo um agradável convite para
dançar.
38. Todas as palavras nas alternativas abaixo substituem convenientemente “acha” (3º parágrafo), EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

considera.
acredita.
encontra.
julga.
pressupõe.

39. Em qual das alternativas abaixo encontra-se a única palavra que, destacada no texto (todas do 3º parágrafo),
representa uma possibilidade?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

muito
Quando
Mas
Talvez
tanto

40. Observe o trecho “Precisamos das primeiras páginas – e os romancistas também precisam.”, retirado do
texto. Em qual das alternativas abaixo há ERRO em sua reescrita, se quisermos manter o sentido original?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Precisamos das primeiras páginas? Os romancistas também precisam.
Precisamos das primeiras páginas, e os romancistas também precisam.
Precisamos das primeiras páginas (e os romancistas também precisam).
Precisamos das primeiras páginas; e os romancistas também precisam.
Precisamos das primeiras páginas. Os romancistas também precisam.
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Língua Inglesa
INSTRUÇÃO: Responda às questões 41 e 42 com base no texto abaixo.
Fire in the Blood
(Documentary - 2013)
Plot Summary
An intricate tale of “medicine, monopoly and malice”,
FIRE IN THE BLOOD tells the story of how Western
pharmaceutical companies and governments blocked
access to low-cost AIDS drugs for the countries of the global
south in the years after 1996 - causing ten million or more
unnecessary deaths - and the improbable group of people
(1) ____ decided to fight back. Shot on four continents and
including contributions (2) ____ global figures such as Bill
Clinton, Desmond Tutu and Joseph Stiglitz, FIRE IN THE
BLOOD is the never-before-told true story of the remarkable
coalition (3) ____ came together (4) ____ stop ‘the crime of
the century’ and save millions of lives in the process.
- Written by Anonymous
Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt1787067/
plotsummary>
Acesso em: 13 set. 2014

41. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta
(A) In the nineties, Western pharmaceutical companies and governments fought against the spreading of
AIDS.
(B) In the years after 1996, countries of the global south could not obtain cheap AIDS drugs.
(C) Western pharmaceutical companies avoided more than ten million AIDS deaths in the late nineties.
(D) Few people died of AIDS after 1996 because western pharmaceutical companies and governments
got involved in a prevention campaign.
(E) In the late nineties, a group of people who supported the Western pharmaceutical companies saved
millions of lives.
42. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas (1), (2), (3) e (4) do texto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

who – of – which – for
who – from – which – for
who – from – which – to
which – from – who – to
which – of – who – to
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INSTRUÇÃO: Responda às questões 43 a 45 com base no texto abaixo.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

The Paradox of Modern Life
We are now more wired than ever. Researchers from the University of Glasgow found that half of
the study participants reported checking their email once an hour, while some individuals check up to 30 to
40 times an hour. An AOL study revealed that 59 percent of PDA (Personal Digital Assistant) users check
every single time an email arrives and 83 percent check email every day on vacation.
“I live and die in email,” says IT manager Christopher Post in Camp Hill, Pa. “I found a PDA to be a
double-edged sword. It can certainly allow you to do a lot more in any given day, but there is certainly a
cost associated. I tend to lose out on a lot of other experiences, like when I should be paying attention at
the dinner table.”
You’ve got to take back control, says Edward Hallowell, MD, author of Crazy Busy: Overbooked,
Overstretched, and About to Snap! “The great thing about modern life is you can do so much,” he says,
“and the curse of modern life is you can do so much.”
It’s the new epidemic, Hallowell says. “People joke about being crazy busy. Sometimes they brag
about it, like being busy is a status symbol. But they don’t realize that it’s as harmful for them as obesity or
cigarette smoking.”
Disponível em <http://www.webmd.com/mental-health/features/when-technology-addiction-takes-over-your-life>
Acesso em: 12 set. 2014

43. A palavra “great” é empregada com o mesmo sentido em “The great thing about modern life is you can do
so much” (linha 12) e em
(A) We had a great time last Friday at the party.
(B) The Great Wall of China was built between 220–206 BC.
(C) Oh great ! That’s all I need - more bills to pay!
(D) He gave her a great deal of money.
(E) Catherine the Great was empress of Russia from 1762 to 1796.

44. Considere as seguintes afirmativas sobre algumas palavras e expressões usadas no texto.
I - “a double-edged sword” (linhas 07 e 08) equivale à “uma faca de dois gumes”.
II - “should” (linha 09) poderia ser substituída, sem prejuízo de significado, por
“ought to”.
III - “curse of modern life” (linha 13) pode ser traduzido como “ritmo da vida moderna”.
IV - “it” (linha 15) refere-se a “being crazy busy” (linha 14).

Estão corretas apenas as afirmativas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e II.
I e III.
II e IV
I, II e IV.
II, III e IV.
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45. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações, conforme elas estejam ou não de
acordo com o texto.
(00) An AOL study found that most of PDA users check their emails every day even when they are on
vacation.
(00) IT manager Christopher Post says that PDAs help us to pay attention to all our life experiences.
(00) The possibility of doing lots of activities in a day is a great thing and a curse at same time: that is the
paradox of modern life.
(00) Some people think that “being busy” is a status symbol.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F–F–
V–V–
V–F–
V–F–
V–F–

V–
F–
F–
F–
V–

V
F
V
F
V
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Língua Espanhola
INSTRUÇÃO: Responda às questões 41 a 45 com base no poema abaixo.
¡Te echo tanto de menos! Para ti “Querida Chica”. Nuestro caminar hacia el mar
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

¡Cuantos días y años bajaste conmigo este sendero!
Caminabas a mi lado, me mirabas, yo te hablaba,
notaba tu cansancio, te cogía en mis brazos,
y las dos juntas, compartíamos este universo.
Soportaste mis lágrimas,
sufrimientos, mis silencios,
dándome a cambio tu entereza,
tu presencia, tu cariño tan intenso.
¡Ten cuidado, Chica!
No te vayas a caer,
¡Ven aquí, a mi lado!
Para que te pueda proteger.
Y presurosa, tu venías,
a mi vera otra vez,
para poder las dos juntas,
terminar el sendero al atardecer.
Fuiste mi hijita querida,
donde yo volqué mi desesperación,
aquella que no arrancaba de mi pecho,
los puñales de tanto desamor.
Sentábamos, siempre en la misma roca,
tu a mi lado, mirando nuestro mar,
más al fondo, rocas negras erosionadas,
con las aguas que venían y luego se van.
Sonidos bravos, dulces a nuestros oídos,
ni la mejor sintonía,
compuesta por los Maestros,
llenaban nuestro espíritu tan hambriento.
Las dos formábamos un dúo perfecto,
tu sedienta de mis caricias,
yo ansiando alcanzar tener a mi lado
el amor tanto soñado.
Y aquí estoy de nuevo, sentada en el mismo lugar,
contemplando la inmensidad del mar,
pero esta vez llorando amargamente,
deseando tener como siempre,
tu ternura, tu mirada, tu consuelo.
Pero, cariño mío,
a mi lado, en presencia,
Ya no estás.
DOMINGUES, Katy. Disponível em http://www.crlemberg.com.br/poespa/katy/teechotantodemenos.htm.
Acesso em: 08 set. 2014

24

IFRS - PS 2015/1 - Superiores

41. Considere as seguintes afirmações a respeito do poema.
I - O eu lírico sente saudades de sua filha.
II - O eu lírico olhava o mar com a sua filha.
III - A pessoa a que o eu lírico se refere está viajando.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

42. A expressão “Te echo tanto de menos” que está no título do poema significa, em português
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quero-te bem menos.
Sinto tanto a tua falta.
Tu és tão pouco.
És a minha melhor parte.
Te quero muito.

43. As palavras “entereza” (linha 08) , presurosa (linha 16) e “hambriento” (linha 34) significam, em português,
respectivamente,
(A) inteireza, presumida e humilhado.
(B) entrega, presumida e ambientado.
(C) integridade, apressada e faminto.
(D) inteireza, apressada e perfeito.
(E) íntegra, digna e faminto.
44. As palavras que obedecem à mesma regra de acentuação são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lágrimas (linha 06), Sentábamos (linha 26) e espíritu (linha 34).
días (linha 01), aquí (linha 13) e volqué (linha 22).
volqué (linha 22), sintonía (linha 32) e mío (linha 47).
aquí (linha 13), espíritu (linha 34) e mío (linha 47).
lágrimas (linha 06), sintonía (linha 32) e espíritu (linha 34).

45. Considere as seguintes afirmativas sobre algumas palavras usadas no texto.
I

- “Caminabas” (linha 02) e “cogía” (linha 03) estão no mesmo tempo verbal.

II - “sendero” (linha 01) e “roca” (linha 26) são substantivos e significam, respectivamente, em português,
“caminho” e “rocha”.
III - “Ten” (linha 11) e “Ven” (linha 13) são verbos e estão no modo imperativo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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Prova de Redação
A revista Superinteressante, na edição de setembro de 2014, traz uma matéria intitulada “Política
sem mordomia – quem são e como vivem os políticos da Suécia – os mais frugais do planeta”. Dessa
reportagem, destacam-se alguns trechos:
“Luciano Astudillo, 41, vai e volta do trabalho de metrô. Mora num apartamento bem pequeno, que
nem quarto tem. Dorme na sala, num sofá-cama – que ele é obrigado a dividir com a filha quando recebe a
visita dela. Ele mesmo limpa a casa e lava suas roupas na lavanderia coletiva do prédio, onde há apenas
duas máquinas (é preciso agendar horário para usar uma) e algumas tábuas de passar. Luciano tem a própria
tábua, um de seus raros luxos, pois prefere passar as roupas em casa. Apesar da rotina modesta, ele é uma
das pessoas mais importantes em seu país. Desde 2006, é deputado no Riksdag, o Parlamento sueco. Assim
é a vida de um político na Suécia: o terceiro país menos corrupto do mundo. [...] Os suecos são famosos
pelas regalias que não dão a seus representantes. (...)
Os políticos suecos levam uma vida frugal porque o país foi o primeiro do mundo, em 1766, a criar
uma lei de transparência. Tirando os registros médicos dos políticos, e informações do exército, todo o resto
pode ser acessado pela população. Qualquer pessoa pode ver a declaração de Imposto de Renda dos
parlamentares e ler seus e-mails e correspondências oficiais. Dá até pra saber onde cada um almoçou, o que
comeu e quanto gastou, tudo devidamente documentado com notas fiscais. Algo difícil de imaginar na realidade
brasileira. (...)
‘No Brasil, há a sensação de que os políticos não representam o cidadão, que fazem as coisas por
interesse próprio’, diz a jornalista Claudia Wallin, que mora na Suécia há 9 anos... [...] Os deputados recebem
salário, pouco mais que o dobro de um professor. No Brasil, essa diferença é de 15 vezes. (...)
‘O combate à corrupção tem avançado no Brasil, mas lentamente’, afirma Claudio Weber Abramo, da
ONG Transparência Brasil. Para ele, cortar os benefícios que os políticos brasileiros recebem, tornando sua
vida mais parecida com a dos deputados suecos, seria atacar apenas a ponta do iceberg. Também é preciso
aproveitar mecanismos como a Lei de Acesso à Informação, que desde 2012 permite consultar dados de
todas as esferas de governo (federal, estadual, municipal), para fiscalizar as ações dos políticos no Brasil.
Colocar os políticos na linha é uma questão de vontade. E não só deles.”
KERN, Sarah. Política sem mordomia: quem são e como vivem os políticos da Suécia – os mais frugais do planeta. Revista
Superinteressante, São Paulo, edição 337, p. 52 – 55, setembro de 2014.

REDAÇÃO: Todos os dias nos vemos diante de inúmeras notícias sobre algum tipo de escândalo
envolvendo políticos brasileiros. Os casos tornaram-se tão comuns que passaram a fazer parte de nosso
cotidiano e não nos surpreendem mais. Em contrapartida, a classe política em geral passou a ser desacreditada.
Numa comparação com outros países, como, por exemplo, a Suécia, percebe-se o quão distante estamos no
Brasil de uma fórmula ideal, que assegure ao povo o que a política se propõe: o bem coletivo. Faça uma
reflexão e produza um texto dissertativo que discuta a seguinte questão: que tipo de mudança deveria
acontecer para que a política viesse efetivamente atender aos anseios populares? Questione, argumente,
analise, conclua, enfim, defenda seu ponto de vista em relação ao tema em questão.

INSTRUÇÕES
 Dê um título a sua redação no espaço destinado a esse fim.
 Você deverá elaborar um texto de caráter dissertativo, com extensão mínima de 18 linhas e máxima de
30 linhas, excluindo o título da contagem.
 Organize seu texto de forma clara e coerente.
 Redija de acordo com a norma culta da língua escrita.
 Utilize lápis apenas no rascunho.
 Ao transcrever sua redação para a folha definitiva, faça-o com letra legível e de tamanho regular,
usando caneta.
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