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AS QUESTÕES DE  01  A  30  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Mal secreto (Raimundo Correia) 

Se a cólera que espuma, a dor que mora 
N’alma e destrói cada ilusão que nasce, 
Tudo o que punge, tudo o que devora 
coração, no rosto se estampasse; 

Se se pudesse o espírito que chora 
Ver através da máscara da face, 
Quanta gente, talvez, que inveja agora 
Nos causa, então piedade nos causasse; 

Quanta gente que ri, talvez, consigo, 
Guarda um atroz, recôndito inimigo, 
Como invisível chaga cancerosa! 

Quanta gente que ri, talvez existe, 
Cuja ventura única consiste 
Em parecer aos outros venturosa! 

Vocabulário:  
Pungir: ferir; torturar. 
Atroz: desumano, cruel. 
Recôndito: escondido; desconhecido. 
Chaga: ferida aberta. 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

01 – Na primeira estrofe do soneto, destacam-se os seguintes 
sentimentos: 

a) ilusão e alegria 
b) raiva e mágoa 
c) piedade e amizade 
d) inveja e felicidade 

02 – Classifique em V (Verdadeiro) ou F (Falso) as condições 
propostas para sentirmos piedade, e não inveja de certas pessoas 
(1.ª, 2.ª e 4.ª estrofes). A seguir, assinale a seqüência correta. 

(  ) Se estivessem estampadas no rosto das pessoas as 
amarguras que elas carregam. 

(  ) Se o espírito que chora pudesse ser visto através da máscara 
da face. 

(  ) Se todos os sentimentos aflorados no rosto dessas pessoas 
fossem de felicidade. 

a) V – V – F  
b) F – F – V  
c) F – V – F  
d) V – F – V  
 

05 – Assinale a alternativa em que as palavras foram usadas no 
sentido denotativo. 

a) Enquanto o córrego chorava, a natureza se vestia de verde. 
b) O vento varria os telhados e as ruas naquela tarde fria. 
c) Os barracos pedem socorro à cidade a seus pés. 
d) No fundo do poço, aquele homem encontrou um tesouro.  
06 – Observe as frases: 

1- Os riachos pareciam sussurrar palavras de amor. 
2- No horizonte, espreita-nos o caos. 
3- Abriram todas as janelas que havia no mundo. 
4- Após a tempestade, calaram-se finalmente os céus. 

Pode-se afirmar que a figura de linguagem prosopopéia 
aparece apenas nas seguintes frases: 
a) 1, 2 e 3. 
b) 1, 2 e 4. 
c) 3 e 4. 
d) 1 e 2. 
 
 

03 – Na terceira estrofe, o poema aponta uma idéia contraditória: 
há pessoas que riem, mas têm dentro de si escondido um inimigo 
atroz. Esse inimigo é comparado 

a) à ilusão que nasce a cada dia. 
b) a muita gente que ri porque está sempre venturosa. 
c) a uma ferida que não se vê. 
d) à piedade que alguém sente pelo inimigo. 

07 – Classifique o discurso dos textos abaixo em direto (1), 
indireto (2) e indireto livre (3). A seguir, assinale a alternativa 
com a seqüência correta. 

I- (  ) “Quando perguntei a minha mãe sobre aquelas flâmulas, 
ela me disse que faziam parte da história da nossa família.” 

II- (  ) “Rubião fitava a enseada. Comparava o passado com o 
presente. Que era há um ano? Professor. Que é agora? 
Capitalista. Olha para si, para as chinelas, para a casa...” 

III- (  ) “– Aqui amanhece muito cedo? – perguntou o turista.” 

a) 1 – 3 – 2  
b) 3 – 2 – 1  
c) 2 – 1 – 3  
d) 2 – 3 – 1  

08 – Assinale a alternativa em que os encontros vocálicos das 
palavras classificam-se como ditongos. 

a) pedreiro – coordenador – moita  
b) hiato – caixote – oficial  
c) jeitosa – gratuito – judeu  
d) higiene – graciosa – veneziana  

09 – Assinale a alternativa em que todas as palavras se 
classificam como paroxítonas.  

(Obs.: Os acentos gráficos foram retirados propositadamente.) 

a) substantivo, paragrafo, libido 
b) crisantemo, fortuito, carnaval 
c) ruim, funil, latex 
d) textil, rubrica, somente 

10 – Assinale a alternativa em que apenas três palavras devem 
receber acento gráfico. 

a) As simpaticas jovens receberam os biquinis que tanto desejavam. 
b) O grande passaro andino simboliza a America do Sul. 
c) O cloreto de sodio e uma substancia quimica. 
d) Naquele dia, Rui não saia da janela para ver as sandalias 

desfilarem rapidas. 

04 – Assinale a alternativa que resume a idéia contida na última estrofe. 

a) Há pessoas que riem apenas para parecerem felizes. 
b) O riso é a única ventura da vida. 
c) Existem pessoas que não riem porque são felizes.  
d) Todas as pessoas riem; logo, todas são felizes. 

11 – Assinale a alternativa em que a grafia das palavras está correta. 

a) No trageto para casa, admirava a paisagem em todo seu explendor. 
b) Durante o musical, foi necessário um rápido conserto no contrabaixo. 
c) Fausto não exitou em aceitar a proposta, embora ela não fosse 

excepcional. 
d) Minha colega de infância sempre quis ser atris. 
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19 – Em qual das alternativas a vírgula foi empregada 
incorretamente? 
a) “Aqui está o nosso fim, Simão! Olha as nossas esperanças!”  
b) “No cumprimento desta obra de misericórdia, atravessou o 

reitor quase toda a aldeia.” 
c) “Os melhores jogadores, daquele time de futebol foram 

recebidos pelo Presidente.” 
d) “Nas praias do Recife, por exemplo, o número de acidentes 

causados pelos tubarões vem aumentando.” 

20 – No texto “Na verdade, todo tipo de texto, em maior ou menor 
grau, contém o elemento persuasivo, mas é na dissertação que ele 
aparece explicitamente.”, o sujeito destacado classifica-se como 
a) composto. 
b) indeterminado. 
c) simples. 
d) inexistente. 

21 – Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo destacado 
exerce função sintática de objeto indireto. 
a) Minhas idéias revolucionárias te incomodam bastante. 
b) Ele passou a enxergar-se como o culpado de tudo. 
c) Faltou-nos seriedade no momento em que fazíamos o trabalho. 
d) Ouçam-me com atenção, que tenho informações importantes a dar. 

22 – O termo destacado em “O empresário julgou inadequadas 
as propostas dos funcionários.” classifica-se sintaticamente como 

a) adjunto adnominal. 
b) predicativo do sujeito. 
c) predicativo do objeto. 
d) complemento nominal. 

23 – Assinale a alternativa em que há vocativo. 
 
a) "Uniu-se à melhor das noivas, a Igreja, e oxalá vocês se 

amem tanto." 
b) Um dia, meu caro colega, não serás mais injustiçado. 
c) Continuam sendo lidos os poemas de Carlos Drummond de 

Andrade, ilustre poeta brasileiro. 
d) Meu maior sonho, uma casa nas montanhas, evaporou-se 

com a crise econômica. 

12 – Observe:  

"Se você gosta de apreciar o verde, visitar lugar incomum, 
prioriza fortes emoções, sente-se contentíssimo em sair da 
rotina, você é um aventureiro." 

As palavras destacadas na frase acima são formadas, 
respectivamente, pelo processo de  

a) derivação imprópria, sufixação, prefixação. 
b) prefixação, sufixação, prefixação. 
c) derivação imprópria, prefixação, sufixação. 
d) sufixação, prefixação, sufixação. 
 
 
 
13 – “Criatividade é a capacidade de armazenar e manejar 
adequadamente um vasto volume de dados.” 
Os substantivos destacados no texto são classificados, 
respectivamente, como 
a) abstrato, derivado, simples. 
b) composto, comum, simples. 
c) derivado, abstrato, composto. 
d) concreto, composto, derivado.  

14 – Em qual alternativa o adjetivo destacado classifica-se como 
derivado? 
a) Aquela árvore do jardim era muito cheirosa. 
b) Jogador de basquete deve ser alto. 
c) Conseguimos, finalmente, salvar o pobre homem. 
d) Na vida, o ser humano precisa ser alegre. 

15 – Observe:  

I- Tudo traria aborrecimento naquele dia. (me) 
II- Entregaram tudo o que foi prometido. (lhe) 
III- Nada deixará tão felizes quanto sua chegada. (os) 
IV- Ao ver aquilo, gritei, deixando assustadas. (as) 
Acrescente aos verbos destacados acima os pronomes oblíquos 
átonos entre parênteses e, a seguir, assinale a seqüência correta 
quanto à colocação pronominal. 
a) ênclise, próclise, ênclise, ênclise 
b) mesóclise, ênclise, ênclise, próclise 
c) próclise, ênclise, próclise, ênclise 
d) próclise, próclise, mesóclise, próclise 

16 – Considerando C (Certo) ou E (Errado), assinale a alternativa que 
contém a seqüência correta com relação à classificação dada aos 
advérbios e locuções adverbiais destacados no texto abaixo. 
“E tendo-se assegurado de que sozinho estava mesmo ali (lugar), 
na tarde daquele dia (tempo), e assim (intensidade), fora da vista 
da filha, envenenou o pote de cauim, depois (dúvida) de lá tirar 
uma quantidade para beber.” 
a) C – C – E – E   
b) C – E – C – E   
c) E – C – E – C   
d) E – E – C – C  

17 – Una as orações abaixo, usando a conjunção coordenativa 
adequada, atentando para o sentido do texto, e depois assinale a 
alternativa com a seqüência correta. 
I- Fique descansado. Eu tomarei as providências necessárias. 
II- A maior parte dos trabalhadores brasileiros não recebe um 

salário digno. Eles enfrentam problemas de sobrevivência. 
III- Este é um país rico. A maior parte de seu povo é muito pobre. 
a) que, todavia, logo 
b) porque, mas, entretanto 
c) que, portanto, contudo 
d) pois, no entanto, porém 

18 – Assinale a alternativa que corresponde à correta 
transformação da voz ativa do período abaixo para a voz passiva, 
sem alterar o sentido do texto. 

“Os candidatos apresentaram muitas propostas de mudança.” 

a) Muitas propostas de mudança os candidatos apresentaram. 
b) Apresentaram-se muitas propostas de mudança. 
c) Muitos candidatos apresentaram propostas de mudança. 
d) Os candidatos tinham apresentado muitas propostas de mudanças. 

24 – Em “A sala estava muito lotada, por isso não conseguimos 
lugar.”, a oração destacada classifica-se sintaticamente como 

a) subordinada adverbial consecutiva. 
b) coordenada sindética explicativa. 
c) subordinada adverbial temporal. 
d) coordenada sindética conclusiva. 
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25 – Observe:  

“Até a água do rio 
que a tua pele banhou 
também secou com a saudade 
que a tua ausência deixou.” 
A oração destacada, no texto acima, classifica-se como subordinada 
a) substantiva objetiva direta. 
b) adjetiva restritiva. 
c) adverbial consecutiva. 
d) adverbial causal. 

26 – Atribua F (Falso) ou V (Verdadeiro) para a classificação 
das orações subordinadas adverbiais e, a seguir, assinale a 
alternativa correta. 

“Nevou tanto, que as ruas da cidade ficaram intransitáveis – 
consecutiva (  ). Os garis trabalhavam sem descanso, visto tratar-se 
de verdadeira calamidade – causal (  ). À medida que o tempo 
passava – proporcional (  ), o branco da neve tornava-se escuro. O 
resultado, segundo se esperava – condicional (  ), finalmente foi 
alcançado.” 

a) V – F – V – F 
b) V – V – V – F 
c) F – V – F – V 
d) F – F – V – V 

27 – Quanto à concordância verbal, preencha as lacunas do texto 
seguinte e, a seguir, assinale a seqüência correta. 

“Metade dos convidados não ___________ à cerimônia, 
porém perto de quarenta familiares ___________ a ausência. 
Vários de nós também não ___________ o convite, devido ao 
incidente ocorrido dias atrás.” 

a) compareceu – justificaram – aceitamos  
b) compareceu – justificou – aceitou 
c) compareceram – justificaram – aceitou  
d) compareceram – justificou – aceitamos  

28 – Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância nominal. 
a) Ao meio-dia e meia, Alice entrou meio tonta na sala de cirurgia. 
b) Ele conhece bem as línguas grega e latina. 
c) Para uma vida agradável, considero necessários a leveza e o 

otimismo. 
d) Anexo ao documento estarão as fotos 3x4. 

29 – Complete as lacunas do texto abaixo e, a seguir, assinale a 
alternativa com a seqüência correta. 

“Nosso presidente tem capacidade __________ governar o país 
satisfatoriamente, pois ele não é ávido _________ elogios, nem 
fanático _________ poder.” 

a) para – de – por  
b) de – em – de  
c) por – de – em  
d) em – por – por  
 
 30 – Complete as lacunas com a ou à e assinale a alternativa 
com a seqüência correta. 

“O crime aconteceu _____ cem metros do seu nariz, e nada 
_____ fez mover-se em direção _____ delegacia; preferiu calar-
se _____ comprometer-se.” 

a) a, a, à, a 
b) à, à, a, à  
c) à, a, a, a,  
d) a, à, à, a 

Rascunho 
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38 – Se B = 






 −
yx

12
 é a matriz inversa de A = 








41

21
, então 

x – y é  

a) 2. 
b) 1. 
c) –1. 
d) 0. 

39 – Se existem k maneiras possíveis de pintar uma parede com 
3 listras verticais, de mesma largura e de cores distintas, 
dispondo de 12 cores diferentes, então o valor de k está 
compreendido entre 

a) 1315 e 1330. 
b) 1330 e 1345. 
c) 1345 e 1360. 
d) 1360 e 1375. 

40 – Os alunos da 6.ª série A de um colégio foram pesquisados em 
cinco diferentes objetos de estudo: sexo, idade, cor dos olhos, disciplina 
favorita e estatura. Desses cinco objetos, são variáveis qualitativas 

a) todas. 
b) apenas quatro. 
c) apenas três. 
d) apenas duas. 

32 – Seja a função f(x) = 






≠≠
−

+
−

==−

3xe2xse,
3x

1

2x

1

3xou2xse,1
. 

O valor da razão 
)3(f

)1(f
 é 

a) .
2

3−  

b) .
2

1−  

c) .
2

1
 

d) .
2

3
 

33 – A soma dos 10 primeiros termos de uma P.A., cujo termo 
geral é dado pela expressão ak = 3k – 16, é 

a) 5.  

b) 14. 

c) 18. 

d) – 6. 

34 – A razão entre as medidas dos apótemas do quadrado inscrito 
e do quadrado circunscrito numa circunferência de raio R é 

a) .
2

2
 

b) 
2

3
. 

c) 2. 

d) 32 . 

35 – Num triângulo ABC, a razão entre as medidas dos lados AB 

e AC  é 2. Se Â = 120° e AC = 1 cm, então o lado BC   mede, em 
cm, 

a) 7 . 

b) 17 + . 

c) 13 . 

d) 113 − . 

36 – Se x ∈ 1.°Q e cos x = 
8

3
, então 

2

x
cos = 

a) .
4

5
 

b) .
8

5
 

c) .
4

11
 

d) .
8

11
 

37 – O sistema 




=−
=+

6myx2

3yx
 é possível e indeterminado para 

a) m = 2. 
b) m ≠2. 
c) m = -2. 
d) m ≠ -2. 

AS QUESTÕES DE  31  A  60  REFEREM-SE 
A MATEMÁTICA 

 

31 – Se f(n) = 










+
ímparénse,

2

1n

parénse,
2

n

 define uma função 

f:N→N, então  

a) f é apenas injetora. 
b) f é bijetora. 
c) f não é injetora, nem sobrejetora. 
d) f é apenas sobrejetora. 

41 – O histograma representa a distribuição dos diâmetros de 65 
peças de uma loja. Se fi são as freqüências absolutas, então o 
número de peças com diâmetro não inferior a 20 mm é 
a) 30.  
b) 35. 
c) 40. 
d) 45. 
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42 – Se as dimensões de um paralelepípedo retângulo medem, 
em cm, "a", "a + 3" e "a + 5", então a soma das medidas de todas 
as arestas desse paralelepípedo é maior que 48cm, se "a" for 
maior que _____ cm. 

a) 
3

4
 

b) 
4

5
 

c) 
4

3
 

d) 
5

4
 

43 – Se uma pirâmide tem 9 faces, então essa pirâmide é 

a) eneagonal. 
b) octogonal. 
c) heptagonal. 
d) hexagonal. 

45 – Se a circunferência de equação x2 + by2 + cx + dy + k = 0 

tem centro C(1, -3) e raio 3 , então "b + c + d + k" é igual a 

a) 12. 
b) 11. 
c) 10. 
d) 9. 

44 – Um plano determina dois semicilindros quando secciona 
um cilindro reto de 2,5 cm de altura e 4 cm de diâmetro da base, 
passando pelos centros de suas bases. A área total de cada um 
desses semicilindros, em cm2, é aproximadamente igual a 

a) 28. 
b) 30. 
c) 38. 
d) 40. 

46 – A distância do ponto P (-3, -2) à bissetriz dos quadrantes 
ímpares do plano cartesiano é 

a) 2 . 

b) 25 . 

c) 
2

25
. 

d) 
2

2
. 

47 – A equação da reta que passa pelo ponto E(-1, -3) e que tem 
45° de inclinação é 

a) x – y + 2 = 0. 
b) x – y – 2 = 0. 
c) x + y + 2 = 0. 
d) x + y – 2 = 0. 

48 – A equação, cujas raízes são − 2 , + 2 , − 5  e + 5 , é 
x4 + ax2 + b = 0. O valor de a + b é 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

49 – Seja Q a imagem geométrica de um número complexo. O 
argumento desse número é 

a) arc sen 
3

1
. 

b) arc sen 
3

22
. 

c) arc cos 
3

1
 

d) arc cos 









−

3

22
. 

50 – O conjunto dos valores reais de x para os quais a 

expressão 
21x10x

1x
2 +−

−
 é estritamente positiva é  

a) { x ∈ ℜ/ x > 1}. 
b) { x ∈ ℜ/ x > 3 e x ≠ 7}.  
c) { x ∈ ℜ/ x < 1 ou 3 < x < 7}. 
d) { x ∈ ℜ/ x > 1, x ≠ 3 e x ≠ 7}. 

51 – Num trapézio isósceles ABCD as bases AB  e CD  

medem, respectivamente, 16 cm e 4 cm. Traçando-se EF  

paralelo às bases, sendo E ∈ AD  e F ∈ BC , obtém-se os 

segmentos AE  e DE , de modo que 
5

1

DE

AE = . O comprimento 

de EF , em cm, é   

a) 8. 

b) 10. 

c) 12. 

d) 14. 

53 – Dada a inequação 2 – x < 3x + 2 < 4x + 1, o menor valor 
inteiro que a satisfaz é um número múltiplo de 

a) 3. 
b) 2. 
c) 7. 
d) 5. 

52 – Um quadrado e um losango têm o mesmo perímetro. Se as 
diagonais do losango estão entre si como 3 para 5, então a razão 
entre a área do quadrado e a do losango é 

a) 
15

17
. 

b) 
15

13
. 

c) 
13

17
. 

d) 
13

11
.  
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58 – Sejam os polinômios A(x) = a(x2 + x + 1) + (bx + c)(x + 1) 
e B(x) = x2 – 2x + 1. Se A(x) ≡  B(x), então a + b – c = 

a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

59 – Um trapézio retângulo está circunscrito a uma 
circunferência. Se as bases desse trapézio medem 10 cm e 15 cm, 
e o lado oblíquo às bases mede 13 cm, então o raio da 
circunferência, em cm, mede 

a) 4,5. 
b) 5. 
c) 5,5. 
d) 6. 

54 – Sejam A, B e C três polígonos convexos. Se C tem 3 lados 
a mais que B, e este tem 3 lados a mais que A, e a soma das 
medidas dos ângulos internos dos três polígonos é 3240°, então o 
número de diagonais de C é 

a) 46. 
b) 44. 
c) 42. 
d) 40. 

56 – Se 2.sen x + 5.cos x = 0 e 
2

x0
π<< , então cos x = 

a) – 
29

292
. 

b) 
29

292
. 

c) 
29

295− . 

d) 
29

295
. 

57 – Se a aresta da base de um tetraedro regular mede 3 cm, 
então sua altura, em cm, é 

a) 3 . 

b) 32 . 

c) 62 . 

d) 6 . 

55 – Sejam as medidas de arcos trigonométricos: 

I- rad
8

41
erad

8

17 ππ
 

II- 1490° e – 1030°  

É correto afirmar que as medidas 

a) em I são de arcos côngruos. 
b) em I são de arcos suplementares. 
c) em II são de arcos côngruos. 
d) em II são de arcos complementares. 

Rascunho 

 

60 – Sejam as relações métricas no triângulo ABC: 

I- axb 2 =  

II- Acos.bc2cba 222
�

−+=  
III- xyh =  

IV- 
222 c

1

b

1

h

1 +=  

Se o triângulo ABC é retângulo em A, então o número de 
relações verdadeiras acima é 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

A N U L A D A
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AS QUESTÕES DE  61  A  80  REFEREM-SE 
A FÍSICA 

 
61 – Um lançador de projéteis dispara estes com uma velocidade 
inicial de 750 km/h, verticalmente para cima, atingindo uma altura 
máxima H. Se inclinarmos o lançador 30º em relação à vertical, 
qual deverá ser  a velocidade inicial dos projéteis, em km/h, para 
atingir a mesma altura H? 

a) 3750  

b) 500 3   

c) 3325  

d) 3375  

62 – Um motociclista, viajando a uma velocidade constante de 
90,0 km/h, em um trecho retilíneo de uma rodovia, avista um 
animal no meio da pista e, logo em seguida, aplica os freios. Qual 
deve ser a distância total percorrida, em metros, pelo motociclista 
desde que avistou o animal até parar, supondo que a aceleração da 
motocicleta durante a frenagem seja, em módulo, de 5,00 m/s2? 
Considere que o motociclista gaste 1,00s desde o momento em 
que avistou o animal e começou a acionar os freios, e que não 
houve atropelamento. 

a) 60,0  
b) 62,5 
c) 80,5 
d) 87,5 

64 – O tempo, em segundos, gasto para um motor de potência 
100 W elevar um bloco de peso 10 N, a uma altura de 10 metros, 
desprezando-se as eventuais perdas, com velocidade constante, vale: 

a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 4 

 
• 

B 

A 

• θ 

h 

 

65 – Um bloco de massa m, inicialmente em repouso, escorrega 
em um plano inclinado mostrado na figura. Ao chegar em B, o 
módulo de sua velocidade é v, tendo percorrido, no plano, uma 
distância igual a d. O trabalho realizado pela força de atrito, após 
o bloco ter se deslocado da distância d, vale: 
(Obs: g é aceleração da gravidade local; AB = d) 

a) mghmv
2

1 2 +−  

b) mghmv
2

1 2 −  

c) 2mv
2

1
 

d) mgh  

63 – Dois móveis partem simultaneamente de uma mesma 
posição e suas velocidades estão representadas no gráfico. A 
diferença entre as distâncias percorridas pelos dois móveis, no 
instante 30 s, é igual a 

a) 180. 
b) 120. 
c) zero.  
d) 300. 
 

66 – Após a explosão do compartimento de mísseis, o submarino 
russo Kursk afundou até uma profundidade de 400 m, em relação à 
superfície, em um ponto do Mar do Norte. A pressão absoluta sobre o 
casco do Kursk, nessa profundidade, era de ______ atm. Considere 
que, nesse local,  a densidade da água do mar é igual a 1,0 g/cm3, a 
pressão atmosférica é de 1 atm (1atm=105 Pa) e que a aceleração da 
gravidade vale 10 m/s2. 

a) 41 
b) 40 
c) 410 
d) 400 

67 – O barômetro, instrumento que serve principalmente para 
medir a pressão atmosférica, também é utilizado para fazer uma 
estimativa da (o) 

a) calor específico. 
b) poluição aérea. 
c) altitude local. 
d) longitude local. 

68 – O Mar Morto, situado na Jordânia, recebe este nome devido 
à alta concentração de sal dissolvido em suas águas, o que 
dificulta a sobrevivência de qualquer ser vivo no seu interior. 
Além disso, a alta concentração salina impede qualquer pessoa  de 
afundar em suas águas, pois a grande quantidade de sal 

a) aumenta a densidade da água fazendo diminuir a intensidade 
do empuxo. 

b) diminui a densidade da água fazendo aumentar a intensidade 
do empuxo. 

c) aumenta a densidade da água fazendo aumentar a intensidade 
do empuxo. 

d) apesar de não alterar nem  a densidade da água e nem a 
intensidade do empuxo, aumenta consideravelmente a tensão 
superficial da água. 

69 – Podemos afirmar que não ocorrem ondas estacionárias 
sem que haja 

a) difração. 
b) refração. 
c) dispersão. 
d) interferência. 

70 – Um ambiente é considerado silencioso quando o nível 
sonoro neste local é, no máximo, de 40 dB. Quando tal nível se 
aproxima de 130 dB, já se encontra no limite da dor para o 
ouvido humano. Sendo 10-12 W/m2 a menor intensidade física 
sonora audível, a razão entre as potências observadas no 
ambiente silencioso e no limite da dor, nessa ordem, é igual a: 
(adote como referência uma área de 1 m2 e como nível sonoro no 
ambiente silencioso o valor máximo) 

a) 910−  

b) 910  

c) 9010  

d) 9010−  
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79 – Com uma determinada quantidade de metal, construiu-se um 
fio cilíndrico longo em que se obteve uma resistência elétrica R. Se, 
com a mesma quantidade desse metal, fosse construído outro fio com 
a metade do diâmetro, qual seria a nova resistência obtida (r)? 

a) r = 2.R 
b) r = 4.R 
c) r = 8.R 
d) r = 16.R 

80 – Um estudante de Física foi incumbido pelo seu professor 
de montar um experimento para demonstrar o campo magnético 
em uma espira circular. Para executar tal trabalho, o aluno 
construiu uma espira circular com diâmetro de 20 centímetros e 
fez percorrer por ela uma corrente de intensidade 5,0 A. Após a 
execução da experiência, o aluno informou ao professor que a 
intensidade do vetor indução magnética no centro da espira era 

de 5π x 510− T. Admitindo-se que a permeabilidade magnética 

do meio onde se encontra a  espira seja de 4π x 710− T.m /A, 
pode-se dizer que, para o resultado do aluno estar correto, deve-
se 

a) dividi-lo por 4. 
b) dividi-lo por 5. 
c) multiplicá-lo por 2. 
d) multiplicá-lo por 5. 

73 – “É impossível construir uma máquina operando em ciclos 
cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo 
integralmente em trabalho.” 
Esse enunciado, que se refere à Segunda Lei da Termodinâmica, 
deve-se a  

a) Clausius. 
b) Ampère. 
c) Clapeyron. 
d) Kelvin.  

74 – Filtro de luz é o nome adotado para o dispositivo 
confeccionado com material transparente e que permite somente a 
passagem de uma determinada cor. Assim, quando uma luz 
branca incidir em um filtro vermelho, permitirá somente a 
passagem de luz monocromática vermelha. Colocando-se um 
objeto de cor verde pura após este filtro, o mesmo objeto será 
visto na cor 

a) verde. 
b) amarela. 
c) violeta. 
d) preta. 

76 – O estigmatismo, no estudo de lentes, é essencial porque, 
dessa forma, as imagens consideradas serão sempre 

a) aplanéticas. 
b) cáusticas. 
c) virtuais. 
d) reais.  

77 – Em Física, existem os conceitos de força forte e fraca. Um 
exemplo simples, mas interessante, é a comparação entre a 
intensidade da força de atração eletrostática e a força de atração 
gravitacional para o átomo de hidrogênio. Considere que a 
distância entre o próton e o elétron do átomo seja de 5,0 . 10-11 m. 
Nesse caso, a intensidade da força de atração gravitacional é, 
aproximadamente,  _________ vezes ________ que a intensidade 
da força de atração eletrostática. 
Dados: 
 Carga elementar: 1,6 . 10-19 C; 

 Constante eletrostática do vácuo: 9,0 . 109 2

2

C
m.N ; 

 Massa do próton: 2,0 . 10-27 kg; 
 Massa do elétron: 9,0 . 10-31 kg; 

 Constante de gravitação universal: 7,0 . 10-11 2

2

kg
Nm . 

a) 1040 – menor 
b) 1040 – maior 
c) 1018 – menor 
d) 1018 – maior 

75 – O fato da Lua, mesmo sendo menor que o Sol, encobri-lo 
totalmente durante o fenômeno do eclipse solar, é devido à 
observação de ambos os astros sempre 

a) de maneira oblíqua. 
b) pelo mesmo ângulo visual.   
c) pela luz emitida pelo Sol que é desviada pelo campo 

gravitacional da Lua. 
d) a partir da refração sofrida pela luz emitida pelo Sol ao 

penetrar na atmosfera terrestre. 

78 – No circuito da figura abaixo, calcule, respectivamente, os 
valores das resistências R1 e R2, em ohms, de modo que os 
amperímetros ideais A1 e A2 indiquem zero. 

a) 10, 90 
b) 90, 10 
c) 20, 90 
d) 90, 20 

71 – Se, em um calorímetro ideal, dois ou mais corpos trocam 
calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas 
pelos corpos, até o estabelecimento do equilíbrio térmico, é 

a) nula. 
b) maior que zero. 
c) menor que zero. 
d) igual à quantidade de calor do corpo de maior temperatura. 

72 – Se considerarmos que um ciclo ou uma transformação 
cíclica de uma dada massa gasosa é um conjunto de 
transformações após as quais o gás volta às mesmas condições 
que possuía inicialmente, podemos afirmar que quando um ciclo 
termodinâmico é completado, 

a) o trabalho realizado pela massa gasosa é nulo. 
b) a variação da energia interna da massa gasosa é igual ao 

calor cedido pela fonte quente. 
c) a massa gasosa realiza um trabalho igual à variação de sua energia 

interna. 
d) a variação de energia interna da massa gasosa é nula. 
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AS QUESTÕES DE  81  A  100  REFEREM-SE 
A QUÍMICA 

 
81 – Assinale a alternativa errada. 

a) A massa específica dos gases é maior que a massa específica 
dos metais. 

b) A massa específica dos gases é  menor que a massa 
específica dos metais. 

c) Os gases podem ser liquefeitos. 
d) O volume ocupado por um gás depende dos valores da 

pressão e da temperatura. 

82 – Considerando as afirmações: 

I- Todos os metais são sólidos à temperatura de 25ºC e pressão 
normal. 

II- Todos os não metais são gases à temperatura de 25ºC e 
pressão normal. 

III- Cálcio e Bário são classificados como metais alcalinos terrosos. 

Estão corretas: 

a) II e III 
b) I e II 
c) I, II e III 
d) apenas III 

83 – Assinale a alternativa errada. 

a) Nitrogênio é um gás presente na atmosfera. 
b) Neônio é um halogênio. 
c) Enxofre é um "não metal". 
d) Prata e Mercúrio são metais. 

84 – O fosfato de cálcio pode ser obtido através da reação 
química representada pela equação química 

P2O5   +   3 CaO   →    Ca3(PO4)2. 

Sabendo-se que Ca=40 g/mol, O=16 g/mol e P=31 g/mol, para a 
obtenção  de 3,1 g de fosfato de cálcio, serão necessários teoricamente 

a) 3,1 g de CaO. 
b) 1,68 g de CaO. 
c) 16,8 g de CaO. 
d) 31 g de CaO. 

86 – Considere as afirmações 

I- NaOH representa a fórmula de uma base de um metal alcalino 
II- Na2O representa a fórmula de um óxido de um metal alcalino 

terroso 
III- Ca(OH)2 representa a fórmula de uma base de metal alcalino 

Estão corretas: 

a) apenas I 
b) I e II 
c) I e III 
d) I, II e III 

85 – "Água dura" é o nome dado a certo tipo de água que contém 
sais de magnésio e cálcio dissolvidos sob a forma de sulfato e 
carbonato ácido (bicarbonato) . Esses dois tipos de sais estão 
representados na alternativa 

a) MgSO4 e Ca(HCO3)2 
b) CaSO4 e NaHCO3 
c) K2SO4 e NaHCO3 
d) Ca(NO3)2 e KNO3 

Rascunho 
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99 – A equação química  

H3PO4  +  3 KOH   →    K3PO4   +   3 H2O 

representa uma reação de 

a) neutralização, onde ocorre a formação de um óxido de metal 
alcalino terroso e água. 

b) neutralização, onde ocorre a formação de um óxido de metal 
alcalino e água. 

c) neutralização, onde ocorre a formação de um sal de metal 
alcalino e água. 

d) neutralização, onde ocorre a formação de um sal de metal 
alcalino terroso e água. 

100 – Assinale a alternativa errada. 

a) Sob pressão constante, um aumento da temperatura diminui 
o volume ocupado por uma certa massa gasosa. 

b) Sob pressão constante, uma diminuição da temperatura 
diminui o volume ocupado por uma certa massa gasosa. 

c) Sob volume constante, um aumento da temperatura aumenta 
a pressão de uma certa massa gasosa. 

d) Sob temperatura constante, um aumento da pressão diminui 
o volume ocupado por uma certa massa gasosa. 

94 – O ânion "sulfato" é representado por 2
4SO − . A fórmula 

correta do sulfato de cobre II penta hidratado está escrita 
corretamente na alternativa: 

a) Cu2SO4 . 4 H2O. 
b) Cu2SO4 . 5 H2O. 
c) CuSO4 .  5 H2O. 
d) CuSO4 .  3 H2O. 

95 – A reação do carbonato de sódio com ácido clorídrico, 
ambos em solução aquosa, tem sua equação química representada 
corretamente na alternativa: 

a) Na2CO3   +   HCl   →    Na2O   +   2 NaCl   +   H2O 
b) Na2CO3   +   2 HCl   →    CO2   +   2 NaCl   +   H2O 
c) Na2CO3   +   3 HCl    →    2 CO2   +  NaCl   +   2 H2O 
d) Na2CO3   +   2 HCl   →    2 CO2   +   3 NaCl   +   H2O 

97 – Os elementos químicos relacionados no terceiro período da 
Tabela Periódica têm 

a) o mesmo número de níveis eletrônicos. 
b) o mesmo número de elétrons. 
c) o mesmo número de nêutrons. 
d) o mesmo número de oxidação. 

96 – Assinale a alternativa correta. 

a) A espécie química "água" só existe nos estados sólido e gasoso. 
b) A espécie química "água" só existe nos estados sólido e líquido. 
c) A espécie química "água" pode existir nos estados líquido, 

gasoso e sólido. 
d) A espécie química "água" só existe no estado líquido. 

93 – Um elemento químico fictício "A" é constituído por 20 
prótons, 25 nêutrons e 20 elétrons. Com relação a esse elemento, 
assinale a alternativa errada. 

a) Seu número de massa é 45. 
b) Tem 45 partículas no núcleo. 
c) Seu número atômico é 20. 
d) Seu número atômico é 45. 

98 – Considerando a equação química representada por 

SO3(g)   +   H2O(l)   →    H2SO4(l) , 

Assinale a alternativa errada. 

a) A soma dos coeficientes estequiométricos é igual a 3. 
b) Duas espécies das espécies químicas representadas são líquidas. 
c) Trióxido de enxofre encontra-se no estado gasoso. 
d) Duas das espécies químicas representadas são gasosas e uma é líquida. 

88 – Uma certa massa de gás ocupa um volume de 200 L na 
temperatura de 273 K e 20 atm de pressão. Quando dobrarmos os 
valores da temperatura e da pressão dessa massa gasosa, seu 
volume terá o valor de 

a) 300 L. 
b) 400 L. 
c) 100 L. 
d) 200 L. 

87 – O estado  de uma massa gasosa é perfeitamente definido 
conhecendo-se o valor 

a) somente pressão. 
b) somente da temperatura. 
c) da pressão, da temperatura e do volume. 
d) apenas do volume. 

89 – Considerando a equação da reação química, que ocorre na 
fase gasosa, 

N2(g)   +   O2(g)   →    2 NO(g), 

podemos afirmar que, em condições ideais de reação e nas CNTP, 
100 L de N2(g) 

a) necessitarão de 200 L de O2(g). 
b) formarão 200 L de NO(g). 
c) necessitarão 200 L de O2(g) e haverá a formação de 100 L de NO(g). 
d) formarão 400 L de NO(g). 

90 – "Serragem de madeira" é uma espécie sólida menos densa 
que a água e que não se mistura com a mesma. Para a separação 
de uma mistura que contenha essas duas espécies, podemos 
utilizar o processo de 

a) ventilação. 
b) separação magnética. 
c) flotação. 
d) liquefação fracionada. 

91 – A equação química da síntese do "cloreto de hidrogênio" 
tem a representação 

H2(g)  +  Cl2(g)   →    2 HCl(g). Nessa reação, 

a) duas espécies químicas puras simples se transformam em 
uma espécie pura composta. 

b) duas espécies químicas puras simples se transformam em 
uma nova espécie química pura simples. 

c) duas espécies químicas puras compostas se transformam em 
uma espécie química pura simples. 

d) uma espécie química pura simples, ao reagir com uma espécie 
química pura composta, forma uma espécie química pura composta. 

92 – Assinale a alternativa errada. 

a) O elemento Cálcio, que pertence à família 2A da Tabela 
Periódica, tem dois elétrons no último nível eletrônico. 

b) O elemento Cloro, que pertence à família 7A da Tabela 
Periódica, tem um elétron no último nível eletrônico. 

c) O elemento Alumínio, que pertence à família 3A da Tabela 
periódica, tem três elétrons no último nível eletrônico. 

d) O elemento Oxigênio, que pertence à família 6A da Tabela 
Periódica, tem seis elétrons no último nível eletrônico. 
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Texto: “A Bomba Atômica” – (trecho) 

Marcus Vinícius M. Moraes 
 

“A bomba atômica é triste 
Coisa mais triste não há 
Quando cai, cai sem vontade 
Vem caindo devagar 
Tão devagar vem caindo 
Que dá tempo a um passarinho 
De pousar nela e voar... 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar! 
 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar 
Mas que ao matar mata tudo 
Animal ou vegetal 
Que mata a vida da terra 
E mata a vida do ar 
Mas que também mata a guerra ... 
Bomba atômica que aterra! 
Bomba atômica da paz! 
 
Pomba tonta, bomba atômica 
Tristeza, consolação 
Flor puríssima do urânio 
Desabrochada no chão 
Da cor pálida do hélium 
E odor de rádium fatal 
Loelia mineral carnívora 
Radiosa rosa radical. 
 
Nunca mais, ó bomba atômica 
Nunca, em tempo algum, jamais 
Seja preciso que mates 
Onde houver morte demais: 
Fique apenas tua imagem 
Aterradora miragem 
Sobre as grandes catedrais: 
Guarda de uma nova era 
Arcanjo insigne da paz!” 
 
Vocabulário: 
urânio, hélium, rádium – elementos 
químicos 
loelia – minério 
insigne – célebre, notável  

 
 

AS QUESTÕES DE  01  A  30  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto ao lado. 

01 – Pode-se dizer que, pelo processo de personificação, o texto 
objetiva 

a) redimir a bomba atômica de seu papel de grande vilã na 
história do homem. 

b) ironizar as ações do homem ao transformar a bomba atômica 
em “coitada”. 

c) criticar o papel destrutivo que a ciência ocupa na história em 
geral. 

d) fazer uma apologia aos tempos de paz, por meio de 
condenação expressa à bomba atômica. 

 
02 – A terceira estrofe apresenta uma elaboração poética que 

a) celebra a paixão do homem pelas descobertas científicas, 
cada vez mais maravilhosas. 

b) exalta ao mesmo tempo em que critica o grande feito do 
homem, o que se percebe pelos substantivos e adjetivos nela 
utilizados . 

c) mostra a bomba atômica em sintonia com a natureza, daí sua 
comparação com a flor desabrochando. 

d) busca e valoriza a essência energética contida na gênese da 
bomba atômica. 

03 – A partir da leitura dos quatro primeiros versos da 4ª estrofe, 
pode-se inferir que 

a) a guerra, por si mesma, já elimina muitas vidas, o que torna a 
bomba atômica um artefato desnecessário. 

b) o processo natural da vida já inclui a morte, sendo, pois,  a 
bomba um recurso inútil. 

c) a raça humana, em todos os tempos, já é produtora 
competente de ‘processos de morte’. 

d) os efeitos da bomba, por mais aterradores que sejam, não 
superam o medo que o homem tem da morte. 

04 – Os cinco últimos versos do texto mostram que  

a) a humanidade vive aterrorizada pela eterna ameaça de 
explosão da bomba atômica. 

b) a idéia de fé como recurso redentor da humanidade, nesta 
nova era, precisa ser superada. 

c) a espiritualidade e a fé suplantam a ameaça destruidora da 
bomba atômica. 

d) o apreço pela paz, paradoxalmente, transfere-se da dimensão 
espiritual para a material, na concretização do objeto bélico. 

05 – “Conjunções (...) São vocábulos que existem para 
preencher as lacunas de pensamento de quem lê.” Assinale a 
alternativa que traz a correta seqüência de conjunções que podem 
preencher os parênteses nos textos abaixo. 

1- “O átomo é um monumento à sabedoria humana. (*) Um dia 
poderá ser a lápide de sua insensatez.” (Henry Adams) 

2- “O que Deus fez em seis dias/ Eu desfaço em um/ (*) Eu sou 
o lobo homem/ Devoro-me a mim mesmo.” (Aridjis) 

3- “A literatura deve ser vida. (*) O escritor deve ser o que 
escreve.” (Guimarães Rosa) 

a) e – porque – por isso 
b) porque – portanto – e 
c) mas – como – porquanto 
d) por conseguinte –  visto que – pois  
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06 – Coloque V (vocativo) e A (aposto) para as expressões em 
destaque. A seguir, indique a alternativa que contém a seqüência 
correta. 

(  ) Bibi Ferreira, a grande dama do teatro brasileiro, continua 
brilhando nos palcos. 

(  )“Lobo e cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e 
galinhas, todos os bichos andam agora aos beijos, como 
namorados.” 

(  ) “Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a 
guerra entre os animais.” 

(  ) “Acorda, amor. 
 Eu tive um pesadelo agora. 
 Sonhei que tinha gente lá fora...” 

a) V – V –A – A 
b) A – V – V – A 
c) A – A – V – V  
d) V – A – V – A  

07 – Assinale a alternativa em que a palavra noite foi 
empregada no sentido denotativo. 

a) “Sinto que nós somos noite, 
que palpitamos no escuro 
e em noites nos dissolvemos.” 

b) “Quando você foi embora 
Fez-se noite em meu viver.” 

c) “Já é noite em teu bairro, e as mocinhas 
de calças compridas desceram para a porta 
após o jantar.” 

d) “A noite tem deixado 
Seus rancores gravados 
A faca e canivete 
A lápis e gilete.” 

08 – A oração destacada em “Eu não sei se resolverei esse 
problema.” apresenta 

valor morfológico de         e          função sintática de 

a) adjetivo sujeito 
b) substantivo  objeto direto 
c) advérbio adjunto adverbial 
d) substantivo complemento nominal 

09 – Assinale a série em que todos os vocábulos estão 
acentuados graficamente de acordo com as normas vigentes da 
língua. 

a) vírgem – enjôo – canôa 
b) sací – núvem – límpido 
c) ruído – hífen – automóvel 
d) rítmo – ninguém – corôa 

10 – Os termos destacados em “Minha casa nova é tão bonita 
quanto aquela em que nasci.” classificam-se, respectivamente, 
como pronomes 

a) substantivo – substantivo 
b) substantivo – adjetivo 
c) adjetivo – adjetivo 
d) adjetivo – substantivo 

11 – Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase 
está empregado corretamente. 

a) Ele sempre preferiu dirigir à noite. 
b) Meus pais evitam fazer compras à prazo. 
c) A população está disposta à colaborar com os agentes de saúde. 
d) Não tive coragem de revelar o segredo à ninguém. 

12 – Em qual alternativa, de acordo com as normas ortográficas 
vigentes, uma da palavras está incorretamente grafada? 

a) “Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.” 
b) “Onde queres descanço, sou desejo.” 
c) “Vou deixar de ser só esperança.” 
d) “Você tem dois pés para cruzar a ponte.” 

13 – “Uma vírgula esquecida (...) altera o sentido da frase.” 
(Sérgio N. Duarte). 

Assinale a alternativa em que o esquecimento da(s) vírgula(s) 
altera o sentido do que se lê. 

a) “Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um 
impulso sem cálculo, lembrou-me... Se forem capazes de 
adivinhar qual foi minha idéia...” (Machado de Assis) 

b) “Algum dia, a ciência há de ter a existência da humanidade 
em seu poder, e a raça humana cometerá suicídio explodindo 
o planeta.” (J. G. Feinberg) 

c) “A humanidade que estava dispersa está voltando à casa 
comum, o planeta Terra. Descobre-se como humanidade, 
com a mesma origem e o mesmo destino de todos os outros 
seres.” (Leonardo Boff) 

d) “... voltou-se para o cocheiro; mas a escuridão que se ia, (...) 
quase perfeita, só lhe permitiu ver os olhos do guia da 
carruagem, a brilhar um brilho brejeiro...” (Lima Barreto) 

15 – Classifique os sujeitos dos verbos destacados em simples 
(1), composto (2) e indeterminado (3). Em seguida, indique a 
alternativa que contém a seqüência correta. 

(  ) Necessita-se de pessoas honestas para governar este país. 
(  ) Estão na sala o diretor e o pai do aluno. 
(  ) À noite, brilham os astros no céu. 
(  ) A produção literária portuguesa da segunda época medieval 

foi muito rica. 

a) 3 – 2 – 1 – 1 
b) 3 – 1 – 1 – 2 
c) 2 – 1 – 2 – 3 
d) 1 – 2 – 3 – 1 

16 – Os pronomes pessoais oblíquos destacados nas frases 

O diretor nomeou-o presidente da associação. 
Eu instruí os alunos, mas ninguém me obedeceu. 
Se você me vir na rua, mude de calçada. 

desempenham, respectivamente, a função sintática de objeto: 

a) indireto – direto – direto 
b) direto – direto – indireto 
c) indireto – indireto – direto 
d) direto – indireto – direto 

 

14 – A palavra que sofreu o mesmo processo de formação de supra-sumo é 

a) manga-rosa 
b) trigêmeo 
c) belas-artes 
d) extra-oficial 
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18 – A concordância verbal está empregada incorretamente em: 

a) Todos os participantes do concurso, menos o diretor, estava feliz. 
b) Chegou o livro e a apostila que encomendamos. 
c) Discutem sempre meu vizinho e sua sogra. 
d) Nem eu nem você somos donos da verdade. 
 
19 – A figura de linguagem presente no período “Queria querer 
gritar setecentas mil vezes / Como são lindos, como são lindos os 
burgueses...!”classifica-se como 
a) prosopopéia. 
b) hipérbole. 
c) antítese. 
d) catacrese. 

20 – Em “No momento em que trapalhadas mil ocorriam por lá, 
cismei de me preocupar com os drusos. Eu os vi, na fronteira de Israel 
com o Líbano, no breve espaço de uma trégua entre duas batalhas.”, o 
pretérito do indicativo dos verbos destacados segue a seqüência: 
a) mais-que-perfeito, perfeito, imperfeito 
b) imperfeito, perfeito, perfeito 
c) mais-que-perfeito, perfeito, perfeito 
d) perfeito, imperfeito, imperfeito 

21 – Quanto à formação do plural, está correto o substantivo 
destacado no período: 
a) Em todas as segundas-feiras, ele visitava sua velha mãe. 
b) Os beijas-flores voavam aos bandos naquele bosque. 
c) Na avenida, foram instalados vários altos-falantes. 
d) As sempres-vivas fizeram morada em meu jardim. 

17 – Assinale a alternativa que apresenta regência nominal 
incorreta em relação aos termos destacados. 

a) “Este filme é impróprio para menores de quatorze anos.” 
b) “Você me deixou mal-acostumado com o seu amor.” 
c) “Concurso para bacharel em Direito.” 
d) “Fumar é prejudicial para a saúde.” 
 
 

22 – Assinale o período em que a oração subordinada tem a 
mesma função sintática da que se destaca em “Eu tinha oito anos 
quando tio Baltazar chegou da primeira vez.”  

a) Macunaíma desceu o rio Araguaia, a fim de recuperar o 
amuleto. 

b) “Apesar de ter boa ponta de língua,  sentia um aperto na 
garganta e não poderia explicar-se.” 

c) “Se ficasse calada,  seria como um pé de mandacaru.” 
d) Terminada a reunião, os funcionários foram dispensados. 

23 – Assinale a alternativa em que se deve usar a vírgula após os 
travessões duplos.  

a) “A opção por essa maneira de narrar – a fábula – dá ao leitor 
possibilidades de interpretação que vão depender de sua 
formação.” 

b) “A predisposição psicológica do observador – sua simpatia 
ou antipatia antecipada – pode dar como resultado imagens 
muito diversas do mesmo objeto.” 

c) “Na comunicação diária, por exemplo, além da 
referencialidade da linguagem – o que torna a mensagem oral 
imediatamente compreendida – há pinceladas de função 
conativa (...)” 

d) “A evolução das ciências e dos meios de comunicação – 
imprensa, telefone, rádio, cinema, televisão, computador – 
teve grande influência nas mudanças lingüísticas (...)” 

24 – Nos períodos seguintes, assinale a alternativa em que o 
verbo está na voz passiva. 

a) Antes do término do expediente, o mecânico tinha 
consertado todos os defeitos daquele carro. 

b) A guerra, depois de muitos anos, havia terminado para 
aquele povo sofrido. 

c) O desfile do fim de ano daquela loja foi comentado 
positivamente pela imprensa local. 

d) Com a cestinha de doces no braço, Chapeuzinho ia cantando 
pela estrada afora. 

25 – Quando assistir tem sentido de “favorecer”, “caber”, 
constrói-se a oração com objeto indireto, como se vê em 

a) Qual razão lhe assistia de agir criminosamente? 
b) O pai só permitia que assistisse a desenhos animados 

construtivos. 
c) Hoje de manhã, o doutor Nícolas veio assistir à filha de D. 

Mariana. 
d) Três dos amigos assistem naquele bairro distante. 

26 – No período “É preciso amar as pessoas.”, a oração 
reduzida de infinitivo em destaque classifica-se como 

a) objetiva direta. 
b) subjetiva. 
c) predicativa. 
d) objetiva indireta. 

27 – Nestes versos 

“Tenho andado distraído, 
Impaciente e indeciso 
E ainda estou confuso 
Só que agora é diferente: 
Estou tão tranqüilo 
E tão contente.” 

classificam-se como advérbios as seguintes palavras da alternativa: 

a) ainda – agora 
b) distraído – contente 
c) diferente – tranqüilo 
d) tão – confuso 

28 – Assinale a alternativa em que se encontram marcas do 
discurso indireto livre. 

a) “Veste um terno de casimira, torna a tirar, põe um de 
tropical. Já pronto ao sair, conclui que está frio (...).” 

b) “Deixa que outros passageiros entrem (...) Poderia esperar ainda 
dois ou três quarteirões, ficaria mais perto ... (...) decidiu-se.” 

c) “— Me traga uma média – ordena, com voz segura que a si 
mesmo espantou. Interiormente, sorri de felicidade (...).” 

d) “O garçom lhe informa que não servem cafezinho nas mesas, 
só no balcão.” 

29 – As expressões destacadas em “A luz do sol invadiu o 
interior da casinha abandonada. E principalmente a estátua de 
chumbo ganhou brilho, calor e vida.”, classificam-se, 
respectivamente, como locução 

a) adverbial e adjetiva. 
b) adverbial  e adverbial. 
c) adjetiva e adverbial. 
d) adjetiva e adjetiva. 
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AS QUESTÕES DE  31  A  60  REFEREM-SE 
A MATEMÁTICA 

 

32 – Os lados de um triângulo medem 7 cm, 8 cm e 9 cm. A 
área desse triângulo, em cm2, é  

a) 12 3 . 

b) 12 5 . 

c) 8 2 . 

d) 8 3 . 
 

31 – S6 e S3 são, respectivamente, as áreas do hexágono regular 
e do triângulo equilátero, ambos inscritos na mesma 
circunferência. Nessas condições, a relação verdadeira é  

a) 36 SS = . 

b) 36 S3S = . 

c) 36 S2S = . 

d) 63 S2S = . 
 

33 – Sendo a > 0 e a ≠ 1, o conjunto solução da equação 
10log)2x3x(log a

2
a 610 =+− está contido no conjunto 

a) {1, 2, 3, 4}. 
b) {-4, -3, -2, -1, 0, 1}. 
c) {-1, 0, 1, 2, 3, 4}. 
d) {0, 1, 2, 3, 4}. 

34 – A função :f A ℜ→ , definida por ( ) 3x4xxf 2 ++= , 
tem conjunto domínio A igual a 

a) { ℜ∈x / x ≤ 1 ou x ≥ 3}. 
b) { ℜ∈x / x < 1 ou x > 3}. 
c) { ℜ∈x / x < – 3 ou x > – 1}. 
d) { }1xou3x/x −≥−≤ℜ∈  
 35 – Cinco casais (marido e mulher) estão juntos em um 
restaurante. Escolhendo 2 pessoas ao acaso, a probabilidade de 
termos um marido e sua mulher é 

a) 
9

1
. 

b) 
10

1
. 

c) 
11

1
. 

d) 
12

1
. 

36 – A tabela a seguir traz o resultado de uma prova de 
Ciências. Nela, xi são as notas e fi são as freqüências absolutas. 
Agrupando os dados em 5 classes do tipo [a, b[, de amplitude 
1,5, sendo o limite inferior da 1.ª classe a nota 1,5, a freqüência 
absoluta da 3.ª classe da nova tabela será igual a 
 
 
 
 
 
a) 14. 
b) 19. 
c) 24. 
d) 29. 

xi 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 

fi 1 2 2 3 5 6 7 8 9 7 6 5 4 3 2 

 

37 – A produção média mensal de 8 fábricas de doces caseiros de 
uma cidade é de 1,5 tonelada. Se forem construídas mais duas 
fábricas e a produção mensal total continuar a mesma, a produção 
média mensal das 10 fábricas será de 

a) 0,8 t. 
b) 1 t. 
c) 1,2 t. 
d) 1,4 t. 
 
38 – Os dados de uma pesquisa, cujo objetivo era saber o 
número de filhos, por família, realizada em uma certa 
comunidade, estão na tabela: 
 
 
 

É correto afirmar que o número 

a) modal de filhos é maior que o número médio. 
b) médio de filhos coincide com o número modal. 
c) mediano e o número modal de filhos são iguais. 
d) modal, o mediano e o número médio de filhos são iguais. 

número de filhos 0 1 2 3 4 5 
número de famílias 2 8 10 14 18 15 
 

39 – Seja M (a, b) = r ∩ s. O valor de 
b
a

 é 

a) 
21
20− .  

b) 
20
21− .  

c) 
17
20

. 

d) 
20
17

. 

 

1 3 

r 

x 

M 

s 

5 

-2 

y 

40 – Se 
2

x0
π<< , e 






 −π






 −π






 −π






 −π

=
x

2
tg.x

2
cos

x
2

cossec.x
2

sen

y , então 

y é igual a 

a) tg x. 
b) cos x. 
c) sec x. 
d) sen x. 

30 – Observe os termos destacados nas orações seguintes. 

I- Pesquiso sobre o povo e a cultura indianos. 
II- O compreensivo Davi e João Roberto conquistaram a paz. 
III- Naquelas ocasiões, Helena sempre usava blusa e colar 

branco. 
IV- Tenho ótimo emprego e remuneração. 

Quanto à concordância nominal, está incorreto 

a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
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41 − Dois círculos concêntricos têm 4 m e 6 m de raio. A área 
da coroa circular por eles determinada, em m2, é 

a) 2π. 
b) 10π. 
c) 20π. 
d) 52π. 
 
42 – Se 0 < x <

4
π

 e tg x + cotg x = 3, então sen 2x é igual a 

a) 
2
1

. 

b) 
3
1

  

c) 
3
2

. 

d) 
5
2

. 

 
43 – Se 

2
3

x
π<<π , então a maior raiz positiva da equação 

( )( ) 03xsen41tgx 2 =−−  é 

a) 
3

4π
. 

b) 
4

5π
. 

c) 
6

7π
. 

d) 
4

7π
. 

44 – Um reservatório, com volume igual a 3m144π , tem a 

forma de uma semi-esfera. Para aumentar seu volume em 
3m342π , é preciso aumentar o raio do reservatório em 

a) 12m. 
b) 9m. 
c) 6m. 
d) 3m. 

45 – Uma pirâmide regular de base hexagonal tem cm20  de altura e 

cm10  de aresta da base. O apótema dessa pirâmide mede, em cm, 

a) 35 . 

b) 175 . 

c) 195 . 

d) 235 . 

46 – Uma piscina, com a forma de paralelepípedo retângulo, tem 
8 m de comprimento, 4 m de largura e 2 m de profundidade. Não 
estando completamente cheia, um grupo de 8 pessoas “pula” em 
seu interior, sem haver perda de água, fazendo com que o nível 
da água varie em 0,5 m. O volume correspondente às 8 pessoas 
na piscina, em litros, é igual a 

a) 32000. 
b) 16000. 
c) 8000. 
d) 4000. 
 

47 – Um cilindro equilátero é equivalente a um cone, também 

equilátero. Se o raio da base do cone mede cm3 , o raio da 
base do cilindro mede, em cm, 

a) 3 . 

b) 
2

123
. 

c) 
2

63
. 

d) 6 . 

48 – Uma equação polinomial de coeficientes reais admite como raízes 
os números i3 + , 7  e i32 − . Essa equação tem, no mínimo, grau 

a) 6. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 3. 
 

50 – A forma algébrica do número complexo 
2i
i23

i3
3

z
−
++

−
=  é 

a) i31,0 − . 

b) i1,11,0 − . 

c) i117,1 + . 

d) i7,11 − . 

 

51 – Um sargento da FAB tem 8 soldados sob seu comando. 
Tendo que viajar a serviço, deixa a seus comandados uma 
determinação: “Ao chegar, quero encontrar no mínimo um de 
vocês no pátio, fazendo Educação Física.” 
Dessa forma, o sargento tem ______ maneiras de encontrar seus 
soldados fazendo Educação Física. 

a) 256 
b) 255 
c) 64 
d) 16 

49 – A tabela mostra os pedidos de 4 clientes em uma 
lanchonete. 
 

Cliente Pedidos 

 1 
1 suco de laranja, 2 hambúrgueres e 3 porções 
de batata frita. 

 2 
3 sucos de laranja, 1 hambúrguer e 2 porções de 
batata frita. 

 3 
2 sucos de laranja, 3 hambúrgueres e 1 porção 
de batata frita. 

 4 
1 suco de laranja, 1 hambúrguer e 1 porção de 
batata frita. 

Se os clientes 1, 2 e 3 pagaram, respectivamente, R$ 11,10, 
R$ 10,00 e R$ 11,90 por seus pedidos, então o cliente 4 pagou R$ 

a) 5,00. 
b) 5,10. 
c) 5,40. 
d) 5,50. 
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AS QUESTÕES DE  61  A  80  REFEREM-SE 
A FÍSICA 

 61 – Ao segurar uma espada com uma das mãos, como mostra  o 
esquema, um espadachim,  faz menos esforço para mantê-la na 
horizontal, quando o centro_____ da espada estiver ____de sua mão. 
(Suponha que a distância entre o esforço do espadachim e o 
apoio é constante). 

a) de gravidade; próximo 
b) de gravidade; afastado 
c) geométrico; próximo 
d) geométrico; afastado 
 

 

Apoio 
(palma da mão) 

Esforço do 
Espadachim 

Peso  
da espada 

 

Espada 

63 – No movimento circular uniforme a velocidade angular (ω) NÃO depende 

a) do raio da circunferência 
b) da sua freqüência 
c) do seu período 
d) do tempo gasto para completar uma volta 

64 – Um ponto material, que se desloca em relação a um dado 
referencial, executando uma trajetória retilínea, ocupa posições 
ao longo do tempo de acordo com a tabela abaixo. Calcule a 
velocidade média, em m/s, do ponto material. 
t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
S (m) 5 8 11 14 17 20 23 26 29 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 5 

53 − Dada a reta (s) 2x – y + 3 = 0, a equação da reta r, 
perpendicular à s, que intercepta o eixo y no ponto de ordenada 2, é 

a) 2y + x – 4 = 0. 

b) 2y + x – 2 = 0. 
c) 2x + y + 4 = 0. 
d) 2x + y + 2 = 0.  

54 − Para que a reta de equação nx3y +=  seja tangente à 
circunferência de equação x2 + y2 = 4, o valor de n deve ser 

a) 3− ou 3 . 
b) – 2 ou 2. 
c) – 3 ou 3. 
d) – 4 ou 4. 
 
55 − Sejam as funções f , g , h  e t  definidas, respectivamente, por 

( )
x

3
2

xf
−






= , ( ) xxg π= , ( ) ( ) x

2xh
−

=  e ( )
x

3
10

xt 









= . 

Dessas quatro funções, é(são) decrescente(s) 

a) todas. 
b) somente três. 
c) somente duas. 
d) somente uma. 

56 − No conjunto solução da inequação 5
3
x

1 <− , a quantidade 

de números inteiros pares é 

a) 14. 
b) 12. 
c) 10. 
d) 8. 
 
57 − Se ∑

=
=

x

3i

x 40882 , o valor de x é divisor de 

a) 24. 
b) 22 
c) 21. 
d) 18. 

58 − Sendo E o baricentro do triângulo ABC, AE = 10 cm, 
EN = 6 cm, e CE = 14 cm, o valor, em cm, de x + y + z é 
 
a) 18. 
b) 20. 
c) 22. 
d) 24. 
 

E 
N 

C M B 

A 

x 
y z 

59 – Um triângulo isósceles tem perímetro igual a 36 cm e altura 
relativa à base medindo 12 cm. A área desse triângulo, em cm2, é, 

a) 60. 
b) 56. 
c) 48. 
d) 40. 

60 – Um triângulo, inscrito numa circunferência de 10 cm de raio, 
determina nesta três arcos, cujas medidas são 90°, 120° e 150°. A 
soma das medidas dos menores lados desse triângulo, em cm, é 

a) ( )3210 + . 

b) ( )3110 + . 

c) ( )325 + . 

d) ( )315 + . 

52  – Considere a som a S: 

9sen10sen

10sen9sen

9cos10cos

10cos9cos
...

3sen4sen

4sen3sen

3cos4cos

4cos3cos

1sen2sen

2sen1sen

1cos2cos

2cos1cos
S

++++

+++=

 
O valor de Slog  é 

a) zero. 
b) positivo. 
c) negativo. 
d) inexistente. 
 

A N U L A D A

62 – Um garoto lança uma pedra utilizando um estilingue (atiradeira) 
de maneira que o alcance horizontal seja o maior possível. Sendo V o 
módulo da velocidade de lançamento da pedra, Vx o módulo de sua 
componente horizontal e Vy o módulo de sua componente vertical, 
assinale a alternativa correta que apresenta o valor de V. 

a) YX VVV +=  

b) ( )2
YX VVV +=  

c) 
2

V
V X=  

d) 2VV X=  
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65 – Um móvel ao percorrer uma trajetória retilínea obedece a 
seguinte função horária: S = – 4 + 16t – 2t2 (no S.I.). Em que 
instante, em segundos, o móvel inverte o sentido do movimento? 
a) 2 
b) 4 
c) 8 

d) 4 + 56  

66 – Uma mola, de constante elástica igual a K= 10N/m, é 
utilizada como gatilho para disparar uma esfera de massa 2 kg a 
uma distância de 5 m em 2 segundos. Para que isso seja possível, 
o valor da deformação “x” que a mola deve sofrer está 
compreendido no intervalo, em m, de 

a) 0,1 a 0,4 
b) 0,4 a 0,7 
c) 0,7 a 1,0 
d) 1,0 a 1,3 

67 – Atualmente, os carros são feitos com materiais 
deformáveis de maneira que, em caso de colisões, para uma 
mesma variação da quantidade de movimento linear do carro, 
a força que o cinto exerce sobre os passageiros seja ________ 
devido ao ________ intervalo de tempo durante o impacto. 

a) maior; maior 
b) menor; menor 
c) menor; maior 
d) maior; menor 

68 – Considere a figura abaixo que representa uma esfera de 
massa 2kg situada entre o teto e o piso de uma casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação à parte superior do armário, a energia potencial da 
esfera, em J, vale 
Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 

a) 40 
b) – 40 
c) 20 
d) – 20  

2m 

1m 

1 m 

piso 

teto 

armário 
esfera 

69 – O barômetro é o aparelho que utilizamos para medir a 
pressão atmosférica. Esse instrumento de medida pode ser 
graduado a partir de diferentes unidades. Se um barômetro 
graduado em Pa (pascal) registra o valor de 1,02 x 105, outro, 
graduado em mmHg (milímetros de mercúrio), registrará _______. 
Obs.: Adote g (aceleração da gravidade local igual a 10 m/s2 e 
densidade do mercúrio igual a 13,6 g/cm3). 

a) 0,70 
b) 0,75 
c) 700 
d) 750 
 

70 – Depois de estudar o conceito de densidade (relação entre a 
massa de um corpo e seu volume), um aluno resolveu fazer uma 
experiência: construiu um barquinho de papel e o colocou sobre uma 
superfície líquida. Em seguida, pôs sobre o barquinho uma carga de 
massa 100 g que o fez afundar 1cm. Esse resultado fez o aluno 
concluir, corretamente que, para um outro barquinho de papel, com o 
dobro da área de contato com o líquido, afundar igualmente 1 cm, 
deve-se colocar uma carga, cuja massa, em gramas, valha 

a) 50  
b) 100 
c) 200 
d) 250 

 
71 – O ouvido humano normal é capaz de detectar a estreita 
faixa de freqüência compreendida entre 20 Hz e 20 kHz. 
Admitindo a velocidade do som no ar igual a 340 m/s. O som 
mais grave e o mais agudo que o ouvido humano é capaz de 
captar têm comprimentos de onda, respectivamente, iguais a: 

a) 1,7 m e 0,017 m 

b) 1,7 . 103 cm e 1,7 . 210−  m 
c) 1,7 cm e 1,7 m  

d) 1,7 . 310− m e 1,7 . 102 cm 

72 – Numa máquina de Carnot, de rendimento 25%, o trabalho 
realizado em cada ciclo é de 400 J. O calor, em joules, rejeitado 
para fonte fria vale: 

a) 400 
b) 600 
c) 1200 
d) 1600 

73 – Para diminuir a variação de temperatura devido a _____ de 
calor, do alimento em uma embalagem descartável de folha de 
alumínio, a face espelhada da tampa deve estar voltada para 
______ 
Obs: A temperatura do ambiente é maior que a temperatura do 
alimento. 

a) radiação; dentro 
b) condução; fora 
c) convecção; fora 
d) radiação; fora 

74 – Um relojoeiro utiliza uma lupa, de distância focal igual a 10 
cm, para consertar um relógio. Determine a que distância, em cm, do 
centro óptico da lupa, sobre o eixo principal, deve ser colocado o 
relógio, para que a imagem deste seja ampliada em quatro vezes. 

a) 2,5 
b) 7,5 
c) 12,5 
d) 40,0 

75 – Uma lanterna acesa é colocada diante de um espelho plano 
vertical a uma distância frontal de 1,6 m. Quando a lanterna é 
aproximada do espelho, sua nova distância, em relação ao 
espelho passa a ser 0,9 m. Portanto, é correto afirmar que a 

a) distância entre a lanterna e sua imagem aumentou de 1,4 m. 
b) distância entre a imagem e o espelho passou a ser de 0,7 m. 
c) diferença entre a posição da imagem, antes da lanterna ser 

movida e a atual é de 0,7 m. 
d) distância entre a lanterna e sua imagem diminui de 0,7 m. 
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82 – A respeito de substâncias e elementos químicos, pode-se 
afirmar: 

I- O gás ozônio é uma substância pura composta; 
II- O gás oxigênio é uma substância pura simples; 
III- O fósforo possui uma única forma alotrópica; 
IV- O oxigênio pode ser encontrado em substâncias compostas 

presentes no solo, como os óxidos, por exemplo; 
V- O ozônio é uma forma alotrópica do carbono. 

Estão corretas: 

a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I, II e III. 
d) Apenas as afirmativas II, III e V. 

83 – O íon Rb 
1+

 (Z=37) é isoeletrônico do íon Br 
1–. Qual o 

número atômico de Br? 

a) 36 
b) 37 
c) 38 
d) 35 
 

84 – Todas as propriedades a seguir são organolépticas, exceto: 

a) O cobre é um metal avermelhado. 
b) A densidade do mercúrio é maior que a densidade do 

alumínio. 
c) A banana verde tem sabor adstringente. 
d) O som que uma folha de papel produz ao ser amassada. 

AS QUESTÕES DE  81  A  100  REFEREM-
SE A QUÍMICA 

 

81 – O volume, em litros, ocupado por 22g de gás carbônico 
(CO2), nas CNTP, é de aproximadamente: 
Dados: massas atômicas em g/mol: C=12, O=16 
R= 0,082atm.l.mol-1.K-1 
CNTP :  Temperatura= 0°C ou 273 K 
 Pressão= 1 atm ou 760 mmHg 

a) 20 
b) 11 
c) 40 
d) 1 

85 – A reação entre o mármore (CaCO3) e o ácido sulfúrico 
(H2SO4) ocorre segundo a equação simplificada: 

CaCO3   +   H2SO4  →    H2CO3   +   CaSO4 

Nesta reação nota-se o desprendimento de um gás. Este gás é o: 

a) CO3 
b) CO2 
c) SO3 
d) SO4 

76 – Ao aproximar um bastão de um eletroscópio de folhas, vê-
se que as folhas abrem-se. Diante desse fato, o que se pode 
deduzir, sem sombra de dúvidas, é que o bastão 

a) está carregado. 
b) não está carregado. 
c) está carregado negativamente. 
d) está carregado positivamente. 

77 – Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 

Um circuito com dez lâmpadas ligadas em série, apresenta sempre  

a) todas as lâmpadas idênticas. 
b) a mesma diferença de potencial em cada lâmpada. 
c) a mesma intensidade de corrente elétrica em cada lâmpada. 
d) intensidade de corrente elétrica diferente em cada lâmpada. 
 
 
 
 
 

79 – Considere-se um fio condutor retilíneo longo percorrido por 
uma corrente elétrica de intensidade i. Verifica-se 
experimentalmente que em torno do condutor surge um campo 
magnético, cujas linhas de campo são _____________ , situadas 
___________ . 

a) circunferências concêntricas; em planos perpendiculares ao 
fio 

b) linhas radiais; em planos perpendiculares ao fio 
c) espirais crescentes; em planos perpendiculares ao fio 
d) helicoidais; ao longo do fio 

78 – Se a carga de um elétron é igual a − 1,6 . 10−19 C, quantos elétrons 
são necessários  para  que  um  corpo  obtenha a carga de − 1,0 C? 

a) 1,6 . 10−19 
b) 1,6 . 1019 
c) 6,25 . 10−19 
d) 6,25 . 1018  

80 – Uma espira circular de raio 4 cm, é percorrida por uma 
corrente elétrica de intensidade i = 20 A. A intensidade do vetor 
indução magnética no centro da espira é igual a ______ πT. 

Obs.: Considere a espira no vácuo, com µ0 = 710.4 −π  T. m/s. 

a) 310−  

b) 410−  

c) 510−  

d) 610−  
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86 – De acordo com o esquema abaixo relativo à separação dos 
componentes de uma mistura constituída por óleo, água e açúcar, 
você identifica os processos I e II como sendo, respectivamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) filtração, centrifugação. 
b) destilação, decantação. 
c) centrifugação, filtração. 
d) decantação e destilação. 

II 

I 

ÓLEO + ÁGUA + AÇÚCAR 

ÓLEO ÁGUA + AÇÚCAR 

 AÇÚCAR ÁGUA 

88 – Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
considerando os tipos de ligação para as seguintes substâncias 
químicas: 

1- AgCl  (  ) covalente polar 
2- H2O  (  ) ligação de hidrogênio 
3- O2   (  ) iônica 
4- HCl   (  ) covalente apolar 
5- Fe   (  ) metálica 

A seqüência correta, de cima para baixo, é: 

a) 3, 4, 5, 2, 1 
b) 1, 5, 3, 4, 2 
c) 4, 2, 1, 3, 5 
d) 2, 1, 4, 5, 3 

89 – A eletronegatividade é a capacidade que um átomo 
apresenta de atrair para si o par eletrônico numa ligação 
covalente. 
O elemento mais eletronegativo da tabela periódica é: 

a) Oxigênio 
b) Flúor 
c) Nitrogênio 
d) Carbono 

90 – O carbonato de cálcio é encontrado na casca de ovo, na 
pérola, etc., e tem como fórmula molecular CaCO3. Qual a 
porcentagem de carbono contido nesta substância? 
Dados: Massa atômica em g/mol: Ca=40, C=12, O=16 

a) 100% 
b) 40% 
c) 12% 
d) 16% 

91 – A classificação atual dos elementos é fundamentada na 
variação periódica de suas propriedades em função dos valores 
crescentes de : 

a) quantidade de matéria. 
b)  massa atômica. 
c)  número atômico. 
d)  número de massa. 

92 – Em um recipiente fechado,  temos 40g de gás nitrogênio 
(N2) e 3 mols de gás carbônico (CO2). A massa total, em gramas, 
existente neste recipiente é de: 

Dados: massa molar, em g/mol – N= 14, C=12 e O=16 

a) 43 
b) 100 
c) 172 
d) 84 

93 – Dadas as equações abaixo não balanceadas: 

I- H2   +   O2 →  H2O 
II- NaOH   +  HCl → NaCl   +   H2O 
III- H2SO4   +  Zn→ ZnSO4   +   H2 
IV- HClO4  +  KCN→ HCN  +   KClO4 

Podem ser consideradas como reações de dupla troca: 

a) I e II 
b) II e III 
c) III e I 
d) II e IV 
 

94 – A formação da amônia pode ser representada pela seguinte 
equação química simplificada 

 3H2(g)   +  N2(g)  →  2NH3(g) 

Qual a massa de Hidrogênio, em gramas, necessária para a 
formação de 51g de gás amônia? 
Dados: massas atômicas em g/mol: H=1, N=14 

a) 51 
b) 17 
c) 9 
d) 28 

95 – Se na ligação iônica há transferência de elétrons de um 
átomo para outro, então a substância que se forma pela 
transferência de 2 elétrons apenas é: 
Dados: Número atômico: Na=11, Cl=17, Ca=20, O=8, K=19, 
Br=35, Ag=47 e  I=53 

a) NaCl 
b) CaO 
c) KBr 
d) AgI 

87 – Os três tipos característicos de ácidos que podem ser 
encontrados na chuva ácida são respectivamente: 

a) HCl, H3BO3, HIO3. 
b) H2CO3, HNO3, H2SO4. 
c) H2S, HMnO4, H3PO4. 
d) HCN, HBr, H2CO3. 
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98 – O carbonato de cálcio é um sal insolúvel em água obtido a 
partir da reação entre cal hidratada e gás carbônico, segundo a 
reação simplificada: 

Ca(OH)2  + CO2   →   CaCO3 ↓ +  H2O 

Qual o procedimento adequado para separar os produtos dessa 
reação? 

a) Destilação fracionada. 
b) Levigação. 
c) Filtração. 
d) Sublimação. 

96 – Em um botijão de gás existem 22 g de propano (C3H8). 
Quantos átomos de hidrogênio estão contidos neste recipiente? 

(Dados : massa atômica , em g/mol- C=12, H=1) 

a) 44 átomos 
b) 24 x 1023 átomos 
c) 3 x 1023 átomos 
d) 8 átomos 

97 – Quando se exagera na alimentação, é comum sentir forte 
azia, queimação ou pirose, que é a produção em excesso de ácido 
clorídrico no estômago. Para neutralizar este ácido, qual a 
substância mais indicada? 

a) NaCl 
b) H3PO4 
c) Al(OH)3 

d) CO2 

99 – Todos os elementos que se encontram no quarto período 
da tabela periódica têm: 

a) configuração eletrônica estável. 
b) quatro níveis eletrônicos. 
c) três elétrons no último nível eletrônico. 
d) somente caráter metálico. 
. 

100 – Determinada substância quando em contato com a água, 
libera o íon hidroxônio. A substância em questão pertence à 
função 

a) ácido. 
b) base. 
c) óxido. 
d) sal. 

www.concursosmilitares.com.br



COMANDO DA AERONÁUTICA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

 
EXAME DE ESCOLARIDADE DO EXAME DE ADMISSÃO AO 

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 1/2008 – TURMA “B” 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – MATEMÁTICA – FÍSICA – QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito Oficial 
 
 
 

CÓDIGO DA 
PROVA 

12 

www.concursosmilitares.com.br



www.concursosmilitares.com.br



Página 3

AS QUESTÕES DE  01  A  30  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

MENDIGO 
                                                              Paulo Mendes Campos 

 
 Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, 
quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma nota tão suja 
e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com 
um seco obrigado e começou a ler as manchetes dos vespertinos. 
Depois me disse: 
 – Não acredito um pingo em jornalistas. São  muito 
mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O 
importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira. 
 Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais: 
 – O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. 
Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só. 
 Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura 
(aliás, com invulgar pertinência para um mendigo), mas isso, a 
seu ver, não queria dizer nada: 
 – O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem 
não presta. Ora, se o homem não presta, todos os futuros 
presidentes também serão ruínas. A natureza humana é que é de 
barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi um homem bastante 
bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele 
virou ruim.  
 Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua 
teoria, passou a demonstrar para mim que também ele era um 
sujeito ordinário como os outros: 
 – O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando 
poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito físico nenhum e 
até que não posso me queixar da saúde.  
 Tirei do bolso uma nota de cinqüenta e lhe ofereci pela 
sua franqueza. 
 – Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou 
tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar, mas o senhor 
também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de 
uma coisa? Houve um homem de fato bom, cem por cento bom. 
Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com 
ele?! 
 
Vocabulário 
vespertino: jornal que se publica à tarde ou à noite 
invulgar: que não é vulgar; raro 
pertinência: adequação 

01 - Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma sobre 
o narrador. 

a) Ele é apenas um observador dos fatos, que não se envolve 
nem tece comentários a respeito do que vê. 

b) Ele é o personagem principal da história, pois todas as ações 
e todos os comentários giram em torno dele. 

c) Ele é o foco da atenção e da observação da narrativa, uma vez 
que há a presença dos pronomes de 1.ª pessoa “eu”, “me” e 
“mim”. 

d) Ele é um narrador-personagem, que não só testemunha os 
fatos, mas também os vivencia e faz comentários sobre eles. 

 

02 - Qual das alternativas apresenta uma característica que não 
pode ser associada ao mendigo? 

a) sinceridade 
b) esclarecimento 
c) ingenuidade 
d) autenticidade 
 

03 - Assinale a alternativa que apresenta a mesma idéia contida 
no seguinte trecho: “Meu pai, por exemplo, foi um homem 
bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: 
então ele virou ruim.” 

a) “Não sou nada. 
Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada.” 

b) “O homem, que, nesta terra miserável, 
mora, entre feras, sente inevitável 
necessidade de também ser fera.” 

c) “Um galo sozinho não tece uma manhã; 
ele precisará sempre de outros galos.” 

d) “Como dois e dois são quatro 
sei que a vida vale a pena 
embora o pão seja caro 
e a liberdade pequena.” 

04 - “Tirei do bolso uma nota de cinqüenta e lhe ofereci pela 
sua franqueza.” 
Com relação a essa atitude do narrador, pode-se afirmar que o 
mendigo 

a) passa a admirá-lo pelo gesto solidário. 
b) começa a enxergá-lo como um ser menos nocivo à 

sociedade. 
c) não o vê melhor do que antes, apesar da doação. 
d) se coloca inferior ao narrador ao receber tamanha quantia. 

05 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal. 

a) Os idosos precisam de pessoas que o ajudem a enfrentar seus 
problemas. 

b) São pequenas atitudes que tornam grandes o bem-estar das 
crianças. 

c) É necessário a criação de projetos que visem à qualidade de 
vida da população carente. 

d) Bastantes providências já foram tomadas a fim de amenizar o 
problema das enchentes na cidade. 

06 - Relacione os pares de locuções adjetivas com seus 
respectivos significados e depois assinale a alternativa com a 
seqüência correta. 

I. (1) água sem sabor     (   ) inodora 
(2) água sem odor       (   ) insípida 

II. (1) águas da chuva      (   ) pluviais 
(2) águas do rio           (   ) fluviais 

a) 1, 2; 2, 1 
b) 2, 1; 1, 2 
c) 1, 2; 1, 2 
d) 2, 1; 2, 1 
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07 - Leia as frases abaixo e, a seguir, responda em quais delas os 
termos destacados classificam-se como complemento nominal. 

1. O pagamento pelo trabalho foi proporcional ao nosso 
empenho. 

2. A necessidade de amor impedia seu sucesso. 
3. As brincadeiras das crianças alegravam todo o bairro. 
4. Os militares daquele Destacamento eram pessoas de 

confiança. 

a) 1 e 2 
b) 2 e 3 
c) 3 e 4 
d) 1 e 4 

12 - Assinale a alternativa em que a forma plural do substantivo 
está correta. 

a) o cidadão          -  os cidadões 
b) o pé-de-cabra   -  os pés-de-cabras 
c) o tico-tico         -  os tico-tico 
d) o troféu             -  os troféus  

08 - O acento indicador de crase foi empregado 
incorretamente em: 

a) “Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre à sonhar...” 
b) “Às vezes sobe os ramos das árvores e de lá chama a virgem 

pelo nome.” 
c) “Às onze horas da noite, o comandante recolhera-se num 

beliche de passageiro.” 
d) “Mas o homem não permitia que ele abandonasse o trabalho 

e se dirigisse àquele sítio.” 

09 - A regência nominal está incorreta em: 

a) Minha admiração por ele é muito grande. 
b) Mário de Andrade é contemporâneo de Santos Dumont. 
c) Sou-lhe grato por tudo que você fez por mim. 
d) Ela estava acostumada por jóias caras. 

10 - No texto “Não há ali nada grandioso nem sublime, mas há 
uma como simetria de cores, de sons, de disposição em tudo 
quanto se vê e se sente. As paixões más, os pensamentos 
mesquinhos, os pesares e as vilezas da vida não podem senão 
fugir para longe.”, as palavras destacadas classificam-se, 
respectivamente, como monossílabos 

a) tônico, átono, átono. 
b) tônico, tônico, tônico. 
c) átono, tônico, tônico. 
d) átono, átono, átono. 

11 - Em qual das alternativas, o predicativo se refere ao objeto? 

a) Virou uma famosa artista aquela garota. 
b) Julguei aceitável a explicação do candidato. 
c) Aos primeiros raios do sol, o campo parecia uma nuvem 

macia. 
d) Os acertadores da loteria ficaram riquíssimos. 

13 - Assinale a alternativa em cujo grupo há orações 
coordenadas sindéticas conclusivas. 

a) 1. Ora se ouviam gritos, ora se ouviam risadas naquele lugar. 
2. Ou você estuda, ou assiste ao programa de televisão. 

b) 1. Estudei bastante, portanto irei bem na prova. 
2. Está chovendo; pegue, pois, sua sombrinha. 

c) 1. Ouço a música, porém não gosto dela. 
2. A opinião de José estava correta, todavia ninguém a aceitava. 

d) 1. Não maltrate os animais, pois são nossos amigos. 
2. Vou sair, que aqui está muito abafado. 

14 - Assinale a alternativa em que não há erro quanto ao uso da
vírgula. 

a) Meu Deus, o que está acontecendo com os homens? 
b) O site traz, imagens de satélite em movimento. 
c) Eu na época da adolescência, não passei por crises de

identidade. 
d) Durante a madrugada quando, todos estão dormindo, assisto

a filmes na TV. 

15 - Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está 
empregada no sentido conotativo. 

a)  “No mar, tanta tormenta e dano, 
tantas vezes a morte apercebida.” 

b) Do mar de meus afetos, ofereci-lhe os mais belos frutos. 
c) As águas do mar foram invadidas pelo óleo do navio que 

passou pela Baía da Guanabara. 
d) O velho pescador enfrentou sozinho todos os perigos do mar. 

16 - Coloque C (certo) ou E (errado) para a classificação das 
orações subordinadas substantivas destacadas. A seguir, assinale a 
alternativa com a seqüência correta. 

I.   (   ) O historiador convenceu as autoridades de que nossas 
escolas precisam de melhorias. – completiva nominal 

II.  (   ) Tínhamos dúvidas de que daria certo o acampamento 
naquele lugar. – objetiva indireta 

III. (   ) Nossa esperança é que a violência acabe. – predicativa  
IV. (   ) A população espera que os políticos olhem com respeito 

para ela. – objetiva direta 

a) C, E, C, C 
b) C, C, E, E 
c) E, C, C, E 
d) E, E, C, C 

17 - Em  
“No verde à beira das estradas, 
maliciosas em tentação, 
riem amoras orvalhadas.” 
ocorre, na expressão em destaque, a figura de linguagem denominada 

a) antítese. 
b) hipérbole. 
c) prosopopéia. 
d) eufemismo. 

18 - Foram formadas pelo mesmo processo de formação as 
seguintes palavras: 

a) crueldade, embarcar, sambódromo 
b) felizmente, peixe-espada, petróleo 
c) seminu, pneu, cata-vento 
d) quinta-feira, passatempo, pára-quedas 
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19 – I  – Aquela é Juliana. 
II – Fui apaixonado por Juliana. 

Se juntarmos as duas orações, empregando o pronome 
relativo, a construção correta do período é: 

a) Aquela é Juliana, por quem fui apaixonado. 
b) Aquela é Juliana, que fui apaixonado por ela. 
c) Aquela é Juliana, a qual fui apaixonado por ela. 
d) Aquela é Juliana, por cuja fui apaixonado. 

20 - Observe: 

“Eu podia mesmo contar-lhe agora a minha vida inteira, pois 
nela existem várias experiências interessantes, mas para isso 
seria preciso tempo, e eu não o tenho.” 

Os termos grifados classificam-se, respectivamente, como 

a) objeto direto, sujeito, objeto direto. 
b) objeto indireto, sujeito, objeto indireto. 
c) objeto indireto, objeto direto, sujeito. 
d) objeto direto, objeto indireto, sujeito. 

21 - Assinale a alternativa que apresenta discurso indireto livre. 

a) Então o rapaz pergunta a seu amigo se não haveria uma 
pessoa doente lá em cima. 

b) O delegado estava indeciso quanto à autoria do ato 
criminoso. A quem interessaria o crime? 

c) Ela comentou que uma vez foi lá um homem do governo e 
exigiu a desmontagem das barracas. 

d) “Nada será retirado daqui!” – esbravejou a mulher, muito 
nervosa. 

22 - Classifica-se como subordinada adverbial temporal a oração 
destacada na alternativa: 

a) Já que você faz questão de resolver o problema sozinho, 
respeitarei sua vontade. 

b) Amanhã à noite, irei contigo à festa, desde que não me 
deixes sozinho com aquelas pessoas. 

c) Francisco, quando estava retornando do trabalho, 
percebeu que alguém o observava. 

d) Choveu tanto que tivemos de adiar nossa ida à praia. 

23 - Assinale a alternativa em que a acentuação do verbo em 
destaque está empregada corretamente.  

a) O motorista prudente sempre mantêm distância do veículo 
que está à sua frente. 

b) O homem que têm educação nunca perde a compostura. 
c) Nossos alunos sempre obtém boas notas nos vestibulares. 
d) Ele não vê as pessoas que o cercam. 

24 - Substitua os verbos destacados pelos verbos entre parênteses, 
fazendo as modificações necessárias quanto à regência. 

I. Todos os candidatos desejam a aprovação no concurso. 
(aspirar) 

II. O atendente assinou a minha documentação rapidamente. 
(visar) 

III. Tanta corrupção e desperdício acarretam a falência da 
empresa. (implicar) 

Assinale a alternativa que indica a correta regência verbal, 
conforme a norma culta. 

a) aspiram à, visou a, implicam a 
b) aspiram a, visou a, implicam a 
c) aspiram a, visou à, implicam na 
d) aspiram à, visou à, implicam na 
 
25 - Indique a alternativa em que os termos preenchem, correta e 
respectivamente, os espaços do período abaixo. 

“Minha ansiedade aumentava __________ eu ia me 
aproximando do local ________ nos encontraríamos, _______ 
aquele homem desconhecido poderia me colocar ___________ 
de tudo que estava acontecendo.” 

a) à medida que, onde, porque, a par 
b) à medida que, aonde, por que, a par 
c) na medida em que, onde, porque, ao par 
d) na medida em que, aonde, por que, ao par 

26 - Indique a alternativa em que a concordância verbal está correta. 

a) Aluga-se automóveis naquela agência de turismo. 
b) Mariana ou Simone casarão com Gabriel. 
c) Os Estados Unidos se recusou a fazer qualquer acordo que 

comprometa sua economia. 
d) Uma alimentação balanceada e a redução de alimentos 

gordurosos ajudarão no funcionamento do organismo. 

27 - O agente da passiva está presente em: 

a) A obra “Lira dos vinte anos” foi preparada por Álvares de 
Azevedo. 

b) “O navio negreiro” é um dos mais belos poemas da literatura 
brasileira. 

c) A Cavalaria de São Benedito passou por toda a cidade. 
d) Muitos historiadores consideram o Naturalismo um 

Realismo avançado. 

28 - Assinale a série correta quanto ao verbo destacado em: 
“Tinham nas faces o branco das areias que bordam o mar, e nos 
olhos o azul triste das águas profundas.”. 

a) regular – presente do indicativo 
b) irregular – pretérito imperfeito do indicativo 
c) regular – presente do subjuntivo 
d) irregular – pretérito imperfeito do subjuntivo 

29 - Assinale a alternativa em que o verbo está na voz passiva 
sintética. 

a) Os marinheiros viram a lua no céu e no mar. 
b) As estrelas desabrocham nos faustosos brocados do 

firmamento. 
c) O culto à forma perfeita foi praticado pelos parnasianos. 
d) Organizou-se o campeonato, e a cidade ficou bastante 

movimentada. 
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30 - Assinale a frase em que há aposto e vocativo. 

a) Álvares de Azevedo, o poeta da solidão, destacou-se, prezado 
leitor, como legítimo representante do Romantismo. 

b) “Meu Deus! Meu Deus! mas que bandeira é esta, que 
impunemente na gávea tripudia?!” 

c) “Voltem para suas casas, seus briguentos, seus maldosos! O 
castigo tarda, mas não falha!” 

d) A Bolívia e o Paraguai, dois países sul-americanos, não são 
banhados pelo mar. 

AS QUESTÕES DE  31  A  60  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 31 – A área do triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C é, 
em unidades de área, 
 

a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 1 2 -1 

1

2 

3 

A 

B 

C 

32 – Se Am,n é o arranjo dos m elementos de um conjunto X, 
tomados n a n, o valor de Am,n, para m = 7 e n = 3, é 

a) 210. 
b) 105. 
c) 90. 
d) 45.  

33 – O triângulo cujos lados medem 6 cm, 7 cm e 10 cm é 
classificado como 

a) equilátero e retângulo. 
b) escaleno e acutângulo. 
c) isósceles e acutângulo. 
d) escaleno e obtusângulo. 
 

34 – A equação  geral  da  reta   que  passa  por  P(0, 3) e Q(1, 5) é 

representada por ax + by + c = 0. Assim, o valor de   é   
c
a  

a)    
3
2 . 

b)    
4
3 . 

c) 
5
1− . 

d) 
6
5− . 

 35 – Sejam as matrizes 





=





−

=
2
b

Be
12
a4

A .  Se A . B é 

uma matriz nula 2 x 1, então a + b é 

a) –1. 
b)   0. 
c)   1. 
d)   2. 

36 – Considere os gráficos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

É(são) injetora(s) a(s) função(ões) 

a) I e III, apenas. 
b) III, apenas. 
c) I, apenas. 
d) I, II e III. 

Função I Função II Função III 

Rascunho 
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37 – Uma urna contém 3 bolas verdes e 4 amarelas. Ao retirar, 
sem reposição, duas bolas, a probabilidade delas serem amarelas é 

a) 2/7. 
b) 3/7. 
c) 4/7. 
d) 6/7. 

38 – Comparando-se tg 20°, tg 110° e tg 200°, obtém-se 

a) tg 20° = tg 200° > tg 110°. 
b) tg 20° = tg 110° < tg 200°. 
c) tg 20° < tg 110° < tg 200°. 
d) tg 200° < tg 20° < tg 110°. 

39 – Dado x ∈ ℜ, para que o número z = ( 2 – xi )( x + 2i ) 
seja  real, o valor de x pode ser 

a) 4. 
b) 0. 
c) –1. 
d) –2. 

40 – O módulo do complexo z = – 3 + 4i é 

a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 

41 – Um prisma reto é regular quando suas bases 

a) são paralelas. 
b) têm a mesma área. 
c) têm arestas congruentes. 
d) são polígonos regulares. 
 

 

Rascunho 

42 – A revista Época publicou, em janeiro de 2000, os resultados de 
uma pesquisa por ela realizada em setembro de 1999. Cada participante 
indicava o nome de uma personalidade mundialmente conhecida, do 
século XX, da qual ele mais se lembrava.  O gráfico a seguir traz o 
percentual de pessoas que indicaram cada uma dessas personalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabendo que participaram dessa pesquisa 60 mil pessoas, 
Ayrton Senna foi indicado por ______ pessoas. 
a) 12 800 
b) 15 300 
c) 16 900 
d) 18 600 
 

14,2%

6,3%

6,3%

7,2%

8,8%

15,4%

16,3%

25,5%

Outros

Papa Jõao Paulo II

Albert Sabin

Mahatma Gandhi

Xuxa

Adolf Hitler

Albert Einstein

Ayrton Senna
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43 - Em ℜ, o conjunto solução da equação 1x22x +=−  é 
formado por 

a) dois elementos, sendo um negativo e um nulo. 
b) dois elementos, sendo um positivo e um nulo. 
c) somente um elemento, que é positivo. 
d) apenas um elemento, que é negativo.  

44 – Num   triângulo  ABC,  são  dados  ,45Â °=  °= 30B̂  e  
AC = 6 cm. Então BC = _____  cm. 

a) 34  

b) 26  
c) 2/3  

d) 2/2  

45 – Considere duas esferas: a primeira com 16π cm2 de área, e 
a segunda com raio igual a 5/2 do raio da primeira.  A área da 
segunda esfera, em cm2, é 

a) 100 π. 
b) 50 π. 
c) 40 π. 
d) 20 π. 

46 – Se 




=+
−=+
3byx3

1y2ax
  e  





−=−
=+

4yx
1yx2

 são sistemas equivalentes, 

então o valor de a + b é 

a) 11. 
b)   9. 
c) –5. 
d) –7. 

47 – Dada uma circunferência de diâmetro a, o comprimento de 
um arco, cujo ângulo central correspondente é 30°, é 

a) 
2
aπ . 

b) 
4
aπ . 

c) 
10

aπ . 

d) 
12

aπ . 

48 – Se (r) x + 6y – 2 = 0 e (s) 8x + (t – 1) y – 2 = 0 são duas 
retas paralelas, então t é múltiplo de 

a) 3. 
b) 5. 
c) 7. 
d) 9. 

49 – No paralelogramo ABCD, AD = DE. A medida de DÊA é 
 

a) 50°. 
b) 55°. 
c) 60°. 
d) 65°. 
 E 

A B

C D

50° 

Rascunho 
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50 – Utilizando-se de arredondamento, os números 10,34 e 0,185 
podem ser escritos com uma casa decimal, de tal forma que o 
produto de seus novos valores seja 

a) 22,6. 
b) 18,6. 
c) 2,06. 
d) 1,06. 

51 – O conjunto Imagem da função f : Ζ → ℜ, definida por 

2x1
1)x(f

+
= , contém o elemento 

a) 
4
1 . 

b) 
5
1 . 

c) 
2
1− . 

d) 
3
1− . 

 

54 –  O lado de um eneágono regular mede 2,5 cm. O perímetro 
desse polígono, em cm, é 

a) 15. 
b) 20. 
c) 22,5. 
d) 27,5. 

52 – Seja um polinômio P(x) = ax3 + bx2 + cx + d. Se os coeficientes 
de P(x) são diferentes de zero, então, para todo x∈ℜ, “P(x) + P(–x)” 
tem grau   

a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

53 – Um cilindro de cobre tem volume V, raio da base 
R = 50 cm e altura H = 40 cm. Este cilindro será derretido para 
fazer cilindros de volume v, raio r = R/5 e altura h = H/4. Dessa 
forma, V/v = 

a) 50. 
b) 100. 
c) 150. 
d) 200. 

55 - O valor da expressão 

3
sen

2
cos

3.
4

sen
6

sen

π+π






 π−π

 é 

a) 21− . 
b) 21+ . 

c) 
2
3 . 

d) 
3

32 . 

Rascunho 
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56 – Ao comparar o valor de f(1) e f(−1) da função 
1x3x4x5)x(f 26 −++= , obtém-se 

a) f(1) < f(−1). 
b) f(1) = f(−1). 
c) f(1) > 2f(−1). 
d) f(1) = 2f(−1).  

57 – Um retângulo, de lados 2m e 5m, gira 360º em torno de seu 
maior lado. A área lateral do sólido obtido, em m2, é 

a) 10. 
b) 20. 
c) 10π. 
d) 20π. 
 

58 – Sendo 0  ≤ x <  2π, o conjunto solução da equação 

2
2x3sen =  é 

 

a) 






 ππ

12
11,

4
3 . 

b) 






 ππ

10
3,

3
. 

c) 






 ππ

12
,

4
. 

d) 






 ππ

8
,

5
2 . 

59 – O perímetro da base de uma pirâmide quadrangular regular é 
80 cm. Se a altura dessa pirâmide é 15 cm, seu volume, em cm3, é 

a) 2 300. 
b) 2 000. 
c) 1 200. 
d) 1 000. 

60 – Dado um triângulo qualquer, é FALSO afirmar que 

a) uma de suas alturas pode coincidir com um de seus lados. 
b) suas alturas podem interceptar-se num ponto externo a ele. 
c) o incentro é o centro da circunferência nele inscrita. 
d) o circuncentro é o encontro das suas medianas. 

Rascunho 

A N U L A D  A

A N U L A D  A
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AS QUESTÕES DE  61  A 80  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 

61 – Um elétron é arremessado com uma velocidade de 109 m/s 
paralelamente às linhas de campo de um campo magnético 
uniforme de intensidade B = 1,6 T.  Nesse caso, a força magnética 
sobre o elétron é de ____ N. 
Dado: carga elementar do elétron = -1,6 x 10-19 C 

a) 0 
b) 1,6 . 10-19 
c) 3,2 . 10-10 
d) 2,56 . 10-19 

62 – Três barras metálicas AB, CD e EF são aparentemente 
iguais.  Aproximando as extremidades das barras, verifica-se, 
então, experimentalmente que a extremidade A atrai D e repele E, 
enquanto a extremidade B repele F e atrai D. 

 
Portanto, conclui-se corretamente que: 

a) CD não é imã. 
b) Somente AB é imã. 
c) Somente EF é imã. 
d) Todas as barras são imãs. 

63 – Calcule o trabalho, em joules, realizado sobre uma carga de 
5 coulombs, ao ser deslocada sobre uma superfície eqüipotencial 
em um campo elétrico uniforme de intensidade 5 kV/m em uma 
distância de 25 mm. 

a) 0 
b) 5 
c) 125 
d) 125000 

64 – No circuito abaixo, a intensidade da corrente elétrica no 
resistor R3, em ampères, é de: 

a) 0 
b) 1 
c) 5 
d) 10 
 
 

 
 

65 - Em um campo elétrico uniforme, de intensidade 200 V/m, 
temos dois pontos distantes 0,2 m um do outro.  Calcule a 
diferença de potencial, em volts, entre eles. 

a) 10 
b) 20 
c) 40 
d) 80 

Rascunho 
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66 - No estudo de instrumentos ópticos, dependendo da imagem 
final conjugada pelos instrumentos, esses se classificam em dois 
grupos: instrumentos de observação e instrumentos de projeção. 
Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta somente 
instrumentos de observação. 

a) lupa, telescópio, câmara fotográfica. 
b) projetor, microscópio composto, telescópio. 
c) luneta terrestre, projetor, câmara fotográfica. 
d) lupa, luneta astronômica, microscópio composto. 

67 - Uma lâmpada, de dimensões desprezíveis, é fixada no teto 
de uma sala. Uma cartolina quadrada, de lado igual a 100 cm, é 
suspensa a 120 cm do teto, de modo que suas faces estejam na 
horizontal e o seu centro geométrico coincida com a linha vertical 
que passa pela lâmpada. Sabendo que, quando a lâmpada está 
acesa, observa-se no chão uma sombra projetada de área igual a 
6,25 m2, determine a altura, em metros, da sala. 

a) 2,00 
b) 2,08 
c) 3,00 
d) 3,50 
 

68 – A convecção é um processo de transferência de calor que 
ocorre 

a) somente nos gases. 
b) somente nos fluidos. 
c) também nos sólidos. 
d) nos sólidos e líquidos. 

69 - Um sistema termodinâmico realiza o ciclo indicado no 
gráfico P x V a seguir 
 
 
 
 
 
 
 
 
O trabalho resultante e a variação de energia interna do gás, ao
completar o ciclo, valem, em joules, respectivamente,
_________________. 

a) zero e zero 
b) 10x105 e zero 
c) zero e  10x105 
d) 20 x 105 e zero 

V(m3) 

10 

5 

2 4 

P(10 5 Pa) 

A B 

C D 

70 - Uma mesma nota musical produz “sensações” diferentes 
quando emitidas por um violino ou por um piano.  A qualidade do 
som que permite diferenciar dois sons de mesma freqüência e 
mesmo “volume”, emitidos por fontes distintas é a (o) ________. 

a) altura 
b) timbre  
c) fidelidade 
d) intensidade 
 
 

Rascunho 
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71 – Admitindo que as estações de rádio, de uma determinada 
região, emitam ondas eletromagnéticas basicamente em duas 
faixas: AM e FM e que a velocidade das ondas eletromagnéticas 
vale 3 x 108 m/s, duas estações de rádio que emitam ondas de 
comprimento de onda igual a 300 m e 200 m estão operando, 
respectivamente, em _____ . 
Dados: 
AM de 535 a 1650 kHz 
FM de 88 a 108 MHz 

a) AM e AM 
b) AM e FM 
c) FM e AM 
d) FM e FM 

72 – O gráfico, a seguir, representa a relação entre a pressão (p) 
dentro de um líquido homogêneo e estático e a profundidade (h) 
que se estabelece à medida que se imerge nesse líquido. A 
densidade do líquido é de_______ kg/m3. 
Considere g=10m/s2 

a) 1 x 103 
b) 2 x 103 
c) 3 x 103 
d) 4 x 103 
 
 
 
 

1 
1,4 
1,8 

2 4 6 

p (105N/m2) 

h (m) 0 

73 – Considere um manômetro, de tubo aberto, em que um dos 
ramos está conectado a um recipiente fechado que contém um 
determinado gás. Sabendo-se que, ao invés de mercúrio, o 
manômetro contém um líquido cuja densidade é igual a 103 kg/m3 
e que sua leitura indica que uma coluna de 0,2m desse líquido 
equilibra a pressão do gás em um local onde a pressão atmosférica 
vale 1x105 Pa e a aceleração da gravidade local vale g=10m/s2, a 
pressão do gás é de ________ Pa. 

a) 0,2 x 105 
b) 1,2 x 105 
c) 0,02 x 105 
d) 1,02 x 105 

74 – Uma pedra de 200g é abandonada de uma altura de 12m em 
relação ao solo. Desprezando-se a resistência do ar e 
considerando-se a aceleração da gravidade igual a 10m/s2, 
determine a energia cinética, em J, desta pedra após cair 4m. 

a) 32  
b) 16 
c) 8 
d) 4  

75 – Uma bola de 400g é lançada do solo numa direção que 
forma um ângulo de 60o em relação à horizontal com energia 
cinética, no momento do lançamento, igual a 180 J. Desprezando-
se a resistência do ar e admitindo-se g = 10m/s2, o módulo da 
variação da energia cinética, desde o instante do lançamento até o 
ponto de altura máxima atingido pela bola é, em joules, de 

a) 0. 
b) 45. 
c) 135. 
d) 180. 

Rascunho 
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76 – No gráfico que relaciona, a força aplicada em um corpo e a 
força de atrito entre este e uma superfície perfeitamente 
horizontal, a região que descreve a força de atrito _________ 
pode ser explicada pela ___ Lei de Newton enquanto a que 
mostra a força de atrito _________ pela ___ Lei de Newton. 

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmação acima. 

 
a) dinâmico; 1a; estático; 1a. 
b) estático; 2a; dinâmico; 1a. 
c) estático; 1a; dinâmico; 2a. 
d) dinâmico; 2a; estático; 2a. 
 

 

 

77 – Um estudante de Física, na janela de uma casa de campo 
durante uma tempestade, vê um relâmpago atingir uma árvore. 
Imediatamente começa a marcar o tempo e 15 segundos depois 
ouve o trovão. Se o estudante admitir a velocidade do som no ar 
como 330 m/s, ele pode calcular a distância da árvore até ele, 
como sendo de aproximadamente ___ km. 

a) 1 
b) 5 
c) 10 
d) 15 

78 - A função horária x = 12 – 8t + t2, onde t (instantes de tempo 
em segundos) e x (posição em metros) medidos sobre a trajetória, 
é usada para o estudo de um movimento. Determine o intervalo de 
tempo em que as posições do móvel são negativas. 

a) entre 0 e 2s. 
b) entre 1s e 2s. 
c) entre 2s e 6s. 
d) entre 6s e 10s. 

79 - Teoricamente o ponto de aplicação da força peso de um 
corpo não homogêneo, está no seu centro 

a) absoluto. 
b) molecular. 
c) geométrico. 
d) de gravidade. 

80 - Dinamômetro é o instrumento que mede a intensidade da 
força que atua em um objeto, a partir de uma medida de  

a) aceleração. 
b) velocidade. 
c) deformação. 
d) temperatura. 

AS QUESTÕES DE  81  A 100  REFEREM-SE 
À QUÍMICA 

 

81 -  Qual função orgânica abaixo apresenta apenas carbono e 
hidrogênio? 

a) álcool 
b) aldeído 
c) cetona  
d) hidrocarboneto 

82 - Indique o grupo de materiais em que todos são misturas. 

a) ar, gasolina e prata 
b) aço, bronze e madeira 
c) leite, sangue e oxigênio 
d) água mineral, latão e cobre 

83 - Para separar os gases oxigênio e nitrogênio do ar 
atmosférico não poluído, o processo utilizado é 

a) flotação. 
b) filtração. 
c) centrifugação. 
d) liquefação fracionada. 

84 - Qual das alternativas abaixo apresenta uma seqüência com 
dois átomos, duas moléculas de substância simples e três 
moléculas de substância composta, respectivamente? 

a) 2H, 2O, 3N  
b) H2, O2, NH3 
c) 2H2, 2O2, H2O  
d) 2H, 2O3, 3 H2O 

86 - Prótio (1H1), Deutério (1H2) e Trítio (1H3) são isótopos do 
hidrogênio. Qual o número de nêutrons desses isótopos, 
respectivamente? 

a) 0, 1 e 2. 
b) 1, 2 e 1. 
c) 1, 3 e 2. 
d) 1, 2 e 3. 

87 - Entre os pares de elementos químicos abaixo, qual deles 
reúne elementos com propriedades químicas mais semelhantes? 

a) Cl e Ar 
b) Na e K 
c) Fe e Ba 
d) Cu e Xe 

85 - Quando se compara o átomo neutro de oxigênio (O) com 
seu íon (O2-), verifica-se que o segundo possui ____________ a 
mais e o mesmo número de ____________. 

a) um elétron - prótons. 
b) dois prótons - elétrons. 
c) um elétron - nêutrons. 
d) dois elétrons - prótons. 
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88 - Em um laboratório existem 4 frascos numerados: I, II, III e IV. 
- Frasco   I: contém 5 mols de NaOH. 
- Frasco  II: contém 6 x 1024 moléculas de CaO. 
- Frasco III: contém 20 gramas de CO2. 
- Frasco IV: contém 224 litros de H2O. 

Em qual dos frascos encontra-se maior massa, em gramas? 
Considerar CNTP. Dados: - massa atômica, em g/mol: H=1, C=12, 

O=16, Na=23 e Ca=40. 
- Volume molar nas CNTP= 22,4 L/mol 
- Número de Avogadro= 6 x 1023. 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 89 - Em um composto, sendo X o cátion, Y o ânion e X2Y3 a 
fórmula, qual o número de elétrons periféricos para X e Y, 
respectivamente, no estado normal? 

a) 2 e 3. 
b) 2 e 5. 
c) 6 e 2. 
d) 3 e 6. 

90 - A fenolftaleína é uma substância utilizada como indicador 
ácido-base. Em presença de base, fica avermelhada e em presença 
de ácido, incolor. 

A seqüência em que todos os compostos deixam a 
fenolftaleína avermelhada é: 

a) H2O, H2O2, HCl 
b) H3PO4, HCl, NH3 
c) NaOH, HCN, CaO 
d) NH3, NaOH, Ca(OH)2 

91 - Um jornal noticiou que determinada região apresentava 
baixa umidade do ar. Nesse caso podemos dizer que, quando 
usamos a expressão “umidade do ar”, estamos nos referindo a 
uma solução classificada, segundo as fases de agregação dos 
componentes, como solução 

a) gás-gás. 
b) gás-líquido. 
c) líquido-gás. 
d) líquido-líquido. 

92 - Quanto à célula eletroquímica, representada pela equação 
global Zn0

(s)  + Cu2+
(aq) → Zn2+

(aq) + Cu0
(s), é correto afirmar que 

a) o zinco é o ânodo.  
b) há desgaste no eletrodo de cobre. 
c) a solução de zinco irá diluir-se. 
d) os elétrons fluem, pelo circuito externo, do cobre para o zinco. 

93 - Gás cloro e sódio metálico são os produtos obtidos pela 
passagem de corrente elétrica no NaCl fundido. Este processo de 
decomposição é chamado 

a) eletrólise. 
b) hidrólise. 
c) pirólise. 
d) fotólise. 

94 – Qual das reações a seguir é classificada como reação de 
dupla-troca? 

a) 4 Al  + 3 O2  → 2 Al2O3 
b) CaCO3  →  CaO  +  CO2    
c) Zn  +  H2SO4  →  ZnSO4  +  H2 
d) FeCl3  +  3KOH  →  Fe(OH)3  +  3KCl 

95 - Qual das funções abaixo apresenta heteroátomo em sua 
cadeia? 

a) éter  
b) amida  
c) álcool 
d) cetona 

96 – Considerando as características das ligações entre os 
átomos de uma cadeia carbônica, qual das alternativas abaixo 
não apresenta uma fórmula estrutural possível? 

a) 1,2,3-trimetil-ciclo-propano. 
b) 3-metil-3-pentanol. 
c) dimetil-cetona. 
d) ácido-etenóico. 

97 - O composto de fórmula molecular C4H9OH pertence à 
função 

a) fenol. 
b) ácido. 
c) álcool. 
d) cetona. 

98 - Dos elementos abaixo, qual deles apresenta maior número 
de elétrons na camada de valência? 

a) 8O16 
b) 9 F19 
c) 20Ca40 
d) 33As74 

99 - O alumínio, muito usado em materiais aeronáuticos, possui 
em sua eletrosfera 13 elétrons. Quando esse elemento combina 
com o oxigênio, que possui 8 elétrons, forma o óxido de 
alumínio, cuja fórmula e tipo de ligação são, respectivamente, 
_____________ e _______________. 

a) Al3O3   --   iônica 
b) Al2O3   --   iônica  
c) Al2O3   --   covalente 
d) Al3O2   --   covalente 

 
100 - O CaSO4 . 2 H2O é um sal hidratado que se encontra 
amplamente distribuído na natureza e é chamado gipsita. Qual a 
massa molecular, em u.m.a, desse sal hidratado? 
Dados: massas atômicas em u.m.a: 
Ca=40         S=32             O=16          H=1 

a) 36 
b) 136 
c) 172 
d) 200 

A N U L A D  A
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Conhecimento e Religião 
Artur Diniz Neto 

 Os cientistas não são indivíduos diferentes de nós, 
que vêem tudo o que não vemos; realmente, eles 
enxergam um pouquinho do que não conseguimos 
enxergar, embora ignorem a imensidão do 
desconhecido, na qual estamos mergulhados. É por isto 
que já se afirmou com razão que “a ciência é uma vela 
na escuridão”. De fato ela ilumina pouco ao redor de 
nós, deixando tudo o mais na escuridão da ignorância e 
da necessidade. 
 Num congresso realizado em Nova Iorque, em 
1956, os cientistas assinaram uma declaração dizendo 
que o “vazio absoluto” não deixa de ser uma parte 
integrante de nosso universo, este universo em que se 
acham estrelas, homens e átomos. Por outras palavras, 
queriam eles dizer que a matéria de nosso universo 
estende tentáculos invisíveis, prolongamentos por toda 
a parte do vazio. Isto significa dizer que o vazio não é  
vazio e que os corpos não são separados, distintos, 
distantes, mas contíguos. Muitos anos antes disso, um 
sábio chamado Loren Eiseley já admitia uma infinda 
ponte de infinitas formas de seres. E formulou a idéia 
de rara profundidade e grande inspiração: “é 
impossível colher uma flor sem ofender uma estrela”. 
Se os homens entendessem bem este conceito, suas 
ações, reações e interações seriam muito diversas. 
 A idéia de contigüidade de tudo não é nova. Já 
havia sido externada por Charles Hoy Fort, por volta 
de 1910, mas, naquela época, os cientistas eram 
impertinentes e intolerantes: descartavam, sem mais 
exame, qualquer idéia conflitante com os conceitos 
oficialmente aceitos. 
 Há pouco, os jornais noticiaram que a Física 
chegou a uma descoberta que revoluciona tudo quanto 
sabíamos: o que pensávamos que fossem partículas 
atômicas são, na realidade, aglomerados imensos de 
partículas mantidas admiravelmente unidas por uma 
força estranha, que eles chamaram aglútinon. (...) 
 A verdadeira religião, que está trazendo maior 
compreensão da divindade e que vem realizando a 
“transmutação” alquímica do homem e que está 
tornando concreta a sonhada fusão ou unicidade das 
ciências, é a Física. O homem começou a ter 
revelações novas, desde que se propôs a estudar o 
desconhecido. Penetrando cada vez mais no 
desconhecido, ele começa a reformular, ou 
redimensionar o infinito. Porém, de joelhos, porque, 
“na busca incessante, a Religião encontrou a Fé, a 
Filosofia encontrou a Dúvida, a Ciência está 
encontrando Deus”. 

 
 Vocabulário 
 
contigüidade: estado de contíguo, proximidade 
transmutação: transformação, mudança 
unicidade: qualidade ou estado de único 

  

01 – De acordo com o primeiro parágrafo, assinale a alternativa 
em que se explica corretamente a metáfora: “ A ciência é uma 
vela na escuridão.” 

a) Todos estão mergulhados na ignorância, menos os cientistas. 
b) O elitismo existente entre os estudiosos prejudica a pesquisa 

científica. 
c) Os cientistas enxergam muito além do que a maioria das 

pessoas consegue ver. 
d) O conhecimento que os cientistas possuem é quase nada em 

relação à imensidão do desconhecido. 

02 – O segundo parágrafo do texto não contém a seguinte idéia: 

a) No universo, não existe vazio. 
b) Há inobservância dos homens sobre o conceito de Loren 

Eiseley. 
c) Também entre estrelas, homens e átomos impera a lei da 

contigüidade. 
d) A declaração assinada pelos cientistas no congresso de Nova 

Iorque derrubou antigos conceitos e revolucionou o mundo 
acadêmico. 

03 – O que se infere a respeito do homem por meio da expressão 
de joelhos, no contexto do último parágrafo? 

a) Ele ainda deseja se humilhar perante os mistérios da vida. 
b) A Física é a ciência que sempre o estimulará a nunca se 

render frente ao ignorado. 
c) Ele vem desenvolvendo a consciência de que a religião não 

está separada da ciência. 
d) Mesmo em sua incansável busca pelo conhecimento, ele  

permanece submisso a preceitos religiosos. 

04 – Reescrevendo-se o título, mantendo-o coerente com o 
texto, tem-se a seguinte opção: 

a) Razão e Fé: uma aliança 
b) Conhecimento: escravo da religião 
c) Conhecimento e Fé: um desencontro  
d) Religião ou Conhecimento: forças que se excluem 

05 – Assinale a alternativa que apresenta a concordância 
nominal correta nos períodos 1 e 2. 

a) 1. Seguem anexas as cópias requeridas. 
2. Seguem anexo ao contrato os recibos. 

b) 1. Visitei um bairro e uma rua exótica. 
2. Visitei um vilarejo e uma cidade exóticos. 

c) 1. É proibido a entrada de animais de grande porte. 
2. É proibida a entrada de crianças menores de sete anos. 

d) 1. “Muito obrigado”, disse Carolina, “adorei o  presente.” 
2. “Muito obrigado”, disse o rapaz, “você nos ajudou muito.” 
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06 – Leia: 

 “A igreja da cidadezinha ficou, por muito tempo, 
abondonada. Após a chegada do novo paroco, ela foi 
reconstruida. Os moradores contribuiram espontaneamente com 
a reforma. No mês passado, numa noite de estrelas, o povo pôde 
novamente ser abençoado.” 

No texto acima, há três palavras que tiveram os acentos gráficos 
indevidamente omitidos. Assinale a alternativa em que aparecem 
todas essas palavras. 

a) por, novo, reconstruida 
b) por, reconstruida, contribuiram  
c) paroco, reconstruida, estrelas 
d) paroco, reconstruida, contribuiram 

07 – Em qual frase a palavra destacada classifica-se em 
advérbio? 

a) Os professores leram bastantes livros. 
b) A enfermeira permaneceu triste durante a cirurgia. 
c) O amanhã preocupa as pessoas inseguras. 
d) Decerto os detectores de metais dos aeroportos vão apitar. 

10 – Observe as frases: 

I- Deus do céu, será possível tanta desgraça? 
II- Tudo não passou de um mal-entendido; façamos, pois, as pazes! 
III- Depois que a monarquia caiu, os festejos perderam o 

elemento aristocrático 
IV- Ele foi no meu lugar, portanto eu não fui. 

Assinale a afirmação correta: 

a) Em I, a vírgula é facultativa. 
b) Em IV, há erro de pontuação. 
c) Em III, a vírgula é obrigatória. 
d) Em II, podem-se tirar as vírgulas sem que haja erro de 

pontuação. 

09 – Observe: 

 “Estela deu ao marido vinte filhos. Desses só conheci seis. 
Os outros morreram cedo. Aquela era uma mulher de fibra. Só a 
conheci em sua velhice. Lembro-me de um fato marcante: Estela 
e o marido comendo um delicioso mingau no mesmo prato como 
se fossem namorados.” 

Assinale a alternativa cujo termo funciona, no texto acima, como 
objeto direto. 

a) marido 
b) mulher de fibra 
c) um fato marcante 
d) um delicioso mingau 

08 – Assinale a alternativa em que o verbo indicado entre 
parênteses não está conjugado corretamente. 

a) Se os pais satisfizessem todas as vontades dos filhos, não 
conseguiram impor-lhes limites. (satisfazer) 

b) As testemunhas se contradisseram no momento em que 
prestaram depoimento. (contradizer) 

c) Ele previu que algo ruim poderia acontecer durante aquela 
viagem. (prever) 

d) Os professores, indignados, interviram a favor do aluno. 
(intervir) 

11 – Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. 

a) Trabalha-se demais no Japão. 
b) Pescam-se dourados nos grandes rios. 
c) Faz invernos rigorosos na Alemanha. 
d) Ninguém encontrou os objetos perdidos. 

12 – Aponte a alternativa em que um dos parônimos completa 
adequadamente as frases. 
I- Precisei ___ o documento, pois havia erros de digitação. 

(ratificar/retificar) 
II- O assaltante foi preso em ___. (flagrante/fragrante) 
III- Gastos ___ estão previstos para a reforma da biblioteca 

municipal. (vultosos/vultuosos) 

a) ratificar, fragrante, vultosos 
b) retificar, fragrante, vultuosos 
c) ratificar, flagrante, vultuosos 
d) retificar, flagrante, vultosos 

13 – Leia: 

“Chovia. 
Chovia uma triste chuva de resignação 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.” 

A expressão destacada no texto acima tem função sintática de 

a) objeto indireto. 
b) adjunto adverbial. 
c) adjunto adnominal. 
d) complemento nominal. 

14 – No período “É importante manter a calma”, a oração em 
destaque denomina-se subordinada 

a) substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. 
b) substantiva predicativa reduzida de infinitivo. 
c) adverbial concessiva. 
d) adjetiva restritiva. 

15 – Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase 
foi empregado incorretamente. 

a) À beira da piscina estava invadida de lodo e insetos. 
b) Fui inúmeras vezes à casa de Luísa, mas não a encontrei. 
c) Não quis ir àquela festa com receio de encontrar o ex-marido. 
d) À distância de duzentos metros, o atirador conseguiu acertar 

o alvo. 

16 – Em todas as alternativas, a palavra pedra pode adquirir o 
sentido de obstáculo, problema, dificuldade, exceto em: 

a) “Deixe a pedra do passado para trás.” 
b) “No meio do caminho tinha uma pedra.” 
c) “Quem nunca pecou atire a primeira pedra.” 
d) “Toda pedra do caminho você pode retirar.” 

17 – Em que alternativa as palavras flexionam-se no plural,  
respectivamente, como pão-de-ló, guarda-civil e alto-falante? 

a) bem-te-vi, guarda-florestal, alto-relevo 
b) mula-sem-cabeça, guarda-chuva, beija-flor 
c) palma-de-santa-rita, guarda-roupa, bate-boca 
d) pé-de-moleque, guarda-noturno, abaixo-assinado 

A N U L A D  A
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18 – Observe as frases abaixo: 
I- Haverá muitas festas se ele vencer a eleição para presidente 

do clube. 
II- Haverão duas festas neste salão na próxima semana. 
III- Haviam poucos convites para a festa. 
Considerando a concordância verbal, está(ão) correta(s): 
a) I e II 
b) I e III 
c) Apenas I 
d) Apenas III 

20 – Leia: 

I- O mundo é filho da desobediência. 
II- O país necessita de grandes investimentos. 
III- Gato escaldado até de água fria tem medo. 
IV- O inferno é pavimentado de boas intenções. 

Que frase(s) apresenta(m) complemento nominal? 

a) I e II 
b) III e IV 
c) Apenas I 
d) Apenas III 

21 – Nas frases: 

I- O bairro estava tão bem-iluminado que os traficantes não o 
freqüentavam. 

II- O bairro estava bem-iluminado para que os traficantes não o 
freqüentassem. 

III- Se o bairro estivesse bem-iluminado, os traficantes não o 
freqüentariam. 

as orações subordinadas adverbiais exprimem respectivamente 
circunstância de 

a) conseqüência, finalidade, condição 
b) conseqüência, concessão, finalidade 
c) proporção, causa, condição 
d) causa, concessão, finalidade 

22 – Em “Cresce o número de assaltos a ônibus 
intermunicipais. Isso não só inibe os cidadãos como também os 
apavora.”, há 

a) quatro monossílabos tônicos. 
b) quatro monossílabos átonos. 
c) três proparoxítonas. 
d) três oxítonas. 

23 – Leia: 

“Subitamente 
na esquina do poema, duas rimas 
olham-se, atônitas, comovidas, 
como duas irmãs desconhecidas.” 

O termo destacado exerce função sintática de: 

a) objeto direto 
b) adjunto adverbial 
c) adjunto adnominal 
d) predicativo do sujeito 

19 – Classifique as orações coordenadas destacadas de acordo 
com o código abaixo e, em seguida, marque a alternativa com a 
seqüência correta. 

I- sindética aditiva 
II- sindética adversativa 
III- sindética explicativa 
IV- sindética conclusiva 
V- assindética 

(  ) “As horas passam, os homens caem, a poesia fica.” 
(  ) Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. 
(  ) Camarões, Hungria e Turquia não têm tradição no futebol, no 

entanto brilharam na última Copa. 
(  ) Informação, descoberta, crítica, morte... tudo em altíssima 

velocidade – a um ritmo de “stress” – portanto, o nosso 
século é o do enfarte. 

(  ) Não facilite com esse cão  que ele é muito traiçoeiro. 

a) V, I, II, IV, III 
b) I, V, IV, III, II 
c) V, II, III, IV, I 
d) I, II, III, IV, V 

25 – Qual par de frases não apresenta erro de regência verbal? 

a) I- A mãe agradou ao filho choroso no colo. 
II- As palavras do orador agradaram ao público. 

b) I-  A professora chamou-o de inteligente. 
 II- O técnico chamou ao jogador de indisciplinado. 
c) I- O garoto queria muito bem ao pai. 
 II- “Não lhe quero mais aqui”,bradou a moça enfurecida. 
d) I- Ela sempre o perdoa as palavras rudes. 

II- Perdoamos aos empregados todas as dívidas. 

24 – Considere estas frases: 

I- Me pediram um favor na escola.  
II- Lhe imploro que volte para casa. 
III- Esqueça-me, não venha mais aqui. 

Em relação à colocação pronominal, qual(is) frase(s) está(ão) de 
acordo com a norma culta? 

a) I  
b) III  
c) I e II 
d) I, II, III 
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AS QUESTÕES DE  26  A  50  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 
Read the text and answer questions  26, 27 and 28. 

“These are some of the questions that parents ask themselves as 
their children grow up and move on: 
Will they sleep through the night? 
Will they learn to read? 
Will they get good grades? 
Will they avoid drugs? 
Will they be responsible about sex? 
Will they get into a decent school? 
Will they go to college?” 

26 – According to the text, 

a) children don’t want to grow up and move on.  
b) children ask all these questions to their parents.  
c) parents are worried about their children’s future. 
d) parents don’t want to know anything about their children’s life. 

27 – The sentences with “will”, in the text, were used to 

a) change habits. 
b) ask for advice. 
c) give permission. 
d) question about future.  

28 – “move on”, (line 2), is closest in meaning to 

a) marry. 
b) go away.  
c) have fun. 
d) give a party. 

29 – According to the use of the definite article, choose the best 
alternative. 

a) He is learning guitar and piano. 
b) The France is famous for its wine. 
c) The Biology is an important science. 
d) The Queen of England lives in London. 

Read the joke and answer the question. 
“Doctor, doctor, I keep thinking I’m invisible.” 
“Who ______ that?” 

34 – Choose the best alternative to complete the blank in the 
dialog. 

a) said 
b) did say 
c) do you say 
d) did you say 

Read the joke and answer the question. 

Teacher: “Johnny, how can you prove the world is round?” 
Johnny: “I never said it was, miss.” 

35 – The modal verb, underlined in the dialog, expresses 

a) ability. 
b) advice.  
c) possibility.  
d) permission. 

Read the extract and answer the question. 

This week Teen Magazine’s competition is for all you young 
inventors. Do you have any good ideas? If you answered yes, make 
a drawing and describe your invention; then send us the design. 

There is a prize _____ the best idea. 

33 – Choose the best alternative to have the text completed: 

a) of  
b) for  
c) from 
d) about 

Read the text and answer  questions 30 , 31 and 32. 

I’m Brenda. I’m a housewife, age 36. I can organise my 
week as I want. So long as there are clean clothes to wear and 
meals to eat, nobody really minds how or when I do the 
housework. 

The bad thing is that housework is so repetitive and 
unrewarding. Nobody notices if you do clean the bathroom. It´s 
only if you don’t clean it that they will say anything 
GLOSSARY:  
unrewarding = sem compensação 

30 – According to the text, Brenda 

a) decides how and when to do her housework. 
b) doesn’t mind if the housework is repetitive. 
c) should clean the bathroom first. 
d) is very efficient. 

31 – We can infer from the text that people only care about the 
housework when they realize  

a) the bathroom is really clean. 
b) how repetitive the housework is. 
c) they can’t find clean clothes to wear.  
d) how difficult is to organize the house. 

32 – “Brenda is a housewife” means that she works 

a) for another family. 
b) as a housekeeper. 
c) in a hotel. 
d) at home. 
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Read the text and answer questions 36, 37, 38, 39 and 40. 
 

 
1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 

Who Sleeps? 
Reptiles, birds and mammals all sleep. Some fish and 
amphibians reduce their awareness but do not ever 
become unconscious like the higher vertebrates do. 
Insects do not appear to sleep, although they may 
become inactive in daylight or darkness. 
By studying brainwaves, it is known that reptiles do 
not dream. Birds dream a little. Mammals all dream 
during sleep. Whales and dolphins are “conscious 
breathers” and  because they need to keep conscious 
while they sleep in order to breathe, only one half of 
their brain sleeps at a time. 
 

GLOSSARY: 
awareness = consciência 

36 – According to the text, 

a) all animals fall asleep. 
b) frogs are never asleep. 
c) reptiles neither sleep nor dream.  
d) insects are very active to become unconscious. 

37 – In “... although they may become inactive...”, (line 4), the 
underlined word implies an idea of 

a) addition.  
b) purpose.  
c) contrast. 
d) comparison. 

38 – “... only one half of their brain sleeps...”, (lines 10 and 11 ), 
means that 

a) they keep conscious half a day. 
b) the largest part of their brain sleeps. 
c) just fifty percent of their brain is asleep.  
d) dolphins and whales dream half an hour. 

39 – “Birds dream a little”, (line 7),  means that 

a) they dream a bit. 
b) they don’t dream at all. 
c) only some birds can dream. 
d) just a few birds dream while sleeping. 

40 – In “... like the higher vertebrates do”, (lines 3 and 4), the 
underlined word was used 

a) as an adverb. 
b) for emphasis. 
c) as a main verb. 
d) as an auxiliary verb. 

41 – Choose the best alternative to fill in the blanks. 

A: Do you have ____ book on Biology? 
B: No, I have _______. But I know there are _______ at 

the library. 

a) some / any / some 
b) any / none / some 
c) any / some / none 
d) some / none /any 

42 – In “ A microscope has many uses. Medical scientists  use 
microscopes to see tiny organisms.”, the underlined word means  

a) harmful. 
b) invisible.  
c) biological. 
d) extremely small. 

Read the extract and answer  questions 43 and 44. 

Britain has one of the longest coastlines in Europe: 12,500 
kilometres of varied and spectacular shoreline that has shaped the 
character of this island nation. Over the years, many people have 
landed at and embarked from British beaches: invaders and 
explorers, sailors and fishermen, merchants and missionaries. The 
most numerous visitors, however, have ______ holidaymakers. 
GLOSSARY: 
shoreline = costa, litoral 
holidaymakers = turistas 

43 –  Choose the best alternative to have the text completed. 

a) been 
b) gone  
c) visited  
d) arrived 

44 – Choose the alternative that presents an irregular plural form 
of the noun. 

a) beaches 
b) fishermen  
c) kilometres 
d) missionaries 

Read the cartoon and answer questions 45 and 46. 
 

 
 45 – According to this cartoon, we conclude that 

a) she herself set the table. 
b) the boy set the table by mistake. 
c) the boy made a grammar mistake. 
d) she could help him do the housework. 

46 – In “I did it by myself”, the boy wanted to say that 

a) no one helped him. 
b) his mother never helps him.  
c) he likes to help his mother. 
d) he helps his mother every single day. 
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Read the extract and choose the best alternative to fill in 
the blank. 

When you read you sometimes want to find specific 
information, such as a price, a phone number, or an address. You 
don’t read every word. You only look for the information you 
want. This skill is called scanning 

48 – “scanning”, underlined in the text, is ____ for reading. 

a) a rule 
b) an advice 
c) a technique 
d) some information 

Read the extract and answer  questions 49 and 50. 

Jade Barbosa lost her mother when she _____ just nine years 
old. At thirteen she had to leave her father and brother in Rio to 
train at the Curitiba training center. At just sixteen she is the new 
star of Brazilian gymnastics. In the Pan American Games she 
won one gold medal, one silver and one bronze. 

(Taken from Maganews – October 2007) 

49 – Complete the text with the missing verb.  

a) was 
b) got  
c) had 
d) made 

50 – According to the text, it is not true to say that 

a) Jade’s parents died. 
b) she isn’t an only child.  
c) she moved to Curitiba. 
d) she won three medals as gymnast. 

Read the text and answer the question. 

Linda Bates is a teacher at Allentown Adult School. She 
teaches English as a second language. Students say, “Ms Bates is 
a very good teacher. She works very hard.” Students like her 
classes. They say, “Her classes are interesting. We learn a lot 
from her.” 

47 – According to the text, we can conclude that Ms Bates 
teaches 

a) well. 
b) children.  
c) hard things. 
d) two languages. 

 

AS QUESTÕES DE  51  A  75  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 

51 – Na figura, OABC é um quadrado de lado 3. Sabendo que o 
ponto D tem coordenadas (0, 6), o coeficiente angular da reta r é 

a) – 6. 
b) – 4. 
c) – 2. 
d) – 1. 
 
 x 

y 

A 

B C 

O 

D 

53 – Em um cone, a medida da altura é o triplo da medida do 
raio da base. Se o volume do cone é 8π dm3, a medida do raio da 
base, em dm, é 

a) 0,5. 
b) 1,5. 
c) 2. 
d) 3. 

52 – Na figura, o ponto P representa um número complexo, cujo 
conjugado é 

a) – 3 + 4i. 
b) – 4 + 3i. 
c)    4 – 3i. 
d)    3 – 4i. P 

x 

y 

- 4 

- 3 

54 – Se 3, 5 e – 2, são as raízes da equação 4(x – a)(x – b)(x – 5) = 0, 
o valor de a + b é 

a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 

55 – A área de um setor circular de 30° e raio 6 cm, em cm2, é, 
aproximadamente, 

a) 7,48. 
b) 7,65. 
c) 8,34. 
d) 9,42. 

56 – Num triângulo ABC, o ponto médio do lado AB é M(4,3). 
Se as coordenadas de B são ambas iguais a 2, então as 
coordenadas de A são 

a) (7,5). 
b) (6,4). 
c) (5,3). 
d) (3,4). 

www.concursosmilitares.com.br



Página 9

Rascunho 57 – Sejam uma circunferência de centro O e um ponto A 
exterior a ela. Considere AT  um segmento tangente à 
circunferência, em T. Se o raio da circunferência mede 4 cm e 

cm28AT = , então a medida de AO , em cm, é 

a) 10. 
b) 12. 
c) 13. 
d) 15. 

58 – Se x e y são números reais positivos, x
32
1logco 2 = , e 

4256log y = , então x + y é igual a 

a) 2. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 9. 

59 – Uma lanchonete tem em sua dispensa 5 espécies de frutas. 
Misturando 3 espécies diferentes, pode-se preparar _____ tipos 
de suco. 

a) 24. 
b) 15. 
c) 10. 
d) 8. 

60 – Ao dividir x5 – 3x4 + 2x2 + x + 5 por x – 3, obtém-se um 
quociente cuja soma dos coeficientes é 

a) 4. 
b) 6. 
c) 8. 
d) 10. 

61 – São negativas, no 4º quadrante, as funções 

a) seno, cosseno e tangente. 
b) seno, cosseno e cotangente. 
c) cosseno, tangente e secante. 
d) seno, tangente e cossecante. 

62 – A aresta da base de um prisma quadrangular regular mede 
2 cm. Se a diagonal desse prisma mede 112 cm, sua altura, em 
cm, mede 

a) 8. 
b) 6. 
c) 4. 
d) 2. 

63 – Sejam x, y e b números reais maiores que 1. Se 2xlog b =  

e 3ylog b = , então o valor de ( )32
b yxlog  é 

a) 13. 
b) 11. 
c) 10. 
d) 8. 
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64 -  Se x é a raiz da equação ,25,2
3
2 x

=




 então o valor de x é 

a)   5. 
b)   3. 
c) - 2. 
d) - 4. 

65 – Na 5ª série A do Colégio X, numa prova de Ciências, 8 
alunos obtiveram notas menores que 4; 15 alunos, notas de 4 a 
6;  20 alunos, notas entre 6 e 8; e apenas 2,  notas a partir de 8. 
A nota modal da 5ª série A, nessa prova de Ciências, foi 

a) 8. 
b) 7. 
c) 6. 
d) 5. 

66 – Os resultados de uma pesquisa sobre os números de casos 
de AIDS entre consumidores de drogas injetáveis, no país X, nos 
últimos oito anos, foram apresentados em um gráfico, onde as 
colunas foram substituídas por seringas de tamanhos diferentes. 
Este gráfico é um 

a) cartograma. 
b) pictograma. 
c) histograma. 
d) estereograma. 

67 – éyxdevaloroentão,
0
6

y
x

.
11
12

Se +







=
















−

 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 

68 – Na figura, O é o centro da circunferência. O valor de x é 
 
 
 

a) 18°. 
b) 20°. 
c) 22°. 
d) 24°. 

x 

72° 
O 

B 
A 

P 

69 – Com os algarismos 1, 2, 4, 5 e 7, a quantidade de números 
de três algarismos distintos que se pode formar é 

a) 100. 
b) 80. 
c) 60. 
d) 30. 

70 – Se f(x) = mx2 + (2m – 1)x + (m – 2) possui um zero real 
duplo, então o valor de m é 

a) 
4
1− . 

b) 
5
3− . 

c)     4. 
d)     5. 

Rascunho 
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Rascunho 71 – Quatro números naturais formam uma PG crescente. Se a 
soma dos dois primeiros números é 12, e a dos dois últimos é 
300, a razão da PG é 

a) 7. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 2. 

73 – Considere as igualdades: 

I- tg 10° = tg (– 10°) 
II- tg 770° = – tg 50° 
III- sen 250° = sen 20° 
IV- sen 460° = sen 100° 

O número de igualdades verdadeiras é 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

74 – Os ângulos da base maior de um trapézio são 
complementares, e a diferença entre suas medidas é 18°. O maior 
ângulo desse trapézio mede 

a) 100°. 
b) 126°. 
c) 144°. 
d) 152°. 

75 – Sejam a e b arcos do primeiro quadrante. Se a + b = 90°, 
então cos (a – b), em função de b, é igual a 

a) sen 2b. 
b) cos 2b. 

c) 
2

b2sen . 

d) 
2

b2cos . 

72 – Na figura, BC//MN . Se AB = 30 cm, então MB  mede, 
em cm, 

a) 5. 
b) 10. 
c) 15. 
d) 20. 

 

18 cm 

12 cm 

8 cm 

M 

C 

B A 

N 
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AS QUESTÕES DE  76  A 100  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 
76 – Uma força, de módulo F, foi decomposta em duas 
componentes perpendiculares entre si. Verificou-se que a razão 
entre os módulos dessas componentes vale 3 .  
 O ângulo entre esta força e sua componente de maior módulo é 
de: 

a) 30°.  
b) 45°. 
c) 60°. 
d) 75°. 

 

 

77 – Uma barra AB, rígida e homogênea, medindo 50 cm de 
comprimento e pesando 20 N, encontra-se equilibrada na 
horizontal, conforme a figura abaixo. 
 O apoio, aplicado no ponto O da barra, está a 10 cm da 
extremidade A, onde um fio ideal suspende a carga Q1 = 50 N. 
 A distância, em cm, entre a extremidade B e o ponto C da 
barra, onde um fio ideal suspende a carga Q2 = 10 N, é de: 

a) 5. 
b) 10. 
c) 15. 
d) 20.   

78 – Considere os vetores coplanares ,DeC,B,A
ρρρρ

 todos de 
mesmo módulo.  

Sabe-se que: 
– BeA

ρϖ
  possuem mesma direção e sentidos contrários. 

– DeB
ρρ

 são vetores opostos. 

– DeC
ρρ

 possuem direções perpendiculares entre si. 

Assinale a alternativa em que aparece apenas vetores diferentes: 

a) .DeC,B,A
ρρρρ

 

b) .DeC,B
ρρρ

 

c) .DeB,A
ρρρ

 

d) .DeA
ρρ

 

79 – Dois ciclistas, A e B, deslocam-se simultaneamente numa 
mesma estrada, ambos em movimento retilíneo, conforme 
representado no gráfico (posições X tempo) abaixo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Os movimentos dos ciclistas A e B, respectivamente, são 
classificados como: 

a) uniforme e acelerado. 
b) uniforme e retardado. 
c) acelerado e uniforme. 
d) acelerado e retardado. 

B 

posições 

tempo 

A 

parábola reta 

80 – Uma mosca pousa sobre um disco que gira num plano 
horizontal, em movimento circular uniforme, executando 60 
rotações por minuto. Se a distância entre a mosca e o centro do 
disco é de 10 cm, a aceleração centrípeta, em π2 cm/s2, a qual a 
mosca está sujeita sobre o disco, é de:  

a) 20. 
b) 40. 
c) 60. 
d) 120.  

81 – Um menino solta uma pedra, em queda livre, do topo de um 
prédio. A pedra após cair uma altura H adquire velocidade v.  
Admitindo as mesmas condições, para que ao cair, atinja uma 
velocidade igual a 4v, a pedra deve ser abandonada de uma altura de: 

a) 4H. 
b) 8H. 
c) 16H. 
d) 32H. 

82 – Em uma galáxia muito distante, dois planetas de massas 
iguais a 3 . 1024 kg e 2 . 1022 kg, estão localizados a uma distância 
de 2 . 105 km um do outro. 
Admitindo que a constante de gravitação universal G vale 
6,7 . 10-11 N . m2/kg2, determine a intensidade, em N, da força 
gravitacional entre eles. 

a) 27101,20 ⋅  

b) 43101,20 ⋅  

c) 191005,10 ⋅   

d) 251005,10 ⋅  
 

83 – O motor de um guindaste em funcionamento, consome 1,0 
kW para realizar um trabalho de 104 J, na elevação de um bloco 
de concreto durante 20 s. O rendimento deste motor é de 

a) 5 %. 
b) 10 %. 
c) 20 %. 
d) 50 %. 

84 – Em uma montanha russa, o carrinho é elevado até uma 
altura de 54,32 metros e solto em seguida. 

Cada carrinho tem 345 kg de massa e suporta até 4 pessoas 
de 123 kg cada. 
 Suponha que o sistema seja conservativo, despreze todos os 
atritos envolvidos e assinale a alternativa que completa 
corretamente a frase abaixo, em relação à velocidade do carrinho 
na montanha russa. 
 A velocidade máxima alcançada ... 

a) independe do valor da aceleração da gravidade local. 
b) é maior quando o carrinho está com carga máxima. 
c) é maior quando o carrinho está vazio. 
d) independe da carga do carrinho. 
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Rascunho 85 – Um pescador de ostras mergulha a 40m de profundidade da 
superfície da água do mar. Que pressão absoluta, em 105 Pa, o 
citado mergulhador suporta nessa profundidade? 
Dados: 
Pressão atmosférica = 105 N/m2 
Densidade da água do mar  = 1,03 g/cm3  
Aceleração da gravidade no local = 10 m/s2 

a) 4,12 
b) 5,12 
c) 412,0 
d) 512,0 

86 – Alguns balões de festa foram inflados com ar comprimido, 
e outros com gás hélio. Assim feito, verificou-se que somente os 
balões cheios com gás hélio subiram. Qual seria a explicação para 
este fato? 

a) O gás hélio é menos denso que o ar atmosférico. 
b) O ar comprimido é constituído, na sua maioria, pelo 

hidrogênio. 
c) O gás hélio foi colocado nos balões a uma pressão menor  

que a do ar comprimido. 
d) Os balões com gás hélio foram preenchidos a uma pressão 

maior que a do ar comprimido. 

87 – Uma substância desconhecida apresenta densidade igual a 
10 g/cm3. Qual o volume, em litros, ocupado por um cilindro 
feito dessa substância cuja massa é de 200 kg? 

a) 0,2 
b) 2,0 
c) 20,0 
d) 200,0 

88 – Em um determinado meio de propagação, o comprimento 
de onda (λ) e a freqüência  (f) de uma dada onda, são grandezas 

a) diretamente proporcionais. 
b) inversamente proporcionais. 
c) que só podem ser aplicadas no estudo do som. 
d) que não apresentam nenhuma proporcionalidade. 

89 – Considerando os tubos sonoros, observe as afirmações 
abaixo: 

I- Em um tubo aberto, todos os harmônicos estão presentes. 
II- Em um tubo fechado, somente os harmônicos pares estão 

presentes. 
III- A freqüência dos harmônicos é diretamente proporcional ao 

comprimento do tubo sonoro, tanto aberto, quanto fechado. 

Está (ão) correta (s): 

a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) somente a I. 
d) somente a II. 

90 – Uma onda se propaga de um meio para outro, constituindo 
o fenômeno da refração ondulatória. Pela experiência concluímos 
que neste fenômeno se mantém sem alteração o (a) 

a) freqüência  
b) comprimento de onda. 
c) velocidade de propagação. 
d) produto da freqüência pelo comprimento de onda. 
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94 – Uma certa massa de um gás ideal ocupa um volume de 3 L, 
quando está sob uma pressão de 2 atm e à temperatura de 27 ºC. A 
que  temperatura, em ºC, esse gás deverá ser submetido para que o 
mesmo passe a ocupar um volume de 3,5 L e fique sujeito a uma 
pressão de 3 atm? 

a) 47,25 
b) 100,00 
c) 252,00 
d) 525,00 

95 – Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo 
principal de uma lente delgada e a distância do objeto à lente é 
de 10 cm. A imagem conjugada por esta lente é real e seu 
tamanho é 4 vezes maior que o do objeto. Portanto, trata-se de 
uma lente ________ e cuja vergência vale ______ di. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do 
texto acima. 

a) convergente;   12,5  
b) divergente;   0,125 
c) convergente;   2,0 
d) divergente;   8,0  

96 – Das afirmações abaixo a respeito do olho humano e dos 
defeitos da visão: 

I- A forma do cristalino é modificada com o auxílio dos   
músculos ciliares. 

II- A miopia pode ser corrigida com o uso de lentes divergentes. 
III- A hipermetropia é um defeito da visão que se deve ao 

alongamento do globo ocular em relação ao comprimento 
normal. 

São corretas: 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 

97 – A unidade de diferença de potencial (ddp) denomina-se Volt, 
uma homenagem ao físico italiano Alessandro Volta (1745–1827) 
que construiu a primeira pilha elétrica.  No Sistema Internacional 
de Unidades (SI), uma ddp de 110 volts significa que para uma 
carga elétrica de 1 coulomb é (são) necessário(s) _____ de energia 
para desloca-la entre dois pontos, num campo elétrico. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. 

a) 1 joule 
b) 110 joules 
c) 110 ampères 
d) 110 eletron-volts  

98 – Um próton é lançado perpendicularmente a um campo 
magnético uniforme de intensidade 2,0 . 109 T com uma 
velocidade de 1,0 . 106 m/s.  Nesse caso, a intensidade da força 
magnética que atua sobre a partícula é de _____ N. 
Dado: carga elementar: 1,6 . 10-19C 

a) 1,6 . 10-3 
b) 1,6 . 10-4 
c) 3,2 . 10-3 
d) 3,2 . 10-4 
 

91 – O coeficiente de dilatação linear (α) é uma constante 
característica do material. Na tabela a seguir mostra-se o valor de 
α de duas substâncias. 
 

Substância Coeficiente de dilatação linear (ºC-1) 
Alumínio 24 . 10-6 

Aço 12 . 10-6 

Considere duas barras separadas, sendo uma de aço e outra 
de alumínio, ambas medindo 0,5 m a 0 ºC. Aquecendo as barras 
ao mesmo tempo, até que temperatura, em ºC, essas devem ser 
submetidas para que a diferença de comprimento entre elas seja 
exatamente de 6.10-3 cm? 

a) 1 
b) 10 
c) 20 
d) 50 

92 – Um equipamento eletrônico foi entregue na Sala de Física 
da Escola de Especialistas de Aeronáutica, porém, na etiqueta da 
caixa estava escrito que o equipamento deveria funcionar sob 
uma temperatura de 59 ºF. Logo, os professores providenciaram 
um sistema de refrigeração, que deveria ser ajustado em valores 
na escala Celsius. Portanto, a temperatura correta que o sistema 
deve ser ajustado, em ºC,  é de: 

a) 15,0 
b) 32,8 
c) 42,8 
d) 59,0 

93 – Um raio de luz monocromático incide sobre a superfície de 
uma lâmina de vidro de faces paralelas, formando um ângulo y 
com a normal, conforme a figura. Sabendo que o ângulo de 
refração na primeira face vale x e que o raio de luz que incide na 
segunda face forma com esta um ângulo de 60º, determine o valor 
de y. 
Admita: 
- A velocidade da luz no vácuo e no ar igual a c; 
- A velocidade da luz no vidro igual a 

2
c ; 

- O índice de refração do ar igual a 1,0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 15º 
b) 30º 
c) 45º 
d) 60º 
 

ar 

vidro 
ar 

60º 

x 

y N 

N 

. 

www.concursosmilitares.com.br



Página 15

Rascunho 

99 – Em um circuito elétrico, composto de cinco lâmpadas,
iguais, após a queima de uma das lâmpadas, vários fatos se
sucedem: 

I- uma outra lâmpada apaga, 
II- uma outra lâmpada permanece acesa com o mesmo brilho, 
III- uma outra lâmpada permanece acesa porém diminui o seu 

brilho, 
IV- uma outra lâmpada permanece acesa porém aumenta o seu 

brilho, 

Assinale a alternativa que contém o único circuito no qual essa 
seqüência de fatos pode ocorrer. 

 

 

 

a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
 
c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
d)  
 
 
 
 
 

100 – Três condutores retilíneos e longos, são dispostos 
paralelamente um ao outro, com uma separação de um metro 
entre cada condutor.  Quando estão energizados, todos são 
percorridos por correntes elétricas de intensidade igual a um 
ampère cada, nos sentidos indicados pela figura. 

Nesse caso, o condutor C tende a  

 
a) aproximar-se do condutor A. 
b) aproximar-se do condutor B. 
c) permanecer no centro, e A e B mantêm-se fixos. 
d) permanecer no centro, e A e B tendem a aproximar-se. 
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AS QUESTÕES DE  01  A  25  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

INGREDIENTES  - Sérgio Tross 
 

Uma porta que se abre. 
Um homem que ergue o braço, o dedo. 
Um dedo que se move. 
Uma luz que se acende. 
 
Um passo que é dado. 
Um silêncio que estala. 
Um gemido que se ouve. 
Uma voz que resmunga. 
 
Um rosto de mulher que se oculta na cama. 
Um rosto de homem que se revela no hálito. 
Uma interrogação que incomoda, feminina. 
Uma resposta que não satisfaz, masculina. 
Uma interrogação que se repete, feminina. 
Uma resposta que agride, masculina. 
Um palavrão que desabafa, feminino. 
Um tapa que estala, masculino. 
Um grito de dor, feminino. 
Um bocejo, masculino. 
 
Eis a receita. E o conto. 
 
    

02 – O título Ingredientes está em total sintonia com o corpo do 
texto porque este 

I- apresenta substantivos enumerados (como na receita) para, 
de forma descritiva, compor uma cena familiar; 

II- objetiva, na forma de enumeração, generalizar o 
relacionamento entre homem e mulher, que, no cotidiano, 
tende à indiferença; 

III- enumera também orações subordinadas adjetivas, com 
seqüência temporal, para narrar e, implicitamente, 
proporcionar reflexão sobre certas realidades do cotidiano 
familiar. 

Está correto o que se afirma em 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) I apenas. 
d) III apenas. 

01 – No texto, fica clara a submissão da mulher ao homem, que 
a oprime. Em qual dos textos abaixo, não há a ideia de homem 
opressor e mulher submissa? 

a) Dia ímpar tem chocolate 
Dia par eu vivo de brisa 
Dia útil ele me bate 
Dia santo ele me alisa 

b) Quando vem a madrugada 
Ele some 
Ele é quem quer 
Ele é o homem 
Eu sou apenas  
Uma mulher 

c) Sou bandida 
Sou solta na vida 
E sob medida 
Pros carinhos seus 
Meu amigo 
Se ajeite comigo 
E dê graças a Deus 

d) Ele vai voltar tarde 
Cheirando a cerveja 
Se atirar de sapato 
Na cama vazia 
E dormir na hora 
Murmurando 
Dora 
E você é Maria 

04 – Leia: 

Receitas para sua vida 

Tenha uma vida sedentária 
Sobrecarregue-se de responsabilidades 
More  em locais poluídos 
Fume  bastante 
Ingira bastante gordura e açúcar refinado. 

(Márcio Bontempo - texto adaptado) 

Comparando os textos Ingredientes e Receitas para sua vida, 
podemos afirmar que eles têm as seguintes características comuns: 

a) ironia, humor, instruções a serem seguidas. 
b) questões implícitas sobre o comportamento humano, ironia, 

processo de enumeração. 
c) ironia, linguagem informal, texto escrito em terceira pessoa, 

apresentação de dados e instruções a serem seguidas. 
d) linguagem formal, ironia, estrutura predominantemente 

dissertativa com alguns trechos descritivos. 

03 – Com relação à última frase do poema Ingredientes: “E o 
conto”, não é correto afirmar: 

a) trata-se de um texto narrativo pouco extenso que contém 
unidade dramática. 

b) não se refere a expressão à estrutura textual, mas à 
possibilidade de reflexão sobre o comportamento humano. 

c) trata-se de um história que não poderia fazer parte do mundo 
real, pois “quem conta um conto aumenta um ponto”. 

d) o autor utilizou a palavra “conto” no sentido de mentira, 
ilusão, como se a mulher tivesse “caído no conto do vigário”, 
quando se casou acreditando que seria feliz. 
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05 – Observe: 

I- Eu não sei  
Se vem de Deus 

 Do céu ficar azul 

II –  Se desmorono ou se edifico 
 Se permaneço ou me desfaço, 

 – Não sei, não sei. 
 

III- Mundo mundo vasto mundo, 
 Se eu me chamasse Raimundo 
 Seria uma rima, não seria uma solução 

IV- Meu Deus, por que me abandonaste 
 Se sabias que eu não era Deus 
 Se sabias que eu era fraco. 

Assinale a alternativa em que todas as afirmações estão corretas. 

a) Em IV, há duas orações subordinadas adverbiais 
condicionais. Em III, há uma oração subordinada adverbial 
condicional. 

b) Em I, há uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
Em IV, há duas orações subordinadas adverbiais causais. 

c) Em II, há uma oração subordinada substantiva objetiva 
direta. Em III, há uma oração subordinada adverbial causal. 

d) Em III, há uma oração subordinada substantiva objetiva 
direta. Em I, há uma oração subordinada adverbial causal. 

06 – Observe: 

Carlos e Sandro, meus amigos, sofreram um acidente. 

Assinale a alternativa que apresenta a afirmação incorreta em 
relação à frase acima. 

a) Dependendo do contexto em que essa frase for empregada, o 
termo em destaque pode ter duas funções sintáticas 
diferentes: vocativo ou aposto. 

b) Se eliminarmos a segunda vírgula, o termo Carlos e Sandro 
deixará de ser sujeito e passará a vocativo. 

c) Se eliminarmos a segunda vírgula, o termo meus amigos 
deixará de ser vocativo (ou aposto) e passará a sujeito. 

d) Independente do contexto em que essa frase for empregada, 
o termo destacado só pode ter a função sintática de vocativo. 

07 – Uma peça publicitária, veiculada em revistas na época da 
Copa do Mundo de 2002, tinha como foco central a 'Camisa 10' 
da Seleção Brasileira de Futebol (presente em fotografia), e a ela 
se relacionava o seguinte texto: 

"Usada, rasgada, 
Suada, amassada. 

Ganhando ou perdendo, 
Amada." 

No que se refere aos termos  nele presentes, é correto afirmar que 

a) o texto não possui sujeito, porque os termos referem-se a 
uma fotografia. 

b) amada possui a mesma função sintática de usada, rasgada, 
suada, amassada; qual seja: adjunto adnominal. 

c) o texto compõe-se de frases nominais, por isso não se pode 
classificar sintaticamente nenhum de seus termos. 

d) amada é o núcleo do predicado nominal da oração "[A 
Camisa 10 da Seleção é] amada." - oração principal das 
orações reduzidas ganhando ou perdendo. 

08 – Em qual das frases abaixo a palavra ainda não exprime a 
mesma idéia que em: “No verão passado, eu ainda morava em 
São Paulo.”? 

a) Quando o conheci, ele ainda era solteiro. 
b) Em 1990, Marcos ainda estudava naquela escola. 
c) Conheci as praias, os bairros e, ainda, as escolas da bela 

cidade. 
d) Na época em que compramos a geladeira, nós ainda éramos 

um casal feliz. 

10 – Leia: 
“Ela fez tudo o que podia para salvar o casamento, mas 

nada fez com que ele assumisse as responsabilidades de um pai 
de família.” 

Se iniciarmos o período por Nada fez com que ele assumisse 
as responsabilidades de um pai de família, mantendo a mesma 
relação lógica expressa no texto acima, não deveremos continuar 
com 

a) apesar de ela ter feito tudo o que podia para salvar o 
casamento. 

b) uma vez que ela fez tudo o que podia para salvar o 
casamento. 

c) ainda que ela fizesse tudo o que podia para salvar o 
casamento. 

d) mesmo ela tendo feito tudo o que podia para salvar o 
casamento. 
 

09 – Observe os versos: 

O amor é infinito, e cabe num coração. 
O perdão é ilimitado, e cabe em uma lágrima e em um abraço. 
A paixão é imensa, e cabe em um beijo. 

Assinale a alternativa cuja sequência preenche corretamente as 
lacunas das assertivas abaixo. 

I- Nos três versos, a conjunção e, ao ligar orações 
coordenadas, estabelece uma relação de _______ pois liga 
ideias/fatos de sentidos _______. 

II- A conjunção ______ poderia substituir a conjunção e sem 
alterar o sentido estabelecido. 

III- No trecho uma lágrima e em um abraço, a conjunção e tem 
valor de ________. 

a) conclusão, complementares, nem, adição. 
b) adição, idênticos, portanto, oposição. 
c) oposição, opostos, mas, adição. 
d) explicação, idênticos, pois, oposição. 

11 – Assinale a alternativa em que a oração destacada tenha a 
mesma classificação da que se destaca em: 
 “Se lhes vendermos a terra, vocês devem ensinar às suas 
crianças que ela é sagrada.” 

a) “Da pérfida Gertrúria o juramento/ Parece-me que estou 
ainda escutando.” 

b) “Pois acabando tu ao fogo, que amas,/ Eu morro, sem 
chegar à luz, que adoro.” 

c) “Porém, cansa-se em vão, que no meu peito/ Há mais 
escuridade, há mais tristeza.” 

d) “Penso, e calo, tão fino, e tão atento,/ Que fazendo disfarce 
do meu tormento,/ Mostro que não o padeço, e sei que o 
sinto.” 

A N
 U

 L A
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www.concursosmilitares.com.br



Página 5

12 – Indique a alternativa em que o verbo não está na voz
passiva. 

a) Não se celebram mais as datas cívicas nesta cidade. 
b) O tesoureiro desonesto foi atormentado pelo remorso. 
c) Aquela senhora levou um tombo na calçada de minha casa. 
d) As pessoas egoístas foram criticadas pelos membros do

grupo. 

14 – Leia o texto: 

Cidadezinha cheia de graça 
Tão pequenina que até causa dó! 
Com seus burricos a pastar na praça 
Sua igrejinha de uma torre só. 

Em relação aos substantivos que aparecem no texto, assinale a
alternativa com a afirmação correta. 

a) Aparecem no texto quatro substantivos flexionados no grau
diminutivo: cidadezinha, pequenina, burricos, igrejinha. 

b) O substantivo burricos está flexionado no grau diminutivo,
na forma sintética. 

c) No terceiro verso, aparecem três substantivos: burricos,
pastar, praça. 

d) A palavra dó é um substantivo feminino. 

15 – Observe: 

Não digo que ficou com orgulho dos meninos, porque o nosso 
Adriano não  era propriamente menino. 

Considerando o período acima, não se pode afirmar que 

a) “meninos” é um substantivo. 
b) “propriamente” é um advérbio. 
c) “nosso” é um pronome adjetivo. 
d) “com orgulho” é uma locução adverbial. 

16 – Assinale a alternativa em que o termo destacado classifica-
se como pronome relativo e, por isso, introduz oração 
subordinada adjetiva. 

a) “Que não me pedes um diálogo de amor, é claro...” 
b) “Não aceitava, por mais que tentasse, o modo indiferente 

como se despedira.” 
c) “... e a prima-dona com a longa cauda de lantejoulas 

riscando o céu como um cometa.” 
d) “Por isso é essencial que a ciência seja completada por uma 

ética, e por uma espiritualidade que funde essa ética.” 

17 – Observe as frases: 

I- A sindicância feita pela diretoria revelou quantos são, 
quanto ganham e no que trabalham os pais que não 
pagaram as mensalidades. 

II- Entre esses pais, há cinco empresários, dois empregados do 
setor privado e um funcionário público. 

III- Muitos pediram, sem merecimento, um novo prazo, e um 
deles chegou a agredir fisicamente o diretor. 

Assinale  (F) falso ou (V) verdadeiro para as afirmações abaixo 
e, em seguida, marque a alternativa com a seqüência correta. 

(  ) Na frase I, a ausência da vírgula no trecho em destaque 
confere o exato sentido da oração. 

(  ) Na frase II, a vírgula foi empregada para separar orações 
coordenadas assindéticas. 

(  ) Nas frases II e III, a conjunção e introduz sujeitos 
diferentes, por isso uma vírgula foi indevidamente omitida 
na frase II. 

(  ) Na frase III, há vírgulas empregadas para isolar um termo 
deslocado, o que evidencia uma quebra na sequência sintática. 

a) V- F- F- V 
b) V- V- F- F 
c) F- F- V- V 
d) V- F- V- F 

18 – Assinale a alternativa em que a concordância verbal está 
incorreta. 

a) Mais de uma garota se abraçou antes do resultado do 
concurso. 

b) Mais de quinhentas pessoas participaram da manifestação. 
c) Mais de uma criança se agrediram no pátio do colégio. 
d) Mais de um candidato pediu revisão da prova. 
 

20 – Leia o texto a seguir: 

Rosa acaba de receber a visita da prima Ana, que a convidou
para irem a casa de seus avós. Elas iriam a pé, uma vez que a
casa fica a poucos metros dali. 

Entre as ocorrências destacadas, deve(m) receber o acento
indicativo da crase 

a) apenas uma. 
b) apenas duas. 
c) apenas três. 
d) apenas quatro. 

13 – Observe: 

A professora me assustou quando, em conversa informal, negou 
a crença em Deus. 

Em qual das frases abaixo o termo destacado exerce função 
sintática idêntica a em Deus? 

a) O inimigo resistiu ao ataque do grupo. 
b) O gosto às boas leituras rendeu-me o prêmio. 
c) Aos pais amam os filhos independente de qualquer situação. 
d) Ele deu dinheiro aos pobres sem pensar em receber 

recompensas. 

19 – A preposição destacada estabelece relação de causa entre o 
termo regente e o termo regido em qual das alternativas abaixo? 

a) A História eterniza nomes que encontraram a morte por 
sonhos e ideais valorosos. 

b) Vivia ali, casinha espremida em final de uma rua sem saída: 
por onde podia sua vida fugir? 

c) Apesar dos anos de trabalho, a diligência para o 
esclarecimento da menor dúvida é a marca daquela 
professora. 

d) É bom quando, fraternalmente, homens conseguem 
encontrar fundamentos equivalentes a Amor e Caridade nas 
diferentes fés que professam. 
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Rascunho 

25 –  Leia:  

“Ilumina/ Ilumina/ Ilumina,/ Meu peito, canção,/ Dentro dele/ 
Mora um anjo/ Que ilumina/ O meu coração” 

Quanto a pessoa, tempo e modo do verbo iluminar pode-se 
afirmar: 

a) Nas quatro vezes em que aparece no texto estão no modo 
imperativo. 

b) No sétimo verso, o verbo está conjugado no presente do 
indicativo. 

c) Todas as formas estão conjugadas de acordo com a 3ª pessoa 
do singular. 

d) As formas de 2ª pessoa (tu) e terceira (você) estão 
empregadas corretamente: as três primeiras referentes ao 
vocativo ‘canção’ e a quarta referente ao sujeito anjo. 

21 – Assinale a alternativa em que a linguagem, mesmo poética, 
pode não caracterizar conotação. 

a) “Não tinha havido pássaros, nem flores o ano inteiro. 
Nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens 
E nem barca e nem marinheiro.” 

b) “... dezenas de pálpebras sobre pálpebras 
tentando fazer das minhas trevas 
alguma coisa a mais  
que lágrimas.” 

c) “Quem faz um poema abre uma janela 
(...) 
para que possas, enfim, profundamente respirar. 
Quem faz um poema salva um afogado.” 

d) “A muié do Lampião 
quase morre de uma dor 
porque não fez um vestido 
da fumaça do vapor.” 

22 – Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre 
a frase destacada e sua classificação quanto ao tipo de discurso. 

a) Foi nesse local que Afonso me confessou ter sentido talvez a 
maior, a mais pura das sensações. (discurso indireto livre) 

b) Movendo lentamente sua cadeira, meu pai lhe dava um 
cigarro de palha, e perguntava: “Então, Quinca, como vão 
as coisas?” (discurso indireto livre) 

c) Isaura  abriu os olhos assustada. A irmã tinha saído. Aquela 
ingrata! Aonde teria ido? Não era a primeira vez que isso 
acontecia. (discurso indireto) 

d) Surgira o repentino, exato e grande amor da vida dele. Ela 
sorria... linda! A moça veio em sua direção. “Você é aquela 
com quem desejo viver” . O rapaz disse isso e enrubesceu. 
(discurso direto) 

23 – Em todas as alternativas, há uma palavra cujo acento gráfico 
foi omitido. Assinale aquela em que o emprego do acento gráfico 
ou a omissão dele nessa palavra pode alterar o sentido da frase. 

a) Aquela secretaria é exemplo de organização. Todos os 
documentos a ela enviados são encaminhados no prazo 
determinado. 

b) Se o orador fosse mais seguro, seu discurso teria fluido com 
mais clareza e não teria sido tão cansativo. 

c) Não sei se seria valido investir tanto dinheiro naquele 
projeto. 

d) O sabia sabia que os filhotes ficariam doentes. 

24 – Recoloque os termos retirados do poema abaixo, 
observando, pelo significado que assumem no contexto em que 
se inserem, a correta e respectiva grafia. 

“........... imagens delirantes 
Maísa podia não gostar 
............ o poema” (Manuel Bandeira) 

a) Cacei, cacei 
b) Caçei, cassei 
c) Cassei, cacei 
d) Cacei, cassei 
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AS QUESTÕES DE  26  A  50  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 
 Look at the charge and answer question 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 – According to the charge, Fred interpreted the word 
“Compact” as 

a) a verb. 
b) a noun. 
c) an adverb. 
d) an adjective. 

Read the paragraph and answer questions 27, 28 and 29. 
 

1 
 
 
 

5 

There is a saying in English: “That looks good enough 
to eat.” None of the saying’s applications is so true as 
in the description of Japanese food. _____Japan, the 
preparation and arrangement of food are just as 
important as the taste. In effect, the restaurant 
customer gets art to eat.  

 

28 – The paragraph reveals that Japanese people  

a) just mind about flavors. 
b) have a good taste for art. 
c) enjoy both the taste and appearance of food. 
d) believe that the smell of food is better than its arrangement. 

29 – The underlined word, in the text, can be replaced by 

a) nothing. 
b) anything. 
c) any of them. 
d) not even one of.  

27 – Fill in the blank with the suitable preposition. 

a) On 
b) At 
c) In  
d) From 

Read the text and answer questions 30, 31 and 32. 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

Air travel is such an everyday experience these days 
that we are not surprised when we read about a 
politician having talks with the Japanese Prime 
Minister one day, attending a conference in Australia 
the following morning and having to be off at midday 
to sign a trade agreement in Bangkok. But frequent 
long-distance flying can be so tiring that the traveller 
begins to feel his brain is in one country, his digestion 
in another and his powers of concentration nowhere – 
in short, he hardly knows where he is. The fatigue we 
normally experience after a long journey is accentuated 
when we fly from east to west or vice versa because 
we cross time zones.    

30 – We can infer from the text that the traveller normally 
experiences fatigue  

a) after long-distance flights. 
b) when he flies towards the west.  
c) only when he crosses time zones.  
d) when he feels his brain is nowhere. 

31 – In “... attending a conference...”, (line 4), the underlined 
word is closest in meaning to 

a) following. 
b) assisting at. 
c) being present at. 
d) paying attention to. 

32 – “hardly”, (line 10), can be replaced by 

a) easily. 
b) sharply. 
c) not at all. 
d) almost not. 

Read the text and answer questions 33, 34, 35 and 36. 
 

 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

SHARKS - SAFER THAN SODA 
MACHINES! 

 
Are you scared of sharks? A recent survey 
found nearly 40 percent of people are scared 
of sharks. 
Some people blame movies like Jaws. In 
reality, sharks are more scared of people. In 
fact, sharks are safer than soda machines! 
Researches say these machines kill more 
people than sharks do. The soda machines fall 
on people when they get angry and kick 
machines to get a soda or money back. 

 

33 – In “Researches say these machines kill more people than 
sharks do.”, (lines 7 and 8), we can infer that 

a) sharks are safe from people. 
b) some sharks can kill people. 
c) everybody thinks sharks are killer. 
d) soda machines cause people to die more than sharks do. 
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34 – “nearly”, (line 2), is closest in meaning to 

a) away. 
b) along. 
c) almost. 
d) among. 

35 – “like”, (line 4), can be replaced by 

a) as. 
b) about. 
c) enjoy. 
d) for example.  

36 – “do”, underlined in the extract, is being used 

a) for emphasis. 
b) as a modal verb. 
c) to avoid repetition. 
d) as a question word. 

Read the text and answer questions 37, 38 and 39. 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

A long time ago, people ______________ a way to 
create a nice smell. They put nice-smelling wood or 
leaves into a fire. A nice smell __________ through the 
smoke. That is how we got the word perfume. In Latin 
“per” means “through”, and “fumus” means “smoke”. 
Scientists are finding that some smells make people feel 
better. They help us to relax, to sleep, or to feel happier. 
Scientists found that the smell of apples with spices can 
make our blood pressure go down. In the future, we may 
use perfume in a completely different way.  
 
 

37 – The correct verbs to fill in the blanks are, respectively 

a) find / comes 
b) found / came 
c) has found / came 
d) had found / comes 

38 – According to the text, all the alternatives are correct, except 

a) Some smells make people feel better. 
b) The word perfume has its origin in Latin. 
c) The perfume came from unpleasant smoke. 
d) In ancient times, people discovered  a way to create a nice 

smell. 
 
 

39 – “They”, in bold in the text, is related to 

a) people. 
b) scientists. 
c) some smells. 
d) wood and leaves. 

Read the extract and answer questions 40, 41, 42 and 43. 
 

What makes a good school? 
 

1 
 
 
 

5 

What makes a good school? There are no stock 
answers, but there are some universal truths. A good 
school is a community of parents, teachers and 
students. A good school, like a good class, is run by 
someone with vision, passion and compassion. A good 
school has teachers__________________________, 
no matter what their age or experience. A good school 
prepares its students not just for college entrance tests 
but also for the world out there.   
 
 
 

 

41 – All the alternatives are closest in meaning to the underlined 
word in the extract, except : 

a) unusual 
b) common 
c) standard 
d) customary 

42 – “The teachers enjoy the challenge no matter what their age 
or experience” reveals that 

a) only experienced teachers enjoy challenge. 
b) teachers don’t care about their age or experience. 
c) whatever teachers do, they need some experience. 
d) the teachers like the challenge no matter how old they are or 

how long they have taught. 

43 – Based on the extract, we can conclude that 

a) good schools also prepare their students for life. 
b) teachers in a good school are usually afraid of facing the 

challenge. 
c) good schools choose their students according to their 

knowledge. 
d) students must have some common beliefs to be part of a 

good school. 

40 – Choose the correct sentence to have the blank filled. 

a) still enjoy the challenge. 
b) who still enjoy the challenge. 
c) whom still enjoy the challenge. 
d) which still enjoy the challenge. 
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Read the text and answer questions 44, 45 46 and 47. 
 

A Passion For English 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 

   Marit grew up in the Netherlands. She is bilingual 
because her mother is German and her father is Dutch. 
In high school, Marit studied English, but it was 
difficult for her. She didn’t like her English classes. 
They didn’t practice conversation. Marit wanted to 
learn to speak English so she could learn about people 
from different cultures. 
   Marit decided to study in an English-speaking 
country. She went to school in London when she was 
17 years old. Marit was self-disciplined. She made 
new friends from other countries. They spoke English 
together. Soon she became comfortable speaking 
English. English sounded beautiful to her. 
   When she was 19 years old, Marit made a plan. She 
decided to study at a college in the United States. At 
first, the classes were very hard for her. 
   Marit graduaded 4 years later. She was very proud. 
She was fluent in English! The college gave her a job 
as an English teacher, and then she married her 
American boyfriend a year later. Today, Marit tells her 
English students, “Hard work and passion pay off!”  
 

44 – According to the first paragraph, 

a) Marit wanted to learn a third language. 
b) Marit’s parents have the same nationality. 
c) Marit learned how to speak a good English in high school. 
d) Marit had to learn English because it was her mother’s 

language. 

45 –When the author says that Marit was self-disciplined, 
(line 10), we can infer that she  

a) studied English hard without anyone else forcing her to do 
it. 

b) protected herself against her friends who were  attacking 
her. 

c) behaved confidently because she felt sure of her abilities or 
value. 

d) learned English without being taught by a teacher at high 
school. 

46 – When Marit said that she was very proud, ( line 17), we 
can conclude that she 

a) was satisfied with her friends. 
b) didn’t need anyone to help her. 
c) had a good relationship with her teachers. 
d) was very pleased about what she had done. 

47 – When Marit says that “hard work and passion pay off!”, 
(line 21), she means that  

a) English is very difficult to learn. 
b) studying in a foreign country cost her a lot of money. 
c) learning English was a great achievement and worth all her 

effort and dedication. 
d) her American boyfriend helped her during the language 

learning process. 

Read the extract and answer questions 48, 49 and 50. 
 

1 
 
 
 

5 
 

 
 

Dolphins have become a popular attraction at zoos in 
recent years. They are more interesting than lions and 
tigers because they are livelier and perform tricks, like 
circus animals. But although they are more willing to 
cooperate with the trainer than other mammals in 
captivity, they get bored if they are asked to do the 
same trick twice. This is one reason for believing that 
they are very intelligent. 
 
GLOSSARY: 
captivity = cativeiro 
 
 
 

48 – According to the extract, we conclude that dolphins  

a) are the most popular attraction at zoos. 
b) can play tricks better than circus animals. 
c) get bored when they have to repeat the same trick. 
d) are very intelligent because they perform tricks with the 

trainer. 

49 – In “They are more interesting than lions and tigers ...”, 
(lines 2 and 3), it means that 

a) dolphins, lions and tigers are equal in some way. 
b) tigers and lions are less interesting than dolphins. 
c) there are no circus animals so interesting as dolphins. 
d) dolphins compared with lions and tigers are less interesting. 

50 – The opposite of  “willing”, (line 4), is 

a) alive. 
b) active. 
c) lively. 
d) reluctant. 
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Rascunho AS QUESTÕES DE  51  A  75  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 

51 – Se as freqüências absolutas da 1ª à 6ª classes de uma 
distribuição são, respectivamente, 5, 13, 20, 30, 24 e 8, então a 
freqüência acumulada da 4ª classe dessa distribuição é 

a) 68. 
b) 82. 
c) 28%. 
d) 20%. 

52 – Os salários mensais, em reais, dos 24 funcionários de uma 
empresa são 

800 840 880 880 1000 1050 1060 1060 
1100 1150 1200 1210 1230 1250 1280 1300 
1340 1380 1450 1480 1500 1500 1520 1550 

O salário mensal mediano dessa empresa, em reais, é 

a) 1200. 
b) 1210. 
c) 1220. 
d) 1230. 

53 – Numa circunferência, a soma das medidas de dois arcos é 

315°. Se um desses arcos mede 
12
11π rad, a medida do outro é 

a) 150º. 
b) 125º. 
c) 100º. 
d) 75º. 

54 – Quando dadas em cm, as medidas dos lados do trapézio 
ABCD são expressas por números consecutivos. Assim, o valor 
de x é 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
 

 

x cm 

C D 

A B 

(x + 3) cm 

Rascunho 
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Rascunho 55 – Considere a circunferência de equação (x – 2)2 + (y – 4)2 = 9 e 
uma reta r secante a ela. Uma possível distância entre r e o centro 
da circunferência é 

a) 5,67. 
b) 4,63. 
c) 3,58. 
d) 2,93. 

58 – Seja G o ponto de encontro das medianas de um triângulo 
cujos vértices são A(–1, –3), B(4, –1) e C(3, 7). A abscissa de G é 

a) –1. 
b) 0. 
c) 1. 
d) 2. 

59 – Seja o número complexo z = 1 + i. Se z' é o conjugado de z, 
então o produto z . z' é igual a 

a) 1. 
b) 2. 
c) .3  
d) .32  

57 – Sabe-se que a equação x4 – 2x3 – 8x2 + 18x – 9 = 0 equivale 
a (x – 1)2 . (x2 – 9) = 0.  Assim, a raiz de multiplicidade 2 dessa 
equação é 

a) –3. 
b) –1. 
c) 1. 
d) 3. 

60 – O valor de cos 15° é 

a) 
2

22 − . 

b) 
2

32 + . 

c) 22 − . 
d) 32 + . 

61 – A diagonal de um cubo de aresta a1 mede 3 cm, e a 
diagonal da face  de um  cubo de  aresta a2 mede 2 cm. Assim, 
a1 . a2, em cm2, é igual a 

a) .62  
b) .32  
c) .6  
d) .3  

56 – Sejam as matrizes Amx3, Bpxq e C5x3. Se A . B = C, então 
m + p + q é igual a 

a) 10. 
b) 11. 
c) 12. 
d) 13. 
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63 – Seja a inequação x – 1 ≤ 3. A soma dos números inteiros 
que satisfazem essa inequação é 

a) 8. 
b) 7. 
c) 5. 
d) 4. 

62 – Ao calcular 3
10

3
10

C
A , obtém-se 

a) 3!. 
b) 4!. 
c) 5!. 
d) 6!. 

65 – O inverso do número complexo z = –2i   é  z’ =  

a) 
2
i . 

b) 
2
1 . 

c) –2. 
d) 2i. 

66 – Um setor circular, cujo arco mede 15 cm, tem 30 cm2 de 
área. A medida do raio desse setor, em cm, é 

a) 4. 
b) 6. 
c) 8. 
d) 10. 

67 – No triângulo AOB, OB = 5 cm; então AB, em cm, é igual a 

a) 6. 
b) 8. 
c) .25  
d) .36  

 

 

30º 

45º 

A 

B O 

64 – Na figura, AH  é altura do triângulo ABC. Assim, o valor 
de x é 

a) 20°. 
b) 15°. 
c) 10°. 
d) 5°. 

50° 
x 

30° 
H S B C 

A 

69 – Seja f uma função definida no conjunto dos números naturais, 
tal que f(x + 1) = 2f(x) + 3. Se f(0) = 0, então f(2) é igual a 

a) 9. 
b) 10. 
c) 11. 
d) 12. 

68 – Sejam f e g duas funções reais inversas entre si. Se f(x) = 3x – 2, 
então g(1) é igual a 

a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 

70 – Para x.y ≠ 0, a expressão 
º0cosx

º90senyº270senxyº180cosy
2

22 +−  

equivale a 

a) y/x. 
b) 1/x. 
c) y/x2. 
d) y2/x2. 

71 – Seja a matriz A = (aij)2x2 tal que 




≠+
=

=
jise,ji

jise,0
aij .     A 

soma dos elementos de A é 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 

72 – Se os pontos A(2, 3), B(4, 0) e C(0, k) estão alinhados, 
então o valor de k é um número 

a) ímpar. 
b) primo. 
c) múltiplo de 5. 
d) múltiplo de 3. 

74 – A aresta lateral de uma pirâmide triangular regular mede 
5 m, e a aresta da base, 6 m. A área lateral dessa pirâmide, 
em m2, é 

a) 30. 
b) 32. 
c) 34. 
d) 36. 

75 – Seja a PG (a, b, c). Se a + b + c = 
6
7 , e a . b . c = –1, então o 

valor de a + c é 

a) 8. 
b) 12. 

c) 
6
5 . 

d) 
6

13 . 

73 – Se o triângulo CDE é semelhante ao triângulo ABC, o 
valor de ba −  é 

a) 30°. 
b) 45°. 
c) 60°. 
d) 90°. 

2x 
a 

b x 

A 

D 

C E B 
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AS QUESTÕES DE  76  A 100  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 76 – A maioria das substâncias tende a diminuir de volume 
(contração) com a diminuição da temperatura e tendem a  
aumentar de volume (dilatação) com o aumento da temperatura.  

Assim, desconsiderando as exceções, quando diminuímos 
a temperatura de uma substância, sua densidade tende a  
Obs.: Considere a pressão constante. 

a) diminuir. 
b) aumentar. 
c) manter-se invariável. 
d) aumentar ou a diminuir dependendo do intervalo de 

temperatura considerado. 

77 – Uma lupa é basicamente uma lente convergente, com 
pequena distância focal. Colocando-se um objeto real entre o 
foco objeto e a lente, a imagem obtida será: 

a) real, direita e maior.  
b) virtual, direita e maior. 
c) real, invertida e menor. 
d) virtual, invertida e menor. 

78 – Um estudante de Física coloca um anteparo com um 
orifício na frente de uma fonte de luz puntiforme. Quando a 
fonte de luz é acesa, um dos raios de luz passa pelo orifício do 
anteparo, que está a 10,0 cm de altura da superfície plana, e 
produz um ponto luminoso na parede, a 50 cm de altura da 
superfície, conforme a figura. Sabendo-se que a distância entre o 
anteparo e a parede é de 200 cm, determine a distância, em cm, 
entre a fonte luminosa e o anteparo. 

 
a) 5 
b) 25 
c) 50 
d) 75 

79 – Um raio de luz monocromática propaga-se no ar com 
velocidade de 3.108 m/s. Ao penetrar num bloco de vidro reduz 
sua velocidade de propagação para 2.108 m/s. O índice de 
refração desse vidro para esse raio luminoso vale  

a) 2/3. 
b) 1,0. 
c) 1,5. 
d) 1500. 

80 – A miopia e o estrabismo são defeitos da visão que podem 
ser corrigidos usando, respectivamente, lentes  

a) convergente e prismática. 
b) convergente e cilíndrica. 
c) divergente e prismática. 
d) divergente e cilíndrica. 

81 – Um radar detecta um avião por meio da reflexão de ondas 
eletromagnéticas.  Suponha que a antena do radar capture o pulso 
refletido um milissegundo depois de emití-lo. 
 Isso significa que o avião está a uma distância 
de ___ quilômetros da antena. 
 Obs.: Utilize a velocidade de propagação das ondas 
eletromagnéticas no ar igual a 300.000 km/s. 

a) 30 
b) 150 
c) 600 
d) 900 

82 – Um pulso ao propagar-se em uma corda encontra um 
extremo fixo e sofre reflexão. Ao retornar, o pulso refletido terá 

a) mesma fase e comprimento de onda menor. 
b) mesma fase e mesmo comprimento de onda.  
c) fase invertida e comprimento de onda maior. 
d) fase invertida e mesmo comprimento de onda. 

83 – As figuras abaixo representam ondas sonoras emitidas por 
3 dispositivos diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
A qualidade do som que permite ao ouvinte identificar a 
diferença entre os sons gerados pelos dispositivos é 

a) a altura. 
b) o timbre. 
c) a intensidade. 
d) o comprimento de onda. 

84 – Uma certa amostra de gás ideal recebe 20 J de energia na 
forma de calor realizando a transformação AB indicada no 
gráfico Pressão (P) X Volume (V) a seguir. O trabalho realizado 
pelo gás na transformação AB, em J, vale 
 
 
 
 
 
a) 20 
b) 10 
c) 5 
d) 0 

A

B 
P 

V

85 – As trocas de energia térmica envolvem processos de 
transferências de calor. Das alternativas a seguir, assinale a única 
que não se trata de um processo de transferência de calor. 

a) ebulição. 
b) radiação. 
c) condução. 
d) convecção. 
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86 – Um dos equipamentos domésticos de maior consumo é o 
chuveiro elétrico. Em uma determinada residência utiliza-se um 
chuveiro de 4 kW, de potência, duas vezes por dia com banhos 
de 30 minutos cada. E nessa mesma casa utiliza-se 6 lâmpadas 
elétricas de 100 W ligadas durante 5 horas por dia, ou seja, com 
consumo diário de 3 kWh. 
 Se o tempo dos banhos for reduzido para 15 minutos cada, em 
um mês (30 dias), a economia alcançada por essa redução durante 
esse período, equivale a quantos dias do uso das lâmpadas? 

a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 

87 – Considere uma esfera metálica oca com 0,1 m de raio, 
carregada com 0,01 C de carga elétrica, em equilíbrio 
eletrostático e com vácuo no seu interior.  O valor do campo 
elétrico em um ponto situado no centro dessa esfera tem 
intensidade de ____ N/C. 

a) 0,0 
b) 1,0 
c) 10,0 
d) 100,0 

88 – Uma carga puntiforme com 4.10-9 C, situada no vácuo, 
gera campo elétrico ao seu redor.  Entre dois pontos, A e B, 
distantes respectivamente 0,6 m e 0,8 m da carga, obtem-se a 
diferença de potencial Vab de ____ volts. 
Obs.: k0 = 9.109 Nm2/C2 

a) 15 
b) 20 
c) 40 
d) 60 

89 – A definição oficial de ampère, unidade de intensidade de 
corrente elétrica no Sistema Internacional é: 

“O ampère é a intensidade de uma corrente elétrica que, 
mantida em dois condutores paralelos, retilíneos, de comprimento 
infinito, de secção circular desprezível e situados à distância de 
um metro entre si, no vácuo, produz entre esses condutores uma 
força igual a 2.10-7 newtons por metro de comprimento.” 

 
Para que a força magnética que atua nos condutores seja de 

atração, 

a) os condutores devem ser percorridos por correntes contínuas 
de mesmo sentido. 

b) os condutores devem ser percorridos por correntes contínuas 
de sentidos opostos. 

c) um dos condutores deve ser ligado em corrente contínua e o 
outro deve ser aterrado nas duas extremidades. 

d) os dois condutores devem ser aterrados nas duas extremidades.  

90 – Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 

Um condutor longo e retilíneo percorrido por corrente 
elétrica produz ao seu redor um campo magnético no formato de 

a) retas paralelas ao fio. 
b) círculos concêntricos ao fio. 
c) retas radiais com o centro no fio. 
d) uma linha em espiral com o centro no fio. 

91 – No gráfico mostram-se as posições de um móvel em 
função do tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta o gráfico da 
velocidade em função do tempo, para o movimento do móvel 
descrito no gráfico anterior. 
 
a)                                              b)  
 
 
 
 
 
 
 
c)                                              d)  
 
 
 
 
 
 
 

        0          5         10      t (s) 

S (m) 

40 
 
20 

        0          5         10      t (s) 

v (m/s) 

4 
 
 

        0          5         10      t (s) 

v (m/s) 

4 
 
 

        0          5         10      t (s) 

v (m/s) 

4 
 
 

        0          5         10      t (s) 

v (m/s) 

4 
 
2 

92 – Um corpo é abandonado em queda livre do alto de uma 
torre de 245 m de altura em relação ao solo, gastando um 
determinado tempo t para atingir o solo. Qual deve ser a 
velocidade inicial de um lançamento vertical, em m/s, para que 
este mesmo corpo, a partir do solo, atinja a altura de 245 m, 
gastando o mesmo tempo t da queda livre? 
Obs.: Use a aceleração da gravidade no local igual a 10 m/s2 

a) 7 
b) 14 
c) 56 
d) 70 

93 – Para explicar como os aviões voam, costuma-se 
representar o ar por pequenos cubos que deslizam sobre a 
superfície da asa. Considerando que um desses cubos tenha a 
direção do seu movimento alterada sob as mesmas condições de 
um movimento circular uniforme (MCU), pode-se afirmar 
corretamente que a aceleração _____ do “cubo” é _____ quanto 
maior for o módulo da velocidade tangencial do “cubo”. 

a) tangencial; maior. 
b) tangencial; menor. 
c) centrípeta; menor. 
d) centrípeta; maior. 
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98 – Na Idade Média, os exércitos utilizavam catapultas chamadas 
“trabucos”. Esses dispositivos eram capazes de lançar projéteis de 2 
toneladas e com uma energia cinética inicial igual a 4000 J. 
A intensidade da velocidade inicial de lançamento, em m/s, vale 

a) 1. 
b) 2. 
c) 2 . 
d) 22 . 

99 – A partir da análise dos dados de um objeto em movimento 
retilíneo, obteve-se o gráfico a seguir, que relaciona o módulo da 
velocidade com o tempo. Baseado nesse gráfico, assinale a 
alternativa que apresenta a afirmação correta. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Somente nas regiões “a” e “c” o corpo sofre a ação de uma 
força resultante diferente de zero. 

b) Somente na região “b” o corpo sofre ação de uma força 
resultante diferente de zero. 

c) Em todas as regiões com certeza o corpo sofre a ação de uma 
força resultante diferente de zero. 

d) Não é possível concluir se há ou não força resultante 
diferente de zero atuando sobre o corpo, sem conhecer o 
valor da massa do mesmo. 

a b c 

t 

v 

100 – Um soldado lança verticalmente para cima uma granada 
que é detonada ao atingir a altura máxima. Considerando que a 
granada, após a explosão seja um sistema isolado, pode-se 
afirmar que  

a) os fragmentos da granada movem-se todos na vertical. 
b) os fragmentos da granada movem-se todos na horizontal. 
c) a soma vetorial da quantidade de movimento de todos os 

fragmentos da granada é diferente de zero.  
d) a soma vetorial da quantidade de movimento de todos os 

fragmentos da granada é igual a zero. 
97 – Um tubo em “U” contendo um líquido, de densidade igual 
a 33 mkg1020× , tem uma extremidade conectada a um 
recipiente que contém um gás e a outra em contato com o ar 
atmosférico a pressão de 105 Pa. Após uma transformação 
termodinâmica nesse gás, o nível do líquido em contato com o 
mesmo fica 5 cm abaixo do nível da extremidade em contato com 
o ar atmosférico, conforme figura. A pressão final no gás, em 
105 Pa, é de  
Considere: aceleração da gravidade no local igual a 2sm10 .  
 
 
a) 0,4. 
b) 0,6. 
c) 1,1. 
d) 1,5. 

p2 

5cm 

pa 

antes depois 
pa pa 

94 – Considere que o sistema, composto pelo bloco homogêneo 
de massa M preso pelos fios 1 e 2, representado na figura a 
seguir está em equilíbrio. O número de forças que atuam no 
centro de gravidade do bloco é 
Obs.: Considere que o sistema está na Terra. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 5 

fio 1 fio 2 

       Bloco 
   Homogêneo 

95 – Um jovem desejando chegar a um determinado endereço 
recebe a seguinte orientação: “Para chegar ao destino desejado 
basta, a partir daqui, caminhar, em linha reta, uma distância de 
300 metros. Em seguida, vire à direita, num ângulo de 90o e 
percorra uma distância, em linha reta, de 400 metros.” Seguindo 
o trajeto proposto o jovem chegou ao seu destino, onde percebeu 
que a distância, em uma única linha reta, do ponto de partida até 
o seu destino final, era de ______ metros. 

a) 700 
b) 500 
c) 400 
d) 300 

96 – Um garoto puxa uma corda amarrada a um caixote 
aplicando uma força de intensidade igual a 10 N, como está 
indicado no esquema a seguir. A intensidade, em N, da 
componente da força que contribui apenas para a tentativa do 
garoto em arrastar o caixote horizontalmente, vale 

a) 5 
b) 25  
c) 35  
d) 10 

F = 10 N 

60o 
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AS QUESTÕES DE  01  A  25  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

 Ler ajuda a escrever?  
 

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os olhos do leitor sustentam as mãos do escritor. 

A leitura e a escrita estão intimamente ligadas porque a 
primeira nutre a segunda. 

É praticamente impossível que um leitor sensível 
não se torne um bom escritor. Quem lê norteia sua 
escrita sobre três pilares: o da criticidade, o do 
conhecimento e o da apreensão da língua.  
Quanto ao pilar da criticidade, podemos dizer que a 
leitura crítica permite-nos uma melhor compreensão da 
intrincada realidade que vivemos: ler o mundo é 
engendrar o humano. Já o conhecimento é desvelado a 
quem lê num encontro cosmogônico, ou seja, pela leitura 
o universo se abre ao homem. Finalmente, no diálogo 
linguístico, o leitor encontrará o sêmen que fecundará a 
criação transfigurada na escrita.  

Assim, podemos dizer que a leitura é mestra-mãe 
da escrita, ela alimenta em seu seio o texto que nasce. 

 
(Sandra Aparecida da Silva) 

 

04 – Assinale a alternativa que melhor contempla a ideia 
contida no primeiro parágrafo. 

a) A escrita fornece elementos e recursos linguísticos que 
enriquecem e norteiam a leitura. 

b) Leitura e escrita se fundem e se confundem, contudo, em 
determinadas situações, uma pode viver longe da outra. 

c) A escrita é possível por meio da leitura, uma vez que esta 
fornece elementos que servem de sustentação para aquela. 

d) Torna-se bom escritor somente aquele que tem grande 
domínio dos recursos linguísticos e das regras gramaticais. 

02 – Leia: 

       É praticamente impossível que um leitor sensível não se 
torne um bom escritor. (linhas 4 e 5) 

De acordo com o texto, um leitor sensível é aquele que 

a) tem a possibilidade de se tornar um bom escritor, pois 
consegue fazer uma análise crítica e profunda do texto. 

b) se deixa influenciar pelas sensações externas e não consegue 
expressar as suas opiniões. 

c) é intenso em seus sentimentos e que vive suas emoções sem 
medir as consequências. 

d) se sente ofendido com o conteúdo de alguns textos. 

03 – Considerando os três pilares citados no texto, marque (1) 
para criticidade, (2) para conhecimento e (3) para apreensão da 
língua. 

(  ) A leitura dá ao homem a possibilidade de desvendar o 
universo. 

(  ) Quem lê tem maior capacidade para compreender o ser 
humano e todas as suas complexidades. 

(  ) O contato com a leitura permite ao escritor criar bons textos. 

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) 3, 1, 2 
b) 2, 1, 3 
c) 3, 2, 1 
d) 1, 3, 2 

01 – Leia: 

 O conhecimento é desvelado a quem lê num encontro 
cosmogônico... (linhas 11 e 12) 

De acordo com o texto, qual o sentido que não pode ser atribuído 
ao termo destacado acima? 

a) esclarecido 
b) elucidado 
c) revelado 
d) ocultado 
 

05 – Na oração Aurélia surgiu linda e radiante no baile da 
corte, podemos afirmar que 

I- O predicado é verbo-nominal. 
II- O predicado é nominal. 
III- O verbo surgir é intransitivo. 
IV- O verbo surgir é transitivo indireto. 

Estão corretas apenas as alternativas 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 

06 – Leia: 

É importante que sejam colocados avisos nos 
estabelecimentos, comunicando que a venda de bebidas 
alcoólicas para menores de idade é proibida, mas não podemos 
nos esquecer de que os pais devem orientar seus filhos quanto 
aos perigos do álcool. 

Considerando as orações subordinadas substantivas, há, no 
período acima, 

a) uma objetiva direta, uma completiva nominal e uma objetiva 
indireta. 

b) uma subjetiva, uma objetiva direta e uma objetiva indireta. 
c) uma objetiva direta, uma predicativa e uma objetiva indireta. 
d) uma subjetiva e duas objetivas diretas. 
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07 – Considere os pronomes das frases: 

I- Senhor Ministro, gostaria de vos colocar uma pergunta: Sua 
Excelência acredita realmente que Vossa Majestade, a 
rainha, aceitará as denúncias? 

II- Devo alertar-te que, devido à falta de confiança entre mim e 
ti, tivemos muitas falhas no ensaio da peça teatral. 

III- Pediram para mim marcar a data da viagem ao México, mas 
antes quero encontrar os amigos para combinar os detalhes. 

Está (ão) de acordo com o padrão culto da língua apenas 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) I. 
d) II. 

08 – Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com a 
norma culta formal, um erro de regência verbal. 

a) Infelizmente, os jovens preferem aos jogos de computador   
do que a leitura de um bom livro. 

b) As crianças obedeciam ao pai sem nenhuma contestação. 
c) Aspirei muita poeira quando limpei o velho tapete.  
d) Preciso visar meu passaporte ainda hoje. 

09 – Complete as lacunas do texto abaixo com a ou à, depois 
assinale a alternativa com a sequência correta. 

 Muitos pacientes alegam que o tratamento homeopático os 
tem ajudado ____ verem-se livres de doenças, razão pela qual 
juram fidelidade ____ homeopatia. Apesar de criticada pelos 
médicos alopatas, calcula-se que 17 milhões de brasileiros já 
tenham recorrido____ essa forma de tratamento.  

a) à, à, a 
b) a, a, à 
c) a, à, a 
d) à, a, à 

10 – Leia: 

 Na planície avermelhada, os juazeiros formavam duas 
manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro 
famintos e já consideravam aterrorizante o local. 

No texto acima, classificam-se, respectivamente, como 
predicativo do sujeito e predicativo do objeto os termos 

a) verdes – inteiro. 
b) infelizes – famintos. 
c) famintos – aterrorizante. 
d) avermelhada – infelizes. 

11 – Observe: 

 Os policiais investigaram uma tentativa de sequestro e, 
antes que ocorresse o fato, não se demoraram em questões 
burocráticas: anteciparam a prisão dos suspeitos. 

Substituindo-se os verbos destacados, respectivamente, por 
supor, advir e deter, e mantendo o mesmo tempo e modo 
verbais, obtêm-se, corretamente, 

a) suporam – advisse – deteram.  
b) suporam – advisse – detiveram. 
c) supuseram – adviesse – deteram. 
d) supuseram – adviesse – detiveram.    

12 – Leia os versos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
com a afirmação correta. 

O tempo é ainda de fezes 
O tempo pobre 
(...) 
O sol consola os doentes,  não os renova. 
(...) 
Uma flor nasceu na rua! 
Passam de longe, bondes, ônibus 
Sento-me no chão da capital e lentamente 
Passo a mão nessa forma insegura (...) 
É feia, mas é uma flor. 
Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

a) Quanto à flexão de gênero, doentes, no texto, classifica-se 
como substantivo comum de dois gêneros. 

b) O substantivo fezes, embora termine em –s, pode ser 
empregado no singular ou no plural. 

c) São substantivos próprios: flor, mão, sol e rua. 
d) No último verso, todos os substantivos são abstratos.  

13 – Em qual alternativa não há erro de grafia? 

a) O adolescente prescisa se concientizar de que as drogas 
podem levá-lo à desgraça. 

b) Tudo estava quieto naquele momento, mas derrepente um 
estrondo pertubou a todos da sala.  

c) Alguns trabalhadores daquela siderúrgica não entenderam 
por que deveriam paralisar a produção ontem.  

d) O descanço no domingo é fundamental para revigorarmos as 
energias, porisso não devemos abrir mão dele. 

14 – A ausência do acento gráfico pode modificar a classe 
gramatical de uma palavra. Em qual das alternativas há uma 
palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e 
passa a ser um verbo? 

a) inocência, ignorância, frequência 
b) carência, fragrância, polícia 
c) comício, fascínio, decência 
d) palácio, domínio, ciência  

15 – Leia: 

Carlos declarou ao delegado ter visto uma elegante carruagem 
que dois imponentes cavalos levavam. 

Quanto aos complementos verbais que aparecem no texto, não se 
pode afirmar que 

a) dois imponentes cavalos é objeto direto, pois completa o sentido 
do verbo levavam. 

b) o pronome relativo que retoma o termo uma elegante carruagem. 
c) uma elegante carruagem é objeto direto. 
d) ao delegado  é objeto indireto. 
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16 – Assinale a alternativa em que o termo como introduz uma 
oração subordinada adverbial causal. 

a) Como devemos agir em caso de intoxicação alimentar? 
b) Como poucas pessoas compareceram, a reunião foi 

remarcada para a próxima semana. 
c) Como uma criança que ganha um brinquedo, ela reagiu 

quando reencontrou os velhos amigos. 
d) Como rastilho de pólvora, a notícia do suicídio do prefeito  

se espalhou por todo o vilarejo. 

17 – Leia: 

 Nos últimos tempos, a ocorrência de brigas tem prejudicado 
o aprendizado dos alunos. 

Assinale a alternativa que apresenta o sujeito do período acima e 
sua classificação. 

a) últimos tempos – sujeito determinado simples 
b) a ocorrência de brigas – sujeito determinado simples 
c) a ocorrência de brigas – sujeito determinado composto 
d) o aprendizado dos alunos – sujeito determinado composto 

18 – Assinale a alternativa que contém uma metonímia. 

a) Você é isto: uma nuvem calma. 
b) Vejo a lua dizendo pro sol: “Eu sou sua namorada”. 
c) Durante o tumulto, pezinhos infantis são levados para um 

lugar tranquilo. 
d) Seus doces olhos são lindos espelhos d’água brilhando sem 

parar para a vida.   

19 – Leia: 

A caminhada, uma atividade aeróbica saudável, traz 
grandes benefícios ao corpo e à mente. Com a idade avançando, 
nós, limitados mortais, uma vez que não podemos interromper o 
tempo, devemos caminhar todos os dias. 

Quanto ao emprego das vírgulas no texto acima, assinale a 
alternativa com a afirmação incorreta. 

a) A primeira e a segunda vírgulas separam elementos de um 
sujeito composto. 

b) A terceira vírgula separa uma oração subordinada reduzida 
de gerúndio antecipada. 

c) O aposto “limitados mortais” está corretamente isolado pelas 
vírgulas quarta e quinta. 

d) A oração subordinada adverbial “uma vez que não podemos 
interromper o tempo” está devidamente isolada pelas 
vírgulas quinta e sexta. 

20 – Em qual alternativa há forma verbal na voz passiva 
sintética? 

a) Nas férias, vive-se feliz e despreocupado ao ar livre! 
b) O amor é semeado no vento, nas estrelas e no eclipse. 
c) No desespero de um abraço mudo, encontraram a felicidade. 
d) Pela fria madrugada, ouvia-se ainda o estridente cantar das 

aves noturnas. 

25 – Leia: 

Faça piadas velhas para pessoas novas e piadas novas para 
pessoas velhas.  (Jô Soares) 

Considerando o texto acima, assinale a alternativa incorreta. 

a) Se o termo novas fosse colocado antes de pessoas, o sentido do 
texto poderia ser alterado: Faça piadas velhas para novas pessoas. 

b) Como o autor repete as palavras novas e velhas, elas deixaram 
de ser adjetivos e passaram a ter valor de substantivo. 

c) Nas duas situações, as palavras novas e velhas são adjetivos, 
pois caracterizam os substantivos piadas e pessoas. 

d) O autor faz um jogo com os adjetivos novas e velhas e com 
os substantivos piadas e pessoas. Isso torna o texto criativo. 

24 – Leia: 

A bela moça estava na rodoviária, num dia claro de verão, 
encostada em uma grade. Vestia uma saia azul e blusa branca e 
tinha no pescoço uma gargantilha preta. Segurava um livro 
velho e amarelado. Era uma figura misteriosa. 

No texto acima, há quatro locuções adverbiais. Assinale a 
alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as 
circunstâncias que essas locuções expressam. 

a) lugar, tempo, lugar, lugar. 
b) lugar, lugar, lugar, tempo. 
c) tempo, lugar, tempo, lugar. 
d) tempo, tempo, lugar, tempo. 

23 – Assinale a alternativa em que aparecem dois tipos de discurso. 

a) “Não venda seu voto, eleitor!” – pede o Tribunal Superior 
Eleitoral. “Ele é que vai decidir o futuro do seu país.”  

b) O candidato da oposição garantiu, durante seu discurso 
naquela agitada manhã, que a educação, a saúde e a 
segurança seriam prioridades no seu governo. 

c)  O candidato da situação pediu que não considerassem as 
acusações de irregularidade na campanha. Como poderiam 
blasfemar daquele jeito? Quanta injustiça! 

d)  O alto índice de analfabetismo no país – fato preocupante para 
qualquer governo – é uma das bandeiras de políticos de má-
fé, os quais pedem que lhes demos nosso voto. 

21 – Observe: 

Embora os índices de analfabetismo tenham baixado nos últimos 
anos, muitos brasileiros são apenas alfabetizados funcionais. Como 
afirmam os especialistas, o problema será solucionado caso haja o 
investimento em bons projetos educacionais. 

 As conjunções que aparecem no texto exprimem, 
respectivamente, relação de  

a) concessão, conformidade, condição. 
b) concessão, conformidade, causa. 
c) tempo, comparação, finalidade. 
d) tempo, comparação, causa. 

22 – Assinale a alternativa em que a colocação do pronome 
átono destacado não obedece à norma culta. 

a) Nunca a vejo serena e obstinada no dia a dia. 
b) Que o vento te leve os meus recados de saudade! 
c) Devo mostrar-lhe a mais bela paisagem da cidade. 
d) Em pondo-se o sol, vão-se os belos e alegres pássaros. 
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AS QUESTÕES DE  26  A  50  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 
Read the extract and answer question 26. 

Dependency on the Internet can affect our emotional, personal and 
professional lives. Many specialists say this kind of addiction should 
be treated as if it were a psychological _________. 
                                                                         ( Maganews # 42) 
GLOSSARY 
addiction –  vício 

26 – All the words below can be used to fill in the paragraph, 
except 
a) hurt 
b) illness 
c) problem 
d) sickness 

Read the extract and answer questions 27 and 28. 

“And now here (1) is my secret, a very (2) simple secret: It is 
only with the heart that one can see rightly (3); what is 
essential (4) is invisible to the eye.” 

27 – “heart”, in bold type in the extract, refers to 

a) chest. 
b) feelings. 
c) suffering. 
d) body organ. 

28 – Which of the underlined words, in the text, are adverbs? 

a) All of them. 
b) Only number 3. 
c) Numbers 2 and 3. 
d) Numbers 1, 2 and 3. 

Read the paragraph and answer question 29. 
 

IF YOU FOLLOW THIS SIMPLE INSTRUCTION, YOU 
CAN STAY SAFE 

♦ Make sure equipment and machines are working correctly. 
If you notice a problem, tell your manager or a coworker 
without delay. You must stop to solve the problem. 

29 – “without delay”, in bold type in the paragraph, can’t be 
replaced by 

a) later. 
b) quickly. 
c) right away. 
d) immediately. 

Read the paragraph and answer question 30. 

These people have special ways of communicating. One way is 
lip reading. With training, people can learn to understand what 
someone is saying by looking at the mouth of the speaker. 

30 – “These people”, underlined in the paragraph, refers to deaf 
people that aren’t able to 

a) see. 
b) hear. 
c) move. 
d) speak. 

Read the joke and answer question 31. 

A long job 
A little boy sees his dad painting the 
ceiling. ____ mom says to _____: 
“Look and remember how to do it. 
When you grow up you'll help _____ 
dad”. 
The boy says: “But won’t he have 
finished painting by then? 

 
31 – The correct pronouns to fill in the blanks are, respectively 

a) His / he / his  
b) Your / his / our 
c) His / him / your 
d) Your / his / your 

Read the paragraph and answer question 32. 

A terrible thing happened to teacher Emma Rodriguez last year. 
Her little son, Edgar, drank some floor cleaner. She took him to 
the hospital. Edgar was OK and out of danger. But Emma 
decided that she wanted to make her home safer and happier. 

32 – In “teacher”, underlined in the paragraph, the suffix –“er” 
has the same function as the one in 

a) safer.  
b) danger. 
c) cleaner. 
d)  happier. 

Read the text and answer questions 33 and 34. 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 

Rio 2016: Yes, we can! 
For the first time ever a South American city was 
chosen in Copenhagen, Denmark, to host the 2016 
Olympic and Paralympic Games. 
In the next few years, Brazil’s image abroad could 
benefit if the country organizes the Olympics well 
(and the World Cup in 2014). The first challenge is to 
tackle violence, to invest in social projects, and to step 
up security in Rio. 
                                                        (From Maganews SET/2010)     

GLOSSARY 
abroad – no exterior 
to tackle – enfrentar 
to step up – melhorar/ dar um passo à frente 

33 – The opposite of “few”, in bold type in the text, is 

a) little. 
b) none. 
c) some. 
d) lots of. 
 
34 – Brazil’s image abroad could benefit, underlined in the text, 
means that Brazil’s _______ abroad could be better. 

a) scenery  
b) feelings 
c) reputation 
d) photograph 
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Read the text and answer questions 36, 37, 38, 39 and 40. 

1 
 
 
 
5 

Deforestation has recently been recognized as a global 
problem. Even today, governments and individuals 
believe that only the countries using up their forests 
will be affected by it. However, scientists are 
convinced that the world’s forests must be preserved. 
They base their conviction on scientific data that prove 
the importance of forests to all people everywhere.   
                                                           (Taken from Between the Lines) 

GLOSSARY 
data – dados 
deforestation – desmatamento 
to recognize – reconhecer 
to use up – consumir totalmente 

36 – Based on the text,  

a) deforestation is not a global problem. 
b) scientific data prove the value of forests to everyone 

everywhere. 
c) scientists and governments are not worried about 

deforestation. 
d) governments and individuals are convinced that all 

countries will be affected by deforestation. 

37 – The underlined word, in the text, is similar in  meaning to 

a) so. 
b) but.  
c) then.  
d) because. 

38 – A similar meaning to the modal verb “must”, (line 5), is 

a) may. 
b) will. 
c) could. 
d) need to. 

39 – “their”, (line 6), refers to 

a) scientists. 
b) individuals. 
c) governments. 
d) world’s forests. 

40 – All sentences below are in the passive voice, except:  

a) Forests will be affected. 
b) Scientists are convinced. 
c) Deforestation  has been recognized. 
d) Scientific data have proved the importance of forests to 

mankind. 

35 – Fill in the blanks with the correct prepositions, respectively 

“Weather ____ north of England will get worse ___ Friday. 
The weekend temperature will be ___ 3 degrees and there will be 
snow during the night”. 

a) on / on / in 
b) in / on / at 
c) in / in / at 
d) at / in / on 

Read the dialog and answer questions 41, 42, 43, 44 and 45. 

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

Doing things 
Evan: Hey, Chloe. What are you doing? 
Chloe: I’m drawing a picture for the story I wrote in 
school today. 
Evan: Oh, yeah? Terrific. Can I see it? It’s very pretty. I 
like the colors. 
Chloe: Thanks, Dad. 
Evan: Chloe, go look in the kitchen. Is Mom _____ 
coffee? 
Chloe: Uh, no, Daddy, she’s still _______ the dishes. 
Evan: Oh. I guess I can wait a few minutes. I have to 
make a call. 
Chloe: Are you calling Grandma? 
Evan: No. It’s a business call.  
                                                        (Taken from American Streamline) 

GLOSSARY 
to guess – achar, imaginar 

41 – Fill in the blanks with the correct verbs, respectively 

a) making / making  
b) making / doing 
c) doing / making  
d) doing / doing 

42 – The verb tense underlined in the text is  

a) simple past. 
b) simple present. 
c) present perfect. 
d) present continuous. 

43 – “terrific”, (line 4), is opposite to 

a) great. 
b) awful. 
c) excellent. 
d) wonderful. 

44 – In “Can I see it?”, (line 4), the modal verb “can” gives  us 
an idea of 

a) ability. 
b) obligation. 
c) permission. 
d) probability. 

45 – According to the dialog, we can conclude that Evan decides 
to make a call before having  

a) lunch. 
b) dinner. 
c) breakfast. 
d) some coffee. 

A N U L A D  A
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Read the text and answer questions 46, 47, 48 and 49.  

 
1 
 
 
 
5 

Vitamin C 

Foods such as oranges and tomatoes contain a lot of 
vitamin C. Other fruits and vegetables ____ vitamin C, 
too. Doctors agree that vitamin C ______ us healthy. 
Most doctors think that vitamin C helps prevent colds. 
A few people believe that vitamin C can prevent cancer 
and other serious health problems.  
                                    ( Taken from Access Reading Thomson) 

46 - The correct verbs to fill in the blanks are, respectively 

a) had / kept 
b) has / kept 
c) have / keeps 
d) will have / keep 

47 – According to the text,  

a) all fruits and vegetables contain vitamin C. 
b) only few doctors agree that vitamin C helps prevent colds. 
c) a large number of people think that vitamin C can prevent 

cancer. 
d) doctors believe that fruits and vegetables that contain 

vitamin C keep us in good health. 

48 – “too”, (line 3), is similar in meaning to 

a) well. 
b) also. 
c) very. 
d) more. 

49 – “such as”, (line 1), is closest in meaning to 

a) so. 
b) but. 
c) instead. 
d) for example.  

Read the text and answer question 50. 

Dear Rosie: 
I have just started my first job and would like to move out of 
my parents’ house and be more independent. My parents are 
very unhappy and do not want me to leave. What can I do? 
                                                                           OTTO ZERBONI 

50 – The paragraph reveals that Otto wants 
a) to live alone.  
b) to get a new job. 
c) his parents’ advice. 
d)  his mom and dad to move out. 

AS QUESTÕES DE  51  A  75  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 

53 – A função modular f(x) = x – 2é decrescente para todo x 
real tal que 

a) 0 < x < 4. 
b) x > 0. 
c) x > 4. 
d) x ≤ 2. 

52 – Sejam as sequências S1 = (1, 5, 25, 125, ...) e S2 = (4, 7, 10, 
13, ...). A razão entre o 6º termo de S1 e o 8º de S2 é 

a) 150. 
b) 125. 
c) 100. 
d) 75. 

51 – Para participar de um sorteio, um grupo de 152 pessoas 
respondeu à pergunta: “Você é fumante?”.  Se 40 pessoas 
responderam “SIM”, a probabilidade da pessoa sorteada não ser 
fumante é 

a) 
16
11 . 

b) 
18
17 . 

c) 
17
15

. 

d) 
19
14

. 

54 – Considerando D = [0, 10] o domínio de uma função 
y = f(x), um gráfico que poderia representá-la é 
 
 
 
a)     b) 
 
 
 
 
 
 
c)     d) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

y 

10 x 

-4 

y 
10 

6 x 
2 

6 

y 

x 10 

y 
10 

10 x 
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Rascunho 

57 – Uma equação polinomial de coeficientes reais admite como 
raízes os números –2, 0, 2 e 1 + i. O menor grau que essa 
equação pode ter é 

a) 6. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 3. 

56 – Um teste de Matemática foi aplicado em duas turmas 
distintas de uma escola, a primeira com 40 alunos e a segunda 
com 20.  As médias aritméticas das notas da primeira e da 
segunda turma foram, respectivamente, 6,0 e 7,0. Assim, a média 
aritmética das notas dos 60 alunos foi aproximadamente 

a) 6,1. 
b) 6,3. 
c) 7,2. 
d) 7,5. 

55 – Um triângulo, inscrito em uma circunferência, tem um 
ângulo de 30° oposto a um lado de 10 cm. O diâmetro da 
circunferência, em cm, é 

a) 10. 
b) 15. 
c) 20. 
d) 25. 

58 – Seja 







=

10
11

P  e  Pt a matriz transposta de P. A matriz 

Q = P. Pt é 

a) 







21
21

. 

b) 







11
12

. 

c) 







01
11

. 

d) 







02
11

. 

59 – Na  figura, rAB ⊂ . Se r tem equação x – y – 1 = 0, e 
ABCD é um quadrado, então o lado de ABCD mede 

a) .2  

b) .3  

c) .23  

d) .32  

A 

B 

D(3,0) 

y 

x 

r 

A N U L A D  A
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60 – Se sen y = m e cos y = n, o valor de                      é 

a) m. 
b) n2. 
c) mn. 
d) m/n. 

cossec y 
sec y 

61 – Um polígono convexo ABCD é tal que apenas dois de seus 
lados são paralelos entre si e os outros dois lados são 
congruentes. Dessa forma, pode-se dizer que ABCD é um 

a) losango. 
b) paralelogramo. 
c) trapézio isósceles. 
d) trapézio retângulo. 

62 – Sejam as funções logarítmicas f(x) = loga x e 
g(x) = logb x. Se f(x) é crescente e g(x) é decrescente, então 

a) a > 1 e b < 1. 
b) a > 1 e 0 < b < 1. 
c) 0 < a < 1 e b > 1. 
d) 0 < a < 1 e 0 < b < 1. 

63 – Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 4 cm, e o 
ângulo que lhe é adjacente mede 60°.  A hipotenusa desse 
triângulo, em cm, mede 

a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 

64 – A função g: [–5, 5] → B tem como imagem o conjunto 
I = [20, 30]. Para que ela seja sobrejetora é necessário que B seja 
igual ao intervalo 

a) [5, 20]. 
b) [–5, 20]. 
c) [–5, 30]. 
d) [20, 30]. 

66 – Se a ____________________ de um cilindro for igual à 
(ao) ____________________, ele é denominado cilindro 
equilátero. 

a) área da secção meridiana; área da base 
b) área lateral; área da base 
c) altura; diâmetro da base 
d) altura; raio da base 

65 – Seja z’  o conjugado do número complexo z = 1 – 3i. O 
valor de 2z + z’ é 

a) 3 – 3i. 
b) 1 – 3i. 
c) 3 + i. 
d) 1 + i. 

Rascunho 

A N U L A D  A
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68 – Dados os pontos B(1, 2) e C(0, 1) e uma circunferência λ 
de equação x2 + y2 – 3x – 4 = 0, é correto afirmar que 

a) B é interior a λ e C é exterior a λ. 
b) B é exterior a λ e C é interior a λ. 
c) B e C são exteriores a λ. 
d) B e C são interiores a λ. 

69 – O histograma apresenta as alturas de 30 meninas que 
frequentam o 3º ano do Ensino Médio de uma escola.  
Considerando que as classes apresentadas no gráfico incluem 
seus limites inferiores e não os limites superiores, é correto 
afirmar que o número de meninas com altura não inferior a 
170 cm é 

a) 13. 
b) 18. 
c) 22. 
d) 25. 

 
 
 
 
 

2 
5 
8 

15 

nº de meninas 

160 170 180 190 200 altura (cm) 

70 – Se A = tg 120° e B = tg 240°, então 

a) B = A. 
b) B = –A. 
c) B = 2A. 
d) B = –2A. 

71 – Dados os pontos A(k, 2), B(3, 1) e C(1, –2), para que a 
distância entre A e B seja igual à distância entre A e C, o valor de 
k deve ser 

a) –7/4. 
b) –3/4. 
c) 1/5. 
d) 3/5. 

67 – Um quadrado e um triângulo equilátero estão inscritos em 
uma circunferência de raio R. A razão entre as medidas dos 
apótemas do quadrado e do triângulo é 

a) .2  
b) .3  

c) .32  

d) .23  

72 – Se cos x = 
3
2  e  sen x > 0, então sen 2x é 

a) 
9

54 . 

b) 
3

52 . 

c) 
2

35 . 

d) 
6
3 . 

73 – Uma pirâmide triangular regular tem cm32  de aresta da 

base e cm33  de apótema. A área lateral dessa pirâmide, em 
cm2, é 

a) 18. 
b) 21. 
c) 24. 
d) 27. 

74 – Um cubo tem 3 cm de altura, e um paralelepípedo 
retângulo tem dimensões 1 cm, 2 cm e 3 cm. A razão entre os 
volumes do cubo e do paralelepípedo é 

a) 3/2. 
b) 4/3. 
c) 9/2. 
d) 8/3. 

75 – Considere a figura composta de três círculos concêntricos 
de raios medindo, respectivamente, 5 cm, 4 cm e 3 cm. A área, 
em cm2, da parte hachurada é 
a) 9π. 
b) 16π. 
c) 18π. 
d) 24π. 
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AS QUESTÕES DE  76  A 100  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 

79 – Os satélites artificiais, em geral, utilizam a energia solar 
para recarregar suas baterias. Porém, a energia solar também 
produz aquecimento no satélite. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 
“Considerando um satélite em órbita, acima da atmosfera, o Sol 
aquece este satélite por meio do processo de transmissão de calor 
chamado de ______________.”  

a) condução 
b) irradiação 
c) convecção 
d) evaporação 

76 – Pode-se definir nanotecnologia como sendo a técnica de 
manipular ou construir dispositivos de tamanhos da ordem de 
nanômetros (10-9 m). 

Se a luz, nas frequências de 4,0 x 1014 Hz (cor vermelha) e 
de 6,0 x 1014 Hz (cor verde), estiver propagando no vácuo, os 
comprimentos de onda correspondentes às cores vermelho e 
verde, respectivamente, serão de ____ e ____ nanômetros.   

a) 0,50 e 0,75 
b) 0,75 e 0,5 
c) 500 e 750 
d) 750 e 500 

78 – Uma certa amostra de gás monoatômico ideal, sob pressão 
de 5 x 105 Pa, ocupa um volume de 0,002 m3. Se o gás realizar 
um trabalho de 6000 joules, ao sofrer uma transformação 
isobárica, então irá ocupar o volume de ___ m3. 

a) 0,014 
b) 0,012 
c) 0,008 
d) 0,006 

77 – Uma certa amostra de um gás monoatômico ideal sofre as 
transformações que são representadas no gráfico Pressão X 
Volume (PXV), seguindo a sequência ABCDA. 
 
 
 
 
 
 
 
O trabalho realizado pelo gás na transformação AB e a variação 
de energia interna do gás no ciclo todo, em joules, valem, 
respectivamente: 

a) zero e zero. 
b) 4x106 e zero. 
c) zero e 3,2 x 106. 
d) 3,2 x 106 e zero. 

1 5 

A B 

D C 

P (Pa) 

V (m3) 

10x105 
2x105 

80 – O circuito elétrico representado na figura a seguir é 
formado por três lâmpadas iguais, L1, L2 e L3, ligadas a uma 
bateria ideal de diferença de potencial (d.d.p.) igual a V. 
Suponha que as lâmpadas estão funcionando corretamente e que 
cada uma foi fabricada para produzir o brilho máximo quando 
ligada a uma d.d.p. = V. 
Assinale a alternativa que indica o que ocorre com o brilho das 
lâmpadas L1 e L3, se L2 for colocada em curto-circuito, ao fechar 
a chave Ch1. 
 
 
 
 
 
 

a) L1 e L3 apagam. 
b) O brilho de L1 e de L3 diminui. 
c) O brilho de L1 e de L3 aumenta. 
d) O brilho de L1 e de L3 permanece o mesmo. 

L1 

L2 

L3 

Ch1 
V 

82 – O transformador é um dispositivo composto de duas 
bobinas que não têm contato elétrico uma com a outra. Em uma 
delas (bobina primária) é aplicada uma tensão variável que 
resulta em um campo magnético também variável. Esse campo 
acaba por interagir na outra bobina, chamada secundária, que está 
em contato elétrico com um resistor. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a frase: 
“A variação do fluxo magnético na bobina secundária é ____.” 
OBS: Considere o transformador um sistema  ideal e isolado. 

a) maior que no primário 
b) menor que no primário 
c) igual ao do primário 
d) de valor nulo 

81 – O circuito abaixo representa um aquecedor elétrico com 
cinco posições de regulagem de resistência, ligado a uma fonte de 
alimentação ideal cuja d.d.p. tem valor igual a V (em volts). 
Na posição indicada no circuito, a resistência elétrica do 
aquecedor tem valor igual a R (em ohms) e o aquecedor consome 
a potência de intensidade “P” (em watts) da fonte de alimentação. 
Assinale a alternativa que indica a posição na qual o seletor deve 
ser ligado para que o aquecedor consuma o dobro da potência, ou 
seja, “2P”. 
Obs.: No aquecedor, as posições R/4, R/2, R, 2R e 4R definem o 
valor da resistência elétrica (em ohms) que está ligado ao 
circuito. 

a) R/4. 
b) R/2. 
c) 2R. 
d) 4R. 
 
 
 

R R/4 R/2 2R 4R V 

Seletor 
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83 – Um elemento dissipador de calor tem a função de manter a 
temperatura de um componente, com o qual esteja em contato, 
constante. Considerando apenas a temperatura do componente 
(TC), do dissipador (TD) e do meio (TM), assinale a alternativa 
correta quanto aos valores de temperatura TC, TD e TM ideais 
para que o fluxo de calor sempre ocorra do componente, 
passando pelo dissipador até o meio. 
OBS: Considere que o calor específico não muda com a 
temperatura e que o componente esteja envolto totalmente pelo 
dissipador e este totalmente pelo meio. 

a) TD<TM<TC 
b) TC<TD<TM 
c) TC<TM<TD 
d) TM<TD<TC 

 
 
 
 
 

84 –  O menor ângulo visual sob o qual o olho humano distingue 
dois pontos A e B chama-se limite de acuidade visual. A figura a 
seguir representa o olho de uma pessoa (C) distante 40 metros de 
um objeto AB, de altura igual a 4 cm, como está indicado na 
figura. Nesse caso,  podemos afirmar com certeza que essa 
pessoa ____ . 
OBS:  
1 - Considere o triângulo ABC retângulo. 
2 - A tangente do limite de acuidade visual humano  é 
aproximadamente 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) não distinguirá os pontos A e B 
b) distinguirá os pontos A e B  
c) enxergará só o ponto B 
d) enxergará só o ponto A 

A 

B 
α 

olho-objeto=40 m 

• 
4 cm 

C 

85 – Um construtor deseja colocar um piso cerâmico na 
garagem de uma residência. Seguindo instruções do proprietário, 
o construtor adquiriu um piso anti-derrapante. Com relação à 
superfície desse piso, podemos afirmar que 
OBS: Considere que esse piso tem a superfície rugosa. 

a) ela conjuga imagens nítidas de objetos. 
b) ela não conjuga imagens nítidas de objetos. 
c) o acabamento não interfere na conjugação de imagens. 
d) raios de luz incidentes são refletidos de maneira regular. 

86 – Alguns motoristas seguem o princípio de ultrapassar o 
carro a frente somente após se certificar de que o motorista desse 
outro carro o viu pelo espelho retrovisor. A situação descrita, 
considerando válidos os princípios da óptica geométrica, pode 
servir de comprovação do princípio da(o)____ dos raios de luz. 
OBS: Considere o meio homogêneo. 

a) propagação curvilínea 
b) independência 
c) reversibilidade 
d) transparência 

Rascunho 
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87 – Considere a figura a seguir na qual se encontra 
representado um gancho, fixado na parede, que é submetido a 
uma força F

r
de intensidade igual a 80N. 

 
 
 
 
 
 
A intensidade, em N, da componente da força F

r
 que tende a 

arrancar o gancho da parede, sem entortá-lo, vale: 

a) 380 . 
b) 340 . 
c) 60. 
d) 40. 

o60

F
r

 

88 – Considere o sistema em equilíbrio representado na figura a 
seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
Para que a intensidade da tensão no fio 1 seja a metade da 
intensidade da tensão no fio 2, o valor do ângulo α, em graus, 
deve ser igual a  

a) zero. 
b) 30. 
c) 45. 
d) 60. 

Fio 1 

Fio 2 

bloco 

α  

. 

89 – Uma pedra é abandonada exatamente da beira de um poço 
de 320 m de profundidade.  Como as dimensões da pedra são 
pequenas, orienta-se que: despreze a força de atrito sobre a pedra 
e considere um movimento em queda livre. 
Determine o intervalo de tempo, em segundos, entre o abandono 
da pedra e a chegada, na beira do poço, da frente de onda sonora 
produzida pela pedra tocando o fundo do poço. 
Dados: a velocidade do som é constante e igual a 320 m/s e a 
aceleração da gravidade, no local, é de 10 m/s2. 

a) 10. 
b) 9. 
c) 8. 
d) 1. 

92 – Num recipiente cilíndrico, cuja área da base é igual a 3 cm2, 
coloca-se 408 gramas de mercúrio. Sabendo-se que a densidade do 
mercúrio vale 13,6 g/cm3 e que a aceleração da gravidade vale 
10 m/s2, determine, em pascal (Pa), a pressão no fundo do 
recipiente, desconsiderando a pressão atmosférica local. 
Dado: Considere o mercúrio um líquido ideal e em repouso. 

a) 13600. 
b) 22300. 
c) 33400. 
d) 62000. 

91 – Em um planeta distante da Terra, em outro sistema 
planetário, cientistas, obviamente alienígenas, estudam a 
colocação de uma estação orbital entre o seu planeta e sua lua, 
conforme pode ser visto na figura. Visando ajudá-los, determine 
a que distância, em km, do centro do planeta a estação 
(considerada uma partícula) deve ser colocada, de forma que a 
resultante das forças gravitacionais que atuam sobre a estação 
seja nula.  
Observações: 
-Massa do planeta alienígena: 25 . 1020 kg. 
-Massa da lua alienígena: 4 . 1018 kg. 
-Distância do centro do planeta ao centro da lua: 312 . 103 km. 
-Considere o instante em que o planeta, a lua e a estação estão 
alinhados, conforme a figura. 

a) 2 . 102. 
b) 3 . 105. 
c) 4 . 105. 
d) 5 . 104. 

lua 
planeta 

estação 

94 – Uma espira possui resistência elétrica igual a R e está 
conectada a uma fonte de tensão contínua. No vácuo, essa espira 
ao ser submetida a uma tensão V é percorrida por uma corrente 
elétrica de intensidade i e produz no seu centro um campo 
magnético de intensidade B. Assinale a alternativa que indica, 
corretamente, uma possibilidade de aumentar a intensidade do 
campo magnético no centro da espira alterando apenas um dos 
parâmetros descritos.   

a) Usar uma espira de resistência elétrica menor que R. 
b) Colocar material diamagnético no centro da espira. 
c) Diminuir a tensão V aplicada. 
d) Aumentar o raio da espira. 

93 – A figura a seguir representa uma espira que está no plano 
que contém esta folha de papel. Essa espira é feita de um material 
condutor e está submetida a uma tensão que resulta em uma 
corrente elétrica convencional (portadores positivos) de 
intensidade “i” no sentido horário. A alternativa que indica, 
corretamente, o sentido e a direção do vetor campo magnético 
resultante no centro dessa espira  é 
 
a) 
 
 
b) 
 

c) 
 
d) 
 

i 

espira • 

× 

90 – O valor mínimo da escala de intensidade sonora 
corresponde a 10-12 W/m2. 
Assinale a alternativa que indica corretamente o valor, em 
decibéis, para uma intensidade de 1,0 W/m2. 

a) 1 dB. 
b) 10 dB. 
c) 12 dB. 
d) 120 dB. 
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99 – Em hidrostática, pressão é uma grandeza física 

a) escalar, diretamente proporcional à área. 
b) vetorial, diretamente proporcional à área. 
c) escalar, inversamente proporcional à área. 
d) vetorial, inversamente proporcional à área. 

100 – Um mergulhador submerso no oceano, constata, 
mediante consulta a um manômetro, preso em seu pulso, que está 
submetido a uma pressão absoluta de 276 cmHg. Sendo assim, a 
profundidade, em relação à superfície do oceano na qual o 
mergulhador se encontra submerso vale ____ metros. 
Observações: 
1 – Considere a água do oceano um fluido ideal e em repouso; 
2 – Admita a pressão atmosférica na superfície do oceano igual a 

76 cmHg;  
3 – Adote a densidade do mercúrio igual a 13,6 g/cm3; 
4 – Considere a densidade da água do oceano igual a 1 g/cm3; e 
5 – Admita a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2. 

a) 13,6 
b) 22,4 
c) 27,2 
d) 36,5 

96 – Devido ao mau tempo sobre o aeroporto, uma aeronave 
começa a executar um movimento circular uniforme sobre a 
pista, mantendo uma altitude constante de 1000 m. Sabendo que 
a aeronave possui uma velocidade linear de 500 km/h e que 
executará o movimento sob um raio de 5 km, qual será o tempo 
gasto, em h, para que essa aeronave complete uma volta. 

a) 
50
π . 

b) 
10
π . 

c) 10π. 
d) 50π. 

97 – Um disco de massa igual a 2,0 kg está em movimento 
retilíneo sobre uma superfície horizontal com velocidade igual a 
8,0 m/s, quando sua velocidade gradativamente reduz para 
4,0 m/s. Determine o trabalho, em J, realizado pela força 
resistente nesta situação. 

a) – 48. 
b) – 60. 
c) + 60. 
d) + 100. 

98 – Duas esferas A e B, de mesmas dimensões, e de massas, 
respectivamente, iguais a 6 kg e 3 kg, apresentam movimento 
retilíneo sobre um plano horizontal, sem atrito, com velocidades 
constantes de 10 m/s e 5 m/s, respectivamente. Sabe-se que a esfera 
B está a frente da esfera A e que estão perfeitamente alinhadas, 
conforme pode ser visto na figura, e que após o choque a esfera A 
adquire uma velocidade de 5m/s e a esfera B uma velocidade v.  
 
 
 
 
 
 
Utilizando os dados do problema, considerando o sistema isolado 
e adotando o Princípio da Conservação da Quantidade de 
Movimento, determine a velocidade v, em m/s. 

a) 10. 
b) 15. 
c) 20. 
d) 25. 

A B 
  5 m/s  10 m/s 

antes do choque 

A B     v  5 m/s 

depois do choque 

95 – Dois móveis A e B, ambos de comprimento igual a 2 m, 
chegam exatamente juntos na entrada de um túnel de 500 m, 
conforme mostrado na figura. O móvel A apresenta uma 
velocidade constante de 72 km/h e o móvel B uma velocidade 
constante de 36 km/h. Quando o móvel B atravessar 
completamente o túnel, qual será a distância d, em metros, que o 
móvel A estará a sua frente? Para determinar esta distância 
considere a traseira do móvel A e a dianteira do móvel B. 
 
 
 
 
 
 

a) 498. 
b) 500. 
c) 502. 
d) 504. 

d 

AV
r

 
BV
r

 

A 

B 
Túnel  A 

B 
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AS QUESTÕES DE  01  A  30  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior. 

 Vacinas em desenvolvimento 
Edimilson Migowski et alii 
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As vacinas representam uma das ferramentas de 
maior impacto de ação em saúde, especialmente em 
termos de prevenção de enfermidades que tanta dor, 
sofrimento e morte acarretam. Ao que tudo indica, 
doenças como dengue, leptospirose e AIDS só serão 
controladas de forma efetiva quando existirem vacinas 
que protejam a humanidade desses males.  

Nas últimas décadas, os avanços de pesquisas em 
Imunologia e Engenharia Genética permitiram 
progressos no desenvolvimento de novas vacinas e a 
prevenção de inúmeras doenças. Um dos exemplos mais 
recentes é a vacina contra o HPV. Espera-se, ainda, 
poder controlar e erradicar uma série de doenças 
infecciosas com a descoberta de novas vacinas, bem 
como reduzir os possíveis efeitos indesejáveis de vacinas 
atualmente disponíveis.  

A revolução na área da prevenção por meio de 
vacinas começou com Jenner, médico de família inglesa, 
há mais de dois séculos. Atualmente, os calendários 
vacinais estão repletos de possibilidades; em um futuro 
próximo, espera-se muito mais no universo das vacinas. 
As vacinas atuais para a gripe, por exemplo, são 
produzidas em ovos embrionados de galinhas, um fator 
que pode ser limitante para a produção em grande escala 
no caso de uma pandemia.   

(Vacinas e imunoglobulinas: consulta rápida /  
Alessandra Aparecida Paz... [et al.] . Porto Alegre: 

Artmed, 2009) 
 
 
 

02 – Com relação ao texto, todas as afirmações abaixo são 
verdadeiras, exceto: 

a) As pesquisas de Imunologia e Engenharia Genética 
progrediram nas últimas décadas. 

b) São aguardados o controle e a erradicação de muitas doenças 
infecciosas.  

c) Existem outros meios de ação em saúde além das vacinas. 
d) As vacinas já não provocam mais efeitos indesejáveis.  

01 – Segundo o texto, os avanços em pesquisas no campo da 
Imunologia 

a) atingiram progressos tais, que doenças como dengue, 
leptospirose e AIDS serão efetivamente controladas. 

b) permitem afirmar que as vacinas são ferramentas de forte 
efeito no que se referem a ações fundamentais na área da 
saúde. 

c) estão acima dos resultados alcançados no campo da 
Engenharia Genética, pois surtem efeitos sobre o sofrimento 
humano. 

d) alcançam, cada vez mais, resultados satisfatórios, como o 
desenvolvimento da vacina contra HPV, embora  esta ainda 
apresente efeitos indesejáveis. 

04 – Com relação às vacinas atuais para a gripe, pode-se 
afirmar, segundo o texto, que 

a) não há limites para a sua produção em grande escala. 
b) elas são eficazes no caso de uma pandemia, pois são 

produzidas em ovos embrionados de galinhas. 
c) o seu processo de produção ainda é um fator a ser 

melhorado, pois pode dificultar o combate a uma pandemia. 
d) a sua produção em ovos embrionados de galinhas é um 

exemplo de revolução na área da prevenção por meio de 
vacinas. 

03 – Após a leitura do texto, pode-se afirmar que 

I- as possibilidades atuais existentes nos calendários vacinais 
são, notadamente, vitória da tecnologia. 

II- o caráter preventivo da vacinação, figurado pela referência 
ao médico de família, foi substituído pelo efeito amenizador 
dos problemas de saúde pública, como pandemias. 

III- as afirmações nele contidas restringem-se ao campo técnico-
científico, não contemplando, por exemplo, as ações 
humanas e as responsabilidades delas decorrentes no 
surgimento e disseminação de doenças. 

Das sentenças acima, está correto o que se afirma em: 

a) I e II 
b) I e III  
c) I apenas 
d) III apenas 

06 – Assinale a alternativa em que todas as palavras foram 
acentuadas corretamente. 

a) O eficiente diretor exige que se analise o item relacionado à 
compra da matéria têxtil. 

b) O exímio diretor da fábrica exigiu, após uma analise, que 
todos os produtos sejam devolvidos à empresa. 

c) Todo produto que se fabrica naquela emprêsa passa 
obrigatóriamente pelos óculos do eficiênte diretor. 

d) A eficiência dos funcionários da empresa trouxe muito lucro 
à  empresa rápidamente. 

07 – Em todas as alternativas abaixo, a palavra em negrito é um 
adjetivo derivado, exceto em:  

a) O professor apresentou um teorema simplificado. 
b) O guitarrista estava usando um boné esverdeado. 
c) Nosso bar oferece um cardápio diferenciado de filés. 
d) Lídia teve de esperar um bom bocado pelas bagagens.  

05 – Leia: 

 As Forças Armadas brasileiras já estão treinando quatro 
mil soldados para missão no Haiti, ainda que a Organização 
das Nações Unidas (ONU) solicite um número menor de 
combatentes. 

A locução conjuntiva destacada estabelece uma relação de 

a) concessão. 
b) proporção. 
c) condição. 
d) causa. 
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13 – Nas frases abaixo, o adjetivo fácil flexiona-se no mesmo 
grau observado no período “Não se preocupem, alunos, a prova 
será fácil, fácil”, exceto em: 

a) A prova de conhecimentos gerais foi facílima. 
b) Esta foi a prova mais fácil que eu já fiz este ano. 
c) A prova de Português foi mais fácil do que a de Matemática. 
d) A prova para a renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação foi extremamente fácil. 

14 – Assinale a alternativa em que o verbo destacado está 
flexionado no modo subjuntivo. 

a)  “Procuremos somente a Beleza, que a vida/ É um punhado 
infantil de areia ressequida/ Um som de água ou de bronze e 
uma/ sombra que passa...” (Eugênio de Castro) 

b) “Amor, então,/ também acaba?/ Não, que eu saiba./ O que 
sei/ é que se transforma/ numa matéria-prima/ que a vida se 
encarrega/ de transformar em rima.” (Paulo Leminski) 

c) “Andam nascendo os perfumes/ na seda crespa dos cravos/ 
Brota o sono dos canteiros/ como cristal dos orvalhos.” 
(Cecília Meireles) 

d) “E, então, incoercível, suave, ela insinuou em si mesma: não 
dê as rosas, elas são lindas.” (Clarice Lispector) 

15 – Assinale a alternativa que contém uma oração subordinada 
adjetiva explicativa. 

a) Não deixemos, amor, passar o tempo, que a noite se esvai.  
b) Não o vejo já faz tempo, que nem lembro mais seu rosto. 
c) Ele perdeu tanto tempo, que os últimos o ultrapassaram. 
d) Tudo se subordina ao tempo, que é o mestre dessa vida.  

16 – Leia: 

I- Pedro, o meu amor vem almoçar em casa hoje. 
II- Pedro, o meu amor, vem almoçar em casa hoje. 

 Com relação à função sintática dos termos destacados acima, 
é correto afirmar que 

a) não há vocativo em I. 
b) o termo “Pedro” exerce a mesma função sintática em I e em 

II. 
c) o termo “o meu amor” funciona como sujeito em I e como 

aposto em II. 
d) em II “Pedro” exerce a função de aposto, pois especifica o 

sentido do termo “o meu amor”. 

17 – Em qual dos versos abaixo há prosopopeia? 

a) Ai, a Lua que no céu surgiu 
 Não é a mesma que te viu 
 Nascer dos braços meus... 
b) O desenho, o projeto, o número; 
 o engenheiro pensa o mundo justo, 
 mundo que nenhum véu encobre.  
c) Ao redor da vida do homem 
 há certas caixas de vidro, 
 dentro das quais, como em jaula, 

se ouve palpitar um bicho. 
d) Mulheres vão e vêm nadando 
 em rios invisíveis 
 Automóveis como peixes cegos 
 compõem minhas visões mecânicas. 

08 – Qual das sentenças abaixo pode ser considerada hiperbólica 
(que faz uso da figura hipérbole)? 

a) “Eureca! Como provar a existência de micróbios mesmo sem 
laboratório.” (Revista Escola, jul., 2005) 

b) “Aventuras na História (...) é a melhor, a mais divertida e a mais 
bonita revista de história do Brasil.” (Revista Escola. jul., 2005) 

c) “Depois de quatro séculos, o mundo ainda comenta o livro 
Dom Quixote de la Mancha, do espanhol Miguel de 
Cervantes.” (Revista Escola, jul., 2005) 

d) “Influenciado por artistas de vanguarda de todo o mundo, 
Oswald de Andrade tornou-se um dos maiores nomes do 
Modernismo brasileiro.” (Revista Escola, jul., 2005) 

09 – Leia: 
 Estou suspeitando de todos os moradores do condomínio. 

Ao transcrevermos o período acima para a terceira pessoa do 
plural, é correto afirmar-se que 

a) o sujeito continuará sendo o mesmo do verbo estou. 
b) a oração passará a ter sujeito determinado composto. 
c) o novo sujeito será classificado como sujeito simples. 
d) o tipo de sujeito será classificado como indeterminado. 

10 – Em qual das frases abaixo o a em negrito não recebe o 
acento grave indicador de crase? 

a) “Queria viver com a mulher, mas temia voltar a Casa Verde 
(...)” 

b) “Mateus, vinte e tantas pessoas (...) foram recolhidas a Casa 
Verde.” 

c) “No fim de cinco meses e meio estava vazia a Casa Verde; 
todos curados!” 

d) “Pois o Gil Bernardes (...) na madrugada seguinte fugiu da 
vila, mas foi logo apanhado e conduzido a Casa Verde.” 

11 – Derivação regressiva, derivação sufixal, derivação prefixal 
e sufixal são fenômenos de formação de palavras que 
correspondem, respectivamente, à seguinte sequência de 
palavras: 

a) pátria, patriotismo, expatriar 
b) igual, igualdade, desigualdade 
c) sustento, sustentação, insustentável 
d) escola, escolarizar, subescolarização 

12 – O discurso direto está presente em: 

a) “Fala-se aqui da ‘oposição cívica’, aquela que vota sem 
considerar ganhos imediatos, políticos ou partidários, quando 
a questão em pauta ultrapassa tais interesses, sendo 
considerada de alta relevância nacional.” (Veja, nº. 1815 -  
Editorial - adaptação) 

b) “Você que tem ritmo de vida acelerado, precisa de um carro 
confortável, espaçoso e tão bonito que, na verdade, todos vão 
olhar. Mas não vão conseguir acompanhar por muito tempo.” 
(texto publicitário) 

c) “Ao contrário do que tem sido dito por muita gente de boa-fé, 
por si só, o crescimento da economia não reduz a 
criminalidade.” (Veja, nº.1815, artigo) 

d) “Desci da van literária (...). Um dia me levantei da cadeira e 
jurei que nunca mais escreveria um romance.” (Diogo 
Mainardi, artigo) 

A N U L A D  A
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18 – Observe o emprego da conjunção e nos períodos abaixo: 

I- Gabriel é apaixonado por Física Nuclear e vai estudar essa 
disciplina em Harvard. 

II- Gabriel é apaixonado pelos estudos de Física Nuclear e vai 
estudar Gastronomia em Paris. 

Qual é a relação de sentido que se estabelece em I e II 
respectivamente? 

a) adição e oposição 
b) adição e adição 
c) oposição e adição 
d) oposição e oposição 

23 – Leia: 

 Existem dois tipos de mulher: as que os homens desejam 
muito e as que os homens amam. 

A substituição dos verbos desejar e amar pelo verbo querer, 
mantendo-se os sentidos dos verbos originais conforme a norma 
culta, resulta em: 

a) ...as que os homens querem muito e às que os homens 
querem. 

b) ...às que os homens querem muito e as que os homens 
querem. 

c) ...as que os homens querem muito e as que os homens 
querem. 

d) ...às que os homens querem muito e às que os homens 
querem. 

24 – Em qual das alternativas o vocábulo destacado não 
preenche corretamente o período? 

a) Por outro lado, não tive ________ de fazer de Macunaíma   
um símbolo brasileiro. (intenção/intensão) 

b) Na ________ “Dia a Dia” do Jornal da Tarde foram 
publicadas relevantes notas sobre o Enem. (seção/sessão) 

c) Na velhice, o coração __________ muitas vezes o que 
nossos olhos tentam nos velar durante a juventude. 
(enxerga/encherga) 

d) A avó materna __________ o travesso neto enquanto a mãe 
dele dirigia-se ao saguão do aeroporto.  
(entreteve/enterteve) 

25 – Em qual das alternativas abaixo o pronome em negrito é 
classificado como interrogativo? 

a) Eu tenho de gostar de quem não gosta de mim? 
b) É mentiroso quem quer suavizar a verdade? 
c) O desconto é só para quem tem carteirinha? 
d) De meu coração ilhado quem terá piedade? 

26 – Leia: 
Marcos já dispunha de todo o dinheiro quando comprou 

o seu carro.  

Os elementos em negrito abaixo funcionam como um termo de 
idêntica classificação sintática à do trecho em destaque acima 
em: 

a) O chefe não aprovou de todo o dinheiro previsto no 
orçamento. 

b) O prefeito disse que iria fazer a aplicação de todo o 
dinheiro arrecadado.  

c) Tirei duas notas amarrotadas de todo o dinheiro que eu 
tinha guardado no bolso.  

d) Ele herdou, sim, mas não soube usufruir de todo o dinheiro, 
perdendo-o no jogo.  

27 – Assinale a alternativa em que a colocação do pronome 
oblíquo átono destacado não está de acordo com a norma culta. 

a) Uma das coisas que impressionam-me é seu olhar de cigana 
dissimulada. 

b) Se lhes tivessem dado ensino, eles encontrariam meios de 
entender o porquê de tanta corrupção. 

c) Tudo o fazia lembrar-se dela: a luz de cada manhã, o  cantar 
dos pássaros, sobretudo o cheiro da relva. 

d) Os bichos sentem, o mato sente também, quando se fala sem 
modos, sem carinho e sem perdão. 

22 – Assinale a alternativa em que o emprego do pronome em 
destaque está incorreto. 

a) Para mim viajar é sempre um prazer. 
b) De vez em quando surgem divergências entre ti e ela. 
c) Durante as apresentações, é difícil deixarem eu expressar 

meu raciocínio. 
d) O chefe realizou uma reunião extraordinária para falar com 

nós todos. 

21 – Em que alternativa há uma conjunção coordenativa 
alternativa? 

a) Ora, tem calma! Ora, que tudo melhora. 
b) Ora, ora! Isso lá são horas de se chegar? 
c) Quer a vida que eu viva; quer o tempo que eu seja. 
d) Tenha modos à mesa, ou suba já para o seu quarto. 

20 – Leia com atenção os versos abaixo. 

“Mandei a palavra rimar, 
ela não me obedeceu. 
(...) 
Mandei a palavra sonhar, 
e ela se foi num labirinto.” (Paulo Leminski) 

Considerando o assunto pontuação, assinale a alternativa que traz 
a correta justificativa para o emprego das vírgulas nos versos 
acima. 

a) Na primeira estrofe, separa oração coordenada justaposta 
(conjunção implícita), com sujeito diferente e relação de 
adição. 

b) Na segunda estrofe, introduz oração coordenada sindética 
conclusiva, uma vez que a conjunção e pode assumir valor 
de por isso. 

c) Nas duas estrofes, separam orações coordenadas por relação 
de adição, com sujeitos diferentes, mesmo que, na primeira 
estrofe, haja justaposição. 

d) Na segunda estrofe apenas, introduz oração coordenada 
sindética adversativa, uma vez que a conjunção e pode 
também assumir valor de mas. 

19 – Em qual dos períodos abaixo a oração subordinada 
adverbial revela uma opinião preconceituosa em relação à 
imagem da mulher? 

a) Como o cargo será ocupado por uma mulher, a gestão será boa. 
b) Desde que o cargo seja ocupado por uma mulher, a gestão será 

boa. 
c) Apesar de o cargo ser ocupado por uma mulher, a gestão será 

boa. 
d) Enquanto o cargo for ocupado por uma mulher, a gestão será 

boa. 

A N U L A D  A

A N U L A D  A
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28 – Leia a frase: 

 Ele foi mais rápido na montagem do quebra-cabeça. 

 Que adjunto adverbial das alternativas abaixo, ao substituir o 
que está em destaque na frase, necessariamente modifica a 
função sintática do termo “rápido”? 

a) com as palavras 
b) na resolução do exercício 
c) para a casa da namorada 
d) em questões de múltipla escolha 

29 – Em se tratando de concordância – verbal e nominal –, 
assinale a alternativa que não está em conformidade com as 
regras gramaticais. 

a) “A televisão mostrava a seguinte e triste cena: a um canto, 
mulheres e criança atemorizada, em razão da forte luz e do 
barulho das explosões intermitentes.” 

b) “Era justa que a sentença fosse implacável – pena máxima – 
assim como o fora um ato tão cruel, que machucou toda uma 
família.” 

c) “Confissões demonstra o quanto se transformou Santo 
Agostinho e delineia a base de que, para o santo, não há 
filosofia sem Deus.” 

d) “Todos vamos ficando diferentes, e vinte e cinco anos é uma 
vida.” 

30 – Leia: 

I- As crianças do colégio Dom Casmurro voltaram de Paris 
enjoadas. 

II- Enjoadas, as crianças do colégio Dom Casmurro voltaram de 
Paris. 

III- As enjoadas crianças do colégio Dom Casmurro voltaram de 
Paris. 

Há predicativo do sujeito em: 

a) I e II 
b) II e III 
c) I, II e III 
d) I apenas 

32 – According to the article, all alternatives are correct, except: 

a) Fortunately, the aircraft got to its final destination without 
delays.   

b) The aircraft was met by the police upon landing into 
Bermuda.  

c) A female passenger became unruly and had to be restrained 
while travelling bound for Punta Cana. 

d) A middle-aged woman attacked the cabin crew midair during 
a flight to the Dominican Republic. 

33 – The British woman from Great Britain became abusive due 
to__________ 

a) fear of flying. 
b) claustrophobia. 
c) alcohol consumption. 
d) mental health problem. 

34 – In “A British woman was kicked off a plane…”, (lines 01 
and 02), the phrasal verb in bold type, could be replaced by 

a) took out. 
b) stepped off. 
c) contained in. 
d) removed from. 

31 – Choose the alternative so as to have the article completed 
correctly: 

a) shout / hit 
b) shouted / hit 
c) shouting / hitting 
d) had shouted / had hit 

Read the article and answer questions 31, 32, 33, 34 and 35. 
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20 

Female passenger punches cabin crew 
A British woman was kicked 
off a plane full of British 
holidaymakers after drunkenly 
attacking cabin crew at 35,000 
ft over the Atlantic Ocean, and 
punching an air steward in the 
face. The woman was thought 
to have been drinking from her 
secret stash of alcohol on the 
Thomson Airways flight from 

Manchester to Punta Cana in the Dominican Republic. 
After ________ and _________ out the cabin crew, 
the 45-year-old woman had to be handcuffed to her 
seat, and the Boeing 767-300 was diverted to Bermuda 
so that she could be dealt with local police. 
     She was kicked off the plane and the flight, which 
had 260 passengers on board, eventually reached its 
Caribbean destination 28 hours later than scheduled.  
     Thompson Airways operates a zero tolerance 
policy with regards to any disruptive behaviour 
onboard its flight.    

                          (www.holidayhypermarket.co.uk) 
GLOSSARY 
stash – uma quantidade de algo mantida secretamente 
divert – mudar de direção, rota   

AS QUESTÕES DE  31  A  60  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 



Página 7

Read the article and answer questions 36, 37 and 38. 
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15 

     There really is not a hard and true method of 
avoiding delays at an airport. It is important to take 
this into consideration when planning on how long it 
will take to check your luggage, get your boarding 
pass, clear security, and find your gate. However, one 
way to minimize delays is to pack correctly. When in 
doubt, always call the airport ahead of time. The list of 
banned items is constantly changing. Carry-on 
luggage generally presents the most problems. Make 
sure you only have two bags per passenger. Among 
the many things that you cannot bring onboard a plane 
are hammers, screwdrivers, scissors, guns, and pepper 
spray.      
     Be ready for a random search regardless of how 
carefully you have packed. The most common items 
that are confiscated are scissors, pocketknives, and 
mace. Security will not reimburse you for confiscated 
items.  

                                                   (Taken from www.essortment. com)  
GLOSSARY 
mace – pau pesado, mais grosso em uma das extremidades, que 
se usava como arma; clava.  

36 – This article is about: 

a) Avoiding check-in queues. 
b) Guidance to healthy travelling. 
c) Packing advice to avoid airport delays.  
d) Charges for trying to carry prohibited items onto an airplane. 

37 – According to the article, 

a) even banned items can be packed in the passengers’ hand 
baggage. 

b) passengers are allowed to carry up to two pieces of hand 
luggage with them onto a plane. 

c) all passengers’ carry-on bags are supposed to be hand 
searched for possible forbidden items. 

d) passengers who are in doubt about what to carry in their 
hand bags should ask for more information as soon as they 
arrive at the airports. 

38 – The last sentence, in italics in the text, reveals that 

a) security  personnel are not responsible for items illegally 
carried. 

b) passengers will be given a fine for taking prohibited items 
onto a plane. 

c) security personnel will return the items to passengers after 
they pass inspection.   

d) passengers will not get their money back for items that were 
taken away from them. 

35 – The last paragraph leads to the conclusion that 

a) only the major forms of misconduct are prone to 
punishment. 

b) Thompson Airways policy towards violent and abusive 
passengers is one of zero tolerance. 

c) educational materials explaining how to behave towards   
the crew must be provided to passengers. 

d) notice of the airline’s zero tolerance policy must be 
communicated verbally to travelling public. 

Read the text and answer questions 39, 40 and 41. 
 

Aspirin destroys cancer cells 
Aspirin has a growing reputation as a miracle drug. Half a 
tablet a day is known to prevent a heart attack. A new study 
_________ doctors by showing that it can actually slow the 
growth of bowel cancer cells – and even destroy them. The 
Cancer Research Campaign is so impressed, it is developing 
aspirin or an aspirin-like compound as an eventual cure for 
bowel cancer. 
                                                               (Coleção Objetivo – Livro 35) 
GLOSSARY 
bowel – intestino 

40 – Reading the text leads to the conclusion that, except:  

a) aspirin reduces the risk of heart attacks. 
b) aspirin decelerates the progression of bowel cancer cells. 
c) the benefits of aspirin go beyond the cardiovascular system. 
d) a dose of aspirin a day prevents people from having any kind 

of cancer. 

41 – All the alternatives can complete the blank, except: 
“Aspirin has a growing reputation…” implies that aspirin 
_______ for its benefits. 

a) is paid 
b) is famed  
c) is known 
d) is praised 

Read the text and answer questions 42, 43, 44 and 45.  
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In China the government rigidly enforces a draconian 
formula: one couple, one child. After the birth of an 
imperfect baby – be it clubfooted, mentally 
handicapped or a girl instead of the longed-for healthy 
male heir – some Chinese families have chosen to 
forsake the infant in order to try again. Declared 
stillborn as a legal ruse, many of these unwanted 
infants are then left in alleyways, railroad stations and 
bus terminals. If found alive, they become wards of the 
country’s state-run orphanages. A Hong Kong source 
estimates that one million babies are abandoned each 
year.  
                              (Taken from Coleção Objetivo – Livro 35) 

GLOSSARY 
draconian – muito severa e cruel 
clubfooted – pé torto 
stillborn – feto expulso morto do útero materno 
legal ruse – artifício jurídico  
wards – sob tutela; guarda 

42 – Based on the text, in China 

a) birth control is strictly enforced. 
b) couples wait long for a baby-boy heir. 
c) over one million babies are rejected each year. 
d) unwanted babies are left by their parents in orphanages. 
 

39 – The correct verb form to fill in the blank is  

a) is amazed. 
b) will amaze. 
c) had amazed. 
d) has amazed. 
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49 – Which alternative is in the continuous tense? 

a) “Reaching a speed of 2333 kilometres per hour, …” 
b) “…, Concorde would leave a pistol bullet standing.” 
c) “One example that does help is comparing it with a pistol 

bullet.” 
d) “… a Concorde when it was travelling flat out with its 

crew…” 

Read the text and answer questions 50, 51, 52 and 53. 
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Give the gift that saves the day 
In this season of hope – when you want your gifts to 
really matter – there’s one gift you can always count 
on to save the day. 
It will save the day when the next disaster strikes. 
When a neighbor’s house burns down. When someone 
needs lifesaving blood, or the comfort of a helping 
hand. It will turn heartbreak into hope. 
Hope. It’s the gift you give to the American Red Cross. 
Please donate today. 
                                                        1-800-RED CROSS 
                                                                redcross.org 

                                                     (Taken from U.S Airways magazine) 

50 – In “In this season of hope – when you want your gifts to 
really matter…”, (lines 1 and 2), the period of the year that the 
author refers to is 

a) Christmas. 
b) Thanksgiving. 
c) Memorial Day. 
d) New Year’s Day. 

51 – “strikes”, (line 4), can be replaced by 

a) badly injures.  
b) violently attacks.  
c) suddenly happens. 
d) seriously damages. 

52 – The words, underlined in the text, are nouns, except: 

a) hope  
b) comfort  
c) lifesaving 
d) heartbreak 

53 – The American Red Cross appeals to people for 

a) hope. 
b) blood. 
c) comfort. 
d) donations. 

43 – “it”, in bold type in the text, refers to 

a) the baby. 
b) the child. 
c) the couple. 
d) the formula. 

44 – “instead of ”, (line 4), is closest in meaning to 

a) despite of. 
b) in regard to. 
c) according to. 
d) in the place of. 

45 – “forsake”, (line 6), is similar in meaning to 

a) hide. 
b) adopt. 
c) look for. 
d) abandon. 

Read the text and answer questions 46, 47, 48 and 49. 
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Which airliner can fly twice as fast as a pistol bullet? 
In February 1988 the supersonic airliner Concorde flew 
from New York to London in a shade under three hours. 
To do that, it had to fly at twice the speed of sound. 
Unless you have flown the Atlantic in slower aircraft, 
statistics like these do not really show you how dramatic 
Concorde’s speed is. One example that does help is 
comparing it with a pistol bullet. The fastest bullets 
travel at about 1100 kilometres per hour. If you _____ 
someone target shooting with a pistol, you _____ how 
quick that is. However, if you fired a pistol after a 
Concorde when it was travelling flat out with its crew 
and 128 passengers on board, Concorde would fly away 
from the bullet. Reaching a speed of 2333 kilometres per 
hour, Concorde would leave a pistol bullet standing. 

                 (Taken from Amazing Questions, Incredible Answers book) 

GLOSSARY 
flat out – o mais rápido que pode 

46 – Fill in the blanks with the suitable options: 

a) watch / will see 
b) watched / will see 
c) have watched / would see 
d) had watched / would have seen 

47 – According to the text, all sentences are correct, except: 

a) A pistol bullet is slow in comparison with Concorde. 
b) The supersonic aircraft could reach an incredible speed. 
c) Concorde could cross the Atlantic at twice the speed of 

sound. 
d) It’s difficult to make a direct comparison between the speed 

of the fastest bullets and Concorde’s speed. 

48 – “dramatic”, (line 5), can be replaced by 

a) surprising. 
b) constant. 
c) steady. 
d) low. 
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56 – Which phrase, from the text, presents a passive structure? 

a) “...is spoken...” 
b) “...is leading...”  
c) “...is so certain...” 
d) “...is unhealthy...” 

Read the text and answer questions 54, 55 and 56. 
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The future of English 
Is English set to dominate the world? It is more 
widespread than any language has ever been. The 
ECONOMIST described it as “impregnably 
established as the world’s standard language.” It is 
used globally in business, diplomacy, sport, music, 
advertising and technology. A fifth of the world’s 
population speak it to some level of competence, 
another fifth are hurrying to learn it, and _____ seems 
to want it written on their T-shirts. 
Will this dominance continue and increase until 
English is spoken absolutely ____? Many think the 
answer is obvious: yes. 
But not everyone is so certain. Some claim that the 
dominance of English is unhealthy. Others go further, 
saying the uncontrolled expansion of English is 
leading it towards disintegration. 
                                                    (Taken from Speak up #226) 

GLOSSARY 
set to – determinado a , prestes a 
widespread – difundido 

54 – Fill in the blanks with the suitable options: 

a) nobody - nowhere 
b) anybody - somewhere 
c) everyone - everybody 
d) everybody - everywhere 

55 – “go further”, in bold type in the text, indicates that some 
people have a more _____ opinion about the widespread use of 
English. 

a) logical 
b) extreme 
c) obvious 
d) confusing 
 
 

Read the excerpt and answer questions 57 and 58. 
 
1 
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After surviving the tsunami in Aceh, Zahrul Fuadi was 
then caught up in the disaster in Japan, making him 
perhaps unique in surviving two of the biggest 
tsunamis in recent history. For now he’s just grateful 
to be alive. “I’ve survived two huge disasters. Not 
many people have done that. God saved me.”  While 
buildings and infrastructure can be repaired, internal 
scars take longer to heal. 
                                                         (Adapted from BBC News) 

GLOSSARY 
to be caught up in – estar envolvido em 

57 – Choose the indirect speech for “I’ve survived two huge 
disasters.” 
Fuadi said he _____________________. 

a) survived 
b) had survived 
c) was surviving 
d) had been surviving 

58 – “internal scars”, in bold type in the excerpt, is related to 

a) a mark on the skin.  
b) a feeling of sadness or fear.  
c) an illness that affects a person. 
d) a mental state of extreme shock. 

Read the paragraph and answer questions 59 and 60. 
Brazil may import ethanol from the United States in April, 
Brazil’s oil regulator says. The move comes as a growing 
number of Brazilian cane farmers choose to produce sugar, 
which has surged in price over the last year, rather than 
ethanol, leading to a spike in fuel costs. 
                          (Taken from The New York Times March 29, 2011) 
GLOSSARY 
spike – aumento 
move – mudança 
cane – cana 
to surge – aumentar rapidamente e repentinamente 
 

59 – “rather than”, underlined in the paragraph, has the same 
meaning as 

a) besides.  
b) however. 
c) moreover.  
d) instead of. 

60 – According to the paragraph, it is not correct to say that  

a) sugar has had a rise in price lately.  
b) it may be possible for the USA to export ethanol to Brazil. 
c) fuel prices, in Brazil, went up because of the oil regulation. 
d) lots of Brazilian cane farmers nowadays are more interested 

in producing sugar than ethanol. 
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AS QUESTÕES DE  61  A 80  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 
61 – Após a tsunami atingir a cidade japonesa de Fukushima, o 
sistema elétrico que mantinha o resfriamento dos reatores dessa 
cidade parou de funcionar. Esses reatores são conhecidos como 
de segunda geração.  
 Já os reatores de terceira geração, mais modernos, para 
manter a temperatura do núcleo constante utilizam o movimento, 
devido à convecção, de um fluido de refrigeração próximo ao 
núcleo do reator (a uma temperatura TR) até um reservatório em 
que este fluido está a uma temperatura TA. 
 Entre as alternativas, assinale aquela que indica uma 
situação em que não ocorre o processo de convecção. 

a) TR > TA 
b) TR = TA  
c) Usar água do mar como fluido, para TR > TA. 
d) Usar ar atmosférico como fluido, para TR > TA. 

62 – Um raio de luz monocromática incide na primeira face de 
um prisma, sob um ângulo de 0º com a normal, atravessando o 
prisma e saindo na segunda face. 
O prisma possui índice de refração igual a 2 , ângulo de 
refringência igual a 45º e está imerso no ar (n=1). 
Determine, respectivamente, o ângulo de refração na primeira 
face do prisma e o ângulo de emergência na segunda face. 

a) 30º e 60º. 
b) 45º e 45º. 
c) 60º e 30º . 
d) 0º e 90º. 

64 – Com relação ao circuito elétrico a seguir, assinale a 
alternativa na qual estão indicados corretamente os valores da 
intensidade de corrente elétrica, em ampères, correspondentes a 
IR1 e IR3, respectivamente. 

a) 0,5 e 2,5 
b) 1,0 e 2,0 
c) 1,5 e 0,5 
d) 5,5 e 1,8 

63 – Uma luz monocromática incide em um espelho plano, 
conforme mostrado na figura. Sabendo que do ponto onde incide 
a luz até uma superfície plana tem-se uma altura de 60 cm, 
determine a distância x, em cm, que a luz refletida vai incidir na 
superfície plana. 

a) 15  
b) 320  
c) 30  
d) 360  
 
 
 

espelho 

x 

(normal) 
N 30º 

60 cm . 
. 

66 – Uma ambulância, em alta velocidade e com a sirene ligada 
emitindo sempre a mesma frequência, passa na rua em frente de 
uma pessoa em repouso na calçada. 
Essa pessoa ouve o som da sirene com frequências diferentes. 
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que completa 
corretamente a frase: 
“As frequências do som da sirene percebidas pela pessoa quando 
a ambulância se aproxima (fA) e, em seguida, se afasta (fD) 

possuem uma razão 
D

A

f
f

________” 

 Considere que não haja vento e a densidade do ar seja 
constante durante todo trajeto da ambulância. 

a) maior que 1. 
b) menor que 1. 
c) igual a zero. 
d) igual a 1. 

65 – Duas forças BeA
rr

estão aplicadas em um mesmo ponto 

material. A força A
r

, de intensidade 8,0 N, e a força B
r

, de 
intensidade 5,0 N, formam vetores coplanares e que variando o 
ângulo α, entre eles, resulta em um vetor resultante C

r
 de 

intensidade 7,0 N. 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela na qual está 

indicado corretamente o valor do ângulo α, em graus, entre os 
vetores BeA

rr
que torna válido a soma vetorial citada. 

a) 30 
b) 60 
c) 120 
d) 150 

 

solo A 

B 

1,25 m 

68 – Um sistema, inicialmente em repouso, é constituído por 
dois blocos A e B, de massas, respectivamente, iguais a 9 kg e 
15 kg, que estão unidos por um fio que passa por uma polia presa 
ao teto, conforme pode ser observado na figura. Logo após o 
sistema iniciar o movimento, qual o tempo mínimo, em s, 
necessário para que a parte inferior do bloco B toque o solo? 
(Considere o fio e a polia como ideais, a aceleração da gravidade 
no local igual a 10 m/s2 e despreze os efeitos da resistência do 
ar). 
 
 
 
 
a) 1,0 
b) 2,0 
c) 2,5 
d) 3,0 

67 – Um guindaste eleva uma carga de 3.103 kg a uma altura de 
12 m em 40 s. Se esse guindaste fosse substituído por outro, com 
o dobro da potência média, qual seria o tempo gasto para realizar 
o mesmo trabalho? 
(considere g = 10 m/s2 e despreze as perdas) 

a) 10 s 
b) 15 s 
c) 20 s 
d) 30 s 
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70 – Um avião decola de uma cidade A, rumo a outra cidade B, 
distante 600 km ao norte de A. 
 O piloto mantém a aeronave paralela ao eixo sul–norte, e 
com uma velocidade constante de 300 km/h, em sentido ao norte, 
durante toda a viagem. 
 Ao final de duas horas de vôo, era de se esperar que estivesse 
sobre a cidade B, porém, durante todo o trajeto de A até B o avião 
sofreu a ação de um vento lateral na direção oeste-leste, cujo 
sentido apontou para leste, com velocidade constante de 50 km/h. 

Com base nessas informações, assinale a alternativa que indica a 
distância e a direção que o avião realmente estará da cidade B. 

Utilize os pontos cardeais: 
 
 
 
 
 
 

a) O avião estará a 50 km ao sul de B. 
b) O avião estará a 100 km ao leste de B. 
c) O avião estará a 50 km ao sudeste de B. 
d) O avião estará a 100 km ao nordeste de B. 

Norte 

Leste 

Sul 

Oeste 

71 – Um nadador ao executar o movimento das pernas e braços 
dentro da água produz pequenas ondas. Ao incidirem em certas 
bordas de piscina, essas ondas retornam e incidem sobre o 
nadador acarretando a diminuição do módulo da velocidade do 
mesmo. Para evitar isso, as piscinas mais atuais utilizam bordas 
cuja altura em relação ao nível da água é praticamente nula e 
assim evitam a(o) ____ das ondas.  

a) reflexão 
b) ressonância 
c) polarização 
d) efeito doppler 

69 – Uma esfera metálica de massa igual a 500 g e volume de 
50 cm3 está presa por um fio ideal e imersa em um líquido dentro 
de um recipiente, conforme o desenho. 
Nessas condições, a tração no fio é de _____ newtons. 
Considere 
1-  que a esfera está em equilíbrio; 
2-  a densidade do líquido igual a 1g/cm3; 
3-  a aceleração da gravidade local igual a 10 m/s2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 5,0 
b) 4,5 
c) 5,5 
d) 0,0 

esfera 

líquido 

fio ideal 
recipiente 

72 – Em uma região, estabelecem-se dois campos, um campo 
elétrico e um campo magnético, ambos uniformes, de direções e 
sentidos coincidentes. Um elétron é colocado no centro dessa região 
com velocidade nula. 

Desprezando a ação da gravidade sobre o elétron, assinale a 
alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 

Logo após ser colocado, o elétron ____________________ 

a) permanecerá em repouso, pois não sofrerá ação de nenhuma 
força. 

b) sofrerá ação de uma força perpendicular às linhas de força 
dos campos. 

c) sofrerá ação de uma força com a mesma direção e sentido 
contrário às linhas de força dos campos. 

d) sofrerá ação de uma força com a mesma direção e mesmo 
sentido das linhas de força dos campos. 

73 – No circuito representado pela figura a seguir temos dois 
condutores, AB e CD  que estão suspensos, e são paralelos. 
Após a chave S1 ser fechada, uma corrente elétrica flui pelo 
circuito. 
Nessas condições assinale a alternativa que apresenta 
corretamente o que ocorre nos condutores AB e CD , devido a 
ação do campo magnético gerado por um condutor, sobre o 
outro condutor. 
 
 
 
 
 
 

 

a) Sobre os condutores aparecerão forças de atração. 
b) Sobre os condutores aparecerão forças de repulsão.  
c) Não aparecerão forças nem de atração nem de repulsão, 

porque é o mesmo circuito. 
d) Não aparecerão forças nos condutores, pois a bateria é de 

corrente contínua. 

74 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
do texto a seguir. 

Um recipiente cilíndrico de raio igual a 1 m, tampado 
com um êmbolo, possui uma amostra de gás ideal a uma pressão 
de 105 Pa e ocupando um volume de 10 litros. Essa amostra de 
gás passa a ocupar 5 litros após uma transformação isotérmica 
na qual o êmbolo a comprime. O valor do módulo da força 
aplicada sobre o  êmbolo, enquanto  a  amostra ocupa 5 litros, 
é de ____ 510  newtons. 

a) 2 

b) 2π  

c) 
2
π  

d) 
2
1  
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75 – No sistema de forças representado na figura a seguir, o 
módulo do vetor resultante R

r
, que equilibra o sistema é de ___ 

newtons. 

Obs.: 

1) N2BA ==
rr

 

2) Os três vetores são coplanares. 

a) 1,0 
b) 2,0 
c) 2  
d) 22  

R
r

 

B
r

 A
r

45º 45º 

76 – Em uma pista circular de raio igual a 600 m um ciclista 
executa movimento circular uniforme. Admitindo que o mesmo 
executa uma volta completa em 10 min, qual deve ser, em m/s, a 
velocidade linear deste ciclista? 

a) 2π. 
b) 3π. 
c) 6π. 
d) 12π. 

78 – Uma aeronave de dimensões desprezíveis está voando a 
300 km/h a uma altitude de 4000 m e a 3000 m do início de uma 
pista retilínea de 2500 m de extensão, quando inicia o 
procedimento de descida, com aceleração constante, conforme 
pode ser visto na figura. Ao tocar o solo com uma velocidade de 
100 km/h, no início da pista, aciona os freios, mantendo uma 
aceleração constante até o final da pista, onde a aeronave para. 
Determine o tempo gasto, pela aeronave, em segundos, desde o 
início do procedimento de descida (ponto A) até o instante em 
que ocorre o  repouso (ponto B). 
 
 
 
 
 

a) 90 
b) 180 
c) 270 
d) 360 

77 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
do texto a seguir. 

Um aluno afirma que uma amostra de 10 g de água pura 
sempre terá uma densidade igual a 1 g/cm3. O seu professor de 
física procura corrigi-lo afirmando, corretamente, que a 
densidade dessa amostra é sempre 1 g/cm3______________ 

a) devido à gravidade ser constante. 
b) devido à massa ser sempre constante.  
c) independente da temperatura e pressão. 
d) para um determinado valor de pressão e temperatura. 

79 – Uma onda sonora propaga-se no ar com um comprimento 
de onda igual a 1,1 m a uma velocidade de 330 m/s. A 
frequência, em Hz, dessa onda sonora é  

a) 155. 
b) 150.  
c) 330. 
d) 300. 

80 – Com relação ao circuito elétrico a seguir, considere: 
- as lâmpadas L1, L2 e L3 idênticas e fornecendo brilho máximo 

quando ligadas à uma d.d.p. = V, 
- a bateria ideal e com d.d.p. = V, 
- S1, S2 e S3 são chaves, 
- S1 e S2 estão fechadas e S3 está inicialmente aberta. 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir: 

 Quando a chave S3 for fechada, o brilho de L1 

a) aumentará de intensidade. 
b) diminuirá até 1/3 da intensidade anterior. 
c) diminuirá até 50% da intensidade anterior. 
d) permanecerá com a mesma intensidade que antes. 
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AS QUESTÕES DE  81  A 100  REFEREM-SE 
A CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

82 – Complete as lacunas do texto abaixo e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

 “Hoje em dia, com a globalização, a internet é uma ferramenta 
largamente utilizada. Os acessos à internet podem ser de várias 
maneiras, como por exemplo: o acesso _________, que necessita 
de um modem e uma linha telefônica; o acesso _________ que usa 
um roteador e uma linha telefônica, porém bem mais rápido que o 
anterior e o acesso __________ que utiliza onda de rádios”. 

a) rádio – token – fibra ótica 
b) ADSL – Wireless – discado 
c) fibra ótica – rádio – ADSL 
d) discado – ADSL – Wireless 

81 – Relacione as colunas, depois assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(1) - Segmentação 
(2) - Memória Virtual 
(3) - Memória Cache 
(4) - Paginação 

(  ) É o conceito segundo o qual o espaço de endereçamento da 
memória, ou seja, o conjunto de endereços da memória 
principal disponíveis para um ou mais programas, passa a ser 
maior que a quantidade real de endereços dessa memória 
principal. 

(  ) Dispositivo especial de memória, com função de abrigar o 
que é mais solicitado, aumentando a taxa de transferência e, 
portanto, a velocidade do processador. Pode ser interposta 
entre a memória principal e a unidade central de 
processamento ou inserida no próprio processador. 

(  ) Alocação dos espaços da memória onde há um movimento 
de quadros (páginas) de tamanho constante entre a memória 
principal e a memória auxiliar. 

(  ) Alocação dos espaços da memória onde a partição é feita em 
blocos lógicos, de tamanhos variados. 

a) 1 – 2 – 4 – 3 
b) 2 – 3 – 1 – 4 
c) 2 – 3 – 4 – 1 
d) 4 – 3 – 2 – 1 

83 – Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se afirma 
abaixo a respeito de monitores policromáticos. Depois, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

(  ) CGA(Color Graphics Adapter) processa até 16 cores 
simultaneamente e tem média resolução. 

(  ) EGA(Enhanced Graphics Adapter) tem capacidade de 
processar até quatro cores simultaneamente e possui baixa 
resolução gráfica. 

(  ) VGA(Video Graphics Array) processa mais de 16 cores 
simultaneamente, com alta resolução gráfica. 

(  ) Super VGA. Mostra 256 cores simultaneamente, com 
altíssima resolução. 

a) F – F – V – V 
b) F – V – V – F 
c) V – F – F – V 
d) V – V – F – F 

86 – A Barra de Tarefas do Windows XP pode variar de 
computador para computador, dependendo da configuração. 
Assinale a alternativa que apresenta somente seções válidas da Barra 
de Tarefas. 

a) status – área de notificação – área complementar – relógio 
b) botão iniciar – quick launch – área de notificação – relógio 
c) status – área de instalação – relógio – área de controle 
d) botão iniciar – área de notificação – relógio – área de ajuda 

84 – Considerando a utilização, no Windows XP, de algumas 
teclas de atalho, relacione as colunas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

(1)  ALT F4  (  ) envia um conteúdo para a área 
de transferência. 

(2)  ALT TAB  (  ) alterna entre a visualização dos 
programas abertos no 
momento. 

(3)  CONTROL C (  ) fecha o programa. 
(4)  CONTROL V (  ) deposita o conteúdo colocado 

na área de transferência em um 
local qualquer. 

a) 1 – 2 – 3 - 4 
b) 2 – 3 – 1 - 4 
c) 3 – 2 – 4 - 1 
d) 3 – 2 – 1 - 4 

85 – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
do texto a seguir. 

“Quando usamos um monitor de 17 polegadas de 640 X 480, 
isso significa que possuímos 640 pixels distribuídos em 12.5 
polegadas de largura do monitor. Teremos assim uma resolução 
de ______ ppi (pixels per inch)”. 

a) 51,2 
b) 58 
c) 64 
d) 48,5 

87 – A FAB está implantando o SIGADAER (Sistema 
informatizado de gestão de documentos da Aeronáutica), com o 
objetivo de informatizar o trâmite de documentos. No período de 
transição entre o sistema antigo (baseado em papel) e o novo, 
existirão alguns documentos que deverão ser digitalizados para 
tramitar no sistema informatizado. O periférico que deverá ser 
utilizado para a digitalização destes documentos é o(a) 

a) Trackball. 
b) Plotter . 
c) Scanner. 
d) Leitora de código de barras. 

88 – “Barramento externo (porta), que permite conexão de 
muitos dispositivos periféricos dotados desse recurso por meio de 
uma única porta de um PC. A tendência é a substituição das 
atuais interfaces paralelas e seriais dos periféricos por esse 
padrão”.  

O texto acima refere-se a qual interface? 

a) IrDA 
b) SCSI 
c) USB 
d) IDE 
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89 - Observando as figuras abaixo, com apenas uma pasta em 
cada figura, conclui-se que: partindo-se da figura 1 o 
procedimento adotado, no Windows XP, para se obter o resultado 
da figura 2 é 
 

    
          (Fig. 1)    (Fig. 2) 

a) copiar 
b) renomear 
c) criar 
d) formatar 

91 – Considerando os nomes de arquivos que podem ser 
utilizados no Windows XP, marque (C) correto ou (I) incorreto 
para os nomes dos arquivos abaixo. Depois, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

(  ) relatórios_de_vendas.doc 
(  ) comprasABRIL/2011.xls 
(  ) fornecedores.xls 
(  ) visão-da-empresa,ppt 
(  ) clientes*2011.html 

a) C, I, C, C, I 
b) I, C, C, I, I 
c) C, I, C, I, I 
d) I, C, I, C, C 

92 – O tempo necessário para que um sistema de computador 
localize uma posição na memória e transfira uma informação de 
(ou para) esse endereço chama-se tempo de 

a) localização. 
b) transferência. 
c) latência. 
d) acesso. 

90 – Para cada afirmativa abaixo, marque verdadeiro (V) ou 
falso (F) e, assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta. 

(  ) Uma imagem vai aparecer menor em uma tela 800 X 600 ao 
invés de uma de 1024 X 768.  

(  ) Uma imagem vai aparecer menor em uma tela 1024 X 768 
ao invés de uma de 800 X 600.  

(  ) Pixel é a medida usada para definir as resoluções de vídeo.  
(  ) A resolução de 1024 X 768 pode ser configurada para 

qualquer tipo de placa de vídeo.  

a) F – V – V – F 
b) V – F – V – V 
c) V – V – F – F 
d) F – F – V – F 

93 – Indique a opção que completa corretamente a lacuna da 
assertiva a seguir.  

O ________________ processa informações representadas 
por combinações de dados discretos ou descontínuos. Trata-se de 
um dispositivo projetado para executar seqüências de operações 
aritméticas e lógicas. 

a) computador analógico 
b) computador digital 
c) computador semiótico 
d) mainframe analógico 

94 – A menor unidade de informação no computador recebe a 
denominação de: 

a) Byte. 
b) Palavra. 
c) Bit. 
d) MIP. 

95 – “Extremamente rápida e de baixo consumo de energia, uma 
vez carregada, informações são mantidas com um mínimo de 
energia de alimentação. Não exige que a CPU renove o seu 
conteúdo centenas de vezes por segundo. Só perde seu conteúdo 
se a máquina for desligada”.  

O texto acima refere-se a 

a) DRAM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 

96 – São exemplos de programas em memória ROM, exceto: 

a) BIOS . 
b) POST. 
c) SETUP. 
d) SO. 

97 – Assinale a afirmativa correta. 

a) Um processador RISC reconhece mais de uma centena de 
instruções; graças a isso pode executar, de modo direto, a 
maioria das operações programadas pelos modernos 
softwares, inclusive em nível de linguagem assembly. 

b) Um processador CISC reconhece um número limitado de 
instruções, em contrapartida, são otimizadas para que sejam 
executadas com maior rapidez. 

c) Instrução é um comando que define integralmente uma 
operação a ser executada. 

d) Rotina ou módulo, é um grupo de instruções que pode ser 
inserido em diversos projetos, para produzir programas 
buscados em seguida por muitas aplicações. 

A N U L A D  A

A N U L A D  A
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98 – Assinale a alternativa que apresenta somente dispositivos 
de armazenamento secundário. 

a) Unidade de disco magnético, disco magnético flexível e 
Unidade de fita magnética. 

b) Memória cache, CD-ROM e disco magnético flexível. 
c) DRAM, Unidade de disco magnético e CD_ROM. 
d) Unidade de fita magnética, CD-ROM, SRAM. 

100 – Indique a opção que completa corretamente a lacuna da 
assertiva a seguir. 

 O barramento_______ é um padrão recente de 64 bits criado 
pelo convênio de grandes empresas (IBM, Digital, NEC, Intel e 
dezenas de outras), em particular para o Pentium (PC-586) e o 
Pentium Pro (P6 ou PC-686) que tem arquitetura de 64 bits. 

a) ISA. 
b) EISA. 
c) VLB. 
d) PCI. 

99 – Relacione as colunas e depois assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

(1) - Cancela operação. (   ) DEL 
(2) - Ativa/Desativa letras maiúsculas. (   ) INS 
(3) - Insere caracteres ou textos no meio 

de uma frase ou documento. (   ) CAPS LOCK 

(4) - Apaga caracteres à direita do 
cursor. (   ) ESC 

a) 2 – 3 – 4 – 1 
b) 3 – 4 – 2 – 1 
c) 4 – 3 – 2 – 1 
d) 4 – 3 – 1 – 2 



MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

EXAME DE ADMISSÃO AO CFS 2013  

*** OPÇÃO: BEP, SBO, SEM, SGS e SML *** 

Gabarito Oficial 
 





Página 3 Nº de Inscrição __ __ __ __ __ __ __

AS QUESTÕES DE  01  A  25  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

Política não. Eles querem ajudar. 

 Os jovens do século XXI continuam tão idealistas e 
dispostos a mudar o mundo quanto os dos anos 60. A diferença é 
que descobriram um caminho que não passa pela militância 
política: o do trabalho voluntário. O enfoque diferente entre essa 
geração e a anterior tem algumas explicações: o Brasil é uma 
democracia estável praticamente desde que eles nasceram. A 
visão ideológica bipolar desabou junto com o Muro de Berlim 
quando eram crianças. O que viram nos últimos anos só 
aumentou a desilusão com os partidos políticos. Por outro lado, a 
opção pelo trabalho voluntário faz notável diferença num país 
com tantos contrastes sociais como o Brasil. (...) 
 Os jovens voluntários são movidos por três estímulos 
básicos. O primeiro é a vontade de ajudar a resolver os problemas 
e as desigualdades sociais do Brasil. O segundo é o de se sentir 
útil e valorizado. Por fim, o desejo de fazer algo diferente no dia 
a dia. Quando decidem ajudar, eles procuram principalmente os 
projetos que envolvem crianças carentes (os preferidos de um em 
cada três voluntários), os educacionais, como dar aula de reforço, 
e os de meio ambiente. O caminho mais fácil para quem quer 
começar a fazer algum trabalho voluntário está muitas vezes na 
própria escola. Dezenas de colégios desenvolvem trabalhos 
sociais como rotina e incluem projetos de voluntariado como 
disciplina optativa no currículo escolar. Outras escolas, 
principalmente as religiosas, mantêm projetos vinculados a 
igrejas e a paróquias de comunidades carentes. É possível 
também se inscrever em ONGs especializadas em encaminhar 
voluntários para entidades.  

(Revista Veja, edição especial, nº 1732 – Texto adaptado) 

01 – Assinale a alternativa que reproduz adequadamente as 
ideias contidas nos dois períodos do título do texto, com relação 
aos jovens do século XXI. 

a) Eles preferem trabalhos voluntários com crianças carentes a 
trabalhos voluntários de cunho político. 

b) Na tentativa de se sentirem úteis, procuram realizar trabalhos 
sociais de cunho político. 

c) Estão dispostos a ajudar a melhorar o mundo sem se 
atrelarem a militâncias políticas.  

d) Não querem mais fazer serviços voluntários por estarem 
decepcionados com as militâncias políticas. 

02 – O texto diz que o enfoque diferente entre a geração atual e 
a dos anos 60 tem algumas explicações. Assinale a alternativa 
que não apresenta uma dessas explicações. 

a) O Brasil é uma democracia estável praticamente desde que 
os jovens de hoje nasceram. 

b) O que os jovens viram nos últimos anos só aumentou a 
desilusão com os partidos políticos. 

c) A visão ideológica bipolar desabou junto com o Muro de 
Berlim quando ainda eram crianças. 

d) A opção pelo trabalho voluntário faz notável diferença num 
país com tantos contrastes sociais como o Brasil. 

03 – O texto afirma que os jovens 

a) de hoje têm engajamento social e ideológico menor do que 
os jovens da década de 60.  

b) da geração de 60 se decepcionaram com os ideais dos 
partidos políticos, por isso preferem fazer trabalhos 
voluntários. 

c) do século XXI, diferentemente dos das gerações anteriores, 
não se mobilizam em prol da solução de problemas sociais. 

d) do século XXI não se envolvem em causas atreladas a ações 
políticas, contudo são idealistas e  se prontificam a 
contribuir com a melhoria do mundo.  

04 – Assinale o comentário incorreto sobre o que o texto diz. 

a) A escola é o único caminho para quem quer fazer trabalho 
voluntário. 

b) O primeiro parágrafo apresenta explicações para os enfoques 
diferentes entre gerações ao longo dos anos. 

c) O segundo parágrafo cita algumas motivações básicas para 
os jovens se engajarem em trabalhos voluntários. 

d) Projetos envolvendo crianças carentes, projetos educacionais 
e trabalhos ligados ao meio ambiente são as ações sociais 
mais procuradas pelos jovens. 

05 – Leia: 

 “Teresa está feliz. Hoje é seu aniversário. Ela ganhou um 
bolo da mãe e pretende parti-lo à noite. Não sabe ainda o que 
fará com os convidados. Como distribui-los no espaço tão 
pequeno de sua casa? Será preciso por cadeiras na calçada. 
Deve agir rápido. Os amigos vem às dezoito horas.” 

Propositalmente, algumas palavras do texto tiveram o acento 
gráfico omitido. Assinale a alternativa que apresenta todas essas 
palavras devidamente acentuadas. 

a) partí-lo, vêm 
b) distribuí-los, pôr  
c) distribuí-los, pôr, vêm 
d) partí-lo, distribuí-los, pôr 

06 – Leia: 

 “A foto de Ana deixava-o saudoso. Moça fiel a seus 
princípios, Anita, como era chamada, sempre foi tolerante com 
todos. Seu coração bondoso acolhia quem dele precisasse. Os 
amigos confiavam na jovem...” 

No texto acima, há dois complementos nominais. Assinale a 
alternativa que contém esses complementos. 

a) a seus princípios, com todos 
b) de Ana, a seus princípios 
c) com todos, dele 
d) dele, na jovem  

07 – Leia: 

“Sete anos de pastor Jacó servia  
Labão, pai de Raquel, serrana bela.” (Camões) 

As palavras servia e  pai apresentam, respectivamente, 

a) ditongo crescente e hiato. 
b) hiato e ditongo crescente.  
c) hiato e ditongo decrescente. 
d) ditongo decrescente e ditongo crescente. 
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08 – Leia o mesmo fato em manchetes de jornais diferentes: 

“Vasco derrotou o Palmeiras.” 
“O Palmeiras foi derrotado pelo Vasco.” 

As formas verbais derrotou e foi derrotado  estão flexionadas, 
respectivamente, na voz 

a) ativa e passiva sintética. 
b) ativa e passiva analítica. 
c) passiva analítica e passiva sintética. 
d) passiva sintética e passiva analítica. 

09 – Leia: 

I. Aqui as crianças estudam a flora e a fauna ao vivo. 
II. Em Pernambuco, as mudanças começaram em 1984. 
III. Alunos fazem livro em Florianópolis. 

Em relação a essas frases, assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação correta. 

a) Em I, II e III aparecem locuções adverbiais que expressam 
circunstância de lugar. 

b) Em II, aparecem duas locuções adverbiais: de lugar, Em 
Pernambuco, e de tempo, em 1984. 

c) Em I, aparece uma locução adverbial: aqui, que expressa 
circunstância de lugar. 

d) Em III, há locução adverbial de modo. 

10 – Complete a lacuna com a forma verbal adequada e, em 
seguida, assinale a alternativa correta. 

“Se você ____ que não vai dar tempo de chegar à reunião no 
horário combinado, ligue para mim imediatamente.” 

a) vir 
b) ver 
c) vier 
d) vires 

11 – Observe as frases abaixo: 

I. As questões de inglês estão difíceis. 
II. O artista deu uma entrevista àquele repórter. 
III. O aluno saiu do exame cansadíssimo. 

Os predicados nas três frases são 

a) todos verbais. 
b) todos nominais. 
c) verbo-nominal, nominal, verbal, respectivamente. 
d) nominal, verbal, verbo-nominal, respectivamente. 

12 – Observe: 

“O amor é um ato de fé, 
e todo aquele que tem pouca fé também 
tem pouco amor.” 

Nos versos acima, as palavras destacadas classificam-se, 
respectivamente, como adjunto 

a) adnominal e adverbial. 
b) adnominal e adnominal. 
c) adverbial e adnominal. 
d) adverbial e adverbial. 

13 – Assinale a alternativa em que há erro no emprego da 
vírgula. 

a) O primo de minha mãe, gosta de pescar na lagoa. 
b) As dificuldades lhe vieram, mas ele soube vencê-las. 
c) A honestidade deve acompanhar o homem, e a criança deve 

aprendê-la sempre. 
d) Quando o meu coração se acomodar, eu o procuro 

novamente. 

14 – Classifica-se como predicativo do objeto o termo destacado 
em que oração? 

a) O professor saiu cansado no final da aula. 
b) Os atletas participaram do torneio animados. 
c) Consideramos apropriadas as reivindicações dos operários. 
d) Durante a viagem, olhávamos admirados aquela bucólica 

paisagem. 

15 – As palavras contrapor, ajoelhar, busca são formadas, 
respectivamente, pelo processo de derivação 

a) imprópria, parassintética e regressiva. 
b) prefixal, parassintética e regressiva. 
c) imprópria, sufixal e imprópria. 
d) prefixal, sufixal e imprópria. 

16 – Assinale a alternativa que apresenta um período composto 
por coordenação com a seguinte sequência: 

primeira oração: coordenada assindética 
segunda oração: coordenada assindética 
terceira  oração: coordenada sindética aditiva 

a) O homem me olhou, encarou, mas não disse nada. 
b) Estudei para a prova, fiz os trabalhos, fui aprovado. 
c) Cheguei à rodoviária, vi o ônibus, portanto suspirei aliviada. 
d) Não se tocou no assunto, nada se perguntou nem se tomou 

qualquer providência. 

17 – Leia:  

I. Como não podia medir forças com o irmão mais velho, 
desistiu de tomar posse do brinquedo. 

II. Anísio procurou fazer a lição como o professor havia 
ensinado. 

III. Os cabelos da encantadora mulata eram negros como uma 
cascata de petróleo. 

As orações subordinadas adverbiais destacadas acima 
devem ser classificadas, respectivamente, como  

a) causal, conformativa e temporal. 
b) comparativa, causal e concessiva. 
c) conformativa, comparativa e final. 
d) causal, conformativa e comparativa. 

18 – Assinale a alternativa em que a frase não aceita duas 
formas de concordância. 

a) Um bando de papagaios _________ no laranjal. 
(pousou/pousaram) 

b) A maioria dos turistas já _________ a Cidade Maravilhosa. 
(deixou/deixaram) 

c) Mais de um ciclista__________ dos jogos pan-americanos. 
(participou/participaram) 

d)  __________-lhe coragem e delicadeza para lidar com o 
problema. (Faltou/Faltaram) 
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25 – Leia: 

 Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e 
suja, irresoluto, examinou os arredores. 

Os termos destacados classificam-se, respectivamente, como 
objeto 

a) indireto, indireto e direto. 
b) direto, direto e indireto. 
c) indireto, direto, direto. 
d) direto, indireto, direto. 

19 – Leia: 
 Os eleitores perceberam que aquele candidato não era dado 
ao trabalho. 
 Na frase acima, empregou-se a seguinte figura de linguagem: 

a) prosopopeia. 
b) eufemismo. 
c) metonímia. 
d) hipérbole. 

20 – Com relação à concordância nominal das frases abaixo, 
assinale a alternativa incorreta. 

a) São teimosas a mãe e o filho. 
b) No momento, dedico-me ao estudo das línguas francesa e 

inglesa. 
c) Seriam entregues prêmios também ao sexto e sétimo 

classificado. 
d) A ginástica diária fez com que ele ficasse com braços e 

pernas musculosos. 
 21 – “Percebi  que você não gostou da brincadeira.” 

No período acima, a oração subordinada substantiva destacada 
classifica-se como 

a) apositiva. 
b) subjetiva. 
c) predicativa. 
d) objetiva direta. 

22 – Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase 
foi empregado incorretamente. 

a) A Rua do Comércio, de um lado a outro, fechou às portas. 
b) O cantor dedicou a canção àquelas mães que prestigiaram o 

evento. 
c) Mal a noite chegava, Felício escapulia pelo portão dos 

fundos, às escondidas. 
d) Anselmo, que não compareceu às reuniões, acabou sendo 

escolhido para disputar a presidência do partido. 

23 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque é 
vocativo. 

a) Ah! Quem há de exprimir, alma impotente e escrava,/ O 
 que a boca não diz, o que a mão não escreve? (...) 
b) E eu, solitário, volto a face, e tremo,/ Vendo o teu vulto  que 

desapareceu (...) 
c) Bebido o luar, ébrios de horizontes,/ Julgamos que viver 
 era abraçar (...) 
d) Anjo no nome, Angélica na cara!/ Isso é ser flor e anjo 
 juntamente (...) 

24 – Leia: 

 Colecionamos relógios de marca e pequenas invejas sem 
etiquetas, mas aprendemos a olhar os relógios de marca como 
peças de museu e a utilizar as pequenas invejas sem etiquetas no 
dia a dia. 

Os pronomes que substituem, pela ordem, os termos destacados, 
sem que haja alteração de sentido, são 

a) aqueles, essas. 
b) aqueles, estas. 
c) estes, aquelas. 
d) esses, aquelas. 

Rascunho 
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AS QUESTÕES DE  26  A  50  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 

Read the proverb and answer questions 26 and 27. 

“When we have love in ______ heart, we can see beauty in 
everything.” 

26 – Fill in the blank with the correct pronoun. 

a) our 
b) ours 
c) their 
d) theirs 

27 – “beauty”, in the proverb, is a(an) 

a) noun. 
b) adverb. 
c) adjective. 
d) conjunction. 

Read the text and answer questions 28 and 29. 
 

1 
 
 
 

5 
 

 
 
 

LIFE ... 
It is not very common for a person to be hit by 
lightning, so imagine someone being hit seven 
times. That was exactly what happened to the 
American Roy Sullivan, between 1944 and 1977 and 
the most incredible thing is that in all of these 
accidents he only suffered slight burns. In 1983, 
however, Roy committed suicide after a romantic 
relationship failed. Life, huh? 
                          (Taken from a Maganews article.) 

28 – According to the text, we can infer that Roy  

a) is still a lucky man. 
b) was burnt seriously. 
c) had a happy romantic relationship. 
d) survived after being hit seven times by lightning. 

29 – In “It is not very common…”, (line 1), the underlined 
words are closest in meaning to 

a) unreal.   
b) unusual. 
c) impossible. 
d) improbable. 

Read the dialog and answer questions 30, 31 and 32. 

A: Sorry I arrived late, Mr. Bloom. I had some car trouble this 
morning. 
B: No problem, Kathy. Try to be here on time tomorrow. 
A: Thanks, Mr. Bloom. 

30 – According to the dialog, we can infer that 

a) Kathy is the boss. 
b) Kathy had no problem. 
c) the employee was late. 
d) Mr. Bloom had a car trouble. 

31 – In “Try to be here on time tomorrow.”, the sentence means 
that she_______. 

a) should arrive on the dot  
b) mustn’t arrive on time 
c) might arrive earlier 
d) can’t arrive late  

32 – According to the dialog, 

a) Kathy’s car was broken. 
b) Mr. Bloom crashed Kathy’s car. 
c) Kathy had a problem after a long work day. 
d) Mr. Bloom advised Kathy to be on time on the following 

work day. 

 Read the extract and answer questions 33, 34, 35 and 36. 

 Today, parents are increasingly worried about the safety of their 
children, and because of this, they are not letting their children 
out to play. As a result, children are no longer playing outside 
but shutting ______ away in their rooms and losing ______ in 
individualistic activities such as television viewing and computer 
games. 
                                                      (Adapted from Inglês Doorway)    

GLOSSARY 
increasingly – cada vez mais 
to shut away – confinar; prender 

33 – The correct reflexive pronouns to fill in the blanks are, 
respectively: 

a) itself / itself 
b) himself / himself 
c) ourselves / ourselves 
d) themselves / themselves 

34 – Based on the extract, 

a) children prefer to stay only indoors today. 
b) parents are worried about violence against their children. 
c) parents prefer to see their children playing out of the house. 
d) just computer games and TV programs interest children 

nowadays. 

35 – “such as”, underlined in the extract, is closest in meaning to 

a) but. 
b) so that. 
c) instead of. 
d) for example. 
 

36 – “As a result”, in bold type in the extract, expresses 

a) cause 
b) purpose 
c) emphasis 
d) consequence 
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Read the dialog and answer question 37. 

A: Good morning! My TV set is in need of repair. 
B: I’m sorry, there’s _________here right now.  
A: Isn’t there _________ you can send to my house later? 
B: Well, I could send _________ tomorrow morning.  
A: That’s great, thanks.  
B: You’re welcome. 

37 – Fill in the blanks with the correct indefinite pronoun, 
respectively: 

a) somebody / nobody / anybody 
b) nobody / anybody / somebody 
c) anybody / somebody / nobody 
d) somebody / anybody / nobody  

Read the paragraph and answer question 38. 

John is taller than his brother Bob; Bob is taller than his baby 
brother”. The shortest one is ________. 

38 – The correct word to fill in the blank is: 

a) Bob.  
b) John. 
c) your brother. 
d) the baby brother. 

39 – In “I enjoy dancing every Saturday.”, the underlined verb is 
closest in meaning to  

a) like. 
b) hate. 
c) need. 
d) want. 
 
40 – In “What are your parents doing?”, the correct answer to 
this question is: 

a) She is cooking dinner. 
b) He is reading a magazine. 
c) You are studying your lesson. 
d) They are talking to their friends. 

Read the paragraph and answer question 41. 
New York city is often called “Big Apple”. Jazz musicians made
up the phrase to describe something which is the ultimate in size,
excitement and achievement. 
GLOSSARY 
ultimate – a maior 
achievement – avanço 

41 – Based on the paragraph, we can conclude that New York  

a) is of a good size. 
b) has great Jazz musicians. 
c) is a huge and terrific city. 
d) has few local entertainments. 

42 – In “The destruction of the Amazon forest could lead to 
serious ecological consequences”, the underlined words are 
closest in meaning to  

a) do. 
b) keep. 
c) make. 
d) result in.  

Read the dialog and answer question 43. 

A: Today is my birthday, Mary! 
B: Oh Mike, I didn’t know your birthday was ____ September. 
A: Yes, it is. It’s ____ September the 24th. 

43 – The correct prepositions to fill in the blanks are, 
respectively: 

a) on / in 
b) at / on 
c) in / on 
d) on / at 

Read the paragraph and answer question 44. 

Peter is a very good professional. He is the _______ in his 
company. He is always _____ than his friends. Everybody says 
that Peter is ______ punctual employee. 

44 – The correct words to fill in the blanks are, respectively: 

a) good/ early/ the less 
b) best/ earlier/ the most 
c) better/ earlier/ the less 
d) most/ the earliest/ the more  

Read the sentence and answer question 45. 

Lucy and Monica are sisters. They have a relationship based on 
mutual respect. 

45 – “sisters”, underlined in the sentence, can be replaced by 

a) cousins. 
b) parents. 
c) siblings. 
d) daughters. 

46 – In “After twenty-three days, the Portuguese reached 
Calicut, in India. They were the first Europeans to reach India by 
sea.”, the underlined verb is closest in meaning to  

a) go. 
b) sail. 
c) arrive. 
d) travel. 

Read the dialog and answer question 47. 

A: Look! That’s John over there. 
B: Let’s call him.  
A: John, come here! 

47 – The correct negative form of the sentence underlined in the 
dialog is: 

a) John, don’t come here!  
b) John, won’t come here! 
c) John, didn’t come here! 
d) John, doesn’t come here!  
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49 – All sentences below are being used for the future, except: 

a) Sara has left by plane recently.  
b) Sara will leave by plane next year. 
c) Sara is going to leave by plane next month. 
d) Sara is leaving by plane tomorrow morning. 

50 – In “Astronomers feel excited that humanity has entered a 
new era in which new worlds are going to be subject to 
exploration.”, the underlined word means   

a) atônito. 
b) eufórico. 
c) atordoado. 
d) apreensivo. 

48 – In “I have lived here for three years”, the sentence means 
that I 

a) lived here.  
b) still live here.  
c) used to live here.  
d) do not live here right now. 

AS QUESTÕES DE  51  A  75  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 51 – As medidas dos ângulos internos de um triângulo formam 
uma PA. Assim, independente do valor da razão, pode-se afirmar 
que um desses ângulos mede 

a) 30°. 
b) 45°. 
c) 60°. 
d) 90°. 

52 – Seja ABCD o trapézio isósceles da figura. A soma das 
medidas dos ângulos Â e Ĉ  é 

a) 90°. 
b) 120°. 
c) 150°. 
d) 180°. A B

CD

53 – Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o dobro de um 
cateto. O ângulo oposto a esse cateto mede 

a) 20°. 
b) 30°. 
c) 45°. 
d) 60°. 

54 – Ao expressar rad
9

16π  em graus, obtém-se 

a) 170°. 
b) 220°. 
c) 280°. 
d) 320°. 

55 – Sejam 
b
ax2sene

5
4xcos,

5
3xsen === . Se 

b
a  é uma 

fração irredutível, então b – a é igual a 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

56 – O valor de x que é solução do sistema 




=−
=−

3y3x2
1y2x

 é um 

número 

a) par primo. 
b) ímpar primo. 
c) par não primo. 
d) ímpar não primo. 

57 – Se jam as  mat r i zes  






−
=








−

=
01
21

Be
10
11

A .  A 

soma dos elementos de A.B  é 

a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 

Rascunho 
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58 – A distância do  ponto (3, 1) à reta  cuja equação  geral é 
2x – 2y + 2 = 0 é  

a) 
2

25 . 

b) 
2

23 . 

c) 22 . 
d) 2 . 

60 – Seja 
)5x)(2x(
)1x4)(3x2()x(f

−+
+−=  uma função. Um valor que 

não pode estar no domínio de f é 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 5. 

59 – Em Estatística, uma Amostra sempre é 

a) uma tabela com dados desordenados. 
b) um subconjunto de uma População. 
c) uma tabela com dados ordenados. 
d) o mesmo que População. 

61 – A menor raiz da função 4x5x)x(f 2 +−=  é ______ e a 
maior é ______ . Completam corretamente a afirmação, na 
devida ordem, as palavras 

a) par e par. 
b) par e ímpar. 
c) ímpar e par. 
d) ímpar e ímpar. 

62 – Para que os pontos A(2, 0), B(a, 1) e C(a + 1, 2) estejam 
alinhados, é necessário que o valor de a seja 

a) 5. 
b) 4. 
c) 3. 
d) 2. 

63 – A razão r entre o apótema e o lado de um hexágono regular 
é igual a 

a) 
2
3 . 

b) 
2
2 . 

c) 
3
2 . 

d) 
3
1 . 

Rascunho 
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64 – Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo retângulo e 
tem, no seu centro, um cubo de concreto de 1 m de aresta, 
como mostra a figura. O volume de água necessário para encher 
a piscina, em m3, é 

a) 12. 
b) 11. 
c) 10. 
d) 9. 
 4 m 

3 m 

1 m 

65 – Sendo 
t
1xtg =  e sen x = u, uma maneira de expressar o 

valor de cos x é 

a) t . 

b) 
t
u . 

c) u.t . 
d) u + t . 

66 – Para que exista a função f(x) = log (x – m), é necessário 
que x seja 

a) maior que m. 
b) menor que m. 
c) maior ou igual a m. 
d) menor ou igual a m. 

67 – Considere as medidas indicadas na figura e que 
sen 70° = 0,9. Pela “Lei dos Senos”, obtém-se sen x = _____ . 

a) 0,4 
b) 0,5 
c) 0,6 
d) 0,7 

 
70° 

x 
6 

4 

68 – Na figura, AB = 8 cm é o diâmetro do círculo de centro O 
e AO é o diâmetro do semicírculo. Assim, a área sombreada 
dessa figura é _____ π cm2. 
 

a) 14 
b) 13 
c) 11 
d) 10 

A B
O

69 – Seja uma função real definida por 1xm.)1x()x(f −+= . Se 
f(2) = 6, então m é igual a 

a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

70 – Sejam ρ1 e ρ2, respectivamente, os módulos dos números 
complexos z1 = 1 + 2i e z2 = 4 – 2i. Assim, ρ1 + ρ2 é igual a 

a) 5. 
b) 5 . 

c) 52 . 

d) 53 . 

Rascunho 
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72 – Um cilindro equilátero cuja geratriz mede 8 cm, tem área 
lateral igual a ______ π cm2. 

a) 128 
b) 64 
c) 32 
d) 16 

71 – Se z = 3 + 2i é um número complexo, então z2 é igual a 

a) 5 + 12i. 
b) 9 + 12i. 
c) 13 + 4i. 
d) 9 + 4i. 

73 – Seja uma pirâmide quadrangular regular com todas as 
arestas medindo 2 cm. A altura dessa pirâmide, em cm, é 

a) 32 . 

b) 23 . 
c) 3 . 

d) 2 . 
 
 

 74 – Foram vendidos 100 ingressos para um show. Desses 
ingressos, 70 foram vendidos a R$ 50,00 cada um, e os demais, 
por serem da área vip, foram vendidos a R$ 100,00 cada um. 
Considerando todos os ingressos vendidos, o preço médio do 
ingresso, em reais, foi 

a) 68. 
b) 65. 
c) 60. 
d) 54. 

75 – Para elaborar uma prova de Inglês, um professor utilizará 6 
questões de vocabulário e 4 de gramática. O número de maneiras 
que ele pode ordenar aleatoriamente essas questões é dado 
por ______ . 

a) (6 + 4)! 
b) (6 – 4)! 
c) 6! . 4! 

d) 
!4
!6  

78 – Considere a função  x = 4t – t2 onde (x) é a posição, em 
metros, de um ponto material em movimento retilíneo que varia 
em função do tempo (t), em segundos.  Dentre as alternativas, 
assinale aquela que estabelece o instante, em segundos, em que a 
posição do ponto material é x = 0 m. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4   

79 – Admita que o consumo de combustível de um carro é 
diretamente proporcional à velocidade média do mesmo durante 
o trajeto.  Observando o gráfico da posição (x) em função do 
tempo (t), entre os veículos A, B, C e D o que apresenta maior 
consumo entre as posições 0 e 100 km é: 
 

a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
 

x(km) 

t(h) 0 

100 A B C D 

AS QUESTÕES DE  76 A 100  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 

 

76 – Considere um corpo preso na sua parte superior por um 
elástico, e apoiado num plano inclinado (como mostrado na 
figura abaixo).  
 
 
 
 
 
 

A medida que aumentarmos o ângulo de inclinação α do 
plano, a força que age no elástico aumenta devido 

a) ao crescimento do peso do corpo. 
b) ao aumento da quantidade de massa do corpo. 
c) à componente do peso do corpo paralela ao plano inclinado 

tornar-se maior. 
d) à componente do peso do corpo, perpendicular ao plano 

inclinado, aumentar. 

elástico 

α 

77 – Assinale a afirmação correta. 

a) Todo corpo em equilíbrio está em repouso. 
b) Se duas forças produzem o mesmo momento resultante, elas 

têm intensidades iguais. 
c) A resultante das forças que atuam num corpo têm módulo 

igual ao módulo da soma vetorial dessas forças. 
d) Se toda ação corresponde uma reação, todo corpo que exerce 

uma ação sofre sempre efeitos de duas forças. 
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80 – Observe o gráfico abaixo que relaciona a velocidade (v) 
em função do tempo (t), de um ponto material. Sobre as 
afirmativas abaixo, as que estão corretas são 

I. No trecho AB, a força resultante que atua sobre o ponto 
material é no sentido do movimento. 

II. No trecho BC, não há forças atuando sobre o ponto 
material. 

III. O trecho CD pode ser explicado pela 2ª lei de Newton. 
IV. De acordo com a 1ª lei de Newton, no trecho BC o corpo 

está em repouso. 

a) I e III  
b) II e III 
c) I, II e III  
d) II, III e IV 
 
 
 

V (m/s) 

t (s) A 

B C 

D 

81 – Durante um exercício de “treinamento de tiro”, um soldado 
efetua um disparo com uma arma de fogo. Após decorridos 3,6 s 
do disparo, o atirador ouve o ruído que a bala produziu ao atingir 
um alvo distante 408 m dele. Admitindo que a velocidade do som 
no ar seja de 340 m/s, determine, em m/s, a velocidade média da 
bala. 

a) 113 
b) 170 
c) 204 
d) 340 

82 – Num sistema conservativo, um corpo de massa m atinge o 
solo com velocidade igual a 50 m/s. Sabendo que este corpo foi 
abandonado, a partir do repouso, em queda livre e que a 
aceleração da gravidade no local é igual a 10 m/s2, determine a 
altura, em relação ao solo, em que se encontrava este corpo 
quando foi abandonado. 

a) 250 m 
b) 125 m 
c) 75 m 
d) 50 m 

83 – Um bloco de massa M está inicialmente em repouso sobre 
um plano horizontal fixo. Logo após, uma força, horizontal de 
intensidade constante e igual a 25 N, interage com o bloco, 
durante 2 segundos, ao final do qual o bloco atinge uma 
velocidade de 4 m/s. Sabendo que a força de atrito, entre o bloco 
e o plano, é constante e de módulo igual a 5 N, calcule o valor de 
M, em kg. 

a) 5,0 
b) 10,0 
c) 15,0 
d) 20,0 

84 – Um dos principais motivos pelos quais caminhões de 
grande porte apresentam um maior número de pneus deve-se à 
necessidade de se diminuir 
a) o peso total de toda a estrutura do caminhão. 
b) a pressão que os pneus exercem no solo. 
c) o limite da velocidade entre os eixos. 
d) o arrasto aerodinâmico. 

 

85 – Um corpo, de 10 kg de massa, tem 1m3 de seu volume 
imerso em um recipiente contendo água, pois está preso por meio 
de uma mola ao fundo do recipiente, conforme a figura. Supondo 
que o corpo está em equilíbrio, a força que a mola exerce sobre o 
corpo é de ____ N. 

Dados: 
densidade da água 103kg/m3 

aceleração da gravidade (g) = 10 m/s2 

a) 9900 
b) 990 
c) 99 
d) 9 

86 – Um recipiente cúbico, de 10 cm de aresta e massa 
desprezível, está completamente cheio de água e apoiado sobre 
uma mesa plana e horizontal. Calcule a pressão, em pascal, 
exercida por esse recipiente sobre a superfície da mesa. 
Dados: 
Densidade da água = 1 g/cm3 
Aceleração da gravidade no local = 10 m/s2 

a) 10 
b) 102 
c) 103 
d) 104 

87 – Qual o comprimento de onda, em metros, de um sinal de 
rádio-freqüência (RF) de 150 MHz? 
Considere: 
• a velocidade de propagação das ondas de rádio no ar igual a 

300.000 km/s. 
• 1MHz=106 Hz. 

a) 1,0 
b) 1,5 
c) 2,0 
d) 2,5 

88 – Com base nos conceitos relativos aos fenômenos 
ondulatórios são feitas as seguintes afirmações: 

I) A freqüência, a velocidade e o comprimento de onda não 
variam no fenômeno da reflexão. 

II) A freqüência, a velocidade e o comprimento de onda variam 
no fenômeno da refração. 

III) O fenômeno da difração de uma onda é explicado pelo 
princípio de Huygens. 

Das afirmações acima são corretas 

a) somente II e III. 
b) somente I e II. 
c) somente I e III. 
d) I, II e III. 

89 – Das alternativas abaixo, assinale a qual apresenta o meio de 
propagação no qual ambos, a luz visível e o calor, podem se 
propagar. 

a) radiação. 
b) condução. 
c) convecção. 
d) eletrização. 
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90 – Considere dois corpos de mesmo material que ao 
absorverem a mesma quantidade de calor apresentam diferentes 
variações de temperatura. Esse fato pode ser explicado, 
corretamente, pelo conceito de 

a) calor latente. 
b) ponto de fusão. 
c) calor específico. 
d) capacidade térmica ou calorífica. 

 

91 – Dilatação é um fenômeno térmico relativo 

a) somente aos sólidos. 
b) somente aos fluidos. 
c) somente aos sólidos e líquidos. 
d) tanto aos sólidos, quanto aos líquidos e gases. 

92 – Uma máquina fotográfica, de boa qualidade, consiste 
basicamente de uma câmara escura e de um sistema de lentes que 
atua como uma única lente convergente, portanto, a imagem 
formada pela máquina é _______ , _______ e menor. 
Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que preenche 
corretamente os espaços deixados acima. 

a) real, direita 
b) real, invertida 
c) virtual, direita 
d) virtual, invertida 

93 – Um espelho côncavo conjuga uma imagem virtual situada 
a 20 cm do espelho. Sabendo que a distância entre o objeto e a 
imagem conjugada é de 30 cm, qual a distância focal do espelho, 
em cm? 

a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 

94 – Quatro esferas idênticas (A, B, C e D) têm cargas elétricas 
respectivamente iguais a 8Q, 4Q, 2Q e Q. 
Determine a carga final de D após contatos sucessivos com A, 
em seguida com B, e finalmente com C, uma esfera de cada vez. 

a) 3,125 
b) 3,750 
c) 5,000 
d) 7,500 

95 – Considere quatro capacitores ligados em paralelo, 
C1 = 2,2 µF, C2 = 2,7 µF, C3 = 3,9 µF e C4 = 4,7 µF. Nesse caso, 
a capacitância equivalente dessa associação é  ___ µF. 

a) 0 
b) 0,77 
c) 1,29 
d) 13,5 

 

96 – No circuito abaixo, a intensidade da corrente elétrica em R3 
é de ___ ampères.  Obs. R1 = R2 = R3 = 10Ω 

a) 0,1 
b) 0,2 
c) 0,3 
d) 5,0 
 

97 – Ao duplicarmos a diferença de potencial a que está sujeito 
um capacitor, sem romper o dielétrico, a capacitância elétrica 
desse componente  

a) duplicará. 
b) quadruplicará. 
c) não se alterará. 
d) reduzirá a  metade. 

98 – Aproxima-se um prego de aço, não imantado, de um ímã 
permanente. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que 
o prego será 
OBS: aço é um material ferromagnético. 

a) repelido por qualquer um dos pólos do ímã. 
b) atraído por qualquer um dos pólos do ímã. 
c) atraído somente pelo pólo norte do ímã. 
d) atraído somente pelo pólo sul do ímã. 

i 

99 – Na figura a seguir temos uma espira imóvel de forma 
circular e um ímã em formato de barra.  Entre as situações 
apresentadas nas alternativas abaixo, assinale a que, de acordo 
com as Leis de Faraday e Lenz, possibilita a produção da 
corrente elétrica induzida no sentido indicado na figura. 
 
 
 
 
 
 
a) Manter o ímã imóvel em relação à espira. 
b) A extremidade A do imã é o pólo norte e deve ser afastada 

da espira. 
c) A extremidade A do imã é o pólo sul e deve ser aproximada 

da espira.  
d) A extremidade A do imã é o pólo norte e deve ser 

aproximada da espira. 

A 
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100 – Um fio condutor perpendicular ao plano desta folha de 
prova é percorrido por uma intensa corrente elétrica contínua 
(sentido convencional). Uma bússola é colocada sobre o plano 
da referida folha e próxima a esse fio. Considerando apenas o 
campo magnético gerado por essa corrente, assinale a 
alternativa que apresenta, corretamente, o par: sentido da 
corrente elétrica / posição da agulha da bússola.  

Adote: 

 Corrente elétrica saindo do plano do papel. 

 
Corrente elétrica entrando no plano do papel. 

 

Pólos da agulha magnética da bússola. 

 

a) •
 

b) 
 

c) 
 

d) •
 

 

Rascunho 

Rascunho 
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AS QUESTÕES DE  01  A  24  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

 
01 

 
 
 

05 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

A gordura do bem 
 Poucas questões na medicina foram unanimidade por 
tanto tempo quanto o impacto das gorduras dos alimentos 
sobre a saúde. Desde a década de 50, quando surgiram os 
estudos iniciais avaliando a função do nutriente no 
organismo, estabeleceram-se dois dos principais dogmas 
da ciência da nutrição. O primeiro deles é que a gordura 
saturada faz mal ao coração; em contrapartida, o outro 
preceito ensina que a gordura insaturada protege as 
artérias cardíacas. Uma dieta saudável, portanto, seria 
aquela com menos quantidade possível de gordura 
saturada e porções generosas de insaturada. Esses 
conceitos, no entanto, começam a ser revistos. Estudos 
recentes propõem uma mudança de orientação ao afirmar 
que a gordura saturada não é assim tão vilã e a insaturada 
nem sempre é a mocinha. Com base nas descobertas, as 
recomendações sobre o consumo saudável de gorduras 
passam por inédita reviravolta. 
 O exemplo mais claro dessa mudança de normas é o 
da gordura saturada. Até recentemente, conforme os 
manuais da boa alimentação, o máximo preconizado de 
saturada era de 7% do total de calorias ingeridas 
diariamente. Agora o limite foi estendido para 10%. No 
Brasil, com o objetivo de orientar sobre as novas 
recomendações, foi elaborada a mais ampla cartilha já 
feita sobre a associação entre o consumo de gorduras e as 
doenças cardiovasculares. “É a redenção da gordura”, diz 
o cardiologista coordenador das novas orientações.  

(Adaptado da revista Veja, 27 de junho de 2012) 
 

 

01 – A “redenção da gordura” (linha 26) está associada à 
seguinte informação: 

a) não mais se prejudica a saúde com a ingestão excessiva de 
gorduras saturada e insaturada. 

b) houve uma importante mudança nas recomendações sobre o 
consumo saudável de gordura. 

c) o aumento na quantidade de ingestão de gordura insaturada 
revolucionou os manuais da boa nutrição. 

d) a abordagem atual é a de que o  descontrole no consumo de 
gordura não é a principal causa das doenças 
cardiovasculares. 

02 – Observe: 
Exemplos de alimentos com índice maior de 
 

Gordura saturada – Grupo A Gordura insaturada – Grupo B 
carne vermelha óleo de canola 
manteiga azeite de oliva 
chocolate peixe 

A partir das informações acima e das informações que se 
encontram no texto, pode-se afirmar que 

a) a carne vermelha, com a nova orientação sobre o consumo 
de gordura, deve ser ingerida numa quantidade bem menor 
por ser totalmente maléfica ao coração. 

b) alimentos como o peixe, que eram considerados protetores 
das artérias cardíacas, nem sempre são tão mocinhos, ou 
seja, pressupõe-se que haja também restrições para  o 
consumo desse tipo de alimento.  

c)  as pessoas devem consumir porções exclusivas de 
alimentos do grupo B, eliminando os alimentos do grupo A 
do cardápio, de acordo com estudos recentes sobre o 
consumo de gordura e as doenças cardiovasculares. 

d) tanto a carne vermelha como o peixe são benéficos à saúde 
de nosso coração, não importando o teor de gordura 
saturada e insaturada que cada um possui. Há, inclusive, 
uma nova cartilha que incentiva o consumo desmedido de 
gordura saturada. 

03 – Qual dos trechos abaixo, presentes no texto, contém ideia
de finalidade? 

a) Agora o limite foi estendido para 10%. (l. 22) 
b) conforme os manuais da boa alimentação (l. 19 e 20) 
c) ao afirmar que a gordura saturada não é assim tão vilã (l. 13

e 14) 
d)  com o objetivo de orientar sobre as novas recomendações (l.

23 e 24) 

04 – Assinale a alternativa que traz uma informação incorreta. 

a) A expressão dessa mudança (linha 18) faz referência à
reviravolta citada na frase anterior. 

b) A expressão em contrapartida (linha 7) introduz uma ideia
oposta ao que se mencionou antes. 

c) A conjunção no entanto (linha 12) apresenta uma conclusão
para o que se disse antes. 

d) A palavra descobertas (linha 15) faz referência ao que se diz
sobre as gorduras saturada e insaturada. 

05 – Leia: 
I. Um violão chorava suas canções com saudade. 
II. Luísa, ó Luísa! Longe dos olhos e perto do coração! 

Nas frases acima há, respectivamente, as seguintes figuras de
linguagem: 

a) eufemismo e antítese. 
b) antítese e eufemismo. 
c) prosopopeia e antítese. 
d) prosopopeia e hipérbole. 
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07 – Assinale a frase que apresenta um erro de ortografia. 

a) Ele se alimentava mal. 
b) Assisti ao filme da sessão das dez. Foi ótimo! 
c) Jamais exitei um instante sequer diante dos meus objetivos. 
d) A condessa compareceu ao encontro, por isso houve tanta

comemoração. 

08 – Se eu correr em busca dos meus sonhos, talvez consiga
encontrá-los bem próximo a mim. 

Na frase acima, os verbos destacados encontram-se,
respectivamente, no 

a) infinitivo pessoal e presente do indicativo. 
b) infinitivo pessoal e presente do subjuntivo. 
c) futuro do subjuntivo e presente do indicativo. 
d) futuro do subjuntivo e presente do subjuntivo. 

09 – Não esticava o braço, sem espiar primeiro para todos os
lados, a ver se vinha alguém, e, se vinha alguém, disfarçava e
ia-se embora. 

Na frase acima, de Machado de Assis, as orações destacadas
são subordinadas, respectivamente, 

a) adverbial temporal e substantiva subjetiva. 
b) substantiva subjetiva e adverbial temporal. 
c) adverbial condicional e substantiva objetiva direta. 
d) substantiva objetiva direta e adverbial condicional. 

10 – Assinale a frase com erro de concordância verbal. 

a) No mesmo dia, faleceu um político e um músico. 
b) Desse produto foi fabricado, no ano passado, dez modelos. 
c) Desapareceram misteriosamente o livro e a revista que 

estavam aqui. 
d) É importante que esses assuntos sejam discutidos 

reservadamente. 

11 – Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, os espaços da seguinte frase: 

Nunca me veio ___ cabeça ___ possibilidade de admitir 
___ sua renúncia devido___ uma questiúncula tão 
insignificante. 

a) à – a – a – a 
b) à – a – à – a  
c) a – à – à – à  
d)  a – à – a – à  

06 – Leia: 
 O alfinete disse à agulha: 
  Faça como eu, que não abro caminho para ninguém. 

Passando para o discurso indireto o fragmento acima, de
acordo com a norma gramatical, tem-se: 

a) O alfinete disse à agulha que fizesse como ele, que não abria
caminho para ninguém. 

b) O alfinete dissera à agulha que faria como ele, que não abria
caminho para ninguém. 

c) O alfinete disse à agulha que fizesse como ele, que não
abrirá caminho para ninguém. 

d) O alfinete tinha dito à agulha que faça como ele, que não
abre caminho para ninguém. 

12 – Coloque 1 para predicado nominal, 2 para verbal e 3 para
verbo-nominal. Em seguida, assinale a alternativa com a
sequência correta.  

(   ) Ficou realmente feliz com o resultado da prova. 
(   ) Ao fim do jogo, ele saiu de campo muito frustrado. 
(   ) Os próprios habitantes fabricavam alimentos e remédios. 

a) 3 – 1 – 2  
b) 1 – 2 – 3  
c) 1 – 3 – 2  
d) 2 – 3 – 1  

13 – Relacione as colunas quanto às regras de acentuação
gráfica, sabendo que haverá repetição de números. Em seguida,
assinale a alternativa com a sequência correta. 

(1) Põe-se acento agudo no i e no u tônicos que formam hiato
com a vogal anterior. 

(2) Acentua-se paroxítona terminada em i ou u seguidos ou não
de s. 

(3) Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. 
(4) Oxítona terminada em e ou o, seguidos ou não de s, é

acentuada. 

(   ) íris 
(   ) saída 
(   ) compraríamos 
(   ) vendê-lo 
(   ) bônus 
(   ) viúvo 
(   ) bisavôs 

a) 2 – 1 – 3 – 4 – 2 – 1 – 4 
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 1 – 4 
c) 4 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 2  
d) 2 – 2 – 3 – 4 – 2 – 1 – 3  

14 – Assinale a alternativa cujo plural do substantivo destacado
está incorreto. 

a) Os capelães celebraram com muita alegria a cerimônia. 
b) Na praia, guardas-sóis coloridos alegravam o cenário. 
c) Arrematou três obras-primas no evento beneficente. 
d) Leu o texto premiado em diversos saraus escolares. 

15 – Assinale a alternativa em que o pronome relativo foi
corretamente empregado. 

a) Os monitores são peças fundamentais das pesquisas com as
quais eu colaboro. 

b) Os monitores são peças fundamentais das pesquisas de que
eu colaboro. 

c) Os monitores são peças fundamentais das pesquisas que eu
colaboro. 

d) Os monitores são peças fundamentais cujas pesquisas eu
colaboro. 

16 – Assinale a alternativa que apresenta em destaque o
complemento nominal. 

a) Herdou tão somente o verde casaco de lã. 
b) O céu de estrelas encantava-o desde menino. 
c) Esta jovem é uma profissional de consciência. 
d) A família mudou-se para longe da cidade grande. 
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18 – Leia: 

Vestido azul, longo e bonito 
meias da cor da pele, 
sapato de meio salto prateado 
batom e esmalte discretos 
tudo como convém a uma garota, 
a uma linda garota para ser exata. 

Coloque F para Falso ou V para Verdadeiro para as
afirmações sobre os adjetivos que aparecem nos versos acima e, a
seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) Há adjetivo em todos os versos. 
(   ) Todos os adjetivos do texto são terminados em vogal e

flexionam-se no plural acrescentando-se  s ao singular. 
(   ) Quanto ao gênero, o adjetivo prateado classifica-se como

biforme. 
(   ) No primeiro verso, os três adjetivos que caracterizam o

substantivo vestido são primitivos e simples. 

a) F – F – V – V  
b) F – F – V – F  
c) V – F – F – V  
d) V – V – F – V  

17 – Assinale a alternativa cujo termo destacado não é aposto. 

a) Apreciava o estilo do poeta Paulo Leminski. 
b) O escritor Paulo Leminski nasceu em Curitiba. 
c) O poema de Paulo Leminski apresenta rico conteúdo. 
d) Paulo Leminski, poeta contemporâneo, possui uma obra

primorosa. 

19 – Observe: 
I. Precisou-se de novos professores para elaborar a prova. 
II. Ninguém se candidatou à presidência do grêmio. 

Quanto à classificação dos sujeitos das orações acima, é
correto afirmar que 

a) em I e II, os sujeitos são ocultos. 
b) em I e II, os sujeitos são indeterminados. 
c) em I, o sujeito é simples e determinado (novos professores)

e, em II, o sujeito é indeterminado. 
d) Em I, o sujeito é indeterminado e, em II, o sujeito é simples:

ninguém. 

20 – Assinale a alternativa que apresenta pontuação correta. 

a) No frio, é bom tomar uma xícara de chá antes de ir para a
cama. Mas é preciso cautela: a bebida costuma conter
cafeína, que pode espantar o sono. 

b) No frio é bom tomar uma xícara de chá, antes de ir para a
cama. Mas, é preciso cautela, a bebida costuma conter
cafeína que pode espantar, o sono. 

c) No frio, é bom tomar uma xícara de chá, antes de ir para a
cama. Mas é preciso cautela: a bebida costuma conter
cafeína que, pode espantar o sono. 

d) No frio é bom tomar uma xícara de chá, antes de ir para a
cama. Mas é preciso cautela, a bebida costuma conter,
cafeína, que pode espantar o sono. 

 

21 – Leia: 
A seleção brasileira derrotou o time argentino na noite de ontem. 
Essa vitória deu ao Brasil uma boa vantagem. Para ir à final, os 
jogadores brasileiros poderão até perder o segundo jogo por um 
gol de diferença. Nossa seleção vive tempos de glória. 

No texto acima, há quatro termos que funcionam como 
objeto direto. Marque a alternativa em que eles se apresentam. 

a) A seleção brasileira – o time argentino – ao Brasil – tempos 
de glória 

b) o time argentino – ao Brasil – uma boa vantagem – o 
segundo jogo  

c) uma boa vantagem – à final – o segundo jogo – tempos de 
glória 

d) o time argentino – uma boa vantagem – o segundo jogo – 
tempos de glória 

 
 

23 – Observe: 
I. Os alunos obedeceram o professor sem contestações. 
II. O bairro em que chegamos fica afastado. 
III. Ele me lembrou de minhas obrigações. 

De acordo com a norma culta, a regência verbal está correta
em 

a) III apenas. 
b) II apenas. 
c) I apenas. 
d) I, II e III. 

22 – Quanto ao processo de formação de palavras, relacione as 
duas colunas e, a seguir, assinale a alternativa com a sequência 
correta. 
 
( 1 ) sufixação ou derivação sufixal  (   ) entristecer 
( 2 ) prefixação ou derivação prefixal (   ) imoral 
( 3 ) composição por justaposição  (   ) hidrelétrico 
( 4 ) composição por aglutinação  (   ) passatempo 
( 5 ) parassíntese    (   ) sapataria 

a) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 
b) 5 – 2 – 4 – 3 – 1 
c) 2 – 5 – 4 – 3 – 1 
d) 5 – 1 – 3 – 2 – 4 

24 – Leia: 
Silenciei-me, desliguei o rádio e deixei meu pensamento livre. 

Sobre o período acima, é incorreto afirmar que 

a) a primeira e a segunda orações são classificadas como
orações coordenadas assindéticas. 

b) a terceira oração é uma coordenada sindética, introduzida
por uma conjunção que explicita uma relação de adição. 

c) as duas primeiras orações são classificadas como
coordenadas assindéticas e a terceira como subordinada. 

d) há três orações de estrutura sintática independente, ou seja,
são orações autônomas, cada uma tem um sentido próprio. 
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AS QUESTÕES DE  25  A  48  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 

Read the text and answer questions 25, 26, 27 and 28.  

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 

The US space organization, NASA developed and built 
the first space shuttle. The shuttle was the first rocket to 
fly into space, come back to earth and fly again. The 
first shuttle to fly in space was Columbia. It took off on 
the 12th April 1981. In January 1986 the shuttle 
Challenger exploded at take-off. Everyone on the 
shuttle died. This accident slowed down the shuttle 
programme for the next six years. A new shuttle, 
Endeavor, replaced Challenger in May 1992. 
On 25th April 1990, NASA used the shuttle Discovery 
to put the Hubble Space Telescope into space at a  
distance of 512 kilometres from the earth. Hubble 
travels around the earth and sends back photos of the 
stars and planets. 

GLOSSARY 
NASA – National Aeronautics and Space Administration 

25 – According to the text, the first space shuttle was 

a) a rocket. 
b) the stars.  
c) the earth. 
d) the telescope. 

26 – The nouns that correspond to the verbs in bold type, in the
text, are, respectively: 

a) take off / explorer  
b) take-off / explode 
c) take off / exposure 
d) take-off / explosion 

27 – The numbers 12 th and 25 th, underlined in the text, are, 
respectively: 

a) twelve / twenty-fifth 
b) twelfth / twenty-fifth 
c) twelve / twentieth-fifth 
d) twelfth / twentieth-five 

28 – All verbs below are in the past, except: 

a) died (line 7) 
b) built (line 1) 
c) come (line 3) 
d) took off (line 4) 
 

 Read the text and answer question 34. 
1 

 
 
 

5 

In Iran, New Year’s Day isn’t in January. It’s called 
“Nowruz” and it’s in March. People always _____ new 
clothes and _____ their houses. They _____ special 
food like meat and rice. They visit all the people in 
their families and _____ them presents. It’s a very 
busy time. 

 34 – The correct verbs to fill in the blanks are, respectively: 

a) buy/ make/ give/ clean 
b) buy/ clean/ make/ give 
c) give/ buy/ clean/ make 
d) make/ give/ buy/ clean  

Read the text and answer questions 29, 30, 31, 32 and 33.  

 
1 

 
 
 

5 

Smart traveler, expert opinion about the airport 
The first piece of advice is, people should always 
carry a good book. It helps to pass the time as you 
wait for your delayed flight. Don’t forget to take a 
sweater or a jacket on the plane. It can get very cold 
on a long night flight. And then there is airline food. 
Take a snack (cookies or fruit) with you. Sometimes 
the food is late, sometimes it doesn’t arrive at all, and 
it’s never very good. 

29 – Based on the text, we can infer that 

a) flights are always delayed. 
b) the food served on the plane is excellent.  
c) the airline companies never serve fruit or cookies. 
d) people should take warm clothes, in case the temperature 

goes down on the plane. 

30 – “snack”, (line 6), underlined  in the text, means 

a) lunch. 
b) dinner. 
c) a great feast. 
d) a small meal. 

31 – “get”, (line 4), underlined in the text, can be replaced by 

a) turn. 
b) result . 
c) change. 
d) become. 

32 – In “…people should always carry a good book”, should is
used to 

a) give an order. 
b) show surprise. 
c) ask for permission. 
d) give a pice of advice. 

33 – The words “sometimes” and “never”, in bold type in the
text, are adverbs of  

a) time. 
b) place. 
c) manner. 
d) frequency. 

A N U L A D  A
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Read the text and answer questions 35 and 36. 
 

1 
 
 
 

5 

Hi everyone! 
Greetings ___Phunket. We’re having a great time 
here. We arrived ___ Bangkok last Saturday and 
we went ___ The “Golden” Temple. It was 
fascinating. There was an enormous statue ___ the 
Buddha. We’re enjoying a lot. 
Love,  
Gus and Dolly.            

35 – The correct prepositions to fill in the blanks are, 
respectively: 

a) of/ to/ in/ from 
b) in/ of/ from/ to 
c) from/ in/ to/ of 
d) to/ from/ of/ in 

36 – “Golden”, (line 3), in bold type in the text, suggests that
the temple  

a) is beautifully colored. 
b) has a bright yellow color. 
c) has a strange orange color. 
d) is the darkest one in Phunket. 

Read the text and answer questions 37, 38 and 39. 

 
1 
 
 
 

5 
 
 
 

 
10 

How to reduce your sugar intake 
 Begin by replacing sugar in drinks with saccharin 
or aspartame. Drink low-calorie soft drinks. This 
means that you will get an immediate reduction in 
calorie intake without having to change your taste for 
sweet things. 
 Stop buying biscuits, sweets and chocolates, and 
choose fruit and vegetables _________. If you must 
have cakes, make your own, using half the quantity of 
sugar given in standard recipes.  
 Watch out for what you eat!  
 (Adapted from The Sunday Times ABC Diet and Body Plan) 

GLOSSARY 
intake – ingestão 

37 – Choose the correct alternative to have the text 
completed correctly: 

a) yet 
b) still 
c) ever 
d) instead 
 
38 – According to the text, people who want to reduce their
sugar should 

a) have a sugar-controlled diet. 
b) give up having healthy food. 
c) cook food on their own. 
d) avoid sugar at all costs. 

39 – The underlined words in the last paragraph reveal that 
people have to 

a) be careful of their diet. 
b) stop worrying about food. 
c) reduce their daily food intake. 
d) stop having food they used to have. 

Read the text and answer questions 40 and 41 

Pete is joining the rock climbing club. He believes rock 
climbing is cool. He doesn’t like team games and he loves to 
be outdoors, so this is the sport for him. The bad thing is the 
equipment is expensive.                                                     

40 – Based on the text, we can infer that Pete 

a) enjoys indoor activities. 
b) thinks that the equipment is cheap. 
c) loves sports like volleyball and baseball. 
d) is becoming a member of the rock climbing club. 

41 – “cool”, underlined in the text, is closest in meaning to 

a) calm. 
b) interesting. 
c) unpleasant. 
d) unattractive. 

43 – Based on the letter, all alternatives are correct, except: 

a) Bobby is proud of himself. 
b) Bobby told his father about his plans. 
c) Bobby’s dad is worried about his son. 
d) It’s the first time Bobby’s going to live away from home. 

Read the letter and answer questions 42, 43, 44 and 45. 
1 
 
 
 
5 

Dear Maggie, 
My son just announced that he is going away to school. 
Bobby is a good student, and I am very proud of him. 
Any college would be lucky to have him!  
My only concern is that he’s never lived away from 
home before. Will he be able to take care of _______? 
What if there’s an emergency? 
Give me some advice so that I can relax! 

                                                                Doubtful Dad     

42 – Choose the right alternative to have the blank filled in the 
letter: 

a) itself 
b) herself 
c) himself 
d) yourself  

44 – “be able to”, underlined in the letter, gives us an idea of  

a) ability. 
b) necessity. 
c) probability. 
d) permission. 

45 – “lucky”, in bold type in the letter, is a(n) 

a)  verb. 
b)  noun. 
c)  pronoun. 
d)  adjective. 
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Read the extract and answer questions 46 and 47. 

Tobacco will kill 1,200 people in the United States today.  
Maybe fewer of US citizens would die from cigarettes if 
_______ fewer cigarettes ads.  
But please only rip out ads from magazines you own. Thank 
you. 

GLOSSARY 
ads (advertisements) – anúncios 
rip out – destaque, rasgue 

46 – Choose the best alternative to have the extract completed: 

a) there is 
b) there are    
c) there was 
d) there were 

47 – “Maybe”, underlined in the extract, expresses 

a) result. 
b) certainty. 
c) uncertainty. 
d) consequence. 

Read the cartoon and answer question 48. 
 

 

48 – Reading the cartoon leads to the conclusion that, except: 

a) the boy lied to his mom. 
b) the PC was out of order. 
c) the boy had a poor grade in his English test. 
d) the boy surfed a social network instead of studying English. 
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50 – Em uma circunferência de raio r = 6 cm, a área de um
setor circular de 30° é ____ π cm2. 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 

AS QUESTÕES DE  49  A  72  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 
49 – Considerando π = 3, utilizando 108 cm3 de chumbo pode-
se construir uma esfera de ____ cm de diâmetro. 

a) 7 
b) 6 
c) 5 
d) 4 

51 – A área de um losango é 24 cm2. Se uma das diagonais 
desse losango mede 6 cm, o lado dele, em cm, mede 

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 

x x 

x x 

52 – Se x é um arco do terceiro quadrante tal que 
3
2xtg = , o

valor de sen x é  

a) 
13
13 . 

b) 
13

13− . 

c) 
13

132− . 

d) 
13

133− . 

53 – Sejam um hexágono regular e um triângulo equilátero,
ambos de lado l . A razão entre os apótemas do hexágono e do
triângulo é 

a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

 

a3 
l  

l  

a6 
l  l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  l  

54 – Se 
2
3xsen =  e 0 ≤  x < 2π, então a soma dos valores

possíveis para x é 

a) 
2
π . 

b)  π . 

c) 
2

3π . 

d)  2π . 

58 – A figura é formada por um círculo de raio R = 4 cm e três
triângulos equiláteros de lados congruentes ao raio do círculo. Os
triângulos têm apenas um ponto de intersecção entre si e dois
vértices na circunferência. A área hachurada, em cm2, é  

a) 3126 −π . 

b) 3616 −π . 

c) 3812 −π . 

d) 31216 −π . 

55 – Dados sen a = x, cos a = y, sen b = z e cos b = w, então
sen (a + b) é igual a 

a) xw + yz. 
b) xz + yw. 
c) xy – wz. 
d) xw – yz. 

56 – Se a distância entre )1,34(Be)y,32(A  é 4, o valor de
y pode ser 

a) 1. 
b) 0. 
c) –1. 
d) –2. 

57 – A solução da inequação 2(x + 2) + 5x ≤  4(x + 3) é um
intervalo real. Pode-se afirmar que pertence a esse intervalo o
número 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 

60 – A equação (x2 + 3)(x – 2)(x + 1) = 0 tem ____ raízes reais. 

a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 0 

61 – Se C(a, b) e r são, respectivamente, o centro e o raio da
circunferência de equação (x – 2)2 + (y + 1)2 = 16, o valor de
a + b + r  é  

a) 4. 
b) 5. 
c) 6. 
d) 7. 

59 – Se i é a unidade imaginária, pode-se afirmar que i7 é
igual a 

a) i. 
b) i2. 
c) i3. 
d) i4. 
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62 – Sejam f1 e f2 as frequências da 1ª e da 2ª classes da
Distribuição representada no polígono de frequências.
Assim, f1 + f2 é igual a 

a) 15. 
b) 20. 
c) 25. 
d) 30. 

 

fi 

valores

5 

15
10 

2 0 4 6 8 10

63 – Seja a função f: IR  →   IR   definida por f(x) = 4x – 3. Se
1f − é a função inversa de f , então )5(f 1−  é 

a) 17 . 

b) .
17
1  

c)  2 . 

d) .
2
1  

 
64 – Sejam os pontos A(x, 1), M(1, 2) e B(3, y). Se M é ponto
médio de AB, então x.y é igual a 

a) –3. 
b) –1. 
c) 1. 
d) 3. 

 
65 – O ponto de intersecção dos gráficos das funções
f(x) = x + 2 e g(x) = 2x – 1 pertence ao ____ quadrante. 

a) 1º 
b) 2º 
c) 3º 
d) 4º 

 
66 – Um determinado brinquedo possui uma haste onde devem
ser colocadas 4 peças de formatos diferentes. O número de
maneiras diferentes de se montar esse brinquedo é 

a) 4. 
b) 12. 
c) 24. 
d) 36. 

 

67 – Um filtro com a forma de cone circular reto, tem volume
de 200 cm3 e raio da base de 5 cm. Usando π = 3, pode-se
determinar que sua altura, em cm, é igual a 

a) 10. 
b) 9. 
c) 8. 
d) 6. 

 
68 – Se f(x) = log x  e  a . b = 1, então f(a) + f(b) é igual a 

a) 0. 
b) 1. 
c) 10. 
d) 100. 
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69 – Um prisma hexagonal regular tem aresta da base medindo
l  e altura igual a 3 l . A área lateral desse prisma é ____ 2l . 

a) 9 
b) 12 
c) 18 
d) 24 

 
70 – Em uma PG de razão 6, o quarto termo é 48. Assim, o
primeiro termo é 

a) 2. 
b) 3. 

c) .
6
1  

d) .
9
2  

 
71 – Seja a matriz 








−

=
26
24

A . A matriz A
2
1X =  tem como

soma de seus elementos o valor 

a) 7. 
b) 5. 
c) 4. 
d) 1. 

 
72 – A distribuição apresenta os resultados de um levantamento 
feito com os alunos e funcionários de uma determinada escola, 
sobre o tempo diário gasto com a leitura de jornais. Nessa 
distribuição, o percentual de pessoas cujo tempo de leitura é 
maior ou igual a 20 min é 

a) 12%. 
b) 16%. 
c) 20%. 
d) 25%. 
 
 
 

 
 
 
 

Tempo de 
leitura (min) 

Número de 
pessoas 

0         5 

   5         10 

10         15 

15         20 

20         25 

25         30 

24 

61 

112 

97 

36 

20 
TOTAL 350 

 

Tempo de 
leitura (min) 

Número de 
pessoas 

0         5 

   5         10 

10         15 

15         20 

20         25 

25         30 

24 

61 

112 

97 

36 

20 
TOTAL 350 
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AS QUESTÕES DE  73 A 96  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 

73 – Na distribuição de água potável em uma cidade, utiliza-se
um grande reservatório situado em um local elevado, e deste
reservatório saem os canos que estão ligados às caixas d’água das
residências em níveis abaixo deste.  Esta forma de distribuição é
explicada pelo princípio de __________ ou dos vasos
comunicantes. 

a) Pascal  
b) Stevin  
c) Clapeyron  
d) Arquimedes  

 

75 – Um professor apresenta aos seus alunos um sistema com 4
condições diferentes de equilíbrio, conforme a figura. Nestas
configurações, um bloco de massa m está preso ao ponto B e se
encontra na vertical. A única diferença entre elas é o fio que
conecta o ponto B ao teto, estabelecendo 4 configurações: BC, BD,
BE e BF usadas uma de cada vez. A configuração que apresenta
uma maior força aplicada sobre a mola é_____. 

 
a) BC 
b) BD 
c) BE 
d) BF 
 
 
 
 

bloco 

mola 

teto 

A B 

C D E F 

horizontal 

76 – Um avião decola de uma cidade em direção a outra,
situada a 1000 km de distância. O piloto estabelece a velocidade
normal do avião para 500 km/h e o tempo de vôo
desconsiderando a ação de qualquer vento. 
Porém, durante todo o tempo do vôo estabelecido, o avião sofre a
ação de um vento no sentido contrário, com velocidade de
módulo igual a 50 km/h. 
Decorrido, exatamente, o tempo inicialmente estabelecido pelo
piloto, a distância que o avião estará do destino, em km, é de  

a) 50 
b) 100 
c) 200 
d) 900 
 

74 – Considerando que a figura representa um conjunto de
vetores sobre um quadriculado, assinale a alternativa que indica o
módulo do vetor resultante desse conjunto de vetores. 
 

a) 10 
b) 8 
c) 6 
d) 0 
 

 

1 A
r

 
B
r

 

C
r

 

A 
B 

30º 

a
r  

80 – Na figura a seguir o bloco A, de massa igual a 6 kg, está
apoiado sobre um plano inclinado sem atrito. Este plano
inclinado forma com a horizontal um ângulo de 30º.
Desconsiderando os atritos, admitindo que as massas do fio e da
polia sejam desprezíveis e que o fio seja inextensível, qual deve
ser o valor da massa, em kg, do bloco B para que o bloco A desça
o plano inclinado com uma aceleração constante de 2 m/s2. 
Dado: aceleração da gravidade local = 10 m/s2. 
 
a) 0,5 
b) 1,5 
c) 2,0 
d) 3,0 

 
 
 
 
 
 

79 – Em um Laboratório de Física o aluno dispunha de uma
régua, uma mola e dois blocos.  Um bloco com massa igual a
10 kg, que o aluno denominou de bloco A e outro de valor
desconhecido, que denominou bloco B. Ele montou o
experimento de forma que prendeu o bloco A na mola e reparou
que a mola sofreu uma distenção de 5 cm. Retirou o bloco A e ao
colocar o bloco B percebeu que a mola distendeu 7,5 cm. Com
base nestas informações, e admitindo a mola ideal e a aceleração
da gravidade igual a 10 m/s2, o aluno concluiu corretamente que
o bloco B tem massa igual a ______ kg. 
Observação: mola ideal é aquela que obedece a Lei de Hooke. 

a) 12,5 
b) 15,0 
c) 125 
d) 150 

77 – Numa pista circular de 100 m de diâmetro um corredor A,
mantendo o módulo da velocidade tangencial constante de valor
igual 6 m/s, corre durante 5 min, completando várias voltas. Para
que um corredor B, correndo nesta mesma pista, saindo do
mesmo ponto e durante o mesmo tempo, consiga completar duas
voltas a mais que o corredor A é necessário que este mantenha
uma velocidade tangencial de módulo constante e igual a
________ m/s. 
Adote: π = 3,0. 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 12 

78 – Uma partícula A é lançada de um ponto O no solo,
segundo um ângulo de 30º com a horizontal e velocidade inicial
de 100 m/s. Instantes depois, uma outra partícula B é lançada do
mesmo ponto O, com a mesma velocidade inicial de 100 m/s,
porém, agora com um ângulo de 45º com a horizontal.
Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a
10 m/s2 e desprezando a resistência do ar, determine a diferença,
em m,  entre as alturas máximas, estabelecidas em relação ao
solo, alcançadas pelas partículas. 

Dado: 7,0
2
2
=  

a) 50 
b) 70 
c) 120 
d) 125 

A N U L A D  A
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85 – Um dos experimentos realizados pelos astronautas no
Projeto Apolo foi a colocação de um espelho na superfície da
Lua. O objetivo do experimento era medir a distância da Terra
à Lua através da medida do tempo que um sinal luminoso
proveniente de um laser localizado na superfície da Terra leva
para refletir nesse espelho e retornar a origem. Supondo, no
momento da experiência, a distância da superfície da Terra a
Lua como sendo 360.000 km e a velocidade de propagação do
sinal luminoso no ar e no vácuo como sendo s/m103 8× , o
tempo medido no experimento foi de ____ segundos. 

a) 4,8 
b) 3,6 
c) 2,4 
d) 1,2 

87 – O gráfico a seguir representa uma transformação isobárica
que ocorreu em uma massa de gás ideal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A partir da observação deste gráfico, é possível afirmar que: 

a) 21 V3V =  
b) 12 V5V =  

c) 21 V
2
5V =  

d) 21 V
5
2V =  

       200        500                      T(K) 

V (m3) 

V2 
 

  
 

V1 

81 – Para a realização de um filme de ficção científica, o diretor
imaginou um planeta β cujo raio é a metade do raio da Terra e a
massa é dez vezes menor que a massa da Terra. O diretor, então,
consultou um físico a fim de saber qual deveria ser o valor
correto da aceleração da gravidade a qual estaria submetido um
ser na superfície do planeta β. O físico, de acordo com as Leis da
Gravitação Universal e adotando como referência uma pessoa na
superfície da Terra, cuja aceleração da gravidade vale 10 m/s2,
disse que o valor da aceleração da gravidade para esse ser na
superfície de β seria de _______ m/s2. 

a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 12 

82 – Da conhecida experiência de Torricelli originou-se o 
Barômetro de mercúrio, que por sua vez foi usado para 
determinar a atmosfera padrão, ao nível do mar, ou seja, 
1 atm = 760 mmHg. 
Sabendo que a densidade do mercúrio é 13,6 g/cm3 e que em um 
outro barômetro foi utilizado um óleo com densidade de 
0,76 g/cm3, a altura indicada por esse novo barômetro, ao nível 
do mar, será de ____ metros. 

a) 7,6 
b) 10,3 
c) 13,6 
d) 15,2 

83 – Um corpo com 10 kg de massa é apoiado sobre uma 
superfície horizontal e em uma área quadrada de 10 cm de lado. 
Nessas condições, considerando a aceleração da gravidade no 
local, 2s/m10g =

r
, a pressão exercida pelo corpo nessa área, 

será de ____ Pa. 

a) 101 
b) 102 
c) 103 
d) 104 

84 – Um garoto, na tentativa de entender o funcionamento dos
submarinos, resolve realizar uma experiência.  Para isso, ele
utilizou um aquário com água, um recipiente cilíndrico de vidro
com uma tampa rosqueada que o fecha hermeticamente e uma
quantidade de areia. 
Inicialmente o garoto fechou bem o recipiente “vazio” e o colocou no
fundo do aquário.  Como o recipiente estava “vazio”, ele percebeu
que o mesmo subiu acelerado, até flutuar na superfície da água. 
Logo após, foi colocando aos poucos, areia no recipiente, fechando-
o e repetindo a experiência, até conseguir que o recipiente ficasse
completamente submerso, e em equilíbrio. 
Com base nos dados a seguir, calcule a quantidade de areia, em
gramas, que foi necessária para atingir essa condição de equilíbrio. 
Considere: 
 - diâmetro do recipiente: 8 cm 
 - altura total do recipiente (com a tampa): 10 cm 
 - massa total do recipiente (com a tampa): 180 g 
- densidade da água: 1 g/cm3 
- π = 3 

a) 180 
b) 300 
c) 480 
d) 500 

86 – Coloca-se uma fonte em um meio 1 e outra fonte em um
outro meio 2. Os gráficos a seguir representam a amplitude (A)
em função da posição (x) das ondas periódicas emitidas em cada
um dos meios por essas fontes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base na figura, podemos afirmar corretamente que a relação
entre o comprimento de onda no meio 1 ( 1λ ) e o comprimento
de onda no meio 2 ( 2λ ) é 

a) 21 4λ=λ  
b) 12 4λ=λ  
c) 21 2λ=λ  
d) 21 λ=λ  

x 

x 

A 

λ 

A 

meio 1 

meio 2 
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92 – Assinale a alternativa que indica, corretamente, uma das
regras para construção gráfica de imagens por espelhos esféricos. 
Considere: 
 r o raio refletido; 
 i o raio incidente; 
 F o foco do espelho esférico; 
 C o centro de curvatura do espelho esférico;  
 V o vértice do espelho esférico; e 
 ep o eixo principal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) d) 

• • 
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C F 

i 
• 

• 

a) 

• • 
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• 
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b) 
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i 

• 
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r 
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i 
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V 

V 

V 

93 – O circuito abaixo é composto de: 
• uma fonte de alimentação ideal que fornece uma

diferença de potencial (ddp) igual a 120V, 
• um amperímetro ideal que indica uma intensidade de

corrente elétrica igual a 0,5 A, 
• três resistores R1, R2 e R3, e  
• um voltímetro ideal. 

Assinale a alternativa que mostra, corretamente, o valor da
indicação do voltímetro, em volts, sabendo-se que R1 e R2 têm o
mesmo valor de resistência elétrica, e R3 = 40Ω . 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) 50 
b) 60 
c) 70 
d) 90 

91 – Para determinar posições inimigas, um soldado usa a
imagem, conjugada por uma câmara escura, de objetos próximos
a essas posições. Para determinar uma dessas posições, o soldado
observa, pela câmara escura, uma casa próxima aos soldados
inimigos. Supondo que a altura da casa é de 6 m, a distância
entre a face com furo da câmara e esta casa é de ____   metros. 
Considere: 
- a câmara escura um cubo de aresta igual a 36 cm; 
- altura da imagem formada igual a 0,5 cm 

a) 432 
b) 216 
c) 108 
d) 12 

88 – Um técnico em mecânica recebeu a informação que uma 
placa metálica de área igual a 250 cm2, enviada para análise em 
laboratório especializado, retornara. Os resultados da análise de 
dilatação térmica dessa placa estavam descritos em uma tabela. 
 

Medida 
inicial 

Medida 
final 

Temperatura 
inicial 

Temperatura 
final 

250,00 cm2 251,00 cm2 32 ºF 212 ºF 
De acordo com dados da tabela pode-se afirmar, corretamente, 
que o coeficiente de dilatação superficial, em ºC-1, do material que 
compõe a placa vale 

a) 2,0 . 10-5. 
b) 2,2 . 10-6. 
c) 4,0 . 10-5. 
d) 4,4 . 10-6. 

90 – Assinale a alternativa correta tendo como base
conhecimentos sobre os defeitos da visão,  

a) a miopia pode ser corrigida com o uso de lentes
convergentes; 

b) a hipermetropia pode ser corrigida com o uso de lentes
divergentes; 

c) uma pessoa míope, cujo o ponto remoto se encontra a
50 cm do globo ocular, deve usar uma lente com vergência
igual a – 0,005 di; 

d) uma pessoa hipermetrope, que tem seu ponto próximo a 50
cm do globo ocular, para que possa enxergar nitidamente
objetos situados a 25 cm de distância deve usar uma lente
com vergência igual a 2 di. 

89 – Considere uma máquina térmica que funciona em ciclos,
tal como indica o gráfico da pressão em função do volume
apresentado abaixo: 
Observação: as linhas pontilhadas que determinam os
segmentos AB e DC são paralelas ao eixo V, de maneira
análoga, as linhas pontilhadas que determinam os segmentos
DA e BC são paralelas ao eixo P. 
 
 
 
 
 
 
 
Nesse caso, podemos afirmar, corretamente, que 

a) o trabalho resultante é nulo. 
b) o ciclo é formado por duas transformações isocóricas e duas

isobáricas. 
c) o ciclo é formado por duas transformações isotermas e duas

isobáricas. 
d) todas as transformações ocorridas no ciclo foram

adiabáticas. 

P2 

 

V1 V2 

P 
A B 

C D 
V 

P1
 

A N
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94 – Um eletricista necessita construir um aquecedor elétrico. 
Para isso, utilizará um fio de níquel-cromo enrolado em um 
cilindro de cerâmica. 
Com base nos dados a seguir, calcule, em metros, o comprimento 
do fio que será necessário. 
Dados: 
 - Voltagem utilizada: 120 V 
 - Potência desejada do aquecedor: 2400 W 
 - Fio de níquel-cromo com 1 mm2 de área transversal 
 - Resistividade do fio: ρ =  1,5 . 10-6 Ω m 

a) 1,0 
b) 2,0 
c) 3,0 
d) 4,0 
 

95 – O circuito abaixo é composto de: 
• uma fonte de alimentação ideal que fornece uma

diferença de potencial (ddp) igual a V, 
• um amperímetro ideal que indica uma intensidade de

corrente elétrica I, 
• uma chave liga-desliga (Ch), inicialmente fechada, e 
• três resistores (R1, R2 e R3) de resistência elétrica igual

a R, cada um. 
A intensidade da corrente indicada pelo amperímetro após a
chave ser aberta  

 
a) permanecerá inalterada. 
b) aumenta para 1,5 I. 
c) aumenta para 2,0 I. 
d) diminui. 

 

96 - Uma espira circular, de raio igual a 10 cm, percorrida por
uma corrente elétrica de intensidade igual a 50 mA produz, no
centro da espira, um vetor indução magnética de intensidade B.
Para se obter um valor igual a 2B, mantendo constante a
intensidade de corrente elétrica e o mesmo meio (µ0), é
necessário que o novo raio da espira seja, em cm, de: 
Dado: A

m.T10.4 7
0

−π=µ  

a) 1,0 
b) 2,5 
c) 5,0 
d) 20,0 
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AS QUESTÕES DE  01  A  24  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
05 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 

Leitores vorazes 
 
Para satisfazer fãs cada vez mais ansiosos, editoras 
encurtam intervalos entre livros de séries 
 
     Não é só a maneira de ver séries televisivas que está 
mudando com as chamadas maratonas, em que todos os 
episódios são vistos de uma vez só. Os leitores também 
estão cada vez mais ansiosos para saber como continua a 
história dos personagens de livros. 
     A pressão do público pela sequência de títulos que 
compõem séries vem influenciando os lançamentos 
editoriais no exterior e no Brasil. 
     “As pessoas estão consumindo cada vez mais rápido o 
livro, então conseguimos um intervalo menor do que um 
ano para lançar um segundo volume”, diz Alessandra Ruiz, 
da editora Gutenberg, que pretende diminuir o espaço 
entre seus lançamentos para seis meses a partir de 2015. 
     Pascoal Soto, diretor da Leya, observa que o 
comportamento do leitor brasileiro está ficando cada vez 
mais parecido com o do americano. Ele diz: “Os livros, 
especialmente os best-sellers, têm essa dinâmica rápida há 
muito tempo nos mercados mais maduros, isso é muito 
próprio dos produtos de massa. 
     Para o professor da Unesp João Luís Ceccantini, isso 
pode revelar “um apego à quantidade e ao mais do 
mesmo”. 

Folha de S. Paulo, 15/03/2014, adaptado 

 

01 – Baseando-se nas ideias apresentadas no texto, pode-se
afirmar que o título Leitores Vorazes expressa 

a) o novo tipo de leitor que se forma dentro da atual sociedade,
ou  seja, aquele  que exige do mercado editorial uma
quantidade cada vez maior de publicações de uma série, num
intervalo de tempo  mais curto. 

b) uma crítica ao novo tipo de leitor que vem obrigando o
mercado editorial a produzir uma literatura de massa, a qual
se caracteriza por livros com histórias curtas e enredos
independentes. 

c) o objetivo principal do texto,  que é estabelecer um paralelo
entre o leitor brasileiro e o americano, demonstrando as
diferenças e semelhanças que há entre eles. 

d) o surgimento de um público-leitor mais preparado para  uma
leitura bastante reflexiva e densa, uma vez que os best-
sellers já são consumidos há muito tempo. 

02 – Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
relacionada ao primeiro parágrafo. 

a) Os personagens de livros são mais atraentes que os da TV, 
pois estimulam a imaginação das pessoas. 

b) Atualmente, leitores têm demonstrado o mesmo interesse de 
telespectadores, no que diz respeito às histórias em séries. 

c) O sucesso das histórias em séries na TV vem de sua 
exibição por meio de maratonas, o que tem inspirado 
escritores a produzir histórias longas. 

d) A televisão e o livro, apesar de serem veículos de 
comunicação diferentes, tornam-se semelhantes ao 
proporcionar às pessoas emoção e divertimento, por meio de 
histórias fictícias. 

03 – Em uma das alternativas abaixo, não se explicita a
justificativa das editoras em encurtar o intervalo entre livros e
séries. Assinale-a.  

a) A maneira de ver séries televisivas está mudando com as
chamadas maratonas, em que todos os episódios são vistos
de uma vez só.  

b) A pressão do público pela sequência de títulos que
compõem séries influencia os lançamentos editoriais no
Brasil. 

c) Alessandra Ruiz pretende diminuir o espaço entre seus
lançamentos para seis meses a partir de 2015. 

d) Pascoal Soto diz que isso é muito próprio dos produtos de
massa. 

04 – Considerando o que se afirma no texto, assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo. 

A afirmação do professor João Luís Ceccantini – “isso pode 
revelar ‘um apego à quantidade e ao mais do mesmo’ ”  (linhas 
21 a 23) –  expressa a ________ que impulsiona o mercado 
editorial a encurtar os intervalos entre as publicações de livros de 
séries.  

a) divergência 
b) contradição 
c) objeção 
d) causa  

05 – Leia: 

Nas cozinhas modernas é comum ver tecnologias como o
cooktop um fogão moderno com sistema de indução
eletromagnética. 

Sobre o emprego da vírgula no período acima, coloque (C)
para a afirmação correta e (E) para a errada. Em seguida, assinale
a alternativa com a sequência correta. 

(   ) Depois do adjetivo modernas, deve haver uma vírgula
 para assinalar a anteposição do adjunto adverbial. 
(   ) Depois da palavra cooktop, deve haver uma vírgula para
 isolar o aposto. 
(   ) O adjetivo moderno deve ficar entre vírgulas, pois é
 adjunto adnominal. 

a) C, E, E 
b) E, C, C  
c) C, C, E  
d) E, E, C  
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06 – Assinale a alternativa em que há erro na flexão de gênero
do substantivo em destaque. 

a) O comichão é uma sensação cutânea desconfortável que
 leva o indivíduo a coçar ou friccionar a pele. 
b) O anátema é uma sentença de maldição usada pela Igreja
 para excomungar alguém. 
c) O apêndice é uma parte acessória de um órgão, ou que  lhe 

é contínua. 
d) O edema é o acúmulo anormal de líquido nos tecidos do
 organismo. 

07 – Marque a alternativa correta quanto à regência nominal em
destaque. 

a) Esta atitude é passível a cárcere privado. 
b) O evento será propício da permanência dos funcionários na

empresa. 
c)  O desprezo com bens materiais ajudou-o na superação da

tragédia. 
d) Residente na avenida principal, convivia diariamente com o

barulho do trânsito intenso. 

08 – Assinale a alternativa em que a indicação do processo de
formação de palavras colocado entre parênteses está correta em
relação à palavra em destaque na frase. 

a) Seu João era homem sério; não gostava das amolações dos
moleques. (redução) 

b) O mundo ficou boquiaberto com a ousadia da ação
terrorista daquele grupo radical. (hibridismo) 

c) O tique-taque do relógio parecia uma bomba sobre a cabeça
do homem insone e cheio de remorso. (justaposição) 

d) O acontecimento da tarde, principalmente para as mulheres,
era a inauguração da bela sapataria com vitrines
convidativas. (parassíntese) 

09 – Considere os versos seguintes. 

O mundo é um palco; os homens e as mulheres, 
meros artistas, que entram nele e saem. 
Muitos papéis cada um tem no seu tempo; 
sete atos, sete idades. 

Assinale a alternativa correta quanto à classificação sintática
dos termos.  

a) Os homens e as mulheres é sujeito composto. 
b) É um palco é predicado verbo-nominal. 
c) Meros artistas é predicado verbal. 
d) Muitos papéis é sujeito simples. 

10 – Assinale a alternativa em que o acento grave indicador de 
crase foi empregado incorretamente. 

a) Refiro-me àquele assunto sobre o qual conversamos na 
 semana passada. 
b) O gerente estava disposto à colaborar com os 
 funcionários. 
c) A maioria dos brasileiros prefere o futebol à natação. 
d) Chegamos às nove horas em Porto Seguro. 

11 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque 
apresenta erro de ortografia. 

a) As crianças riam e perdiam-se em meio à espuma que 
aumentava de tanto enxampuarem as pequenas cabeças. 

b) A lama acumulada e trazida pelas chuvas incessantes 
transformou a pequena e simpática vila em um enxurreiro. 

c) O encerador era um encherido – essa era a conclusão de Tia 
Maristela sobre aquele senhor simpático, bom de prosa, que 
trabalhava mas falava. 

d) Achava divertido descobrir os diferentes significados das 
palavras: enchouriçado era perfeito para o Tico, que 
adorava encrespar-se com seus colegas de sala. 

12 – Em relação aos verbos em destaque abaixo, assinale a
alternativa em que há erro de concordância. 

a) Está havendo muitas manifestações públicas em nosso país. 
b) No cartaz, o aviso era bem claro: “Não se pode cortar as

árvores desta área verde.” 
c) Os 80% dos alunos do colégio participaram ativamente das

reivindicações para mudança do horário escolar. 
d) Ele tinha um bom emprego, uma casa confortável, uma bela

família, ótimos amigos, nada, porém, parecia ajudá-lo a sair
do estado de depressão em que se encontrava. 

13 – Leia: 

A carona solidária é uma alternativa simples e eficaz para o 
trânsito caótico da capital paulistana. É uma medida que 
independe de decisão político-administrativa. A ideia surgiu em 
vários lugares com objetivo semelhante: economia de tempo e 
dinheiro. 

Analise as afirmações: 

I.   Há no texto apenas dois adjetivos uniformes. São eles: 
     simples e eficaz. 
II. O plural do adjetivo composto político-administrativa é 
     político-administrativas. 
III. Paulistana é um adjetivo simples. 
IV. Não há adjetivo derivado no texto. 

Estão corretas apenas  

a) I e IV. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 

14 – Leia: 

O autismo não tem cura, (1)no entanto o diagnóstico
precoce faz toda a diferença, (2)pois ele colabora com o
tratamento do autista. 

As orações coordenadas sindéticas em destaque classificam- 
-se, respectivamente, como 

a) explicativa e conclusiva. 
b) adversativa e conclusiva. 
c) explicativa e adversativa. 
d) adversativa e explicativa. 

A N U L A D  A
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15 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque é
complemento nominal. 

a) Aquele administrador distribuiu dinheiro público a seus
 familiares. 
b) O sistema público de educação necessita de reformas
 urgentes e eficazes. 
c) A construção dos estádios para a Copa do Mundo trará
 alguns prejuízos para os cofres públicos. 
d) O grande poeta Manoel de Barros evidencia a
 complexidade das coisas simples em sua obra.  

16 – Relacione as colunas quanto à conjugação dos verbos 
em destaque e, em seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta. 

1- O garoto olhou pela janela 
a noite enluarada. 

2- Havia tempo para mais 
uma conversa séria. 

3- Se buscarmos respostas, 
certamente as acharemos. 

4-Não desistas de teus 
objetivos.  

5- Eu jamais imaginaria 
encontrá-lo outra vez.  

(   ) futuro do pretérito do 
indicativo 

(   ) futuro do subjuntivo 
(   ) pretérito perfeito do 

indicativo 
(   ) pretérito imperfeito do 

indicativo 
(   ) imperativo negativo 
 

a) 3 – 5 – 2 – 4 – 1  
b) 5 – 3 – 2 – 1 – 4 
c) 3 – 4 – 2 – 5 – 1 
d) 5 – 3 – 1 – 2 – 4  

17 – Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta
de figuras de linguagem presentes nos textos abaixo. 

I- “... só resta ao homem (estará equipado?)/ a dificílima
dangerosíssima viagem/ de si a si mesmo:/ pôr o pé no chão/
do seu coração...” 

II- “... o chiclets ora se contrai/ ora se dilata,/ e consubstante ao
tempo, se rompe,/ interrompe, embora logo se remende,/ e
fique a romper-se, a remendar-se...” 

III- “ E não importa se os olhos do mundo inteiro/ Possam estar
por um momento voltados para o largo/ Onde escravos eram
castigados...” 

a) metáfora, antítese, metonímia 
b) metonímia, hipérbole, metáfora 
c) prosopopeia, metáfora, eufemismo 
d) hipérbole, eufemismo, prosopopeia 

18 – Leia: 

Ao chegar à idade de dar acordo da vida, achou-se em casa 
de um barbeiro (1) que dele cuidava, porém (2) que nunca lhe 
disse (3) se era ou não seu pai ou seu parente, nem tampouco o 
motivo (4) por que tratava da sua pessoa. 

Considerando as orações subordinadas em destaque no texto 
acima, assinale a alternativa que traz a correta classificação de 
uma delas. 

a) oração 1:  adjetiva   explicativa 
b) oração 2: substantiva  subjetiva 
c) oração 3: adverbial condicional 
d) oração 4: adjetiva restritiva 

19 – Observe: 

I. O gosto que Ana tinha pelos livros era conhecido por 
       todos.  
II. Você está cercado de amigos com quem poderá contar pela 
       vida inteira. 
III. O dinheiro foi tirado do caixa eletrônico pela mulher 
       misteriosa que estava com uma mala preta. 

Os termos acima em destaque classificam-se como agente 
da passiva em 

a) III apenas. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I e II. 

20 – Não há advérbio ou locução adverbial em: 

a) “Esta página, imaginamo-la profundamente emocionante e 
trágica.” 

b) “Eu vou tirar você de mim/ Assim que descobrir/ Com 
quantos nãos se faz um sim.” 

c) “...Sua feição era triste, distante... mas essa feição nunca me 
pareceu tão distinta, tão altiva.” 

d) “A raça humana risca, rabisca, pinta/ A tinta, a lápis, carvão 
ou giz/ O rosto da saudade/ que traz do gênesis.” 

21 – Assinale a alternativa em que o verbo passar é transitivo 
direto e indireto. 

a) “Passarão as profecias, também todas as línguas; a ciência 
um dia acabará.” 

b) “Embora passassem privações no corpo, as almas dos 
homens enchiam-se da esperança de vislumbrar a nova 
pátria.” 

c) “A Eletropaulo adverte: jogar tênis velhos nos fios dos 
postes pode causar curto-circuito e passar chulé para a rede 
elétrica.” (texto de grafitagem) 

d) “E a garota ficava a imaginar a fada, que passava pelo 
buraco da fechadura, magicamente, num cortejo de luzinhas, 
tomando forma e levando seu pequenino dente para 
sempre.” 

22 – Leia:  

O Sol era a referência de direção para deixar aquele inferno
e caminhar, meu Deus, mas em direção a quê? 

Em relação aos vocábulos em destaque no texto acima, é
correto afirmar que 

a) todos são tônicos. 
b) apenas para é átono. 
c) para e mas são átonos. 
d) para e quê são tônicos. 
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24 – Assinale a alternativa em que a oração em destaque é 
subordinada adverbial concessiva. 

a) Por mais que a população pedisse novas creches, o 
 Estado não as construía. 
b) Os lucros das empresas iam aumentando, à proporção 
 que se reduziam os custos. 
c) O documento foi entregue ao presidente do júri para que 
 todos comprovassem a sua autenticidade. 
d) Muitos membros do clero fazem opção pelos pobres e 
 injustiçados como fez Jesus dois mil anos atrás. 

23 – Observe:  

I. E, minha senhora, desde aquele dia, 
    as coisas ficaram mal para mim, 
    e vós, filha de Dom Paio Muniz, 
    tendes a impressão de que eu possuo 
    roupa luxuosa para vós. 

II. Filha de Dom Paio Muniz, desde aquele dia,  
     as coisas ficaram mal para mim. 
     Minha senhora, tendes a impressão 
     de que eu possuo roupa luxuosa para vós.  

A respeito dos termos em destaque, assinale a alternativa 
com a afirmação correta. 

a) Em I e II, todos os termos são apostos. 
b) Em I, todos os termos são apostos e, em II, todos são 

vocativos. 
c) Em I, os termos são, respectivamente, aposto e vocativo. E 

em II, são vocativo e aposto. 
d) Em I, os termos são, respectivamente, vocativo e 

aposto. E em II, são vocativos.  

AS QUESTÕES DE  25  A  48  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 

Read the text and answer questions 25, 26, 27, 28 and 29. 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 

The Goose and the Golden egg 

 There was once __________ Countryman who 
possessed the most wonderful Goose you can imagine, 
for every day when he visited the nest, the Goose had 
laid a beautiful, glittering, Golden egg. 
 The Countryman took the eggs to the market and 
soon began to get rich. But he grew impatient with 
__________ Goose because she gave him only a single 
Golden egg a day. He was not getting rich fast enough. 
 Then one day, after he had finished counting his 
money, he thought that he could get all the Golden eggs 
at once by killing the Goose and cutting it open. But 
when he killed her, he didn’t find a single Golden egg 
and his precious Goose was dead.  

(Adapted from “The Goose and the Golden egg”) 

GLOSSARY 
nest – ninho 
glittering – brilhante 

25 – Fill in the blanks, in the text, with the appropriate articles, 
respectively: 

a) a / a   
b) a / the  
c) the / a  
d) the / the 

26 – “can”, (line 2), gives us an idea of 

a) intention.  
b) necessity. 
c) deduction.  
d) possibility. 

27 – “At once”, in bold type in the text, can be replaced by 

a) at the same time. 
b) a long time ago. 
c) in a short time. 
d) all the time. 

28 – “enough”, underlined in the text, is  

a) a preposition. 
b) an adjective. 
c) an adverb. 
d) a verb. 

29 – Based on the text, 

a) after some time the Countryman sold the Goose at the
market. 

b) the Countryman killed his Goose because of his greed. 
c) the Countryman found many eggs inside the Goose. 
d) the Goose laid eggs once a week. 
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Read the text and answer question 30 and 31. 

Investigators trying to find out what happened to a Malaysia
Airlines jet that disappeared en route to Beijing on Saturday
morning were examining the causes of plane crashes: mechanical
failure, pilot error, bad weather. But the discovery that two of the
passengers were carrying stolen passports also raised the
possibility of criminal violence. 

(Adapted from “Passport Theft adds mystery of missing Malaysia
Airlines Jet”)

GLOSSARY 
raised – aumentou, ampliou 

30 – “find out”, in bold type in the text, is closest in meaning to 

a) discover.  
b) think. 
c) reach. 
d) have. 

31 – The underlined verbs in the text are in the 

a) present progressive. 
b) past progressive. 
c) simple present. 
d) future.  

Read the text and answer questions 32 and 33.  
Don’t drink and ride 

Alcohol can increase your risk of being hurt in a car accident,
even if you aren’t behind the wheel. A new University of
Michigan study reports that men who have been drinking are 50
percent more likely to experience a serious injury during a car
accident than sober passengers. 

32 – According to the text, all the alternatives are correct,
except: 

a) Based on a study, men who have been drinking will probably
be hurt in an accident. 

b) Drunk passengers suffer more injuries than those who don’t
drink anything. 

c) The risk of being hurt in a car accident is higher when you
drink alcohol. 

d) Only the drivers can suffer injuries in a car accident. 

33 – The word “who”, underlined in the text, can be replaced by 

a) whose. 
b) which. 
c) whom. 
d) that. 

Read the extract and answer questions 34, 35, 36, 37 and 38. 
 
1 
 
 
 

5 

A very healthy food 
       A recent study, carried out by the Federal University 
of Pará, concluded that açaí helps prevent cardiovascular 
diseases, such as heart attacks and strokes. The fruit also 
has other benefits for our health: it helps the intestines 
work well and efficiently. It also delays the aging process 
in cells. In addition to all these benefits, other studies 
done recently _________ that the fruit is also good for 
our sight and stimulates our memory. 

         (Adapted from www.maganews.com) 

GLOSSARY 
carried out – realizado 
stroke  – derrame 

35 – “delays”, (line 5), is closest in meaning to 

a) stops. 
b) prevents. 
c) postpones. 
d) accelerates. 

34 – Fill in the blank with the correct verb tense: 

a) shows 
b) showing 
c) has shown  
d) have shown 

36 – All words, taken from the text, are adverbs, except: 

a) well 
b) healthy 
c) recently 
d) efficiently 

37 – “such as”, (line 3), is closest in meaning to 

a) so. 
b) then. 
c) instead. 
d) for example. 

38 – Choose the word below that refers to one of the five 
senses: 

a) sight  
b) aging 
c) health 
d) memory 

Read the text and answer questions 39, 40, 41 and 42. 

 
1 
 
 
 

5 
 
 

The sun and the moon 
The sun is a star.  It’s a ball of fire. The moon is rocky and 
hard. It’s not hot. The sun sends out light, but the moon 
doesn’t. In fact, the moon reflects the light. 
The moon is about 240.000 miles away from us; the sun is 
93 million miles; that’s why the moon looks almost as 
large as the sun.          

GLOSSARY 
send out – produzir 

39 – Based on the text, all the alternatives are correct, except: 

a) The moon is nearer to the earth than the sun is. 
b) The moon doesn’t make its own light. 
c) The sun just reflects the moon light. 
d) The sun is larger than the moon. 

A N U L A D  A
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41 – The underlined words, in the text, are 

a) adjectives. 
b) pronouns. 
c) adverbs. 
d) nouns.   

42 – “almost”, in bold type in the text, is closest in meaning
to________ , except:   

a) approximately 
b) entirely 
c) close to 
d) nearly  

Read the text and answer question 43. 

Dear Matthew, 
I was really upset to hear about your accident. It sounds terrible!
You’re lucky to have only one broken leg! Hope you’re back on
your feet soon! 
                                             Love, Rachel 

43 – We can infer that the text is a 
a) get well message.  
b) piece of advice.  
c) business letter. 
d) love letter. 

Read the cartoon and answer questions 44 and 45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSSARY 
snap –  perder o controle, não se conter 

44 – Reading the cartoon leads to the conclusion that the police
officer arrested the English teacher, because 
a) he didn’t know English grammar. 
b) she wrote the question wrong. 
c) the grammar was not correct. 
d) vandalism is not allowed. 

45 – “excuse” is closest in meaning to, except: 

a) justification. 
b) explanation.  
c) accusation. 
d) reason. 

Read the text and answer questions 46, 47 and 48. 

1 

 

 
5 

 

 

Laura had parked her car __________ a local shopping 
mall, and she was taking a shortcut through the side door 
__________ a restaurant. Halfway across the restaurant, 
she spotted her father eating a hamburger and French fries; 
he often eats there. She sneaked up behind him, put her 
hand over his shoulder, took a French fry off the plate, 
dipped it in the ketchup, and ate it. Then she realized that 
the man was not her father! She was so embarrassed! She 
couldn’t say a word! 

GLOSSARY 
shortcut – atalho  
spotted – avistou, viu, notou 
sneaked up – de mansinho, sorrateiramente, na ponta dos pés 
dipped – mergulhou, molhou 

46 – Fill in the blanks with the correct prepositions, 
respectively: 

a) in / on 
b) on / of 
c) at / of 
d) at / on 

40 – According to the text, we can infer that 

a) the moon and the sun are the same size. 
b) the moon is smaller than the sun.  
c) the sun is smaller than the moon.  
d) the moon and the sun are small.  

47 – “so embarrassed”, in bold type in the text, is closest in 
meaning to, except: 

a) extremely comfortable  
b) pretty disconcerted  
c) really red-faced  
d) very ashamed 

48 – According to the text,  

a) Laura was very pleased taking a French fry off the plate. 
b) the man eating a hamburger was Laura’s father. 
c) Laura ordered hamburger and French fries.  
d) Laura’s father often eats in that restaurant. 

A N U L A D  A
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AS QUESTÕES DE  49  A  72  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 

50 – Se a > 0, b > 0, c > 0 e c ≠ 1, então é correto afirmar que 

a) ( ) ).b(log)a(logbalog ccc +=+  
b) ( ) ).b(log)a(logbalog ccc ⋅=+  
c) ).b(log)a(log)ab(log ccc +=  
d) ).b(log)a(log)ab(log ccc ⋅=  

51 – Os especialistas alertam que é preciso beber, em média, 2
litros de água por dia. Isso equivale a 10 copos com capacidade
de 200 cm3. Um copo cilíndrico com esta capacidade e 2 cm de
raio da base tem, aproximadamente, ______ cm de altura.
(Considere π = 3) 

a) 17 
b) 18 
c) 19 
d) 20 

49 – Seja a equação x3 – 5x2 + 7x – 3 = 0. Usando as relações de
Girard, pode-se encontrar como soma das raízes o valor 

a) 12. 
b) 7. 
c) 5. 
d) 2. 

52 – Se f(x) = ax + b é uma função tal que 
3
4)0(f =  e f(–1) = 1,

então o valor de “a” é  

a) 1. 
b) 2. 
c) 2

1 . 

d) 2
3 . 

53 – Seja )20sen.i20(cos3z °+°=  um número complexo na
forma trigonométrica. Assim, z2 é igual a 

a) 3(cos 20° + i.sen20°). 
b) 3(cos 40° + i.sen 40°). 
c) ).20sen.i20(cos32 °+°  

d) ).40sen.i40(cos32 °+°  

54 – O valor do determinante 
432
201
201

−−  é 

a) –2. 
b) 0. 
c) 1. 
d) 2. 

Rascunho 
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61 – Um trapézio isósceles tem base maior e base menor 
medindo, respectivamente, 12 cm e 6 cm. Se esse trapézio tem 
altura medindo 4 cm, então seu perímetro é ____ cm. 

a) 22 
b) 26 
c) 28 
d) 30 

62 – Uma esfera de raio R = 3 cm foi cortada ao meio, gerando 
duas semi-esferas. A área da superfície de cada semi-esfera é 
_____ π cm2. 

a) 20 
b) 22 
c) 25 
d) 27 

63 – A reta r,  de  equação  y + 2x – 1 = 0,  corta o eixo x  em
x = a e o eixo y em y = b. Assim, a + b é igual a 

a) 3. 
b) 2. 
c) 3/2. 
d) 1/2. 

64 – A tabela apresenta as notas dos alunos de uma turma em uma
prova. A mediana dos dados da tabela é 

a) 3,5. 
b) 4,5. 
c) 3. 
d) 4. 

 

 

Notas Frequência (fi) 
1 
2 
3 
4 
5 

2 
4 

14 
9 
6 

Total 35 

x x x

x

wz

y
x

x

65 – Um pódio é composto por três paralelepípedos retângulos
justapostos, conforme mostra a figura. Ao considerar x  =  5 dm,
y = 2 dm, z = 6 dm e w = 4 dm, o volume desse pódio, em dm3, é 

a) 150. 
b) 200. 
c) 250. 
d) 300. 

 

66 – Seja ABC um triângulo isósceles de base BC = (x+3) cm, 
com AB = (x+4) cm e AC = (3x–10) cm. A base de ABC mede 
______ cm. 

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

55 – A função f(x) = x2 – 2x – 2 tem um valor ________, que é 
______ . 

a) mínimo; –5 
b) mínimo; –3 
c) máximo; 5 
d) máximo; 3 

56 – Em um triângulo ABC, retângulo em C, a razão 
Âcos
B̂sen  é 

igual a 

a) 
BC
AC . 

b) 
AC
AB . 

c) 1. 
d) 2. 

57 – Se 
13
4cos.sen =βα  e 

65
36cos.sen =αβ , então 

)(sen β+α  é igual a 

a) 65
56 . 

b) 65
40 . 

c) 36
13 . 

d) 56
13 . 

58 – Existe  uma  reta  passando  pelos  pontos  (1, 4), (t, 5) e 
(–1, t). A soma dos possíveis valores de t é 

a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 

59 – Na figura, A e B são pontos da circunferência e CD  é seu 
diâmetro. Assim, o ângulo BÂC mede 

a) 20°. 
b) 30°. 
c) 50°. 
d) 60°. 
 
 

30° 

80° 

C D 

A 
B 

60 – Seja O o centro da circunferência α: (x – 1)2 + (y – 3)2 = 9. O 
ponto P(3,2) é  

a) interior a α, estando mais próximo de α do que de O. 
b) interior a α, estando mais próximo de O do que de α. 
c) pertencente a α. 
d) exterior a α. 
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Rascunho 67 – Na figura, ABCD é um quadrado formado por pequenos 
quadrados de lado x divididos por uma de suas diagonais. Assim, 
a área sombreada, em função de x é 

a) 
2
x15 2

. 

b) 
2
x13 2

. 

c) 5,5x2. 
d) 3,5x2. 

x 

x 

x 
A B

CD

68 – Os dados da tabela referem-se às porcentagens de aumento 
salarial aplicadas nos últimos 6 anos em uma determinada 
empresa. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
8% 9% 11% 10% 8% 8% 

 
Os percentuais que correspondem à moda e à média desses 

dados, respectivamente, são 

a) 8 e 9. 
b) 9 e 10. 
c) 8 e 9,2. 
d) 8,8 e 9,2. 

69 – A metade do número de anagramas da palavra PRISMA 
que começam por S é 

a) 10. 
b) 20. 
c) 30. 
d) 60. 

70 – Seja a função real 
1x

5x)x(f
−

+
= . A sentença que 

completa corretamente a expressão do conjunto domínio 
D = {x ∈ IR / ___ } dessa função é 

a) x > 1. 
b) x ≠ 1. 
c) x > 0. 
d) x ≠ 0. 

71 – Ao simplificar a expressão (1 + cos x)(1 – cos x), tem-se 

a) 2. 
b) sen2x. 
c) cos2x. 
d) 2 + cos2x. 

72 – Quatro números estão em PA de razão 3. Se o primeiro
termo somado ao último é igual a 19, então o primeiro termo é 

a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
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77 – Um veículo movimenta-se sobre uma pista retilínea com 
aceleração constante. Durante parte do percurso foi elaborada 
uma tabela contendo os valores de posição (S), velocidade (v) e 
tempo (t). A elaboração da tabela teve início no exato momento 
em que o veículo passa pela posição 400 m da pista, com 
velocidade de 40 m/s e o cronômetro é disparado. A seguir é 
apresentada esta tabela, com três incógnitas A, B e C. 

S (m) v (m/s) t (s) 
400 40 0 
A 30 2 
B 0 C 

A partir dos valores presentes na tabela é correto afirmar que as 
incógnitas, A, B e C, têm valores, respectivamente, iguais a: 

a) 450, 500 e 5 
b) 470, 560 e 8 
c) 500, 600 e 6 
d) 500, 620 e 7 

78 – Uma mola está presa à parede e ao bloco de massa igual a
10 kg. Quando o bloco é solto a mola distende-se 20 cm e
mantém-se em repouso, conforme a figura mostrada a seguir.
Admitindo o módulo aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, os
atritos desprezíveis e o fio inextensível, determine, em N/m, o
valor da constante elástica da mola. 

 
a) 5 
b) 20 
c) 200 
d) 500 

 

 

 

 

 

79 – Durante um experimento foi elaborado um gráfico da
intensidade da força horizontal resultante (F) aplicada sobre um
bloco que se desloca (d) sobre um plano horizontal, conforme é
mostrado na figura a seguir. Determine o trabalho, em joules,
realizado pela força resultante durante todo o deslocamento. 

 
a) 300 
b) 450 
c) 600 
d) 900 

 

 

 

 

AS QUESTÕES DE  73 A 96  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 

73 – Das alternativas abaixo, assinale aquela que corresponde à
unidade derivada no Sistema Internacional para a grandeza força. 

a) 2

2

s
mkg  

b) 2
2

s
mkg  

c) 
s
mkg  

d) 2s
mkg  

74 – Uma partícula “X” deve estar em equilíbrio sob a ação de 
três forças coplanares e concorrentes de mesmo módulo e 
distribuídas de maneira a formar três ângulos. Os valores desses 
ângulos são, em graus, iguais a  

a) 120; 120 e 120. 
b) 120; 150 e 90.  
c) 150; 135 e 75. 
d) 45; 45 e 270. 

75 – Dois vetores A
r

 e B
r

 de módulos, respectivamente, iguais a
A
r

 e B
r

 formam entre si um ângulo agudo cujo cosseno é igual

a cos α . Neste caso, o módulo da resultante R
r

da soma vetorial

entre esses dois vetores pode ser determinado por  

a) ( )α−⋅⋅−+= o
rrrrr

180cosBABAR
222

. 

b) 
222

BAR
rrr

+= . 

c) BAR
rrr

+= . 

d) BAR
rrr

−= .  

76 – Um objeto real é colocado a uma distância “p” de um 
espelho esférico côncavo que apresenta raio de curvatura igual a 
20 cm. Observa-se que este espelho conjuga uma imagem real e 
4 vezes maior que o objeto. Com base nestas informações, pode-
se afirmar que a imagem é ___________ e a distância p vale 
_________ cm. 
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche 
corretamente as lacunas da questão. 

a) direita, 7,5 
b) direita, 12,5 
c) invertida, 7,5 
d) invertida, 12,5 

A N U L A D  A
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85 – Uma esfera de raio igual a 15 cm é abandonada no início 
de um tubo de 150 cm de comprimento, como mostrado na 
figura, o início da esfera coincide com o início do tubo vertical. 
Sabendo que o corpo é abandonado em queda livre, num local 
onde o módulo da aceleração da gravidade vale 10 m/s2, 
determine o tempo exato, em s, que a esfera gasta para atravessar 
completamente o tubo. 

 
 
 

a) 0,02 
b) 0,06 
c) 0,3 
d) 0,6 

 

 
 

 

84 – Uma emissora de rádio AM, emite ondas eletromagnéticas
na frequência de 800 kHz.  Essas ondas possuem um período de
____ µs. 

a) 0,125 
b) 1,250 
c) 12,50 
d) 125,0 

86 – Sabendo-se que o limiar da audição humana é de 
10-12 W/m2, mediu-se, ao lado de um motor em funcionamento, 
a intensidade do som gerado como sendo de 10-3 W/m2. 
Portanto, o nível sonoro medido é de ____ dB. 

a) 9 
b) 15 
c) 36 
d) 90 

87 – Um sistema hidráulico é representado a seguir com 
algumas medidas indicando a profundidade. Nele há um líquido 
de densidade igual a 10³ kg/m³ em repouso. O sistema 
hidráulico está em um local onde o módulo da aceleração da 
gravidade é igual a 10 m/s². A superfície do líquido está exposta 
a uma pressão atmosférica igual a 105 Pa. Se um manômetro 
(medidor de pressão) for colocado no ponto A, a pressão 
medida, em 105 Pa, nesse ponto é igual a 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 0,2. 
b) 1,2. 
c) 12,0. 
d) 20,0. 

1,5m 

0,5m 

0,5m 
A 

Superfície  
do líquido 

80 – Uma partícula de massa igual a 500 g está ligada por um 
fio de massa desprezível ao centro da trajetória e executa 
M.C.U. em um plano vertical, ou seja, perpendicular ao solo, 
descrevendo uma circunferência de raio igual a 10 m. Sabe-se 
que, a partícula ao passar pelo ponto A apresenta uma 
velocidade angular de 1 rad/s. Determine a tração no fio, em N, 
quando a partícula estiver exatamente no ponto B, considerando 
o fio ideal, o módulo da aceleração da gravidade no local igual 
a 10 m/s2 e o ponto B exatamente no ponto mais alto da 
trajetória. Todo movimento foi observado por um observador 
fixo no solo. 

 
a) 0,0 
b) 0,8 
c) 6,4 
d) 11,0 

 
 

81 – Em um líquido em repouso dentro de um recipiente
fechado, as pressões nos pontos A e B são, respectivamente,
iguais a 5102 ⋅ Pa e 5105 ⋅ Pa. Se de alguma forma aumentarmos
a pressão no ponto B para 5108 ⋅ Pa e mantivermos os pontos A e
B  nas  mesmas  posições,  a  pressão  no  ponto  A  será  de
____. 510 Pa. 

a) 2 
b) 3 
c) 5 
d) 7 

82 – Numa pista circular de raio igual a 200 m, dois ciclistas, A 
e B, partem simultaneamente e exatamente do mesmo ponto, em 
sentidos contrários e ambos executando M.C.U. O ciclista A com 
velocidade linear constante de 2π m/s e o ciclista B com 
velocidade angular constante de 2102 −⋅π  rad/s. De acordo com 
os dados da questão, é correto afirmar que, 

a) os ciclistas, A e B, chegam ao ponto de partida sempre ao 
mesmo tempo, completando ao mesmo tempo cada volta. 

b) o ciclista A chega ao ponto de partida 100 s antes do ciclista 
B, ou seja, completando a primeira volta antes do ciclista B. 

c) o ciclista B chega ao ponto de partida 100 s antes do ciclista 
A ou seja, completando a primeira volta antes do ciclista A. 

d) o ciclista B chega ao ponto de partida 50 s antes do ciclista 
A, ou seja, completando a primeira volta antes do ciclista A. 

83 – Uma amostra de um gás ideal sofre uma expansão 
isobárica. Para que isto ocorra é necessário que essa amostra 

a) não realize trabalho. 
b) permaneça com temperatura constante.  
c) receba calor e cujo valor seja maior que o trabalho realizado. 
d) receba calor e cujo valor seja menor que o trabalho 

realizado. 
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91 – O gráfico a seguir relaciona a variação de temperatura (T)
para um mesmo calor absorvido (Q) por dois líquidos A e B
diferentes. 
 
 
Considerando: 
-massa de A = mA; 
-massa de B = mB; 
-calor específico de A = cA; 
-calor específico de B = cB. 

 

Pode-se dizer que 
BB

AA
cm
cm  é igual a  

a) 1/3. 
b) 1/2. 
c) 2. 
d) 3. 

A 

B 

Q        Q(joules) 

T (°C) 

40 
20 

80 
60 

0 

92 – Dois espelhos planos, E1 e E2, são colocados no canto de
uma sala, de maneira que o vértice do ângulo formado pelos
espelhos coincide com o do ângulo reto formado pelas paredes.
Os espelhos planos formam um ângulo α entre si e ângulos iguais
a β com as paredes, conforme é mostrado na figura a seguir.
Quando um objeto P é colocado entre as superfícies refletoras
dos espelhos planos formam-se 9 imagens. Portanto, o ângulo β,
em graus, tem valor de: 

 
a) 25 
b) 27 
c) 36 
d) 54 

93 – No circuito abaixo, supondo que a fonte de alimentação V 
fornece uma diferença de potencial (ddp) constante e diferente 
de zero, qual o resistor que dissipará maior potência elétrica? 

 
a) R1 
b) R2 
c) R3 
d) R4 

88 – Um recipiente contém dois líquidos, 1 e 2, imiscíveis e em
repouso em um local onde o módulo da aceleração da gravidade é
constante. Os pontos A, B e C estão, respectivamente localizados
na superfície do líquido 1, na interface entre os líquidos 1 e 2 e no
fundo do recipiente. A pressão atmosférica local é igual a P0, o
recipiente está aberto na parte superior e o líquido 1 está sobre o
líquido 2. 
Um objeto desloca-se verticalmente do ponto A até o ponto C.
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que o gráfico
da pressão (P) em função da profundidade (h) melhor representa a
pressão sobre o objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C h(m) 

P(Pa) 

A B 
0 

P1 

P2 

a) 

C h(m) 

P(Pa) 

A B 

P0 

P1 

P2 
b) 

P1 

P(Pa) 

P2 

0 
A B C h(m) 

c) P(Pa) 
P1 

P2 

P0 

A B C h(m) 

d) 

0 

0 

89 – Uma onda sonora com frequência de 1,6 kHz, ao propagar-
se no ar, com uma velocidade de propagação de 320 m/s,
apresenta um comprimento de onda de ____ metros. 

a) 0,2 
b) 2,0 
c) 5,0 
d) 50,0 

90 – A partir da expressão de dilatação linear 
( T0 ∆⋅⋅α=∆ ll ), pode-se dizer que o coeficiente de dilatação 
linear (α) pode possuir como unidade  

a) C° . 

b) 
C
m
°

. 

c) 1C−° . 

d) 
m
C° . 
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Rascunho 94 – Duas cargas elétricas puntiformes de mesmo valor e de 
sinais contrários são colocadas a uma distância fixa.  No ponto 
médio entre elas, mede-se a intensidade do vetor campo elétrico 
e o potencial elétrico.  Assinale a alternativa que contém os 
resultados corretos para essas medidas. 

a) Intensidade do vetor campo elétrico e potencial elétrico 
nulos. 

b) Intensidade do vetor campo elétrico e potencial elétrico não 
nulos. 

c) Intensidade do vetor campo elétrico nulo e potencial elétrico 
não nulo. 

d) Intensidade do vetor campo elétrico não nulo e potencial 
elétrico nulo. 

96 – No circuito abaixo, com a chave aberta, o amperímetro
indica 1,8 mA, com a chave fechada indicará ___ mA. 

 
a) 1,8 
b) 2,5 
c) 2,7 
d) 3,0 

95 – Considere dois condutores retilíneos (1 e 2) longos, 
paralelos e coplanares, percorridos por correntes elétricas (I1 e 
I2) e um ponto (B) entre os condutores, equidistante dos mesmos. 
Assinale a alternativa que indica uma afirmação fisicamente 
correta em relação a essa situação. 

a) Se os valores de intensidade das correntes elétricas, I1 e I2, 
forem diferentes de zero, o vetor campo magnético no ponto 
B nunca será nulo. 

b) Independente das intensidades e dos sentidos das correntes 
elétricas I1 e I2, o vetor campo magnético no ponto B sempre 
será nulo. 

c) Somente se as correntes elétricas, I1 e I2, estiverem no 
mesmo sentido, e de intensidades iguais, o vetor campo 
magnético no ponto B será nulo. 

d) Somente se as correntes elétricas, I1 e I2, estiverem em 
sentido contrário uma da outra, e de intensidades iguais, o 
vetor campo magnético no ponto B será nulo. 
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AS QUESTÕES DE  01  A  24  REFEREM-SE 
À LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

O rastro divino 

Documentário vê Sebastião Salgado como testemunha 
inigualável da história 

por Rosane Pavam – publicado em 27/03/2015 05:11 
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Fotógrafo ou deus? Uma etnia latino-americana por ele 
fotografada o entendeu como divindade, conta o próprio 
Sebastião Salgado em O Sal da Terra, documentário que 
estreou dia 26 codirigido por seu filho, Juliano Ribeiro 
Salgado, e Wim Wenders. E assim o filme parece vê-lo, 
uma vez que jamais mostra o contexto fotográfico em 
que suas imagens foram realizadas. Não houve 
fotógrafos antes ou depois desse Salgado, nem 
influências nem agências como a Magnum a orientá-lo... 
No filme, ele é o ser único a testemunhar a história 
recente e a interpretá-la com a entonação do ator. 
Nenhuma palavra sobre a ética a circundar seus retratos 
da tragédia humana, sempre tão próximos. Do homem 
que viu dessa altura soberana tanto Serra Pelada quanto 
os sem-terra ou o genocídio em Ruanda, o filme passa a 
construir o perfil de quem, ao refazer a Mata Atlântica 
em sua propriedade, dá lições sobre a reconstrução da 
vida global. A esse Salgado, é permitido não somente 
registrar o cotidiano de uma tribo indígena brasileira 
quanto, ao burlar a vigilância dos preservacionistas, 
presenteá-la com um canivete. O filme constitui, assim, a 
narrativa extensa de suas aventuras que invariavelmente 
culminarão em morte, real ou insinuada nas feições dos 
seres e animais em suas fotografias. 
 
Disponível em http://www.cartacapital.com.br/revista/842/o-
rastro-divino-621.html, acesso em 28/03/2015. 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 

01 – Pela leitura do texto, é correto afirmar que o título expressa 

a) uma afirmação de que algum ser sobrenatural passou por 
lugares desolados e deixou um rastro de esperança. 

b) uma referência à fala do próprio Sebastião Salgado sobre 
uma etnia latino-americana que o entendeu como divindade. 

c) uma contradição com o texto, já que os ambientes descritos 
são tão miseráveis que não apresentam nada de divino. 

d) uma característica comum das tribos isoladas que foram 
fotografadas por Sebastião Salgado: a falta de fé dos 
nativos. 

02 – O texto, ao relatar o trabalho de Sebastião Salgado e o
modo como o documentário retratou o fotógrafo, apresenta 

a) um ponto de vista crítico sobre o documentário que se
concentra nas aventuras do fotógrafo e não mostra os
problemas sociais que circundam suas fotografias. 

b) um elogio incontestável ao trabalho pioneiro de Sebastião
Salgado, já que este descobriu novas etnias e as influenciou
espiritualmente. 

c) uma crítica positiva, com informações técnicas acerca do
documentário produzido sobre a vida e a obra do fotógrafo. 

d) um alerta para que os fotógrafos que se interessem por
trabalhar com tribos isoladas não levem em conta as
necessidades sociais delas. 

03 – Sobre o trecho abaixo, assinale a alternativa correta. 

“A esse Salgado, é permitido não somente registrar o cotidiano 
de uma tribo indígena brasileira quanto, ao burlar a vigilância 
dos preservacionistas, presenteá-la com um canivete.” 

a) O trecho mostra as dificuldades que o fotógrafo enfrentou 
para realizar seu trabalho, precisando presentear a tribo 
para, em troca, fotografá-la. 

b) O trecho é um exemplo das limitações encontradas por 
qualquer pessoa que se disponha a trabalhar em projetos 
sociais, pois é sempre preciso burlar a vigilância para 
realizar o trabalho. 

c) Fica claramente demonstrado no trecho que as necessidades 
da tribo indígena brasileira eram tão grandes que o 
fotógrafo precisava dar a ela presentes.  

d) O trecho reafirma a visão demonstrada no texto de que a 
Sebastião Salgado, tal como a um deus, era permitido, 
inclusive, burlar a vigilância que protegia a tribo. 

04 – Levando em consideração o contexto, a expressão 
“tragédia humana” só não significa 

a) morte. 
b) miséria. 
c) abandono social.  
d) desilusão amorosa. 

05 – Em relação ao período “Em tudo na vida, é razoável que a
verdade prevaleça.”, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. 

(   ) O período é composto por coordenação. 
(   ) O período é simples, portanto coordenado. 
(   ) O período é composto, com presença de oração subordinada

adjetiva. 
(   ) O período é composto, com presença de oração subordinada

substantiva. 

a) V – F – F – V 
b) F – F – F – V 
c) V – F – V – V 
d) F – V – F – V 

06 – Assinale a alternativa em que a oração apresenta sujeito 
indeterminado. 

a) Chegaram os convites para o baile. 
b) Morrem os vícios para que nasçam as virtudes. 
c) Choveram pétalas, enquanto o cortejo passava. 
d) Devolveram a liderança para o grupo de apoio. 

07 – No trecho “Essa era a casa em que havia passado meus
melhores anos.”, em relação ao uso do pronome relativo, pode-se
afirmar que o termo grifado exerce a função sintática de 

a) sujeito. 
b) objeto indireto. 
c) adjunto adverbial. 
d) complemento nominal. 



Página 4

08 – Leia o fragmento da canção a seguir.  

Chega de Saudade – texto adaptado – (Vinícius de Moraes) 

Vai minha tristeza 
E diz a ela que sem ela não pode ser 
Diz-lhe numa prece 
Que ela regresse 
Porque não posso mais sofrer 
Chega de saudade 
A realidade é que sem ela 
Não há paz, não há beleza 
É só tristeza e a melancolia  
Que não sai de mim 
Não sai de mim 
Não sai 
Mas, se ela voltar 
Se ela voltar 
Que coisa linda! 
Que coisa louca! 
Pois há menos peixinhos a nadar no mar 
Do que os beijinhos que darei na sua boca [...] 

Na canção, o uso da conjunção adversativa marca uma mudança
significativa, do ponto de vista semântico, de estado de ânimo do
eu lírico. Marque o trecho que exemplifica essa mudança. 

a) Que coisa linda! 
b) Mas, se ela voltar. 
c) Que sem ela não pode ser. 
d) Porque não posso mais sofrer. 

09 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque
apresenta erro de ortografia. 

a) Não é bom que vocês viajem à noite. 
b) Os recursos não foram concedidos para a viagem. 
c) Obrigado pelo elogio, fico lisonjeado com a sua atenção. 
d) Durante a primavera, os pássaros gorgeavam anunciando a

nova florada. 

10 – De acordo com a frase “Está na hora das onças beberem
água.”, assinale a opção que apresenta abordagem gramatical em
relação à sintaxe. 

a) O sujeito nunca é regido por preposição. No caso em
questão, houve contração da preposição com o sujeito por
questões de eufonia. 

b) O verbo “estar”, indicando tempo, é pessoal, conforme
ocorrência na frase.  

c) O trecho “das onças”, classificado com adjunto adnominal,
não é, gramaticalmente, regido por preposição. Nesse caso,
ocorreu a fusão de uma preposição com ele por questões de
eufonia. 

d) Para evitar a cacofonia, fundem-se preposições e conjunções,
conforme visto na frase, embora a gramática normativa não
aceite tais fusões. 

11 – Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa 
com a sequência correta. 

(1) Eufemismo 
(2) Prosopopeia 
(3) Antítese 
(4) Metáfora 

(   ) Nem o céu nem o inferno estavam preparados para sua 
chegada. 

(   ) O sertão castigava com seu ódio sem lágrimas todo o povo. 
(   ) Com cuidado, mas em estado de cólera, seu grito pela 

funcionária da limpeza da casa ecoava nos corredores. 
(   ) Moça, sonhei com você esta noite. Seu sorriso é meu 

travesseiro. Sua determinação de mulher, minha inspiração. 

a) 3 – 2 – 1 – 4  
b) 3 – 1 – 2 – 4  
c) 4 – 1 – 2 – 3  
d) 2 – 3 – 1 – 4 

12 – Marque a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas das sentenças a seguir. 

I- O enfermeiro assistia ___ doente em seu leito, diariamente. 
II- Aspirei ___ posto de Oficial durante seis meses de minha

vida militar. 
III- Quando foi chamada, a professora atendeu ___ alunos com

brevidade. 

a) ao – ao – aos  
b) o – o – aos  
c) ao – ao – os  
d) o – ao – os  

13 – Marque a alternativa correta quanto à separação silábica. 

a) ca-u-le/ quais-quer/ so-cie-da-de/ sa- ú- de 
b) gai-o-la/ a-ve- ri- guou/ du-e-lo/ e-nig-ma 
c) ân-sia/ des- mai-a-do/ ma-li-gno/ im-bui-a 
d) gno-mo/ e-cli-pse/ sos-se-go/ sub-ma-ri-no 

14 – Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica foi 
empregada incorretamente. 

a) Os ítens de prova foram revisados. 
b) Eles têm acesso ao banco de dados. 
c) Ontem a enfermeira não pôde atender. 
d) Dirija-se àquela seção de identificação primária. 

15 – Leia o texto e, a seguir, marque a alternativa correta. 

A Dengue é uma doença terrível. Como pode um mosquitinho de 
nada fazer o estrago que faz no corpo humano! Papai me disse 
para ir rapidinho ao posto, caso eu sentisse algum dos sintomas 
da doença. Ele me disse isso no leito de morte, pobrezinho
papai! Morreu de Dengue. 

Das palavras destacadas no texto, pode-se afirmar, sobre sua 
classificação, que são, respectivamente, 

a) substantivo, adjetivo, adjetivo. 
b) substantivo, advérbio, adjetivo. 
c) adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
d) adjetivo, advérbio, adjetivo. 

A N U L A D A
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16 – Assinale a alternativa em que há presença de verbo na voz
passiva. 

a) O atirador novato acertou a ave. 
b) Organizou-se nova atividade para os alunos. 
c) Os animais comeram toda a ração disponível. 
d) Os professores de gramática ensinam jovens sedentos de

conhecimento. 

17 – Com relação ao acento grave indicador de crase, assinale a
alternativa correta. 

a) A carta foi escrita à lápis. 
b) Permaneceram frente à frente durante a reunião. 
c) A maioria dos atores prefere cinema à televisão.   
d) O professor estava disposto à ajudar seus alunos . 

19 – Marque a opção que apresenta corretamente exemplo de
concordância verbal. 

a) Haviam motivos diversos para ser feliz. 
b) Deve existir formas de cálculos mais fáceis. 
c) Podem haver meios mais fáceis para ser feliz. 
d) Podia haver meios mais fáceis de ingressar na Aeronáutica. 

18 – Quanto ao tipo de predicado, coloque (1) para verbal, (2)
para nominal, (3) para verbo-nominal e, em seguida, assinale a
sequência correta. 

(   )  Os pássaros entoavam canções aos demais animais. 
(   ) Em casa, a mulher ficava quieta. 
(   ) Eu acho Português fácil. 
(   )  Ficamos abatidos. 

a) 2 – 1 – 3 – 1 
b) 1 – 3 – 2 – 2 
c) 1 – 2 – 3 – 2 
d) 1 – 2 – 3 – 3 

20 – Assinale a alternativa em que o pronome grifado não
modifica um nome. 

a) Ninguém voltou para dar satisfação. 
b) Todo dia ela vem com essa conversa. 
c) As crianças ficaram ali por pouco tempo. 
d) Convocaram a mesma equipe para o torneio. 

21 – Leia: 

“O Major Cavalcanti, que saltou à porta de Monte Cristo num 
carro de aluguel, apresentou-se ao conde à hora combinada.” 

(DUMAS, Alexandre. O Conde de Monte Cristo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p.90).

Quanto à sintaxe, os termos destacados, no período acima, são 
classificados, respectivamente, como 

a) sujeito e aposto. 
b) complemento nominal e sujeito. 
c) adjunto adnominal e objeto direto. 
d) adjunto adnominal e objeto indireto. 

22 – Em “Eu nasci em Guaratinguetá, pequena cidade do 
interior paulista que marcou minha vida. Lá, a infância e minha 
alegria de menino, assim como os aviões da Escola de 
Especialistas, passaram rapidinho.”, os termos grifados, do 
ponto de vista sintático, são classificados, respectivamente, 
como: 

a) adjunto adverbial, adjunto adverbial. 
b) adjunto adnominal, adjunto adverbial. 
c) adjunto adverbial, adjunto adnominal. 
d) adjunto adnominal, adjunto adnominal. 

23 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância do 
predicativo com o sujeito. 

a) É proibido a pesca nesta lagoa. 
b) Estavam molhadas as calças e os sapatos. 
c) O mar e o céu, no inverno, estavam escuro. 
d) Vossa Excelência está enganada, Senhor Ministro. 

24 – Marque a alternativa que apresenta forma verbal bem 
empregada de acordo com a gramática. 

a) Coubestes tu em meu coração. Dizia o colega de trabalho a 
sua companheira que se sentia esquecida. 

b) Tu cabeis em cada vão. Dizia a lagartixa para a mosca 
fujona. 

c) Vós cabes todos juntos no mesmo elevador? 
d) Eu caibo muito bem nesse espaço. 

A N U L A D A



Página 6

AS QUESTÕES DE  25  A  48  REFEREM-SE 
À LÍNGUA INGLESA 

 

Read the extract and answer questions 25, 26 and 27.  
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“Miss Emlyn read us some of it. I asked Mummy to 
read some more. I liked it. It has a wonderful sound. A 
brave new world. There isn’t anything really like that, 
is there?” 
“You don’t believe in it?” 
“Do you?” 
“There is always a brave new world”, said Poirot, “but 
only, you know, for very special people. The lucky 
ones. The ones who carry the making of that world 
within ________.” 

(Adapted from  Agatha Christie, Hallowe’en Party) 

25 – Fill in the blank, in the text, with the appropriate reflexive 
pronoun. 

a) yourselves  
b) yourself 
c) ourselves 
d) themselves 

26 – Choose another way of saying “There isn’t anything really
like that.” 

a) There is nothing really like that.  
b) There is anything really like that. 
c) There aren’t no things really like that. 
d) There are much things really like that. 

27 – According to Poirot 

a) a brave new world is a public concept.  
b) brave new worlds exist without everyone.  
c) a brave new world exists only for lucky people. 
d) It is extremely easy to carry a world within oneself. 

Read the text and answer questions 28, 29 and 30. 
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The Greenhouse Effect 

A greenhouse is a house made of glass. The sun shines 
right through the glass and makes it warm inside the 
greenhouse. It is possible to grow flowers and 
vegetables inside a greenhouse in the winter. Scientists 
have a theory that a lot of carbon dioxide in the 
atmosphere will act like the glass in a greenhouse. As 
the sun shines through the carbon dioxide blanket, the 
atmosphere will get hotter and hotter. 
Carbon dioxide is produced by combustion, the burning 
of fuel. It is being added to the normal atmosphere as 
we have more and more cars, more and more houses 
and industries. In short, more people produce more 
carbon dioxide. 
Scientists predict that as a result of more carbon dioxide 
in the atmosphere, there will be a global warming, or a 
long-term rise in temperatures over the earth. 

(Adapted from “Time and Space”) 
 

29 – In the sentence “It is being added to the normal
atmosphere” (line10), we can find the passive voice of which
verb tense? 

a) future  
b) simple present 
c) past progressive 
d) present progressive 

30 – “A lot of” (line 5) is closest in meaning to all the
alternatives, except:  

a) a few 
b) much 
c) lots of 
d) a big amount of  

Read the text and answer question 32. 
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Dear Sam, 
I’m having a wonderful time in Paris. I didn’t have 
_____ time to write last week because I took a tour of 
some flea markets. I bought ______ beautiful vintage 
clothes. I also got some interesting old books for you.  
(…) 

Love, 
Anna. 

 
(Adapted from: BONNER, M; FUCHS, M. Grammar 

Express Basic – For Self-Study and Classroom Use. 1 
ed. New York: Longman, 2001. p. 99).  

 32 – Fill in the blanks, in the text, with the appropriate
quantifiers: 

a) any – a 
b) any – some  
c) some – any 
d) some – some 

28 – According to the text, we can infer that: 

a) Carbon dioxide is only produced by industries and by cars.  
b) Scientists believe that the rise in temperatures over the earth

is the main cause of a global warming. 
c) As the amount of carbon dioxide in the atmosphere

increases, the temperature over the earth will rise. 
d) Global warming is the phenomenon in which the atmosphere

temperature is hotter than the earth’s surface. 

31 – Select the alternative that best completes the extract below. 

 Doctors suggest not _________ much fat and sugar. 
Patients suffering from cardiopulmonary diseases also 
should not avoid ___________ to the doctor.  

a) to eat – to go 
b) eating – to go 
c) to eat – going 
d) eating – going 

A N U L A D A
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36 – Select the alternative that contains the passive voice of the
sentence below: 

Somebody has hurt Ronaldo during the soccer match. 

a) Ronaldo is hurt during the soccer match. 
b) Ronaldo was hurt during the soccer match. 
c) Ronaldo had been hurt during the soccer match.  
d) Ronaldo has been hurt during the soccer match. 

33 – Select the alternative that best completes the dialogue.  

1 
 
 
 
5 
 
 
 

Mr. O’Brian: Hi, I’m Paul O’Brian. I’m from ____ 
insurance company. Do you have ____ middle name? 
Mr. Calas: Yes, my full name is Antonio Carrera 
Calas. 
Mr. O’Brian: Right. Where do you live, Mr. Calas? 
Mr. Calas: I live in ____ apartment in San Colorado. 
Mr. O’Brian: San Colorado, I see. And what do you 
do for a living? 
Mr. Calas: I’m ___ real estate agent. 

a) an – a – an – a 
b) a – an – an – a 
c) an – an – a – a 
d) an – an – an – a 

Read the dialogue and answer questions 34 and 35. 

Child: Mom, uncle Tom looks so sleepy and tired. 
Mom: He may have stayed up all night. 

34 – “May”, in bold type in the dialogue, expresses 

a) impossibility. 
b) possibility. 
c) permission. 
d) certainty. 

35 – “So”, underlined in the text, is closest in meaning to 

a) such 
b) much 
c) many  
d) very 

Read the text and answer questions 37 and 38. 
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Lufthansa Now Says It Knew of Co-Pilot Andreas 
Lubitz’s History of Depression 

The co-pilot at the controls of the German jetliner that 
crashed last week had informed Lufthansa in 2009 
about his depressive episodes, the company said 
Tuesday. 
In a statement, Lufthansa said the co-pilot had 
conveyed the information when he sought to rejoin the 
airline’s flight school after a monthslong pause in his 
studies. 
French prosecutors said that Mr. Lubitz appeared to 
have intentionally crashed the jet into the French Alps 
on March 24. The plane descended a little under 10 
minutes before it struck the earth, killing all 150 people 
aboard. 
Prosecutors in Germany said Monday that he had been 
treated for suicidal tendencies.  

(Adapted from www.nytimes.com) 
 

 

GLOSSARY 
conveyed – transmitiu 
sought – procurou 
monthslong – com duração de meses 
prosecutors - promotores 

37 – According to the text, 

a) Lufthansa was informed about the co-pilot’s depressive
episodes.  

b) Lufthansa prosecutors believe the co-pilot intentionally
crashed the plane. 

c) The co-pilot took a long pause in his studies before he was
diagnosed with depression. 

d) The co-pilot Andreas Lubitz hadn’t informed Lufthansa
about his psychological condition before the accident. 

38 – “struck”, underlined in the text, is the past tense of: 

a) strucken 
b) struggle 
c) striked 
d) strike 

Read the dialogue and answer question 39. 
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Ana: Do you ever go to museums? 
Martin: Yes, I enjoy ___________ them. 
Ana: Would you like to go to a museum now? 
Martin: No, I’m hungry. I suggest _________ to a 
restaurant. 

39 – Select the alternative that best completes the dialogue: 

a) visiting – to go 
b) to visit – to go 
c) to visit – going 
d) visiting – going 

40 – Select the alternative in which the use of “so” does not
express the result of an action:  

a) I don’t have a nice dress, so I’m not going to the party
tonight. 

b) Water is running out, so people must save it as much as they
can. 

c) Lightning is dangerous to everybody, so a lot of people don’t
worry about it. 

d) There are weather balloons and satellites to help predict the
weather, so meteorologists must know how to use them in
order to deliver precise forecasts. 

41 – Select the alternative that indicates the type of conditional
in the sentence below. 

According to scientists, if the amount of carbon dioxide in
the atmosphere increases, there will be a global warming. 

a) zero conditional 
b) first conditional 
c) third conditional 
d) second conditional 
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Read the cartoon and answer questions 42 and 43. 

 
(Adapted from www.vestibular1.com.br) 

 

42 – The boy’s mother is nervous because the 

a)  computer’s desk is dirty.  
b)   boy got dirty when he was surfing the net. 
c)  pictures on the computer screen are confused. 
d)  boy is getting dirty pictures on the internet. 

43 – The boy’s mother is expressing a 

a) threat  
b) request 
c) stimulus 
d) commitment 

Read the text and answer questions 44 and 45. 
 
 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 

 
 

Plane crashed in France 

A plane which was flying ______ Barcelona ______ 
Dusseldorf crashed in the French Alps last Tuesday. 
Nobody survived of the 144 passengers and 6 crew on 
board.  
Among the passengers were 16 school children and two 
teachers from a German school. It is also thought that 
two babies were on board the aeroplane.  
The German airline says that it believes that the crash 
was an accident, but it’s still working to establish the 
exact cause.  
 

 

45 – “Establish”, in bold type in the text, is closest in meaning
to  

a) find out  
b) stabilize   
c) think  
d) have 

Read the text and answer questions 46. 
 
 

1 
 
 
 
5 
 

Sister Cities 

Vancouver is a city located in Canada. It became a city 
in 1886. Its population is over 560,000 people. During 
the summer, temperatures are up to 18ºC. Its sister city, 
Yokohama, is located in Japan. It became a city in 
1889. Temperatures during the summer may get to 
24ºC. It has 3,500,000 people.  

46 – According to the text,  

a) Vancouver is younger than Yokohama.  
b) Yokohama isn’t as big as Vancouver in population. 
c) Yokohama is larger in population than Vancouver. 
d) Vancouver is as warm as Yokohama during the summer. 

Read the dialogue and answer question 47.  

Teacher: Donald, what is the chemical formula for water? 
Donald: HIJKLMNO. 
Teacher: What are you talking about? 
Donald: Yesterday you said it’s H to O.  
Teacher: No! I said H20. You’ve heard me wrong. 

47 – We can infer that 

a) The student said that the teacher was wrong. 
b) The student wanted to spell the whole alphabet.  
c) The formula for water consists of more than two letters.  
d) The pronunciation of the number “two” and the preposition

“to” is the same. 

Read the text and answer question 48. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

 
Corruption Scandal at Petrobras Threatens Brazil’s 

Economy 
 

     The accusations of corruption at Brazil’s state-
controlled petroleum giant Petrobras have already led to 
a political scandal and a change in management. Now, 
the problems are threatening other Brazilian companies 
and may even tip the country into recession. 
     In the wake of a police investigation, called Operation 
Car Wash, that indicated that Petrobras’s suppliers and 
subcontractors had bribed executives in return for 
inflated contracts, the company has halted payments on 
many projects. Petrobras has also prohibited new 
contracts with some of the country’s biggest engineering 
and oil services firms. 
     The drop in the company’s spending will probably 
shave 0.75 percent off growth of the nation’s economy 
this year. 

(Adapted from: www.nytimes.com) 
 

GLOSSARY 
threatens - ameaça 
tip into - arrastar para 
suppliers - fornecedores 
bribed - subornou 
halted - interrompeu 
shave off - reduzir 

GLOSSARY  
Crew - um grupo de pessoas que trabalham na aeronave. 

44 – Fill in the blanks, in the text, with the appropriate
preposition, respectively:  

a) of / from 
b) from / to 
c) of / for  
d) at / of  
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49 – O conjunto solução da inequação 22
4

5
2 2x1x2    é 

a) S= }2x
2

1
|x{   

b) S= }1x1|x{   

c) S= }1x0|x{   

d) S= }1x|x{   

50 – O quadrilátero ABCD tem seus vértices localizados em um
plano cartesiano ortogonal, nos pontos A (1,1), B (2,3), C (2,-2)
e D (0,-1). A área desse quadrilátero é, em unidades de área,
igual a 

a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3

51 – O lado, o perímetro e a área de um triângulo equilátero,
nesta ordem, são termos de uma Progressão Geométrica. Assim,
a medida da altura desse triângulo equilátero é _______ unidades
de comprimento. 

a) 12 3  

b) 6 3  
c) 3 
d) 18 

52 – Na ilustração a seguir, são apresentadas duas situações.
Na primeira, o cilindro contém um líquido que atinge uma altura
h. Inserindo-se uma esfera de 3 cm de raio nesse mesmo cilindro,
o nível do líquido aumenta, conforme situação 2. O novo
volume, determinado pelo líquido somado à esfera, totaliza
588cm3. Considerando 3  e o raio da base do cilindro igual a

4 cm, a medida da altura h corresponde a ______ cm. 

a) h = 8 
b) h = 10 
c) h = 16 
d) h = 32 
 
 

53 – Dada a reta DG , conforme ilustração abaixo, e, sabendo
que a área do quadrado ABCD é igual a 9m2 e a área do

quadrado BEFG é 25m2, a equação da reta DG é 

 

a) -2x - 3y - 9 = 0 
b) 2x - 3y - 9 = 0 
c) -2x - 3y = -9 
d) 2x - 3y = -9 

AS QUESTÕES DE  49  A  72  REFEREM-SE 
À MATEMÁTICA 

 

48 – According to the text, all the alternatives are correct,
except: 

a) In the wake of Operation Car Wash carried out by police
agents, Petrobras has authorized new contracts.  

b) A political scandal and a change in management were
caused by accusations of corruption at Petrobras. 

c) Operation Car Wash had pointed out bribes among Petrobras
executives and company’s suppliers and subcontractors. 

d) There is a possibility of a recession in Brazil’s economy due
to the crisis in Brazil’s state controlled petroleum giant
Petrobras. 

A N U L A D A
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56 – Analisando o gráfico, temos que a reta forma com os eixos
coordenados um triângulo de 4 unidades de área. Marque a
alternativa correspondente à equação da reta que passa pelos
pontos P e Q. 
 
 
a) 2x + y – 4 = 0 
b) - 2x + y = 4 
c) 2x + y = -4 
d) 2x - y = 4 

57 – Uma escada é apoiada em uma parede perpendicular ao

solo, que por sua vez é plano. A base da escada, ou seja, seu
contato com o chão, dista 10m da parede. O apoio dessa escada

com a parede está a uma altura de 310 m do solo. Isto posto, o 
ângulo entre a escada e o solo é de 

a) 60º 
b) 45º 
c) 30º 
d) 15º 

58 – Os salários de 100 funcionários de uma determinada 
empresa estão representados na tabela abaixo: 

Salários (em 
reais) 

Nº de 
funcionários 

1200 29 

1700 23 

2300 25 

2800 13 

3500 10 

Total 100 

Com relação às medidas de tendência central, mediana e moda, 
pode-se afirmar que 

a) a moda é aproximadamente 1,5 vezes maior que a mediana. 
b) o valor da mediana é maior que o dobro do valor da moda. 
c) a diferença entre a mediana e a moda é igual a R$ 500,00. 
d) o valor da moda é superior a R$ 1500,00. 

60 – Sobre uma mesa tem-se 2 livros de Física, 1 de
Matemática, 2 de Inglês e 1 de História. De quantas formas
podemos colocá-los em uma prateleira, de modo que os livros de
Exatas fiquem juntos? 

a) 36 
b) 72 
c) 144 
d) 288 

59  – Uma esfera inscrita em um cubo de diagonal 32 m tem o
volume igual a 

a) 
3
 m3  

b) 
3

2 m3  

c) 
3

4 m3  

d) 
3

32 m3  

61 – Em um lançamento simultâneo de dois dados, sabe-se que
ocorreram somente números diferentes de 1 e 4. A probabilidade
de o produto formado por esses dois números ser par é  

a) 
2

1
 

b) 
4

3
 

c) 
5

3
 

d) 
12

7
 

63 – Dada a equação 3x3 + 2x2 – x + 3 = 0 e sabendo que a, b e c
são raízes dessa equação, o valor do produto a.b.c é 

a) 1 
b) -1 

c) 
3

1
 

d) 
3

1
  

62 – O valor de a para que os pontos A (-1, 3-a), B (3, a+1) e
C (0, -1) sejam colineares é um número real 

a) primo. 
b) menor que 1. 
c) positivo e par. 
d) compreendido entre 2 e 5. 

55 – O valor correspondente ao cos 15º é 

a) 
4

62 
 

b) 
2

32 
 

c) 
4

3
 

d) 1 

54 – Um triângulo ABC de base BC = (x + 2) tem seus lados AB e
AC medindo, respectivamente, (3x - 4) e (x + 8).  Sendo este
triângulo isósceles, a medida da base BC é 

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

A N U L A D A
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65 – A tabela apresenta o número de acidentes de trabalho 
ocorrido a cada mês em uma empresa no ano de 2014. 
 

Mês Nº de acidentes 

Jan. 4 

Fev. 3 

Mar. 1 

Abr. 1 

Mai. 3 

Jun. 3 

Jul. 4 

Ago. 1 

Set. 0 

Out. 2 

Nov. 3 

Dez. 5 

TOTAL 30 

A quantidade de meses que apresentou números de acidentes 
acima da média aritmética mensal foi 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 

64 – A figura abaixo ilustra um círculo com centro em O,
origem do plano cartesiano, e uma reta r. Considerando tal figura,
a área da região sombreada corresponde a 

a) 2 4  
b) 2 2  
c) 4  
d) 2  

 

66 – No ciclo trigonométrico os valores de x, tais que

2

1
xcos  , são 

a) {x  | 
3

5
x

3





} 

b) {x  | 
3

5
x

3





} 

c) {x  | 
6

11
x

6





} 

d) {x  | 


 2x
6

7
ou,

6
x0 } 

67 – Para que uma circunferência  : x2 + y2 – mx – 4y – c = 0
tenha centro C (1, 2) e raio R = 5, os valores de m e de c são
respectivamente 

a) -1 e -10 
b) -2 e 25 
c) 1 e -20 
d) 2 e 20 

68 – O valor de x na equação 1)x3(loglog 27

3

1   é 

a) 1 
b) 3 
c) 9 
d) 27 

69 – Resolvendo, em  , o sistema de inequações abaixo: 








5x38x

03x2
   ,tem-se como solução o conjunto 

a) S={ x x0|   ou 
2

3
x  } 

b) S={ x  x0|  
2

3
} 

c) S={ x |
2

3
x  } 

d) S={ x 
2

3
x|  } 

70 – Um triângulo acutângulo ABC tem a medida do ângulo Â
igual a 30º.  Sabe-se que os lados adjacentes ao ângulo Â medem

3 cm e 4 cm. A medida, em cm, do lado oposto ao referido
ângulo é 

a) 3  

b) 7  

c) 5 3  

d) 3419  

72 – A figura abaixo apresenta um quadrado inscrito em um

círculo de raio cm22  e centro O. Considerando 3 , a área

da região hachurada é igual a _______ cm2. 

a) 2  
b) 8  
c) 16 
d) 24 

 

71 – Sejam Z1 e Z2 dois números complexos. Sabe-se que o
produto de Z1 e Z2 é –10 + 10i. Se Z1= 1 + 2i, então o valor de Z2

é igual a 

a) 5 + 6i 
b) 2 + 6i 
c) 2 + 15i 
d) – 6 + 6i 
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AS QUESTÕES DE  73 A 96  REFEREM-SE 
À FÍSICA 

 

73 – A atração gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra vale
3,5.1022 N. A massa da Terra vale 6,0.1024 kg. Considerando que
a Terra realiza um movimento circular uniforme em torno do
Sol, sua aceleração centrípeta (m/s2) devido a esse movimento é,
aproximadamente 

a) 6,4.102  

b) 5,8.10-3 
c) 4,9.10-2 
d) 2,1.103 

74 – Um tubo sonoro aberto em suas duas extremidades, tem
80 cm de comprimento e está vibrando no segundo harmônico.
Considerando a velocidade de propagação do som no tubo igual
a 360 m/s, a sua frequência de vibração, em hertz, será 

a) 150 
b) 250 
c) 350 
d) 450 

75 – Dois fios condutores longos são percorridos pela mesma
corrente elétrica nos sentidos indicados na figura.

 
A opção que melhor representa os campos magnéticos nos
pontos A, B e C, respectivamente, é 

 Ponto A Ponto B Ponto C 

a) 
   

b) 
 

NULO 
 

c) 
 

NULO 
 

d) NULO 
 

NULO 

 

76 – Uma empresa com 280 funcionários, realizou estudos
estatísticos e constatou que o seu consumo médio diário de água
é de dois litros por pessoa. Determine o consumo mensal médio
de água da empresa, em metros cúbicos. Considere o mês com
30 dias. 

a) 16,8 
b) 168 
c) 1.680 
d) 16.800 

77 – Um corpo é lançado obliquamente com velocidade 0v


,

formando um ângulo com a horizontal. Desprezando-se a
resistência do ar, podemos afirmar que 

a) o módulo da velocidade vertical aumenta durante a subida. 
b) o corpo realiza um movimento retilíneo e uniforme na 

direção vertical. 
c) o módulo da velocidade no ponto de altura máxima do 

movimento vertical é zero. 
d) na direção horizontal o corpo realiza um movimento 

retilíneo uniformemente variado. 

80 – Um garoto, brincando com seus carrinhos, montou
engenhosamente um elevador hidráulico utilizando duas
seringas de êmbolos com diâmetros de 1,0 cm e 2,0 cm. Ligou
as duas por uma mangueira cheia de água, colocando um
carrinho sobre o êmbolo de maior diâmetro. Apertou, então, o
êmbolo de menor diâmetro para que o carrinho fosse levantado
até determinada altura. A força que o garoto aplicou, em relação
ao peso do carrinho, foi 

a) duas vezes maior. 
b) duas vezes menor. 
c) quatro vezes maior. 
d) quatro vezes menor. 

79 – Um ônibus de 8 m de comprimento, deslocando-se com

uma velocidade constante de 36 km/h atravessa uma ponte de 
12 m de comprimento. Qual o tempo gasto pelo ônibus, em 
segundos, para atravessar totalmente a ponte? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

78 – Uma bomba é abandonada a uma altura de 8 km em 
relação ao solo. Considerando-se a ação do ar desprezível e 
fixando-se a origem do sistema de referências no solo, assinale a 
alternativa correspondente ao conjunto de gráficos que 
representa qualitativamente a velocidade (V) e aceleração (a) da 
bomba, ambas em função do tempo. 

a) 

a

t

V

t

 

b) 
V

t

           

a

t

 

c) 

V

t
      

a

t

 

d) 

 

V

t

a

t
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81 – Um caminhão carregado, com massa total de 20000 kg se
desloca em pista molhada, com velocidade de 110 km/h. No
semáforo à frente colide com um carro de 5000 kg, parado no
sinal. Desprezando o atrito entre os pneus e a estrada e sabendo
que após a colisão, o caminhão e o carro se movimentam juntos,
qual é a velocidade do conjunto (caminhão + carro), em km/h,
após a colisão? 

a) 80 
b) 88 
c) 100 
d) 110 

82 – Um indivíduo, na praia, tem gelo (água no estado sólido) a
-6ºC para conservar um medicamento que deve permanecer a
aproximadamente 0ºC. Não dispondo de um termômetro, teve
que criar uma nova maneira para controlar a temperatura. Das
opções abaixo, a que apresenta maior precisão para a manutenção
da temperatura esperada, é 

a) utilizar pouco gelo em contato com o medicamento. 
b) colocar o gelo a uma certa distância do medicamento. 
c) aproximar e afastar o gelo do medicamento com determinada

frequência. 
d) deixar o gelo começar a derreter antes de colocar em contato

com o medicamento. 

83 – Em uma das cenas de determinado filme, um vilão dispara
um tiro de pistola contra o herói, que, habilidosamente, desvia
do projétil. Sabendo que a distância entre a arma e o herói é de
12 m e que o projétil sai da arma com uma velocidade de
338 m/s, o tempo para que o herói pense e execute o movimento
de esquiva do projétil, será, em milésimos de segundos,
aproximadamente. 
Considere a velocidade do som no ar é igual a 346 m/s. 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

84 – Duas cargas, uma negativa - 3Q e outra positiva 2Q, estão 
colocadas sobre o mesmo eixo onde existe um campo elétrico 
nulo. 

    

A B C
 

De acordo com o enunciado e observando os pontos colocados 
no eixo acima, assinale a alternativa correspondente à ordem 
correta da colocação dos elementos, nos pontos A, B e C.  
 
 Ponto A Ponto B Ponto C 
a) - 3Q + 2Q E = 0 
b) + 2Q E = 0 - 3Q 
c) E = 0 - 3Q + 2Q 
d) + 3Q E = 0 + 2Q 

 

3 x 

2 x 

85 – Uma chapa de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear

vale 510.2   ºC
1

, tem um orifício de raio 10 cm a 25 ºC. Um

pino cuja área da base é 314,5 cm 2  a 25 ºC é preparado para ser
introduzido no orifício da chapa. Dentre as opções abaixo, a
temperatura da chapa, em ºC, que torna possível a entrada do
pino no orifício, é 
Adote = 3,14 

a) 36 
b) 46 
c) 56 
d) 66 

86 – Um aluno da EEAR ao realizar o teste físico se posicionou
ao solo com as mãos e os pés apoiados para executar as flexões
de braço. Considerando o seu peso igual a 800N e a área apoiada
no solo das mãos de 300 cm2 e dos pés de 20 cm2, determine a
pressão em Pascal (Pa) que o aluno exerceu sobre o solo, quando
na posição para a flexão, antes de executar o exercício físico. 

a) 12500 
b) 25000 
c) 30000 
d) 50000 

87 – Entre os principais defeitos apresentados pela visão
humana, chamamos de _________ o defeito que ocorre devido
ao alongamento do globo ocular em relação ao comprimento
normal. Tal defeito pode ser corrigido com a utilização de uma
lente _________. As palavras que preenchem corretamente as
duas lacunas são: 

a) miopia – divergente 
b) miopia – convergente 
c) hipermetropia – divergente 
d) hipermetropia – convergente 

88 – Um motoqueiro desce uma ladeira com velocidade
constante de 90 km/h. Nestas condições, utilizando apenas os
dados fornecidos, é possível afirmar com relação à energia
mecânica do motoqueiro, que ao longo da descida 

a) a energia cinética é maior que a potencial. 
b) sua energia cinética permanece constante. 
c) sua energia potencial permanece constante. 
d) sua energia potencial gravitacional aumenta. 

89 – No circuito da figura abaixo, é correto afirmar que os
resistores 
 

R
2

R
3

R
1

R
4

R
5

R
6

A B

 
a) R2, R3, R4 e R5 estão em série. 
b) R4, R5 e R6 estão em paralelo. 
c) R1 e R2 estão em paralelo. 
d) R2 e R3 estão em série. 

A N U L A D A
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94 – O Distintivo da Organização Militar (DOM) da EEAR está
diante de um espelho. A imagem obtida pelo espelho e o objeto
estão mostrados na figura abaixo.  
 

                 

De acordo com a figura, qual o tipo de espelho diante do DOM? 

a) côncavo 
b) convexo 
c) delgado 
d) plano 

92 – O filamento das lâmpadas A e B representadas na figura
abaixo, são feitos do mesmo material e tem o mesmo
comprimento. O fio da lâmpada A é mais espesso que da
lâmpada B. Neste caso, ao ligar cada lâmpada a uma bateria de
20 V, podemos afirmar que pela lâmpada B passará uma
corrente 

A B  

a) maior do que pela lâmpada A, pois a lâmpada B tem maior
resistência. 

b) maior do que pela lâmpada A, pois a lâmpada B tem menor
resistência. 

c) menor do que pela lâmpada A, pois a lâmpada B tem maior
resistência. 

d) menor do que pela lâmpada A, pois a lâmpada B tem menor
resistência. 

90 – Um avião de brinquedo voa com uma velocidade de módulo
igual a 16 km/h, numa região com ventos de velocidade de
módulo 5 km/h. As direções da velocidade do avião e da
velocidade do vento formam entre si um ângulo de 60º, conforme
figura abaixo. Determine o módulo da velocidade resultante, em
km/h, do avião nesta região. 
 

 
a) 19 
b) 81 
c) 144 

d) 201  

91 – Associe corretamente os conceitos de acústica, contidos na 
coluna da esquerda, com suas respectivas características 
principais, constantes na coluna da direita e, em seguida, assinale 
a alternativa com a sequência correta. 

(1) Altura (   ) Grave e agudo 

(2) Timbre (   ) Amplitude de vibração 

(3) Intensidade (   ) Fontes sonoras distintas 

a) 2 – 1 – 3 
b) 1 – 3 – 2 
c) 1 – 2 – 3 
d) 2 – 3 – 1 

93 – Um imã em formato de barra, como o da figura I, foi 
seccionado em duas partes, como mostra a figura II.  
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
Sem alterar a posição do imã, após a secção, cada pedaço 
formado terá a configuração: 
 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
 

 

figura I 

figura II 
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95 – Uma aranha de diâmetro d=1,0 cm fez sua teia a 10,0 cm
de distância acima de uma lâmpada (fonte puntiforme de luz)
conforme figura abaixo.  

 
O diâmetro da sombra da aranha, em cm, projetada no teto a uma
distância de 3,0 m da lâmpada é 

a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 

96 – As represas são normalmente construídas com a base da
barragem (B) maior que a parte superior (S) da mesma, como
ilustrado na figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tal geometria na construção da barragem se deve 

a) ao fato da pressão da água ser maior, quanto maior for a
profundidade. 

b) à geometria que apresenta um melhor desempenho no
escoamento da água. 

c) ao fato dos peixes na parte mais profunda serem maiores,
causando colisões mais intensas. 

d) à menor massa que deve ficar na parte superior da estrutura
para não esmagar a base. 

Barragem 

B

S

Água 
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AS QUESTÕES DE  01  A  24  REFEREM-SE À
LÍNGUA PORTUGUESA

02 – Assinale a alternativa que contém a figura de linguagem
apresentada no trecho “o sangue que usamos tem pouca tinta”. 

a) Antítese 
b) Metonímia 
c) Eufemismo 
d) Prosopopeia 

03 – Com relação ao adjetivo severina, da expressão Morte e 
Vida Severina que intitula o texto, marque V para verdadeiro e
F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência
correta. 

(    ) Refere-se apenas à vida e morte de Severino, protagonista do 
poema, que luta contra o sistema que o oprime. 

(    ) É a flexão para o feminino de Severino, diminutivo de 
severo, que significa cruel, difícil. 

(    ) Qualifica a existência dos Severinos e apresenta a vida 
daqueles seres marginalizados, determinada pela morte. 

a) V – F – F 
b) F – V – F 
c) F – V – V 
d) F – F – V 

04 – Em relação aos versos “O meu nome é Severino/como não 
tenho outro de pia”, marque a alternativa correta quanto ao 
significado da palavra “pia”. 

a) Significa que Severino não foi batizado em pias batismais por 
ser Santo de Romaria e por ter a paternidade desconhecida. 

b) A expressão “pia” pode referir-se à pia batismal. No seu 
contexto de uso, sugere o registro de nascimento de Severino. 

c) A expressão revela um aspecto da vida severa, marcada pela 
seca, pela falta de trabalho e pela ausência da moralidade 
religiosa. 

d) A palavra “pia” exprime a sucessão de frustrações vividas por 
Severino que rejeita a cultura e as convicções religiosas da
vida severina. 

05 – Relacione as colunas e, em seguida, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta: 

I. Predicado Verbal 
II. Predicado Nominal 

III. Predicado Verbo-nominal 

(    ) Receava que eu me tornasse rancorosa. 
(    ) As irmãs saíram da missa assustadas. 
(    ) Da janela da igreja, os padres assistiam à cena. 

a) II – I – III 
b) III – I – II 
c) I – III – II 
d) II – III – I 

06 – De acordo com o significado de cada sentença, marque
a opção que apresenta erro em relação à presença ou ausência da 
vírgula. 

a) Eu que não sou o dono da verdade sei que o senhor está certo.
b) Maria foi a pessoa rara que escolheu a casa dos pais. 
c) Meu avô Tobias, que foi meu modelo de pai, faleceu quando 

eu era menino. 
d) Dona Jorgina, que dedicou-se inteiramente ao trabalho aos

outros, era muito respeitada pelos mais novos da família. 

07 – Assinale a alternativa que não apresenta falha na 
concordância. 

a) Ainda que sobre menas coisas para nós, devemos ir. 
b) As peças não eram bastante para a montagem do veículo. 
c) Os formulários estão, conforme solicitado, anexo à mensagem.
d) Neste contexto de provas em que vocês se encontram, está 

proibida a tentativa de cola. 

MORTE E VIDA SEVERINA 

— O meu nome é Severino, 
como não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
Como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias. 
 
[...] 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, 
e iguais também porque o sangue 
que usamos tem pouca tinta. 
 
E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte, 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 

(João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina) – texto adaptado 
 
As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima. 
 

01 – Assinale a alternativa incorreta sobre “Morte e Vida
Severina”. 

a) O poeta registra as características da vida severa: uma vida em
que a morte preside. 

b) É possível identificar características individuais de Severino, 
distinguindo-o como privilegiado entre os demais severinos. 

c) Severino é o protagonista que, desde a sua apresentação,
insiste no caráter comum de seu nome. De substantivo,
Severino passa a ser usado como adjetivo. 

d) A palavra Severina sugere uma ampliação de sentido que é
confirmada nas palavras do protagonista que, ao tentar se
apresentar, evidencia que sua situação particular se assemelha
ao que ocorre com outros Severinos. 
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08 – Leia: 

I. Encontrei a pessoa certa. 
II. Falei sobre os olhos dela. 

Ao unir as duas orações, subordinando a II a I, mantendo o
mesmo sentido que cada uma apresenta e usando adequadamente
os pronomes relativos, tem-se: 

a) Encontrei a pessoa certa sobre cujos os olhos dela falei. 
b) Encontrei a pessoa certa sobre os olhos dela falei. 
c) Encontrei a pessoa certa sobre cujos olhos falei. 
d) Encontrei a pessoa certa cujos olhos falei. 

10 – Leia: 

I. Lembrou-se da pátria com saudades e desejou sentir
novamente os aromas de sua terra e de sua gente.  

II. A defesa da pátria é o princípio da existência do
militarismo. 

Assinale a alternativa que apresenta correta afirmação sobre
os termos destacados nas frases I e II. 

a) As frases I e II apresentam em destaque adjuntos adnominais. 
b) As frases I e II apresentam em destaque complementos

nominais. 
c) A frase I apresenta em destaque um objeto indireto e a frase II

apresenta em destaque um complemento nominal. 
d) A frase I apresenta em destaque um objeto indireto e a frase II

apresenta em destaque um adjunto adnominal. 

11 – De acordo com a ortografia da língua portuguesa,
não sofreu alteração em relação ao uso do trema a palavra 

a) eqüino 
b) lingüiça 
c) mülleriano 
d) cinqüentenário 

12 – Marque a alternativa que apresenta uso adequado dos dois-
pontos, de acordo com a gramática normativa. 

a) Das duas participantes, ficamos atordoados com a súplica de 
uma: mas não fizemos nada por ela. 

b) A verdade é somente uma: todos são culpados pela sua 
rebeldia. 

c) Ainda que a tristeza dure uma noite: a alegria virá pela manhã.
d) Estude bem uma: forma de solução adequada.  

13 – Leia: 

“Aquele Sérgio, de Raul Pompéia, entrava no internato de cabelos
grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade”. 
(José Lins do Rego, Menino de Engenho. Ed. Moderna Ltda., São Paulo, 1983). 

No texto, o verbo cheirar tem significado de 

a) aspirar – desejar algo 
b) inalar – absorver o cheiro 
c) indagar – questionar algo 
d) parecer – ter características de 

14 – Leia: 
Meteroro (Sorocaba) 

 

Te dei o Sol 
Te dei o Mar 

Pra ganhar seu coração 
Você é raio de saudade 

Meteoro da paixão  
Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar 

Aaaahh... 
Como é bom poder te amar [...] 

O trecho da canção de autoria de Sorocaba, que ficou famosa na 
voz de Luan Santana, está escrito em linguagem coloquial.
Quanto ao uso dos pronomes oblíquos, marque a alternativa
correta. 

a) Se o autor tivesse optado pelo uso do pronome de acordo com 
a gramática normativa, e, desse modo, tivesse realizado
a colocação do pronome oblíquo após as formas verbais
com que se inicia os dois versos do início da canção, seria 
possível interpretações diferentes das apresentadas por conta 
de cacofonia (união sonora de sílabas que provoca estranheza
auditiva). 

b) O fato de o texto trazer pronomes oblíquos em vez de retos 
acentua a ideia de precisão ao escrever de acordo com
as normas estabelecidas pela gramática normativa, pois
os oblíquos, de uso mais elaborado que os retos, garantem
mais legibilidade ao texto escrito ou falado. 

c) A opção pelo uso de pronomes oblíquos é um indício das
tentativas do autor de gerar duplo sentido em seus enunciados,
uma vez que nos dois primeiros versos houve ajuste preciso
ao que se determina nas gramáticas de língua portuguesa. 

d) Os pronomes oblíquos presentes no trecho da canção visam 
promover elegância e estilo, uma vez que estão estritamente
de acordo com o que se preconiza nas gramáticas normativas. 

09 – Leia: 

I. Todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea
Brasileira devem gastar longas horas de estudo e dedicação. 

II. Todos os brasileiros, que desejam ingressar na Força Aérea
Brasileira, devem gastar longas horas de estudo e dedicação. 

Marque a alternativa correta. 

a) A frase I possibilita a conclusão de que todos os brasileiros,
indiscriminadamente, desejam ingressar na Força Aérea
Brasileira. 

b) As frases I e II estão em desconformidade com as normas
gramaticais vigentes em relação às Orações Subordinadas 
Adjetivas. 

c) A frase I, por conter Oração Subordinada Adjetiva Restritiva,
não apresenta vírgulas. Esse fato está em conformidade com
as normas gramaticais vigentes. 

d) A frase II, por conter Oração Subordinada Adjetiva Restritiva,
apresenta vírgulas. Esse fato está em conformidade com
as normas gramaticais vigentes. 

15 – Leia: 

“Você é exatamente o que eu sempre quis/ 
Ela se encaixa perfeitamente em mim”. 

O trecho apresenta um fragmento de uma canção, de autoria de
Sorocaba. Em relação ao uso dos pronomes, marque a alternativa 
correta, de acordo com a gramática normativa. 

a) O pronome “ela” indica com quem se fala no discurso. 
b) O pronome “você” indica a pessoa que fala no discurso. 
c) O pronome “você” não indica, gramaticalmente, a mesma 

pessoa indicada por “ela”, no texto exemplificado. 
d) O pronome “você” se refere, gramaticalmente, à mesma 

pessoa descrita pelo pronome “ela”, no texto exemplificado. 
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16 – Leia: 

I. “As derrotas e as frustrações são amargas”. 
II. “O rio tinha entrado em agonia, após tantos meses sem

chuva”. 
III.  “As crianças cresceram, no devagar depressa do tempo”. 
IV. “Maria Joaquina completava quinze primaveras”. 

As figuras de linguagem encontradas nos textos acima são,
respectivamente, 

a) metáfora, metonímia, paradoxo e prosopopeia. 
b) antítese, prosopopeia, metáfora e metonímia. 
c) metonímia, metáfora, prosopopeia e antítese. 
d) metáfora, prosopopeia, paradoxo e metonímia. 

17 – Assinale a alternativa em que o se é índice de
indeterminação do sujeito na frase. 

a) Não se ouvia o barulho. 
b) Perdeu-se um gato de estimação. 
c) Precisa-se de novos candidatos militares. 
d) Construíram-se casas e apartamentos na rua pacata. 

18 – Leia: 

“Professor bem-aventurado é aquele que, além de ser um leitor
voraz, é crítico a ponto de corrigir-se constantemente sobre sua 
forma incomum de pensar o mundo.” 

Marque a correta. 

a) Composição por aglutinação: bem-aventurado. 
b) Composição por aglutinação: constantemente. 
c) Composição por sufixação: constantemente. 
d) Composição por sufixação: incomum. 

19 – Leia: 

“Diante dos fatos marcantes da infância, eu não podia acreditar
na inocência de meu pai.” 

As palavras podia e  pai apresentam, respectivamente, 

a) ditongo crescente e hiato. 
b) hiato e ditongo crescente. 
c) hiato e ditongo decrescente. 
d) ditongo decrescente e ditongo crescente. 

20 – Na oração “Informou-se a novidade aos membros e
diretores do grupo”, qual é a  classificação do sujeito? 

a) Oculto 
b) Simples 
c) Composto 
d) Indeterminado 

22 – Em qual das alternativas o pronome destacado foi 
empregado incorretamente? 

a) A militar comprou um apartamento que lhe convinha. 
b) Você é a pessoa por cujos olhos me apaixonei. 
c) Os alunos visitaram a cidade onde Machado de Assis morava 

na infância. 
d) Levarei algumas caixas no depósito, das quais guardarei

os documentos. 

21 – Em qual das alternativas abaixo o advérbio em destaque é 
classificado como advérbio de tempo? 

a) Não gosto de salada excessivamente temperada. 
b) Ele calmamente se trocou, estava com o uniforme errado. 
c) Aquela vaga na garagem do condomínio finalmente será 

minha. 
d) Provavelmente trocariam os móveis da casa após a mudança.

23 – Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave, 
indicador de crase, está correto. 

a) Peça desculpas à seu mestre. 
b) Atribuiu o insucesso à má sorte. 
c) Quando a festa acabou, voltamos à casa felizes. 
d) Daqui à quatro meses muita coisa terá mudado. 
 

24 – Leia: 

 
 

 

Marque a opção que apresenta correta interpretação da tirinha da 
Mafalda, personagem presente no último quadrinho, de autoria do 
cartunista argentino Quino, em que Felipe, no primeiro quadrinho, 
mostra-se pensativo com a possibilidade de participar do serviço 
militar. 

a) O menino, receoso do que poderá enfrentar no quartel,
imagina situações complicadas a que se submeterá e reage
com a chegada de seu herói, de modo que seus gritos foram
escutados por Mafalda. 

b) O jovem menino, com medo do que o quartel lhe reserva, cria
situações mentais em que, fatalmente, não consegue êxito,
conforme expresso no último quadrinho. 

c) A possibilidade de poder contar com a presença física de seu 
herói no quartel retira, desde o início, todo medo e ansiedade
do jovem que deseja servir às Forças Armadas de seu país. 

d) Embora com desejo de servir às Forças Armadas, a presença
de Mafalda, no último quadrinho, reforça a ideia de que
as mulheres não concordam com o fato de o serviço militar
obrigatório ser exclusivo para homens. 

A N U L A D  A

A N U L A D  A



Página 6

AS QUESTÕES DE  25  A  48  REFEREM-SE À
LÍNGUA INGLESA

25 – Choose the alternative that presents the passive voice
of the sentence below. 

The expanding Hispanic population in the U.S. still hasn’t
created a market for Spanish-language pictures. 

a) A market for Spanish-language pictures hasn’t been created by
the expanding Hispanic population. 

b) A market for Spanish-language pictures hadn’t been created
by the expanding Hispanic population. 

c) A market for Spanish-language pictures isn’t being created by
the expanding Hispanic population. 

d) A market for Spanish-language pictures wasn’t being created
by the expanding Hispanic population. 

26 – In the sentence “I hardly ever watch TV at night.”,
the expression in bold type is an adverb of 

a) place 
b) manner 
c) frequency 
d) probability 

27 – Choose the correct form for the passive voice of the
following sentence. 

‘They have taken her to the hospital.’ 

a) She was taken to the hospital. 
b) She is being taken to the hospital. 
c) She has been taken to the hospital. 
d) She had been taken to the hospital. 

Read the cartoon below and answer question 28. 
 

 
(Fonte: http:blog.flightstore.net)

28 – According to the captain speech: 

a) passengers are being asked to calm down. 
b) there is a failure in the pressurization system. 
c) there is a problem in the fuselage of the aircraft. 
d) there is no oxygen mask available for the passengers. 

Read the cartoon below and answer question 29. 

(Fonte: www.a320homecockpit.de)

29 – According to the cartoon, the pilot 

a) intended to make a stopover on the water. 
b) asked swimmers to swim towards the coast. 
c) asked passengers who don’t swim to remain in the plane. 
d) landed the plane for the passengers to dive in the water. 

31 – Choose the alternative that best completes the sentence 
below. 

I stayed in London ___ a few days during my vacation.
I came back to Brazil ___ May 1st. 

a) in – at 
b) for – in 
c) in – on 
d) for – on 

32 – In the sentence “We mustn’t enter the party.
It’s private”, the modal verb in bold type expresses 

a) request 
b) obligation 
c) prohibition 
d) lack of ability 

Read the text and answer to question 30. 
 

 
 

1 
 
 
 

5 
 
 
 

Are you a couch potato? 

A couch potato is a person who spends leisure time passively 
or idly sitting around, especially watching TV. 
They don’t get involved in any kind of strenuous exercise.
As a matter of fact, they can’t stand any kind of physical 
activity. 
What’s more, they rarely eat healthy, nourishing food;
they’d rather have hamburgers, fires, soft drinks and that kind 
of stuff. 

(taken from http:inglesnapontadalingua)
GLOSSARY 
strenuous: fatigante  
nourishing food: comida nutritiva 

 

30 – Based on the text, couch potato is a person 

a) addicted to the internet. 
b) that loves eating healthy food. 
c) that loves doing exhaustive exercise. 
d) that spends a lot of time sitting down and not moving or 

exercising very much. 
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Read the text below and answer questions 33, 34 and 35. 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 

Did you remember it’s April Fools Day today? My sister 
loves playing jokes. At breakfast, she said, “Robert and
I ____ going to elope! We’re going to Robben Island. It’s the 
place where Nelson Mandela was in prison. My guidebook 
say it is a “place forever connected with the fight for 
freedom”. So, if you receive a phone call today about winning 
the lottery or something, don’t get excited. It’s probably
an April Fools joke. 

(taken from Stories worth reading)

GLOSSARY 

to elope: fugir de casa secretamente para se casar. 
 

33 – Select the alternative that fills in the blank in the text. 

a) have 
b) am 
c) are 
d) is 

34 – The verb “get” (line 07), in the text, can be replaced by 

a) become 
b) stay 
c) have 
d) need 

35 – The sentence “We’re going to Robben Island” (line3), in the 
text, refers to the 

a) past 
b) future 
c) present 
d) daily action 

Read the text and answer questions 39, 40 and 41. 
 
1 
 
 
 
5 

A pilot from Northwest Airlines flight was less than pleased 
with the food which was to be served on the flight.
He decided to find some better food, so he left his aeroplane, 
and then left the airport to find food even though he had
a plane to fly. The passengers were left to wait 90 minutes 
until the pilot came back and when the pilot came back
he was fired on the spot for “abandoning his plane”. 

(Adapted from www.flightglobal.com)
 

39 – According to the text, all the alternatives are true, except: 

a) the pilot wasn’t satisfied with the food on board. 
b) the pilot searched for a better food out of the airport. 
c) when the pilot returned to the plane, he was immediately fired.
d) the alleged reason for losing his job was dissatisfaction with 

the airline food. 

40 – The ordinal form for the number ninety (line 05), in the text,
is 

a) ninth 
b) nineth 
c) ninetieth 
d) nineteenth 

41 – The conjunction “so” (line 03), in the text, can be replaced 
by 

a) because 
b) however 
c) even though 
d) and therefore 

36 – Fill in the blank with the correct response according
to grammar rules: 

I don’t mind _________ alone, but I prefer to travel with
my friends. 

a) not travel 
b) traveling 
c) to travel 
d) travels 
 

37 – Choose the sentence that contains a one-word adverb. 

a) We are having lunch in a big Japanese restaurant. 
b) I’ve bought an old table for my kitchen. 
c) She lives in an amazing white house. 
d) Maria slowly opened her present. 

Read the cartoon and answer question 38 

 

(www.thehundreds.com)

38 – Choose the correct alternative, according to the cartoon. 

a) Garfield was disappointed because the cheeseburger was
spoiled. 

b) Garfield was disappointed because the ticket wasn’t valid. 
c) Garfield expected to eat at McDonald’s. 
d) Garfield prefers birds to sandwiches. 
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Read the text and answer questions 44 and 45. 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

An aeroplane was forced to circle for more than half an 
hour after an air traffic controller dozed off. The pilot of the 
cargo plane said he attempted a number of times to contact 
the controller for permission to land – but got no answer. 

He was forced to circle Nice Airport in France until
the sleepy controller was woken up by security officials more 
than 30 minutes later. French air traffic control service 
DGAC described the case as ‘extremely rare’ and said the 
cargo plane ‘had never been in difficulty’. 

An internal investigation has now been set up to discover 
why the controller fell asleep on the job. 

(Adapted from www.flightglobal.com)
GLOSSARY 
dozed off – adormeceu 
 

44 – According to the text, all the alternatives are true, except: 

a) the air traffic controller in charge of the control slept on the 
job. 

b) the pilot had to fly around the airport because he didn’t get 
permission to land. 

c) although the plane waited more than 30 minutes to land,
it wasn’t in difficulty. 

d) there will be an internal investigation to establish the reason 
why the air traffic controller fell asleep. 

45 – The verb “discover” (line 10), in the text, is closest in 
meaning to 

a) realize 
b) decide 
c) suppose 
d) establish 
 

47 – The word “innocently” (line 06), in bold type in the text, is 
an adverb of 

a) time 
b) place 
c) manner 
d) probability 

48 – Select the alternative that completes the extract below. 
 
1
 
 
 
5

One day, Billy was playing basketball in his friend’s garage 
in Kokoma, Indiana. He was having a great time. Suddenly,
it became dark. A very loud noise frightened him. He looked 
up and saw the sky was very grey; it became very windy. 
Without warning, a gust of wind broke the garage into pieces. 
Billy was very ________.That storm was really ________. 

a) frightened – scared 
b) frightened – scaring 
c) frightening – scared 
d) frightening – scaring 

Read the text and answer questions 42 and 43. 
 
 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

Summer Wine 
 

Hot-weather drinking requires its own genre of wines: light, 
easygoing, blithe and, above all, refreshing. These sorts of 
wines are enjoyable year-round, but in the sweaty summer 
months, the desirable becomes the imperative. 
It’s not a question of red or white or even pink. All are good 
as long as they come in the proper summer weight. Just as 
winter wools are stored away, so are enervating heavy wines 
that weigh you down, rather than pep you up. 
These summery wines are especially appealing when the 
price is equally untaxing. I’ve long asserted that the greatest 
values in wines are in the $15 to $25 range. 

(Adapted from www.nytimes.com)
GLOSSARY 
Winter wools: cobertor de inverno 
to Pep up: animar 
 

42 – According to the text, all the alternatives below are correct, 
except: 

a) refreshing wines are enervating and not exciting. 
b) light, easygoing and refreshing wines are suitable for summer.
c) heavy wines must be stored away during the summer like the 

winter wools are. 
d) refreshing wines are desirable during the whole year,

but a must for the summer. 

43 – The word “appealing” (line 9), in the text, is a(n) 

a) verb 
b) noun 
c) adverb 
d) adjective 

Read the text and answer questions 46 and 47. 
 
 

 

1 
 
 
 
5 
 
 

The child and his mother 
 

A curious child asked his mother: “Mommy, why are some of 
your hairs turning grey?” 
The mother tried to use this occasion to teach her child:
“It is because of you, dear. Every bad action of yours will 
turn one of my hair grey!”  
The child replied innocently: “Now I know why 
grandmother has only grey hairs on her head.” 

 
 
 

46 – According to the text, the mother told the child her hair is 
turning grey because 

a) she hasn’t a dye. 
b) of her child’s bad behavior. 
c) his grandmother has only grey hair. 
d) she wants to teach her child a lesson. 

A N U L A D  A
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49 – Uma urna contém bolas verdes e azuis. Sabe-se que

a probabilidade de se retirar uma bola azul é de 
11

6
.

A probabilidade de ser retirada, em uma única tentativa, uma bola

verde é de 

a) 
11

1
 

b) 
11

2
 

c) 
11

4
 

d) 
11

5
 

51 – Se 
4x

x3

1x

1x
)x(f







  é uma função, seu domínio é

D = {x   / __________}. 

a) x > 4 e x  1 
b) x < 4 e  x   1 
c) x < 4 e x  1 
d) x > 4 e x  1 

AS QUESTÕES DE  49  A  72  REFEREM-SE À
MATEMÁTICA

52 – Em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares.
Para disputar o campeonato, esses militares podem
formar_______duplas diferentes. 

a) 34 
b) 35 
c) 44 
d) 45 

53 – A tabela seguinte informa a quantidade de pessoas que 
compraram ingressos antecipados de um determinado show, cujos
preços eram modificados semanalmente. O percentual de pessoas
que adquiriram o ingresso por menos de R$ 125,00 foi 

a) 40% 

b) 45% 

c) 50% 

d) 55% 
 

Valor do 
ingresso (R$) 

Número de 
pessoas 

 50 | 75 
      75 | 100 
    100 | 125 
    125 | 150 
    150 | 175 

 300 
 640 
 500 
 1310 
 850 

  = 3600 

55 – Seja um triângulo ABC, conforme a figura. Se D e E são 

pontos, respectivamente, de ACeAB , de forma que AD = 4,

DB = 8, DE = x, BC = y, e se BC//DE , então 

a) y = x + 8 

b) y = x + 4 

c) y = 3x 

d) y = 2x 
 

x 

y 

 

 

A 

B C

D E 

57 – Um escultor irá pintar completamente a superfície de uma 
esfera de 6m de diâmetro, utilizando uma tinta que, para essa 
superfície, rende 3m² por litro. Para essa tarefa, o escultor gastará,
no mínimo, _____ litros de tinta. (Considere 3 ) 

a) 18 
b) 24 
c) 36 
d) 48 

54 – Seja f(x) = |x  3| uma função. A soma dos valores de x 
para os quais a função assume o valor 2 é 

a) 3 
b) 4 
c) 6 
d) 7 

56 – No quadrilátero ABCD, o valor de y – x é igual a 

a) 2x 

b) 2y 

c) 
2

x
 

d) 
2

y
 A B

C 

D

y

y

x – 20° 

x 

60° 

70° 

50 – Na figura, O é o centro do semicírculo de raio r = 2cm.
Se A, B e C são pontos do semicírculo e vértices do triângulo 
isósceles, a área hachurada é _______ cm². (Use 14,3 ) 

a) 2,26 

b) 2,28 

c) 7,54 

d) 7,56  
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59 – Uma esfera está inscrita num cilindro equilátero cuja área
lateral mede 16  cm². O volume da esfera inscrita é 

a) 8  

b) 16  

c) 
3

32
 

d) 
3

256
 

60 – Considere cx²bx³x2)x(P  , tal que  2-  P(1)  e 

6  P(2)  . Assim, os valores de b e c são, respectivamente, 

a) 1  e   2 
b) 1  e  -2 
c) -1  e   3 
d) -1  e  -3 

61 – As posições dos pontos A (1, 7) e B (7, 1) em relação à
circunferência de equação (x  6)2 + (y  2)2 = 16 são, 
respectivamente, 

a) interna e interna. 
b) interna e externa. 
c) externa e interna.  
d) externa e externa. 

62 – Considere esses quatro valores x, y, 3x, 2y em PA crescente. 
Se a soma dos extremos é 20, então o terceiro termo é 

a) 9 
b) 12 
c) 15 
d) 18 
 

63 – Ao somar o número de diagonais e o número de lados de
um dodecágono obtém-se 

a) 66 
b) 56 
c) 44 
d) 42 

66 – Se log 2 = 0,3 e log 36 = 1,6, então log 3 = _____. 

a) 0,4 
b) 0,5 
c) 0,6 
d) 0,7 
 

68 – A desigualdade 
x5x3

4

1

2

1
















tem como conjunto 

solução 

a) }1x|Rx{S   

b) }5x|Rx{S   

c) }5x|Rx{S   

d) }5x1|Rx{S   

69 – Seja um triângulo inscrito em uma circunferência de raio R. 
Se esse triângulo tem um ângulo medindo 30°, seu lado oposto a
esse ângulo mede 

a) R/2 
b) R 
c) 2R 
d) 2R/3 

67 – O triângulo ABC formado pelos pontos A(7, 3), B(-4, 3) e 
C(-4, -2) é 

a) escaleno 
b) isósceles 
c) equiângulo 
d) obtusângulo 

65 – Se ABC é um triângulo, o valor de   é 

a) 10° 

b) 15° 

c) 20° 

d) 25° 

    

40°
70°

B

A

CE D 

64 – Sabe-se que a função 
5

3x
)x(f


  é invertível. Assim,

f 
-1

 (3) é 

a) 3 
b) 4 
c) 6 
d) 12 
 

58 – Se i é a unidade imaginária, então 2i3 + 3i2 + 3i + 2 é um
número complexo que pode ser representado no plano de Argand-
Gauss no ___________ quadrante. 

a) primeiro 
b) segundo 
c) terceiro 
d) quarto 
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71 –  Seja ABC um triângulo tal que A(1, 1),  B(3, –1)  e
C(5, 3). O ponto ______ é o baricentro desse triângulo. 

a) (2, 1) 
b) (3, 3) 
c) (1, 3) 
d) (3, 1) 

70 – Seja a função f(x) = 2x2 + 8x + 5. Se P(a , b) é o vértice do
gráfico de f, então |a + b| é igual a 

a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 

72 – Seja 
1xgcot

xsecxseccos
M




 , com x  
2

k
, k  Z. 

Utilizando-se as identidades trigonométricas, pode-se considerar
M igual a 

a) sen x 
b) cos x 
c) sec x 
d) cossec x 

AS QUESTÕES DE  73  A  96  REFEREM-SE À
FÍSICA

73 – Um corpo está submetido à ação de duas forças com 
intensidades 5 N e 4 N, respectivamente, que formam entre si,
um ângulo de 60°. O módulo da força resultante que atua sobre
o corpo será 

a) 29  

b) 41  

c) 61  

d) 91  

75 – Duas cargas são colocadas em uma região onde há interação 
elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força
de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Triplicando-
se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica 
em relação à força inicial, será 

a) diminuída 3 vezes 
b) diminuída 9 vezes 
c) aumentada 3 vezes 
d) aumentada 9 vezes 

74 – A qualidade do som que permite distinguir um som forte de 
um som fraco, por meio da amplitude de vibração da fonte sonora 
é definida como 

a) timbre 
b) altura 
c) intensidade 
d) tubo sonoro 

76 – Associe corretamente os princípios da óptica geométrica, 
com suas respectivas definições, constantes abaixo. 

I.   Princípio da propagação retilínea da luz. 
II.  Princípio da independência dos raios de luz. 
III. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. 

(    ) Num meio homogêneo a luz se propaga em linha reta. 
(    ) A trajetória ou caminho de um raio não depende do sentido

da propagação. 
(    ) Os raios de luz se propagam independentemente dos demais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
para o preenchimento das lacunas acima. 

a) I, II e III. 
b) II, I e III. 
c) III, II e I. 
d) I, III e II. 

A N U L A D  A
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77 – Um buffet foi contratado para servir 100 convidados em um
evento. Dentre os itens do cardápio constava água a 10ºC.
Sabendo que o buffet tinha em seu estoque 30 litros de água
a 25ºC, determine a quantidade de gelo, em quilogramas, a 0ºC,
necessário para obter água à temperatura de 10º C.
Considere que a água e o gelo estão em um sistema isolado. 

Dados: densidade da água = 1 g/cm3; 
 calor específico da água = 1 cal/g.ºC; 
 calor de fusão do gelo = 80 cal/g.ºC; e 
 calor específico do gelo = 0,5 cal/g.ºC 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

79 – Dois corpos de massas m1 e m2 estão separados por uma
distância d e interagem entre si com uma força gravitacional F.
Se duplicarmos o valor de m1 e reduzirmos a distância entre
os corpos pela metade, a nova força de interação gravitacional
entre eles, em função de F, será 

a) F/8 
b) F/4 
c) 4F 
d) 8F 

80 – Uma prensa hidráulica possui ramos com áreas iguais
a 15 cm2 e 60 cm2. Se aplicarmos uma força de intensidade F1=8N 
sobre o êmbolo de menor área, a força transmitida
ao êmbolo de maior área será: 

a) 
4

F1  

b) 
2

F1  

c) 2F1 

d) 4F1 

78 – Um estudante irá realizar um experimento de física
e precisará de 500 g de água a 0º C. Acontece que ele tem 
disponível somente um bloco de gelo de massa igual a 500 g
e terá que transformá-lo em água. Considerando o sistema
isolado, a quantidade de calor, em cal, necessária para que
o gelo derreta será: 
Dados: calor de fusão do gelo = 80 cal/g. ºC 

a) 40 
b) 400 
c) 4000 
d) 40000 

83 – Um garoto que se encontra em uma passarela de altura
20 metros, localizada sobre uma estrada, observa um veículo com
teto solar aproximando-se. Sua intenção é abandonar uma bolinha 
de borracha para que ela caia dentro do carro, pelo teto solar.
Se o carro viaja na referida estrada com velocidade constante de 
72 Km/h, a que distância, em metros, do ponto diretamente abaixo
da passarela sobre a estrada deve estar o carro no momento
em que o garoto abandonar a bola. Despreze a resistência do ar e 
adote g =10m/s2. 

 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
 

81 – Um paralelepípedo de dimensões 5 x 10 x 20 cm
e massa igual a 2 kg será colocado sobre uma mesa, num local 
onde g = 10 m/s2. A pressão exercida pelo paralelepípedo sobre
a mesa, quando apoiado sobre sua base de menor área (p1),
em função da pressão exercida quando apoiado sobre a base
de maior área (p2), será 

a) 2 p2 

b) 4 p2 

c) 
2

p2  

d) 
4

p2  

82 – Analisando a figura do gráfico que representa três ondas 
sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa
correta para os três casos representados. 

 

a) As frequências e as intensidades são iguais. 
b) As frequências e as intensidades são diferentes. 
c) As frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes. 
d) As frequências são diferentes, mas as intensidades são iguais. 
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84 – A tirinha abaixo utiliza um fenômeno físico para a
construção da piada. Que fenômeno é esse? 

 
a) Reflexão 
b) Refração 
c) Difração 
d) Propagação retilínea da luz 

85 – Uma aeronave F5 sai da base aérea de Santa Cruz
às 16h30min para fazer um sobrevôo sobre a Escola de
Especialistas de Aeronáutica (EEAR), no momento da formatura
de seus alunos do Curso de Formação de Sargentos. Sabendo que
o avião deve passar sobre o evento exatamente às 16h36min e que
a distância entre a referida base aérea e a EEAR é de 155 Km, 
qual a velocidade média, em km/h, que a aeronave deve 
desenvolver para chegar no horário previsto? 

 

a) 1550 
b) 930 
c) 360 
d) 180 

86 – Um objeto de massa 6 kg está sob a ação de duas forças
F1 = 18 N e F2 = 24 N, perpendiculares entre si. Quanto vale,
em m/s2, a aceleração adquirida por esse objeto? 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 

88 – Um aparelho continha as seguintes especificações de 
trabalho: Entrada 9 V – 500 mA. A única fonte para ligar
o aparelho era de 12 V. Um cidadão fez a seguinte ligação para 
não danificar o aparelho ligado à fonte: 

 

Considerando a corrente do circuito igual a 500 mA,
qual deve ser o valor da resistência R, em  , para que o aparelho 
não seja danificado? 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
 

87 – O avião identificado na figura voa horizontalmente da 
esquerda para a direita. Um indivíduo no solo observa um ponto 
vermelho na ponta da hélice. Qual figura melhor representa
a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo? 

 
 

a) 

 

b) 

 

c) 
 

d) 
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91 – Duas esferas idênticas e eletrizadas com cargas elétricas
q1 e q2 se atraem com uma força de 9 N. Se a carga da primeira
esfera aumentar cinco vezes e a carga da segunda esfera for
aumentada oito vezes, qual será o valor da força, em newtons,
entre elas? 

a) 40 
b) 49 
c) 117 
d) 360 

89 – Um fio condutor é percorrido por uma corrente i como 
mostra a figura. 
 
 
 
 
 
 

Próximo ao condutor existe um ponto P, também 
representado na figura. A opção que melhor representa o vetor 
campo magnético no ponto P é: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 

90 – Uma esfera de 5 kg cai de uma altura de 3,2 metros sobre
um dispositivo provido de uma mola de constante elástica 40N/m
para amortecer sua queda, como mostra a figura. 

 
Adotando g = 10 m/s2 e desprezando o atrito no sistema,
pode-se afirmar que a velocidade (v) que a esfera atinge
o mecanismo, em m/s, e a contração da mola (x), em metros,
valem: 

a) v = 8; x = 2 

b) v = 16; x = 2 

c) v = 8; x = 2 2  

d) v = 16; x = 2 2  
 

94 – Uma lente de vidro convergente imersa no ar, tem distância 
focal igual a 3 mm. Um objeto colocado a 3 m de distância 
conjuga uma imagem através da lente. Neste caso,
o módulo do aumento produzido pela lente vale 
aproximadamente: 

a) 1 
b) 1.10-1 

c) 1.10-2 
d) 1.10-3 

93 – Em Júpiter a aceleração da gravidade vale 
aproximadamente 25 m/s2 (2,5 x maior do que a aceleração da 
gravidade da Terra). Se uma pessoa possui na Terra um peso de
800 N, quantos newtons esta mesma pessoa pesaria em Júpiter? 
(Considere a gravidade na Terra g = 10 m/s2). 

a) 36 
b) 80 
c) 800 
d) 2000 

96 – Em uma panela foi adicionada uma massa de água de 200 g 
a temperatura de 25oC. Para transformar essa massa de água 
totalmente em vapor a 100oC, qual deve ser a quantidade total de 
calor fornecida, em calorias? (Considere calor específico da água 
c = 1cal/goC). 

a) 1500 
b) 20000 
c) 100000 
d) 123000 

92 – Sobre uma mesa sem atrito, um objeto sofre a ação de duas 
forças F1 = 9 N e F2 = 15 N, que estão dispostas de modo
a formar entre si um ângulo de 120o. A intensidade da força 
resultante, em newtons, será de 

a) 3 24  

b) 3 19  

c) 306  

d) 24  

95 – Dois condutores paralelos extensos são percorridos por 
correntes de intensidade i1= 3 A e i2= 7 A. Sabendo-se que
a distância entre os centros dos dois condutores é de 15 cm,
qual a intensidade da força magnética por unidade de
comprimento entre eles, em N/m? 

Adote: 
A

m.T
.10.4 7

0
  

a) 56 
b) 42 
c) 28 
d) 14 

A N U L A D  A
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AS QUESTÕES DE  01  A  24  REFEREM-SE À
LÍNGUA PORTUGUESA

03 – No que se refere ao texto, é correto afirmar que 

a) a esposa conteve sua irremediável vontade de chorar em razão 
da mortificada delicadeza do esposo de justificar os objetos da 
casa e da feliz descoberta de que este, em sua promessa 
ardente, não se esquecera de seus desejos. 

b) o primeiro susto da esposa – o de uma mobília sem beleza e a 
visão de um fogão a lenha – e o destaque para os muitos 
outros que ainda viriam revelam uma mulher frustrada, que 
escreve como forma de desabafo. 

c) a necessidade de comandar as tarefas domésticas, como a de 
lavar o piso do banheiro com sapóleo, mostra que o tipo de 
vida da esposa regredira em relação à vida na casa materna. 

d) o marido não se esforçou por realizar os pedidos de sua 
esposa, mas lhe ofereceu uma promessa ardente, que, por 
quarenta anos, ela esperava que se cumprisse. 

04 – “Do viçoso jardim arranquei quase tudo para ‘plantar do 
meu jeito’, tentativa de construir um lar, esperança que até hoje 
guardo e pela qual me empenho como se tivesse acabado de me 
casar.” Do sentido da frase final do texto, depreende-se, de forma 
incorreta, que 

a) o cuidado com o jardim representa o mesmo esforço e 
empenho necessários à edificação do lar, que se constrói com 
a constante renovação dos laços matrimoniais. 

b) a esperança de que fala a esposa não se refere à certeza de um 
lar ainda por realizar, mas à de que, em favor de sua 
construção e manutenção, o melhor está sempre por vir. 

c) a reconstrução do jardim é a forma de a esposa iniciar seu 
processo de identificação com o espaço que passaria a 
caracterizar sua vida e com a nova condição de si mesma. 

d) a esposa faz do jardim sua válvula de escape como forma de 
compensar o controle de suas emoções e a desilusão por um 
sonho não realizado há décadas: o de construir um lar. 

05 – Leia: 

 

1 
 
 
 
5 

O mundo é grande 

O mundo é grande e cabe 
Nesta janela sobre o mar 
O mar é grande e cabe 
Na cama e no colchão de amar. 
O amor é grande e cabe 
No breve espaço de beijar. (Carlos Drummond de Andrade) 

Assinale a alternativa referente ao verso em que a conjunção 
e estabelece relação de sentido diferente das demais. 

a) 1 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 

02 – Considerando-se o tema de que trata o texto, pode-se 
indicar que diz respeito a 

a) relacionamento a dois. 
b) desilusão matrimonial. 
c) crítica à figura feminina ‘do lar’. 
d) construção da felicidade matrimonial. 

Quem casa quer casa 

Num tempo em que se casava depois de namorar e noivar, 
viajei com meu marido para a minha primeira casa, no mesmo dia 
do meu casamento. Partia na verdade para um reino onde, tendo 
modos à mesa e usando meia fina, seria uma mulher distinta 
como Dona Alice e seu marido saindo para a missa das dez. Pois 
sim, meu enxoval (...) foi despachado com zelo pela via férrea 
para uma cidade longe, tão longe que não pude eu mesma 
escolher casa e coisas. Como você quer nossos móveis?, havia 
perguntado meu noivo. Ah, eu disse, você pode escolher, mas 
gosto mesmo é daqueles escuros, pretos. Pensava na maravilhosa 
cristaleira de Dona Cecília, móveis de pernas torneadas e 
brilhantes, cama de cabeceira alta. Para a cozinha achei melhor 
nem sugerir, apostando na surpresa. Você pode cuidar de tudo, 
respondi a meu noivo atrapalhado com as providências, os 
poucos dias de folga na empresa, sozinho (…). Foi abrir a porta 
de nossa casa com alpendre e levei o primeiro susto de muitos de 
minha vida de casada. A mobília – palavra que sempre detestei –
era daquele amarelo bonito de peroba. Tem pouco uso, disse meu 
marido, comprei de um colega que se mudou daqui. Gostei da 
cristaleira, seus espelhos multiplicando o ‘jogo de porcelana’ 
que invenção! A cama era feia, egressa de um outro desenho, sem 
nada a ver com a sala. E a cozinha? O mesmo fogão a lenha que 
desde menina me encarvoara. O fogão a gás vem em duas 
semanas, explicou meu marido com mortificada delicadeza, 
adivinhando o borbotão de lágrimas. Mas o banheiro, este sim 
amei à primeira vista, azulejos, louça branca e um boxe com 
cortina amarela desenhada em peixes e algas. Recompensou-me. 
Faz quarenta anos desde minha apresentação a este meu primeiro 
banheiro com cortina, a um piso que se limpava com sapóleo, 
palavra que incorporei incontinente ao meu novo status. Vinha de 
uma casa com panelas de ferro que só brilhavam a poder de areia. 
(…) Quando me viu a pique de chorar, meu marido me disse 
naquele dia: quando puder, vou comprar móveis pretos e 
torneados pra você. Compreendi, com grande sorte para mim, que 
era melhor escutar aquela promessa ardente ao ouvido, que ter 
móveis bonitos e marido desatento. Do viçoso jardim arranquei 
quase tudo para ‘plantar do meu jeito’, tentativa de construir um 
lar, esperança que até hoje guardo e pela qual me empenho como 
se tivesse acabado de me casar. 

Adélia Prado
https://cronicasurbanas/wordpress/tag/adelia-prado

VOCABULÁRIO 
alpendre: varanda coberta 
borbotão: caudal; jorro; jato forte, em grande quantidade 
egressa: afastada; retirada, que não pertence a um grupo 
encarvoara: sujara de carvão 
incontinente: que ou quem não se contém, sem moderação 
viçoso: que cresce e se desenvolve com vigor 
 

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto anterior.

01 – “Partia na verdade para um reino onde, tendo modos à mesa 
e usando meia fina, seria uma mulher distinta como Dona Alice e 
seu marido saindo para a missa das dez.” Essa frase do texto, 
enunciada logo em seu início, mostra que a esposa 
a) imaginava a vida matrimonial como sendo feita de aparências.
b) era insegura e imatura, necessitando de modelos a imitar em 

sua própria vida. 
c) iludia-se com sua vida matrimonial, imaginando-a sem 

dificuldades e problemas. 
d) sonhava, naturalmente, com sua nova condição de senhora

distinta, que zelava por sua casa e seu marido. 
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11 – Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. 

Chamas de louco ou tolo ao apaixonado que sente ciúmes 
quando ouve sua amada dizer que na véspera de tarde o céu 
estava uma coisa lindíssima, com mil pequenas nuvens de leve 
púrpura sobre um azul de sonho. (Rubem Braga) 

Assinale a alternativa correta referente ao adjetivo destacado no 
texto. 

a) Caracteriza o substantivo tarde e está no grau superlativo 
absoluto sintético. 

b) Caracteriza o substantivo amada e está no grau superlativo 
absoluto analítico. 

c) Caracteriza o substantivo coisa e está no grau superlativo 
absoluto sintético. 

d) Caracteriza o substantivo véspera e está no grau superlativo 
absoluto analítico. 

07 – Leia: 

Abandonado à escrivaninha em São Paulo/ Na minha casa (...)/ 
De sopetão senti um friúme por dentro/ Fiquei trêmulo, muito 
comovido/ Com o livro palerma olhando para mim. 

(Mário de Andrade)

Assinale a alternativa que corresponde ao exato número de 
advérbios e locuções adverbiais presentes ao texto acima. 

a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 

10 – Na sentença “As luzes se apagaram, e, paulatinamente, 
aquele mar de gente silenciou e aguardou... De repente, ouve-se
um forte brado vindo do fundo do palco, que explode em luzes e 
vida junto com a multidão.”, há mudança de tempo verbal: do 
pretérito perfeito do indicativo os verbos ouvir e explodir passam
para o presente do indicativo, possibilidade que se justifica pelo 
seguinte motivo: 

a) há a indicação de uma ação permanente, constante, que não 
sofre alteração. 

b) há a indicação de um fato futuro, mas próximo, conforme se 
percebe pela sequência temporal dos fatos. 

c) há a indicação de um fato habitual, ainda que este não esteja 
sendo exercido no momento em que se fala. 

d) há a indicação de um fato já vivenciado que se atualiza no 
momento da narração como forma de se garantir vivacidade 
ao texto. 

06 – Assinale a alternativa que traz a correta sequência dos 
termos que preenchem as lacunas do poema abaixo, observando a 
regência dos verbos que os exigem. 

Hão de chorar ____ ela os cinamomos; 
Murchando as flores ao tombar do dia. 
Dos laranjais hão de cair os pomos, 
Lembrando-se ________ que ____ colhia. 

[...] 

Hão de chorar a irmã que ____ sorria. 

[...] 

A lua que lhe foi mãe carinhosa, 
Que a viu nascer e amar, há de envolvê(ver) ____ 
Entre lírios e pétalas de rosa.  
(Alphonsus de Guimaraens) 

a) com – daquela – lhes – lhes – la 
b) por – daquela – os – lhes – la 
c) com – aquela – lhe – os – lhe 
d) por – aquela – os – os – lhe 

12 – Identifique a função sintática dos termos destacados nas 
sentenças abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que contém 
a sequência correta da classificação desses termos. 

1 –  A aldeia era povoada de caiçaras. 
2 –  O artista estava cercado de fãs adolescentes. 
3 –  As plantas ficaram ávidas de água revigorante. 
4 –  Todos foram tomados de sentimentos apaziguadores. 

a) complemento nominal, complemento nominal, agente da 
passiva, complemento nominal. 

b) objeto indireto, objeto indireto, adjunto adnominal,
complemento nominal. 

c) agente da passiva, agente da passiva, complemento nominal, 
agente da passiva. 

d) complemento nominal, adjunto adnominal, agente da passiva, 
objeto indireto. 

09 – As palavras abaixo estão corretamente acentuadas em 

a) ruína, aínda, xiíta, raínha. 
b) feiúra, saúde, paúl, saúdam. 
c) ânsia, bênção, bônus, cônsul. 
d) paranóia, herói, alcatéia, destrói. 

08 – Considere os três períodos abaixo: 

I. O estado de saúde do menino piorou. 
II. A família levou-o para atendimento médico. 
III. O hospital estava lotado e não havia vaga para internação do 

enfermo. 

Formando um só período com as orações expressas nas 
sentenças, assinale a alternativa que traz a correta sequência das 
conjunções coordenativas que explicitam corretamente a relação 
de sentido entre elas. 

a) mas – e 
b) pois – portanto 
c) logo – porque 
d) por isso – entretanto 

A N U L A D A
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13 – O vocábulo alistar segue o mesmo processo de formação 
de palavras presente em 

a) descarregar. 
b) empalidecer. 
c) achatamento. 
d) desligamento. 

14 – Leia as frases: 

I. Gostava de doces caramelizados da doçaria de Dona Dalva. 
II. No shopping, vigiava-a com a discrição de um investigador 

profissional. 
III. Entre livros e cadernos velhos, na estante, encontrou um 

bilhete da antiga namorada. 
IV. Lembrava-se ainda do período de sua infância vivida naquela 

cidadezinha do interior do Brasil. 

Há objeto direto nas sentenças 

a) I e IV 
b) II e III 
c) I e III 
d) II e IV 

16 – Há, no texto abaixo, uma oração reduzida em destaque. 
Leia-a com atenção e, a seguir, assinale a alternativa que traz sua 
correspondente classificação sintática. 

...o foco narrativo mostra a sua verdadeira força na medida em 
que é capaz de configurar o nível de consciência de um homem 
que, tendo conquistado a duras penas um lugar ao sol, 
absorveu na sua longa jornada toda a agressividade latente de um 
sistema de competição. (Alfredo Bosi) 

a) oração subordinada adverbial consecutiva 
b) oração subordinada adjetiva explicativa 
c) oração subordinada adjetiva restritiva 
d) oração subordinada adverbial causal 

17 – Leia: 

1 –  Eu vou tirar você de mim/Assim que descobrir /Com quantos 
nãos se faz um sim 

2 –  Vale todo um harém a minha bela/Em fazer-me ditoso ela 
capricha.../Vivo ao sol de seus olhos namorados,/Como ao sol 
de verão a lagartixa. 

3 –  Ilumina meu peito, canção./Dentro dele/Mora um anjo,/Que 
ilumina/O meu coração. 

Nas sentenças acima, encontram-se, respectivamente, as 
seguintes figuras de linguagem: 

a) hipérbole, metáfora, metáfora 
b) antítese, hipérbole, prosopopeia 
c) antítese, eufemismo, metonímia 
d) metonímia, metáfora, eufemismo 

19 – Assinale a alternativa em que o termo em destaque não está 
empregado conotativamente. 

a) Estava imerso nas águas profundas do rio Paraíba do Sul. 
b) O cachorro enganou a namorada durante mais de dez anos. 
c) Chorava pelas doces recordações do seu passado longínquo. 
d) Pisava em ovos quando o assunto se referia a educação de 

filhos. 

20 – Das alternativas abaixo, assinale aquela em que o gênero 
dos substantivos não está corretamente empregado. 

a) o trema 
b) a eclipse 
c) a omoplata 
d) o grama (peso) 

18 – Assinale a alternativa em que o pronome em destaque não 
exerce a função de sujeito simples. 

a) Combinam com tudo que você vestir. 
b) Agora é você quem decide seu futuro. 
c) Você nunca mais vai trabalhar nesta cidade. 
d) Versatilidade no tamanho que você esperava. 

15 – Leia as sentenças abaixo, observando nelas a correção 
ortográfica das palavras destacadas. 

1 – O belo corte de seda pedia mãos delicadas e olhos 
perscrutadores a cuidar das minúscias do maravilhoso 
bordado que brilharia no corpo da noiva. 

2 – Todos os dias, ao longe, ouvia o apito do requintado trem.
O som lhe parecia mais um gorjeio que a levava para dentro 
de uma cabina de luxo, onde tomava chá como uma dama 
invejada. 

3 – A criança, doida pelo presente, expiava o colorido papel que 
cobria a grande caixa, imaginando que dali saltaria seu 
amado, macio e branco urso. 

Está(ão) correta(s) a(s) sentença(s) 

a) 1 e 2. 
b) 2 e 3. 
c) 1 apenas. 
d) 2 apenas. 

21 – Leia: 
O homem julga que é superior à natureza, por isso o homem

danifica a natureza, sem pensar que a natureza é essencial para 
a vida do homem. 

Assinale a alternativa em que os pronomes substituem, 
respectivamente, os substantivos destacados no texto acima. 

a) ele – a – ela – sua 
b) ele – ela – a – sua 
c) este – sua – ela – daquele 
d) este – ela – sua – daquele 
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AS QUESTÕES DE  25  A  48  REFEREM-SE À
LÍNGUA INGLESA

24 – Leia: 

No romance Dom Casmurro, Machado de Assis veicula, a seu 
modo, por meio de seus personagens um dos explorados motivos 
da prosa literária – o triângulo amoroso. É, entretanto, pela fala 
do personagem-narrador que conhecemos os fatos, e é pelo filtro 
de sua visão que formamos o perfil psicológico de cada uma das 
personagens. (Cereja, Magalhães). 

A respeito da pontuação presente ao texto acima, é correto 
afirmar que 

a) o aposto o triângulo amoroso só pode ser pontuado com o 
uso de travessão. 

b) os adjuntos adverbiais por meio de seus personagens, pela 
fala do personagem-narrador e pelo filtro de sua visão
poderiam receber vírgulas de intercalação. 

c) os adjuntos adverbiais No romance Dom Casmurro e a seu 
modo estão corretamente pontuados; há vírgulas de 
anteposição e intercalação respectivamente. 

d) o uso de vírgula junto à conjunção adversativa entretanto não 
seria possível se, no período, não houvesse a expressão 
expletiva é que: “É, entretanto, pela fala do personagem-
narrador que conhecemos os fatos...”. 

23 – Assinale a alternativa em que não há predicado verbo-
nominal. 

a) Elas admiravam as encantadas luzes da Cidade Eterna. 
b) Elas admiravam as luzes da Cidade Eterna encantadas. 
c) Encantadas, elas admiravam as luzes da Cidade Eterna. 
d) Elas admiravam, encantadas, as luzes da Cidade Eterna. 

22 – Observe os versos abaixo e assinale a alternativa correta. 

O branco açúcar que adoçará meu café/ nesta manhã de Ipanema/ 
não foi produzido por mim/ nem surgiu dentro do açucareiro por 
milagre./ [...] Este açúcar era cana/ e veio dos canaviais extensos/ 
que não nascem por acaso/ no regaço do vale./ Em lugares 
distantes, onde não há hospital nem escola,/ homens que não 
sabem ler e morrem de fome/ aos vinte e sete anos/ plantaram e 
colheram a cana que viraria açúcar. (F. Gullar) 

Nos versos acima, há 

a) apenas orações subordinadas adjetivas restritivas. 
b) apenas orações subordinadas adjetivas explicativas. 
c) cinco orações subordinadas adjetivas restritivas e uma oração 

subordinada adjetiva explicativa. 
d) quatro orações subordinadas adjetivas restritivas e uma oração

subordinada adjetiva explicativa. 

Read the text and answer questions 25, 26 and 27. 

 

 
1 
 
 
 
5 

Economic crisis increases consumption of rice and beans 
in Brazil 

The economic crisis is making the Brazilian consumer 
exchange meat for the traditional dish of rice and beans. High 
unemployment and falling incomes, together with the low 
prices of these products, caused by good harvest, are 
responsible for the increase in demand, __________ will be 
15% to 20% this month, compared to the prediction for the 
year. The average consumption per capita is around 3, 5 kilos 
of rice and 1, 5 kilo of beans. 

Fonte: Folha de São Paulo – Internacional -10/05/2017 

GLOSSARY 
harvest = colheita 
average consumption = consumo médio 

25 – Choose the alternative that best completes the blank
in the text: 

a) who 
b) which 
c) whom 
d) whose 

26 – According to the text, the Brazilian consumer is _______. 

a) changing rice and beans for meat 
b) having more rice than beans on average 
c) paying a very high price for rice and beans 
d) reducing the demand for the traditional dish of rice and beans 

27 – The words “is making”, underlined in the text, form a verb 
in the __________. 

a) simple past  
b) future tense 
c) simple present 
d) present progressive 

Read the text and answer questions 28 and 29. 

 

 
1 
 
 
 
5 

Homeless crack addict revitalizes small square in 
downtown São Paulo 

A homeless man has chosen to occupy his free time 
revitalizing a small square on the corner of avenues São João 
and Duque de Caxias, in downtown São Paulo. He planted 
pau-brasil, palm, banana and avocado trees. He also planted 
boldo, sweet potatoes, beans, peppers and ornamental plants, 
such as snake plants. Residents noticed the square’s gradual 
changes and congratulated the author for the modifications.  

Fonte: Folha de São Paulo Internacional – 21/03/2017

28 – Choose the alternative that is NOT in the Simple Past: 

a) A man has chosen to occupy his free time revitalizing a 
square. 

b) People congratulated the man for the gradual changes in the 
square. 

c) He planted a number of pau-brasil, palm and banana trees. 
d) Residents noticed the square’s changes. 
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Read the text and answer questions 34, 35, 36 and 37. 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

It’s never too late to make changes to prevent diseases 
that may end your flying career. And becoming healthier
doesn’t mean you have to make major changes. Here are 
some tips on what you can do today to keep yourself in the 
air for years to come. 

- take the stairs instead of riding the elevator; 
- limit red meat; 
- consume more vegetables; 
- wear UV-blocking sunglasses; 
- walk more; 
- try a yoga class; 
- don’t smoke; 
- drink a lot of water; 
- find an activity that you love after retirement.  

Fonte:http://goo.gl/W3uCrU Acess 30/05/2017

34 – According to the text, in order to live a healthy life for 
years, you should __________. 

a) eat a lot of red meat 
b) ride the elevator all the time 
c) find a hobby that you enjoy, after you retire 
d) consume many candies and cakes during the day 
 

35 – In the sentence “It’s never too late to make changes to 
prevent diseases that may end your flying career”, the modal verb 
“may” expresses __________. 

a) ability 
b) necessity 
c) deduction 
d) possibility 

36 – The adjective “healthier”, underlined in the text, is a
____________. 

a) superlative 
b) comparative of equality 
c) comparative of inferiority 
d) comparative of superiority 

37 – The word “yourself”, in bold in the text, is a __________ 
pronoun.  

a) personal 
b) reflexive 
c) possessive 
d) demonstrative 

Read the text and answer questions 30, 31 and 32. 

 

 
1 
 
 
 
5 

“Cracolândia” drug addicts have already spread to more 
than 20 different areas in São Paulo  

Five days after a police operation in Cracolândia 
(Crackland) in the center of São Paulo, drug addicts
have spread to various parts of the region, such as Paulista 
avenue, as well as the space underneath the João Goulart 
overpass, which is also known as the Minhocão. 

The officers from the GCM (the Metropolitan Civil 
Guard) have accompanied the movement of those who 
belonged to the “flow” (fluxo) – a term used to describe 
outdoor areas where people negotiate and consume drugs. 

Fonte: Folha de São Paulo – Internacional – 26/05/2017 
GLOSSARY 
overpass = viaduto, elevado 

30 – The verbs “have spread” and “have accompanied”, 
underlined in the text, are in the __________. 

a) simple past 
b) future tense 
c) present perfect 
d) past progressive 
 

31 – The words “after”, “in”, “of” and “from”, in bold in the 
text, are __________. 

a) articles 
b) adverbs 
c) pronouns 
d) prepositions 

29 – The words “small”, “sweet” e “ornamental”, underlined in 
the text, are __________. 

a) nouns 
b) adverbs 
c) pronouns 
d) adjectives 

Read the text and answer question 33. 

I am from New Zealand, which is _____ country that is in _____
Pacific Ocean. Wellington is _____ name of _____ capital of my 
country. 

33 – Choose the best alternative to complete the blanks in the text. 
a) a – a – a – the 
b) the – a – a – the 
c) a – the – the – the 
d) the – a – the – the 

32 – The sentence “People negotiate and consume drugs”,
in the Passive Voice is: 

a) Drugs are negotiated and consumed. 
b) Drugs were negotiated and consumed. 
c) Drugs will be negotiated and consumed. 
d) Drugs had been negotiated and consumed. 
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Read the text and answer questions 38 and 39. 

A __________ fact about Australia is that one Australian 
family in three (that’s approximately 33%) speak another 
language, apart from English. 

38 – Choose the best alternative to complete the blank in the text. 

a) surprises 
b) surprised 
c) surprising 
d) surprisingly 

39 – The word “approximately”, in bold in the text, means
__________. 

a) exactly 
b) roughly 
c) precisely 
d) undoubtedly 

Read the text and answer question 40. 

 

 
1 
 
 
 
5 

Finding a taste of Japan in São Paulo’s Liberdade 
neighborhood 

Home of the largest Japanese community outside of 
Japan, São Paulo’s Liberdade neighborhood is a city within a 
city, with many specialty shops for Japanese food and home 
products.  

Since most of the products are imported directly from 
Japan, and many do not contain a Portuguese ingredient 
version, shop owners and employees are always at hand for a 
quick translation. 

Fonte: The Rio Times/Brazil News

40 – The words “at hand”, underlined in the text, mean _____. 

a) busy 
b) distant 
c) worried 
d) available 
 

Read the text and answer question 41. 

Good day! My name is Sheila. I’m from Melbourne, 
Australia. My ___________ is from Montreal, Canada. We live 
in Sydney. A lot of ___________ living in Australia come from 
other ___________. 

41 – Choose the best alternative to complete the blanks in the text: 

a) husband – peoples – country 
b) husband – people – countries 
c) husbands – persons – country 
d) husbands – person – countries 

Read the text and answer questions 42, 43, 44 and 45. 

1 
 
 
 
5 

My neighbors love Christmas, but I don’t. In fact, if I can
be completely honest, I hate Christmas. Maybe it’s because 
Christmas was always a little depressing when I was a young 
boy. Anyway, my neighbors really love Christmas and every 
year they decorate the inside and outside of their house with 
big, bright lights. This year, however, they really 
exaggerated: their lights are so bright that I can’t sleep at 
night! Tomorrow I am going to speak to my neighbors and
ask that the lights __________ reduced or removed.  

42 – Choose the best alternative to complete the blank in the text.

a) be 
b) are 
c) were 
d) have been 
 

45 – The word “can”, in bold in the text, expresses ________. 

a) quality 
b) permission 
c) prohibition 
d) importance 

44 – The word “anyway”, underlined in the text, was used to 
__________. 

a) indicate a place that does not exist 
b) return to a previous topic in the text 
c) state the good or bad quality of something 
d) mention the time at which something happened 

43 – According to the text, the narrator doesn’t like Christmas, 
possibly because __________. 

a) it was not a happy time of the year when he was growing up 
b) it reminds him that life is short and that time passes by 

quickly 
c) his religious beliefs are different from the people in his 

neighborhood 
d) it makes him feel bad that his house is not decorated with 

Christmas lights 

Read the text and answer questions 46, 47 and 48. 

1 
 
 
 
5 

The pilot of a Beech Baron airplane noticed that one of 
his engines was on fire. He contacted the nearest air traffic 
control center to ask for help. 

The voice __________ the radio answered, “This is the 
Control Tower. “Please inform your altitude”. 

The pilot replied, “We are at 30,000 feet”. 

46 – Choose the best alternative to complete the blank in the text. 

a) on 
b) for 
c) into 
d) until 
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AS QUESTÕES DE  49  A  72  REFEREM-SE À
MATEMÁTICA

49 – Dentre as 7 notas musicais, dois músicos escolherão, 
individualmente, uma nota. A probabilidade de que eles escolham 
notas iguais é 

a) 1/7 
b) 2/7 
c) 1/49 
d) 2/49 

50 – O 6º termo da sequência 2, 8, 32, 128, ... é um número cuja 
soma dos algarismos é  

a) 10 
b) 12 
c) 14 
d) 16 

51 – Um cilindro equilátero tem 196 cm2 de área lateral.
O raio da base desse cilindro mede _______ cm. 

a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 

52 – Considere uma roda de 20 cm de raio que gira, 
completamente e sem interrupção, 20 vezes no solo. Assim,
a distância que ela percorre é ____  m. 

a) 100 
b) 80 
c) 10 
d) 8 

53 – Um maestro escolherá 5 músicas distintas, dentre as 10 que 
dispõe, e montará uma apresentação. Para a escolha das músicas 
e da ordem que elas serão tocadas, o maestro possui um número 
de possibilidades cujo algarismo das unidades é 

a) 0 
b) 2 
c) 4 
d) 6 

47 – The word “inform”, in bold in the text, is a verb in the 
__________. 

a) infinitive 
b) imperative 
c) subjunctive 
d) passive voice 

48 – The correct way of writing the cardinal number 30,000 
using words is __________. 

a) third thousand 
b) thirty thousand 
c) thirteen thousand 
d) thirtieth thousand 
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62 – Os quatro primeiros termos da sequência definida por
an = (1)n.n + 1, n *, são tais que 

a) formam uma PA de razão 4 
b) formam uma PG de razão 2 
c) a1 + a3 = a2 + a4 
d) a1 + a2 = a3 + a4 

63 – O valor de sen 1270° é igual a 

a) – cos 10° 
b) – sen 30° 
c) – sen 10° 
d) – cos 30° 

59 – Uma esfera E foi dividida em 3 partes: A, B e C, como 
mostra o desenho. Se os volumes dessas partes são tais que: 

2

)C(V
)B(V)A(V   e V(C) = 486 cm3

, então o raio da esfera 

é _____ cm. 

 

a) 8 
b) 9 
c) 10 
d) 12 

58 – Hoje, o dobro da idade de Beatriz é a metade da idade de 
Amanda. Daqui a 2 anos, a idade de Amanda será o dobro da 
idade de Beatriz. A idade de Beatriz hoje é _____ ano(s). 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

60 – Se A(x, y) pertence ao conjunto dos pontos do plano
cartesiano que distam d do ponto C(x0, y0), sendo d > 2, então 

a) (x – x0)
2 + (y – y0)

2 + d2 = 0 
b) (x – x0)

2 + (y – y0)
2 = d2 

c) (x – x0)
2 + (y – y0)

2 = 2d 
d) y – y0 = d(x – x0) 

61 – Se  f(x) = 
3x

x31




, com x  IR e x  3, é uma função 

invertível, o valor de )2(f 1  é  

a) –2 
b) –1 
c) 3 
d) 5 

54 – O complemento do suplemento do ângulo de 112° mede 

a) 18° 
b) 28° 
c) 12° 
d) 22° 

55 – Os pontos B, C e D dividem o segmento AE  em 4 partes 
iguais, conforme a figura. Se A(2, 7) e E(6, 1), então a abscissa 
de B é 

a) 6 
b) 5 
c) 4 
d) 3 

56 – O triângulo ABC está inscrito na circunferência.
Se BC = 8, a medida do raio é  

a) 24  

b) 22  

c) 4 

d) 2 

57 – Considere o conjunto de valores x, 90, 72, 58, 85, 55.
Se 58 < x < 72 e a mediana desse conjunto é 66, então x é 

a) 59 
b) 60 
c) 65 
d) 68 
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67 – Seja BDEF um losango de lado medindo 24 cm, inscrito no 
triângulo ABC. Se BC = 60 cm, então AB = _____ cm. 

a) 36 

b) 40 

c) 42 

d) 48 

68 – Sejam os polinô mios A(x)  = x 3 + 2x2 – x  – 4 ,
B(x) = ax3 – bx2 – 4x + 1 e P(x) = A(x) – B(x). Para que P(x) seja 
de grau 2, é necessário que 

a) a  –1 e b = –2 
b) a = 1 e b = –2 
c) a = 1 e b  –2 
d) a  1 e b  2 

71 – Seja f: IR  IR uma função. Essa função pode ser 

a) x)x(f   

b) x)x(f   

c) 
x

1
)x(f   

d) 
x1

1
)x(f


  

69 – Considere a matriz 











1x4x2

1x1
A . Os termos x – 1, 2x, 

4x – 1, são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão 
aritmética. Dessa forma, det(A) é igual a 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

70 – Considere o quadrilátero ABCO, de vértices A, B e C na
circunferência e vértice O no centro dela. Nessas condições x mede

a) 30° 

b) 45° 

c) 55° 

d) 60° 

64 – Seja ABCD um paralelogramo com CD//AB  e AD//BC . 

Se a interseção de AC  e BD  é o ponto O, sempre é possível
garantir que  

a) AO = BO 
b) AB = CB 
c) DO = BO 
d) AD = CD 

65 – Dado o número complexo z = a + bi, se 10zz  e 

i16zz  , então a + b é 

a) – 6 
b) – 3 
c) 2 
d) 8 

66 – Na função x

2x

27)x(f



 , tal que x  0, o valor de x para 

que f(x) = 36, é um número 

a) divisível por 2 
b) divisível por 3 
c) divisível por 5 
d) divisível por 7 

72 – A média aritmética de cinco números é 7. Se for retirado do 
conjunto o número 9, a média aritmética dos restantes será 

a) 6,8 
b) 6,5 
c) 5,9 
d) 5,6 
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79 – O gráfico a seguir relaciona a intensidade da força (F) e a 
posição (x) durante o deslocamento de um móvel com massa 
igual a 10 kg da posição x = 0 m até o repouso em x = 6 m. 

 

O módulo da velocidade do móvel na posição x = 0, em m/s, é 
igual a 

a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 

78 – Um móvel completa 1/3 de um percurso com o módulo da 
sua velocidade média igual a 2 km/h e o restante com o módulo 
da velocidade média igual a 8 km/h. Sendo toda a trajetória 
retilínea, podemos afirmar que a velocidade média desse móvel 
durante todo o percurso, em km/h, foi igual a 

a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 10 

74 – A posição (x) de um móvel em função do tempo (t) é
representado pela parábola no gráfico a seguir  

 

Durante todo o movimento o móvel estava sob uma aceleração
constante de módulo igual a 2 m/s2. A posição inicial desse
móvel, em m, era 

a) 0 
b) 2 
c) 15 
d) 8  

77 – Uma barra homogênea de grafite no formato de um 
paralelepípedo, com as dimensões indicadas na figura, é ligada a 
um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Neste caso, a 
resistência elétrica entre os terminais A e B é de ____ ohms. 

Considere: 

1) a resistividade do grafite: 
m

mm
75

2
  

2) a barra como um resistor ôhmico. 

 

a) 0,5 
b) 1,0 
c) 1,5 
d) 2,0 

AS QUESTÕES DE  73  A  96  REFEREM-SE À
FÍSICA

73 – Assinale a alternativa que representa corretamente a função 
da posição (x) em relação ao tempo (t) de um bloco lançado para 
baixo a partir da posição inicial  0x com módulo da velocidade 

inicial  0v  ao longo do plano inclinado representado a seguir. 

OBSERVAÇÕES: 
1) desconsiderar qualquer atrito; 
2) considerar o sistema de referência (x) com a posição zero (0) 

no ponto mais baixo do plano inclinado;  
3) admitir a orientação do eixo “x” positiva ao subir a rampa; e 
4) g é o módulo da aceleração da gravidade. 

 
 

a) 
 
2

tseng
tvxx

2

00


  

b) 
 
2

tseng
tvxx

2

00


  

c) 
 
2

tcosg
tvxx

2

00


  

d) 
2

tg
tvxx

2

00


  

75 – Entre as substâncias magnéticas, aquelas que ao serem 
colocadas próximas a um imã, cujo campo magnético é intenso, 
são repelidas por ambos os polos do imã, são classificadas como 

a) diamagnéticas. 
b) paramagnéticas. 
c) ferromagnéticas. 
d) imãs permanentes. 

76 – O valor da pressão registrada na superfície de um lago é de
1 . 105 N/m2, que corresponde a 1 atm. Um mergulhador se 
encontra, neste lago, a uma profundidade na qual ele constata 
uma pressão de 3 atm. Sabendo que a densidade da água do lago 
vale 1,0 g/cm3 e o módulo da aceleração da gravidade no local 
vale 10,0 m/s2, a qual profundidade, em metros, em relação à 
superfície, esse mergulhador se encontra? 

a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
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82 – Em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois 
líquidos imiscíveis, água com densidade de 1,0 g/cm3 e óleo com 
densidade de 0,85 g/cm3. Após os líquidos atingirem o equilíbrio 
hidrostático, observa-se, numa das extremidades do vaso, um dos 
líquidos isolados, que fica a 20 cm acima do nível de separação, 
conforme pode ser observado na figura. Determine o valor de x, 
em cm, que corresponde à altura acima do nível de separação e 
identifique o líquido que atinge a altura x. 

 
a) 8,5; óleo 
b) 8,5; água 
c) 17,0; óleo 
d) 17,0; água 

81 – Um ponto material descreve um movimento circular 
uniforme com o módulo da velocidade angular igual a 10 rad/s. 
Após 100 s, o número de voltas completas percorridas por esse 
ponto material é  
Adote =3. 

a) 150 
b) 166 
c) 300 
d) 333 

80 – Um professor de música esbraveja com seu discípulo: 
“Você não é capaz de distinguir a mesma nota musical emitida 
por uma viola e por um violino!”. A qualidade do som que 
permite essa distinção à que se refere o professor é a (o) 

a) altura. 
b) timbre. 
c) intensidade. 
d) velocidade de propagação. 

86 – Um pedreiro decidiu prender uma luminária de 6 kg entre 
duas paredes. Para isso dispunha de um fio ideal de 1,3 m que foi 
utilizado totalmente e sem nenhuma perda, conforme pode ser 
observado na figura. Sabendo que o sistema está em equilíbrio 
estático, determine o valor, em N, da tração que existe no pedaço 

BA  do fio ideal preso à parede. Adote o módulo da aceleração 
da gravidade no local igual a 10 m/s2. 

 
a) 30 
b) 40 
c) 50 
d) 60 

87 – Em uma aula de laboratório o professor montou um circuito 
com 3 resistores ôhmicos R1, R2 e R3 associados a uma fonte de 
alimentação ideal (Vt) conforme o circuito abaixo. E solicitou ao 
aluno que, usando um amperímetro ideal, medisse o valor da 
intensidade de corrente elétrica que flui através de R2. 

 

O aluno, porém fez a ligação do amperímetro (A) da maneira 
indicada na figura a seguir. Com base nisso, assinale a alternativa 
que representa o valor indicado, em ampères, no amperímetro. 

 

a) 0,0 
b) 0,2 
c) 0,3 
d) 0,4 

83 – No estudo de ondulatória, um dos fenômenos mais 
abordados é a reflexão de um pulso numa corda. Quando um 
pulso transversal propagando-se em uma corda devidamente 
tensionada encontra uma extremidade fixa, o pulso retorna à 
mesma corda, em sentido contrário e com 

a) inversão de fase. 
b) alteração no valor da frequência. 
c) alteração no valor do comprimento de onda. 
d) alteração no valor da velocidade de propagação. 

85 – Um operário produz placas de cimento para serem 
utilizadas como calçamento de jardins. Para a produção destas 
placas utiliza-se uma forma metálica de dimensões 20 cm x 10 cm
e altura desprezível. Uma prensa hidráulica aplica sobre essa área 
uma pressão de 40 kPa visando compactar uma massa constituída 
de cimento, areia e água. A empresa resolveu reduzir as 
dimensões para 20 cm x 5 cm, mas mantendo a mesma força 
aplicada, logo o novo valor da pressão utilizada na produção das 
placas é de ______ kPa. 

a) 20 
b) 40 
c) 80 
d) 160 

84 – A adição de dois vetores de mesma direção e mesmo 
sentido resulta num vetor cujo módulo vale 8. Quando estes 
vetores são colocados perpendicularmente, entre si, o módulo do 

vetor resultante vale 24 . Portanto, os valores dos módulos 
destes vetores são 

a) 1 e 7. 
b) 2 e 6. 
c) 3 e 5. 
d) 4 e 4. 
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92 – Um dado, comumente utilizado em jogos, cujos números
nas faces são representados pela quantidade de pontos pretos é 
colocado frente a dois espelhos planos que formam entre si um 
ângulo de 60º. Nesses espelhos é possível observar nitidamente 
as imagens de apenas uma das faces do dado, sendo que a soma 
de todos os pontos pretos observados nos espelhos, referentes a 
essa face, totalizam 20 pontos. Portanto, a face voltada para os 
espelhos que gera as imagens nítidas é a do número ____. 

a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 5 

91 – Um objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal 
e a 20 cm de uma lente divergente estigmática de distância focal 
igual a 5  cm. A imagem obtida é virtual, direita e apresenta 2 cm
de altura. Quando essa lente é substituída por outra convergente
estigmática de distância focal igual a 4 cm e colocada exatamente 
na mesma posição da anterior, e mantendo-se o objeto a 20 cm da 
lente, a imagem agora apresenta uma altura de _____ cm. 

a) 2,5 
b) 4,0 
c) 5,0 
d) 10,0 

89 – Uma espira retangular de 10 cm x 20 cm foi posicionada e 
mantida imóvel de forma que um campo magnético uniforme, de 
intensidade B=100 T, ficasse normal à área interna da espira, 
conforme figura a seguir. Neste caso, o valor da Força 
Eletromotriz Induzida nos terminais A e B da espira vale ____ V.

 
a) 0,00 
b) 0,02 
c) 0,20 
d) 2,00 

88 – Em alguns parques de diversão há um brinquedo em que as 
pessoas se surpreendem ao ver um bloco aparentemente subir 
uma rampa que está no piso de uma casa sem a aplicação de uma
força. O que as pessoas não percebem é que o piso dessa casa 
está sobre um outro plano inclinado que faz com que o bloco, na 
verdade, esteja descendo a rampa em relação a horizontal 
terrestre. Na figura a seguir, está representada uma rampa com 
uma inclinação  em relação ao piso da casa e uma pessoa
observando o bloco (B) “subindo” a rampa (desloca-se da 
posição A para a posição C). 

Dados: 
1) a pessoa, a rampa, o plano inclinado e a casa estão todos em 

repouso entre si e em relação a horizontal terrestre. 
2) considere P = peso do bloco. 
3) desconsidere qualquer atrito. 

 

Nessas condições, a expressão da força responsável por mover 
esse bloco a partir do repouso, para quaisquer valores de  e 
que fazem funcionar corretamente o brinquedo, é dada por 

a) P sen ( + ) 
b) P sen ( - ) 
c) P sen  
d) P sen  

90 – Uma onda propagando-se em um meio material passa a 
propagar-se em outro meio cuja velocidade de propagação é 
maior do que a do meio anterior. Nesse caso, a onda, no novo 
meio tem 

a) sua fase invertida. 
b) sua frequência aumentada. 
c) comprimento de onda maior. 
d) comprimento de onda menor. 

93 – Um corpo absorve calor de uma fonte a uma taxa constante 
de 30 cal/min e sua temperatura (T) muda em função do tempo (t) 
de acordo com o gráfico a seguir. A capacidade térmica (ou 
calorífica), em cal/°C, desse corpo, no intervalo descrito pelo 
gráfico, é igual a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) 1 
b) 3 
c) 10 
d) 30 
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95 – Uma espira circular com 10 cm de diâmetro, ao ser 
percorrida por uma corrente elétrica de 500 mA de intensidade, 
produz no seu centro um vetor campo magnético de intensidade 
igual a _____ .10-6 T. 

Obs. Utilize µ0 = 4.10-7 T.m/A 

a) 1 
b) 2 
c) 4 
d) 5 

94 – O gráfico que melhor representa a expansão de uma 
amostra de gás ideal a pressão constante é: 

Considere: 
1) a temperatura (T) dada em kelvin (K) e 
2) V = volume. 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

 
 

96 – Uma barra de 6 m de comprimento e de massa desprezível 
é montada sobre um ponto de apoio (O), conforme pode ser visto 
na figura. Um recipiente cúbico de paredes finas e de massa 
desprezível com 20 cm de aresta é completamente cheio de água
e, em seguida, é colocado preso a um fio na outra extremidade.

A intensidade da força F


, em N, aplicada na extremidade da 
barra para manter em equilíbrio todo o conjunto (barra, recipiente 
cúbico e ponto de apoio) é 

Adote: 
1) o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 m/s2;
2) densidade da água igual a 1,0 g/cm3; e 
3) o fio, que prende o recipiente cúbico, ideal e de massa desprezível.

 
a) 40 
b) 80 
c) 120 
d) 160 


