
PORTUGUÊS 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Dois dias depois foram para a Tijuca. Venancinha ia menos alegre do que prometera; provavelmente era o exílio, ou 
pode ser também que algumas saudades. Em todo caso, o nome de Vasco subiu a Tijuca, se não em ambas as 
cabeças, ao menos na da tia, onde era uma espécie de eco, 

1
um som remoto e brando, alguma coisa que parecia vir 

do tempo da Stoltz e do ministério Paraná. Cantora e ministério, coisas frágeis, não o eram menos que a ventura de 
ser moça, e onde iam essas três eternidades? Jaziam nas ruínas de trinta anos. Era tudo o que D. Paula tinha em si e 
diante de si.  
2
Já se entende que o outro Vasco, o antigo, também foi moço e amou. 

3
Amaram-se, fartaram-se um do outro, à 

sombra do casamento, durante alguns anos, e, como o vento que passa não guarda a palestra dos homens, não há 
meio de escrever aqui o que então se disse da aventura. A aventura acabou; foi uma sucessão de horas doces e 
amargas, de delícias, de lágrimas, de cóleras, de arroubos, drogas várias com que encheram a esta senhora a taça 
das paixões. 

4
D. Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais beber. 

5
A saciedade trouxe-lhe a 

abstinência, e com o tempo foi esta última fase que fez a opinião. 
6
Morreu-lhe o marido e foram vindo os anos. D. 

Paula era agora uma pessoa austera e pia, cheia de prestígio e consideração.  
 

Assis, Machado de. Várias histórias. São Paulo: Martin Claret, 2013, p. 127.  
 

 
1.   Analise as proposições em relação ao conto D. Paula, de Machado de Assis e ao trecho retirado do mesmo.  
1.  
I. A personagem D. Paula representa, na narrativa, o falso moralismo, uma vez que suas atitudes não correspondem 

ao que outrora sua alma vivenciou.  
II. Em “Um som remoto e brando” (ref. 1) se as palavras destacadas forem substituídas, respectivamente, por 

longínquo e amargo, ainda assim mantém-se o sentido e a coerência do texto.  
III. Da leitura da passagem “Amaram-se, fartaram-se um do outro, à sombra do casamento” (ref. 3) infere-se que D. 

Paula, quando jovem, traiu seu marido.  
IV. Em “D. Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais beber” (ref. 4) as palavras destacadas são, na 

morfossintaxe, pronome pessoal oblíquo e objeto direto.  
V. Em “Já se entende que o outro Vasco, o antigo, também foi moço” (ref. 2) a palavra destacada é, sintaticamente, 

predicativo do objeto.  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.    
   
2.   Indique a alternativa correta em relação ao trecho retirado acima:  
a) Infere-se da leitura do conto que a personagem D. Paula, ao acompanhar a situação amorosa de sua sobrinha, 

revive o próprio passado.    
b) O tempo, no conto, é essencialmente psicológico, uma vez que a construção do conto ocorre somente com as 

lembranças das emoções e dos sentimentos vivenciados por D. Paula.    
c) Em “A saciedade trouxe-lhe” (ref. 5) e “Morreu-lhe o marido” (ref. 6) as palavras destacadas exercem, 

respectivamente, a função sintática de objeto indireto e complemento nominal.    
d) Infere-se da leitura do conto que D. Paula sempre soube que o seu antigo amante era a causa da separação do 

casal Venancinha e Conrado.    
e) Da passagem “D. Paula esgotou-a inteira e emborcou-a depois para não mais beber” (ref. 4) infere-se que D. 

Paula, na juventude, recusou os galanteios e o amor de Vasco.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

17 DE JULHO 

 

1 Um dia desta semana, farto de vendavais, naufrágios, boatos, mentiras, polêmicas, farto de ver como se 

descompõem os homens, acionistas e diretores, importadores e industriais, farto de mim, de ti, de todos, de um 
tumulto sem vida, de um silêncio sem quietação, peguei de uma página de anúncios, e disse comigo: 

2  Eia, passemos em revista as procuras e ofertas, caixeiros desempregados, pianos, magnésias, sabonetes, 

oficiais de barbeiro, casas para alugar, amas-de-leite, cobradores, coqueluche, hipotecas, professores, tosses 
crônicas... 

3 E o meu espírito, estendendo e juntando as mãos e os braços, como fazem os nadadores, que caem do alto, 
mergulhou por uma coluna a seguir. Quando voltou à tona trazia entre os dedos esta pérola: 

4 "Uma viúva interessante, distinta, de boa família e independente de meios, deseja encontrar por esposo um 



homem de meia-idade, sério, instruído, e também com meios de vida, que esteja como ela cansado de viver só; 

resposta por carta ao escritório desta folha, com as iniciais M. R...., anunciando, a fim de ser procurada essa carta." 

5 Gentil viúva, eu não sou o homem que procuras, mas desejava ver-te, ou, quando menos, possuir o teu 
retrato, porque tu não és qualquer pessoa, tu vales alguma cousa mais que o comum das mulheres. Ai de quem está 

só! dizem as sagradas letras; mas não foi a religião que te inspirou esse anúncio. Nem motivo teológico, nem 
metafísico. Positivo também não, porque o positivismo é infenso às segundas núpcias. Que foi então, senão a triste, 

longa e aborrecida experiência? Não queres amar; estás cansada de viver só. 

6 E a cláusula de ser o esposo outro aborrecido, farto de solidão, mostra que tu não queres enganar, nem 

sacrificar ninguém. Ficam desde já excluídos os sonhadores, os que amem o mistério e procurem justamente esta 
ocasião de comprar um bilhete na loteria da vida. Que não pedes um diálogo de amor, é claro, desde que impões a 

cláusula da meia-idade, zona em que as paixões arrefecem, onde as flores vão perdendo a cor purpúrea e o viço 
eterno. Não há de ser um náufrago, à espera de uma tábua de salvação, pois que exiges que também possua. E há 

de ser instruído, para encher com as cousas do espírito as longas noites do coração, e contar (sem as mãos presas) a 
tomada de Constantinopla. 

7 Viúva dos meus pecados, quem és tu que sabes tantos? O teu anúncio lembra a carta de certo capitão da 
guarda de Nero. Rico, interessante, aborrecido, como tu, escreveu um dia ao grave Sêneca, perguntando-lhe como 

se havia de curar do, tédio que sentia, e explicava-se por figura: "Não é a tempestade que me aflige, é o enjoo do 
mar. "Viúva minha, o que tu queres realmente, não é um marido, é um remédio contra o enjoo. Vês que a travessia 

ainda é longa, - porque a tua idade está entre trinta e dous e trinta e oito anos, - o mar é agitado, o navio joga 
muito; precisas de um preparado para matar esse mal cruel e indefinível. Não te contentas com o remédio de 

Sêneca, que era justamente a solidão, "a vida retirada, em que a alma acha todo o seu sossego". Tu já provaste esse 
preparado; não te fez nada. Tentas outro; mas queres menos um companheiro que uma companhia. 

(Machado de Assis, A Semana, 1892.) 

  

 

 
3.   Entre os excertos a seguir, assinale aquele em que autor cria uma metáfora de "vida".  

a) ... como se descompõem os homens, acionistas e diretores, importadores e industriais...    
b) ... o meu espírito, estendendo e juntando as mãos e os braços, como fazem os nadadores, que caem do alto, 

mergulhou por uma coluna abaixo.    
c) ... a meia-idade, zona em que as paixões arrefecem, onde as flores vão perdendo a cor purpúrea e o viço eterno.    
d) ...a travessia ainda é longa, o mar é agitado, o navio joga muito.    
e) ...o remédio é a solidão, a vida retirada, em que a alma acha todo o seu sossego.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

(...) Da garrafa estilhaçada, 

no ladrilho já sereno 

escorre uma coisa espessa 

que é leite, sangue... não sei. 

Por entre objetos confusos, 

mal redimidos da noite, 

duas cores se procuram, 

suavemente se tocam, 

amorosamente se enlaçam, 

formando um terceiro tom 

a que chamamos aurora. 

Carlos Drummond de Andrade 

  

4.   No fragmento anterior, Carlos Drummond de Andrade constrói, poeticamente, a aurora. O que permite visualizar 
este momento do dia corresponde:  

a) a objetos confusos e mal redimidos da noite.    
b) à garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno.    
c) à aproximação suave de dois corpos.    
d) ao enlace amoroso de duas cores.    
e) ao fluir espesso do sangue sobre o ladrilho.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
"Nasci numa tarde de julho, na pequena cidade onde havia uma cadeia, uma igreja e uma escola bem próximas 

umas das outras, e que se chamava Turmalinas. A cadeia era velha, descascada na parede dos fundos, Deus sabe 



como os presos lá dentro viviam e comiam, mas exercia sobre nós uma fascinação inelutável (era o lugar onde se 

fabricavam gaiolas, vassouras, flores de papel, bonecos de pau). A igreja também era velha, porém não tinha o 
mesmo prestígio. E a escola, nova de quatro ou cinco anos, era o lugar menos estimado de todos. Foi aí que nasci: 

Nasci na sala do terceiro ano, sendo professora D. Emerenciana Barbosa, que Deus tenha. Até então era analfabeto e 
despretensioso. Lembro-me: nesse dia de julho, o sol que descia da terra era bravo e parado. A aula era de 

geografia, e a professora traçava no quadro-negro nomes de países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte 
dos nomes, e Paris era uma torre ao lado de uma ponte e de um rio, a Inglaterra não se enxergava bem no nevoeiro, 

um esquimó, um condor surgiam misteriosamente, trazendo países inteiros. Então nasci. De repente nasci, isto é, 
senti necessidade de escrever. Nunca pensara no que podia sair do papel e do lápis, a não ser bonecos sem 

pescoço, com cinco riscos representando as mãos. Nesse momento, porém, minha mão avançou para a carteira à 
procura de um objeto, achou-o, apertou-o irresistivelmente, escreveu alguma coisa parecida com a narração de uma 

viagem de Turmalinas ao Polo Norte. 

É talvez a mais curta narração no gênero. Dez linhas, inclusive o naufrágio e a visita ao vulcão. Eu escrevia com o 

rosto ardendo e a mão veloz tropeçando sobre complicações ortográficas, mas passava adiante. Isso durou talvez 
um quarto de hora, e valeu-me a interpelação de D. Emerenciana: 

 

- Juquita, quê que você está fazendo? 

 

O rosto ficou mais quente, não respondi. Ela insistiu: 

 

- Me dá esse papel aí... Me dá aqui.  

 

Eu relutava, mas seus óculos eram imperiosos." 

de Contos de aprendiz 

  

5.   Com relação ao surgimento do escritor no menino é correto afirmar que:  

a) narrar possibilitou que Juquita ultrapassasse os limites das vivências possíveis na pequena cidade.    
b) narrar permitiu a Juquita satisfazer sua necessidade de descrever o meio em que vivia.    
c) a escrita imaginativa substituiu em Juquita uma vocação frustrada para o desenho.    
d) a escrita despertou a imaginação de Juquita, tolhida pelo autoritarismo da escola, cadeia e igreja.    
e) narrar permitiu que o menino, fascinado pela cadeia, desenvolvesse seu interesse pelo lado proibido da vida.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o trecho do conto “O mandarim”, de Eça de Queirós, para responder a(s) questão(ões). 
 
 Então começou a minha vida de milionário. Deixei bem depressa a casa de Madame Marques – 

1
que, desde 

que me sabia rico, me tratava todos os dias a arroz-doce, 
2
e ela mesma me servia, com o seu vestido de seda dos 

domingos. Comprei, habitei o palacete amarelo, ao Loreto: as magnificências da minha instalação são bem 
conhecidas pelas gravuras indiscretas da Ilustração Francesa. Tornou-se famoso na Europa o meu leito, de um gosto 
exuberante e bárbaro, com a barra recoberta de lâminas de ouro lavrado e cortinado de um raro brocado negro 
onde ondeiam, bordados a pérolas, versos eróticos de Catulo; uma lâmpada, suspensa no interior, 

5
derrama ali a 

claridade láctea e amorosa de um luar de Verão. 
[...] 
 Entretanto Lisboa rojava-se aos meus pés. O pátio do palacete estava constantemente invadido por uma 
turba: 

3
olhando-a enfastiado das janelas da galeria, eu via lá branquejar os peitilhos da Aristocracia, negrejar a 

sotaina do Clero, e luzir o suor da Plebe: todos vinham suplicar, 
de lábio abjeto, a honra do meu sorriso e uma participação no meu ouro. Às vezes consentia em receber algum 
velho de título histórico: – ele adiantava-se pela sala, quase roçando o tapete com os cabelos brancos, 
tartamudeando adulações; e imediatamente, espalmando sobre o peito a mão de fortes veias onde corria um 
sangue de três séculos, oferecia-me uma filha bem-amada para esposa ou para concubina. 
 Todos os cidadãos me traziam presentes como a um ídolo sobre o altar – uns odes votivas, outros o meu 
monograma bordado a cabelo, alguns chinelas ou boquilhas, cada um a sua consciência. Se o meu olhar amortecido 
fixava, por acaso, na rua, uma mulher – 

4
era logo ao outro dia uma carta em que a criatura, esposa ou prostituta, me 

ofertava a sua nudez, o seu amor, e todas as complacências da lascívia. 
 Os jornalistas esporeavam a imaginação para achar adjetivos dignos da minha grandeza; fui o sublime Sr. 
Teodoro, cheguei a ser o celeste Sr. Teodoro; então, desvairada, a Gazeta das Locais chamou-me o extraceleste Sr. 
Teodoro! Diante de mim, nenhuma cabeça ficou jamais coberta – ou usasse a coroa ou o coco. Todos os dias me era 
oferecida uma presidência de Ministério ou uma direção de confraria. Recusei sempre, com nojo. 
 

(Eça de Queirós. O mandarim, s/d.)  
 

 



6.   Assinale a alternativa que apresenta uma correta análise de passagem do texto.  
a) Em “que, desde que me sabia rico, me tratava todos os dias a arroz-doce” (ref. 1), a locução conjuntiva em 

destaque estabelece relação de tempo entre as orações.    
b) Em “e ela mesma me servia, com o seu vestido de seda dos domingos” (ref. 2) o termo em destaque pode ser 

substituído por “mesmo”, sem prejuízo de sentido ao texto.    
c) Em “olhando-a enfastiado das janelas da galeria” (ref. 3), o pronome em destaque recupera o substantivo 

“Lisboa”.    
d) Em “era logo ao outro dia uma carta em que a criatura ” (ref. 4), a expressão em destaque pode ser substituída, 

de acordo com a norma-padrão, por “cuja”.    
e) Em “derrama ali a claridade láctea e amorosa de um luar de Verão” (ref. 5), o advérbio em destaque recupera a 

expressão “versos eróticos de Catulo”.    
  
 7.   Assinale a opção em que o vocábulo TE exerce a mesma função sintática que nos versos a seguir: 

"... o Partenon da glória TE guarda o louro que premia os bravos!"  

a) Ele TE encontrou na recepção ao presidente.    
b) Ele TE viu quando chegou ao escritório.    
c) Ele TE trouxe os livros que encomendamos.    
d) Ele TE avisou do perigo que corríamos.    
e) Ele TE aconselhou a esperar que a chuva parasse.    

 

8.   Assinale o termo que, no texto, NÃO está exercendo a mesma função sintática que ALGUNS em "como ainda 
querem ALGUNS" :  

a) "somos uma cultura QUE finge viver fora da história"    
b) "Fazer história é fazer falar O PASSADO E O PRESENTE criando ecos para o futuro."  
c) "o silêncio da história oficial é UM SILÊNCIO ENSURDECEDOR."  
d) "Ali está pulsando ALGO."  
e) "Sempre vai sobrar um herege QUE não foi queimado."  
 

 
9.   "O homem está sendo obrigado A se adaptar À crise permanente...". 

Assinale a opção cujas lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por A (preposição) e À (preposição e 
artigo), tal como na frase anterior.  

a) A crise a obriga a comprar sempre_______ prazo, fazendo-a voltar________ loja para quitar as prestações.    
b) Mesmo sem_______ ajuda financeira dos pais, minha amiga vem-se dedicando_______ dança.    
c) Ontem_______ médica custou_______ atender-me.    
d) Só______ noite decidimos faltar_______ reunião do dia seguinte.    
e) Já comecei_______ ter problemas mas não estou disposto_______ desistir da luta.    
   
10.   Dos trechos que seguem, todos eles retirados do romance INCIDENTE EM ANTARES de Érico Veríssimo, a 
alternativa em que fica evidente a metalinguagem é  

a) "- Credo quia absurdum est - intervém o Prof. Libindo, num tom de voz em que se pode ver o tipo itálico da 
citação latina."    

b) "E o padre continuava a gritar: 'É o Juízo Final! Arrependei-vos enquanto é tempo! Orai! Orai! Orai!"    
c) "O Cel. Vacariano remexe-se na sua poltrona procurando uma posição ao agrado de sua próstata."    
d) "- Qual democracia! - replicou o Cel. Vacariano. - Vivemos numa cafajestocracia, isso é que é."    
e) "- Usemos de todas as nossas armas. Primeiro, a nossa condição de mortos. Sejamos mais vivos que os vivos."    
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 

11. A reta r da figura possui equação 2x – 3y + 6 = 0, e o trapézio OBCD tem área igual a 9 unidades de área.  
 

 
 
Qual é a equação da reta s?  
a) x – 2,5 = 0    
b) x – 3 = 0    
c) x – 3,5 = 0    
d) x – 4 = 0    
e) x – 4,5 = 0    
   

12. No plano cartesiano Oxy,  a circunferência C  com centro no ponto P(4, 2)  é tangente ao eixo das ordenadas. 

Nessa situação, a equação geral dessa circunferência corresponde a:  

a) 2 2x y 8x 8y 4 0         

b) 2 2x y 8x 4y 4 0         

c) 2 2x y 8x 8y 4 0         

d) 2 2x y 8x 4y 4 0         

e) 2 2x y 8x 4y 4 0         

   
13.Num estádio de futebol em forma de elipse, o gramado é o retângulo MNPQ, inscrito na cônica, conforme 
mostra a figura. Escolhendo o sistema de coordenadas cartesianas indicado e tomando o metro como unidade, a 

elipse é descrita pela equação  
2 2

2 2

x y
1.

36 60
 Sabe-se também que os focos da elipse estão situados em lados do 

retângulo MNPQ. 
 

 
 
Assim, a distância entre as retas MN e PQ é  
a) 48 m    
b) 68 m    
c) 84 m    
d) 92 m    
e) 96 m    
   



14.Atual tendência alimentar baseada no maior consumo de legumes, verduras e frutas impulsiona o mercado de 
produtos naturais e frescos sem agrotóxicos e uma diminuição no consumo de produtos que levam glúten, lactose e 
açúcar. Uma empresa especializada no preparo de refeições, visando a esse novo mercado de consumidores, 
disponibiliza aos seus clientes uma “quentinha executiva” que pode ser entregue no local de trabalho na hora do 
almoço. O cliente pode compor o seu almoço escolhendo entradas, pratos principais e sobremesas. Se essa empresa 
oferece 8 tipos de entradas, 10 tipos de pratos principais e 5 tipos de sobremesas, o número de possiblidades com 
que um cliente pode compor seu almoço, escolhendo, dentre os tipos ofertados, duas entradas, um prato principal e 
uma sobremesa é:  
a) 400     

b) 600     

c) 800     

d) 1.200     

e) 1.400     
   
15.Considere as retas r  e s,  paralelas entre si. Sobre a reta r ,  marcam-se 3 pontos distintos: A, B e C; sobre a reta 

s,  marcam-se dois pontos distintos: D e E. 

 
Escolhendo ao acaso um polígono cujos vértices coincidam com alguns desses pontos, a probabilidade de que o 
polígono escolhido seja um quadrilátero é de  

a) 
1

.
4

    

b) 
1

.
3

    

c) 
1

.
2

    

d) 
2

.
3

    

e) 
3

.
4

    

   

16.Se 
9 5

5 4log log
M (4 )  então, o valor de M  é igual a  

a) 3     

b) 9     

c) 27     
d) 81    
e) 90 

17. Se x  é um ângulo tal que 
1

cosx ,
4

  então o valor do determinante 
2sen2x 2cos x

cosx senx
 é  

a) 1.     
b) 2.     

c) 
1

.
2

    

d) 
1

.
2

     

e) -1 
   
18.Observe na figura a forma de se arrumar mesas e cadeiras. 
 

 
 
O número de cadeiras necessárias quando se chegar a 50  mesas será  

a) 102.     

b) 104.     

c) 106.     

d) 108.  
e) 120.  



   

19.Se a geratriz, a altura e o raio menor de um tronco de cone reto são, respectivamente, 13 cm, 3 cm  e 3 cm,  

então o volume do cone original é:  

a) 398 cmπ     

b) 349 cmπ     

c) 313,5 cmπ     

d) 362,5 cmπ     

e) 376 cmπ     

   

20.Na figura a seguir, ABCD  é um quadrado de lado igual a 16cm.  Os segmentos AF  e BE  medem, 

respectivamente, 12  e 10cm.  

 

 
 

A área do triângulo CEF,  em 2cm ,  é igual a  

a) 54     

b) 80     

c) 108     

d) 148     
e) 154 
 
 
 

 

 

FÍSICA 

21.Durante seus estudos de preparação para o vestibular da FGV, um aluno pensa acerca da luz visível que se 

propaga no ar de seu ambiente a uma velocidade bem próxima de 83,0 10 m / s.  Consultando seus apontamentos, 

verifica que se trata de uma onda e que sua frequência média de vibração é da ordem de 141,0 10 Hz.  Ele ouve uma 

buzina que emite um som agudo vibrando a uma frequência estimada em 1,0kHz,  cuja velocidade de propagação 

no ar é de 320m / s.  A relação L s/λ λ  entre os comprimentos de onda da luz L( )λ  e do som s( )λ  citados é mais 

próxima de  

a) 110 .     

b) 210 .     

c) 310 .     

d) 410 .     

e) 510 .     
   
 
 
 
 



22. Um balão meteorológico fechado tem volume de 
350,0 m  ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é de 

5l,0 l0  Pa  e a temperatura é de 27 °C. Quando o balão atinge a altitude de 25 km na atmosfera terrestre, a 

pressão e a temperatura assumem, respectivamente, os valores de 
35,0 I0  Pa  e - 63 °C. 

Considerando-se que o gás contido no balão se comporta como um gás ideal, o volume do balão nessa altitude é 
de  

a) 
314,0 m .     

b) 
346,7 m .     

c) 
3700,0 m .     

d) 
31.428,6 m .     

e) 
32.333,3 m .     

   
23.A figura adiante mostra, numa mesma escala, o desenho de um objeto retangular e sua imagem, formada a 50cm 
de uma lente convergente de distância focal f. O objeto e a imagem estão em planos perpendiculares ao eixo óptico 

da lente. Podemos afirmar que o objeto e a imagem  

 

  
a) estão do mesmo lado da lente e que f=150cm.    
b) estão em lados opostos da lente e que f=150cm.    
c) estão do mesmo lado da lente e que f=37,5cm.    
d) estão em lados opostos da lente e que f=37,5cm    
e) podem estar tanto do mesmo lado como em lados opostos da lente e que f=37,5cm.    
   
24. Em um circuito elétrico, representado no desenho abaixo, o valor da força eletromotriz (fem) do gerador ideal é 

E 1,5 V,  e os valores das resistências dos resistores ôhmicos são 1 4R R 0,3 ,Ω   2 3R R 0,6 Ω   e 

5R 0,15 .Ω  As leituras no voltímetro V  e no amperímetro A,  ambos ideais, são, respectivamente, 

 

  
 

a) 0,375V  e 2,50 A     

b) 0,750 V  e 1,00 A     

c) 0,375 V  e 1,25 A     

d) 0,750 V  e 1,25 A     

e) 0,750 V  e 2,50 A    



25.Na figura abaixo, a mola M,  os fios e a polia possuem inércia desprezível e o coeficiente de atrito estático entre o 

bloco B,  de massa 2,80 kg,  e o plano inclinado é 0,50.μ    

 

 
 
O sistema ilustrado se encontra em equilíbrio e representa o instante em que o bloco B  está na iminência de entrar 

em movimento descendente. Sabendo-se que a constante elástica da mola é k 350 N m,  nesse instante, a 

distensão da mola M,  em relação ao seu comprimento natural é de 

 

Dados: 2g 10 m / s , sen 0,80 e cos 0,60θ θ     

a) 0,40 cm     

b) 0,20 cm     

c) 1,3 cm     

d) 2,0 cm     

e) 4,0 cm     

   
26.Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta, com uma das mãos, uma esfera maciça de diâmetro 
igual a 10 cm, também totalmente imersa. Observe a ilustração: 

 

 
 

A massa específica do material da esfera é igual a 5,0 g/cm
3
 e a da água da piscina é igual a 1,0 g/cm

3
. 

A razão entre a força que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso da esfera é igual a:  

a) 0,2    
b) 0,4    
c) 0,8    
d) 1,0    
e) 1,2 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.O tratamento de tração é a aplicação de uma força de tração sobre uma parte do corpo. A tração ainda é usada 
principalmente como uma prescrição em curto prazo até que outras modalidades, como a fixação externa ou 
interna, sejam possíveis. Isso reduz o risco da síndrome do desuso. Seja um paciente de massa 50 kg submetido a 
um tratamento de tração como na figura abaixo, que está deitado em uma cama onde o coeficiente de atrito entre a 

mesma e o paciente é 0,26.μ   

 

 
 
Sabendo-se que o ângulo entre a força de tração e a horizontal é 30°, a alternativa correta que apresenta a máxima 
massa, em kg, que deve ser utilizada para produzir tal força de tração sem que o paciente se desloque em cima da 
cama é:  
a) 25    
b) 13    
c) 10    
d) 50    
e) 100 
   
28.Uma partícula com massa de 200 g é abandonada, a partir do repouso, no ponto “A” da Figura. Desprezando o 
atrito e a resistência do ar, pode-se afirmar que as velocidades nos pontos “B” e “C” são, respectivamente: 
 

 

  
a) 7,0 m/s e 8,0 m/s    
b) 5,0 m/s e 6,0 m/s    
c) 6,0 m/s e 7,0 m/s    
d) 8,0 m/s e 9,0 m/s    
e) 9,0 m/s e 10,0 m/s    
   

29.Duas pequenas esferas eletrizadas, com cargas 1Q  e 2Q ,  separadas pela distância d, se repelem com uma força 

de intensidade 34 10 N.  Substituindo-se a carga 1Q  por outra carga igual a 13 Q  e aumentando-se a distância 

entre elas para 2 d,  o valor da força de repulsão será  

a) 33 10 N     

b) 32 10 N     

c) 31 10 N     

d) 45 10 N     

e) 48 10 N     

   
 
 
 
 
 
 
 



30.Muitos parques de diversão se utilizam de princípios físicos para seu completo funcionamento. O “chapéu 
mexicano”, por exemplo, é um brinquedo no qual o indivíduo fica girando sentado em uma cadeira pendurada por 

uma corrente de 5  metros de comprimento a uma velocidade de 12,1m / s.  

 

 
 

Considerando que o valor da gravidade local seja 2g 9,8 m / s ,  podemos afirmar que as pessoas que andam no 

chapéu mexicano ficam submetidas a uma aceleração centrípeta de aproximadamente  
a) g     

b) 2g     

c) 3g     

d) 5g     

e) 10g     

 
 
 

QUÍMICA 

31. Sal, vilão ou mocinho? 
 
Substância imprescindível ao equilíbrio das funções orgânicas, o cloreto de sódio pode produzir efeitos indesejados 
se consumido em excesso. A demanda natural desse composto fez com que ele superasse o ouro como valor 

estratégico e fosse base para remunerar o trabalho. Tanto os íons Na  como os C   são essenciais para a 
manutenção da vida animal, controlando o volume de líquidos e a manutenção da pressão arterial. 
 

Fonte: Scientific American Brasil, Ano II, n. 16, p. 50, 2013. (adaptado) 
 
 

O sal apresenta inúmeras utilidades, sendo considerado o mais antigo aditivo alimentar. Dentre os usos do NaC , 

destaca-se o soro fisiológico, uma solução 0,9%  de cloreto de sódio. 

 
Com base nessas informações, e correto afirmar que a solução é do tipo  

a) eletrolítica e a concentração do sal é de 10,015 molL .     

b) não eletrolítica e a concentração do sal é de 10,900 molL .     

c) eletrolítica e a concentração do sal é de 10,900 molL .     

d) não eletrolítica e a concentração do sal é de 10,154 molL .     

e) eletrolítica e a concentração do sal é de 10,154 molL .     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



32. A equação a seguir representa o equilíbrio de ionização da amônia, contida em uma solução amoniacal para 
limpeza: 
 

3 2 4NH (g) H O( ) NH (aq) OH (aq)    

 
Esse meio reacional fica de cor rosa ao adicionarem-se gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Para voltar a ficar 
incolor, é adequado adicionar  
a) uma solução de ácido clorídrico.    
b) água.    
c) gás amônia.    
d) uma solução de bicarbonato de amônio.    
e) uma solução de cloreto de sódio.    
 
33. O fosfato de magnésio 3 4 2(s)Mg (PO )  é encontrado na forma de um pó branco, denso, inodoro e insípido. É 

utilizado como agente polidor em cremes dentais, como antiácido, como estabilizador para plásticos, como aditivo 
em alimentos e suplementos dietéticos.  
Considerando a substância fosfato de magnésio, qual será a massa necessária para preparar uma solução com 
concentração em quantidade de matéria igual a 0,25 mol L

-1
 para um volume de solução de 250 mL? Assinale a 

alternativa que contém o valor correto para a massa de fosfato de magnésio a ser medida. 
 
Dados: Mg = 24,3; P = 31; O = 16.   
a) 14,95 g.    
b) 12,70 g.    
c) 16,43 g.    
d) 16,00 g.    
e) 18,15 g.    
 
34. Alguns tipos de vidros destinados à construção civil são autolimpantes devido à presença de filmes 
nanoestruturados depositados em sua superfície. Vidros com filmes de TiO2, que apresentam propriedades 
fotocatalíticas, quando submetidos à radiação ultravioleta proveniente do sol, auxiliam na decomposição de 
compostos orgânicos aderidos na superfície do vidro. A reação a seguir é um exemplo de decomposição de um 
composto orgânico na presença de radiação ultravioleta (UV) catalisado por TiO2. 
 

       
2luz UV TiO

2s 2 g 2 gComposto orgânico 26O 18CO 18H O


    

 
Com respeito a essa reação, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Na reação de decomposição, observa-se a oxidação dos átomos de carbono presentes no composto orgânico. 
II. O composto orgânico é o ácido octadecanoico. 
III. O catalisador TiO2 diminui a energia de ativação da reação de decomposição do composto orgânico. 
IV. O catalisador TiO2 aumenta o rendimento da reação. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
 
35. Em uma aula de Química Geral, o professor falava sobre termoquímica – energia produzida por materiais 
orgânicos – e, para esclarecer seus alunos, ele falou: “Sabe-se que materiais orgânicos como fezes de animais, se 
armazenadas dentro de câmaras e colocadas sobre determinadas condições de pressão e temperatura, podem 
produzir biogás, composto, principalmente, de metano” e concluiu: “o calor de combustão do metano à pressão 

constante é 880kJ / mol ”. Com base nestas informações, assinale a alternativa correta.  

a) O metano é um líquido inflamável à pressão atmosférica.    
b) Na molécula de metano, cada átomo de hidrogênio é ligado ao átomo de carbono por ligações covalentes e 

possui estrutura piramidal.    
c) A combustão do gás metano é um processo endotérmico.    
d) A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes.    

e) A queima de 5,0Kg  de gás metano libera uma energia de 82,75 10 J.     

 



36. A fenacetina, fármaco com ação antipirética e analgésica, é uma substância aromática que possui em sua 
estrutura os grupos funcionais característicos das funções éter e amida. A fórmula estrutural compatível com as 
descrições apresentadas para esse fármaco é 
 

 

 
 
37. O mau cheiro dos pés, popularmente conhecido como chulé, é causado pela presença de substâncias eliminadas 
por bactérias que se alimentam do suor dos pés e de células mortas existentes na pele. Uma dessas substâncias 
possui a fórmula estrutural apresentada a seguir: 

 
 
A respeito dessa substância é correto afirmar que: 
 
a) pode ser obtida por oxidação do 2-metil-butanal. 
b) reage com o metanol produzindo um éter. 
c) é um composto químico isômero da cadeia do ácido 2-metil-butanóico. 
d) é um composto químico heterólogo do ácido pentanóico. 
e) reage com o hidróxido de potássio produzindo um sal. 
 
38. A partir da metade do século XlX, o composto cuja fórmula estrutural encontra-se representada a seguir, passou 
a ser empregado como analgésico e antitérmico. Porém, devido ao seu acentuado caráter ácido, provocava muita 
irritação no estômago dos pacientes que dele faziam uso.  

 
No final do mesmo século, foi sintetizado outro composto com propriedades medicinais similares e menos irritante 
para o estômago, por possuir caráter ácido mais brando. Essa nova substância, largamente empregada até hoje, 
possui a seguinte fórmula estrutural: 

 
 



39. O ácido capróico, líquido oleoso que produz o cheiro característico dos caprinos e de outros animais de fazenda, 
possui a seguinte fórmula estrutural: O ácido cáprico, homólogo do ácido capróico com oito átomos de hidrogênio 
a mais por molécula, possui a seguinte fórmula molecular: 

 
 
a) C6H12O2  
b) C6H20O2 
c) C9H20O4  
d) C10H20O4 
e) C10H20O2 
 
 
40. 

Em panela de pressão, bomba de ataque 
em Boston pretendia mutilar vítimas 

 
Os explosivos usados na segunda‐feira no ataque lançado durante a Maratona de Boston eram provavelmente 
artefatos em "panelas de pressão" que espalharam afiados pedaços de estilhaços nas vítimas que estavam perto das 
explosões, disseram autoridades nesta terça. Cirurgiões de vários hospitais de Boston disseram em coletivas 
televisionadas que os artefatos explosivos aparentemente foram montados com pequenos cartuchos de PVC e 
afiados objetos similares a pregos com o objetivo de mutilar suas vítimas. Médicos que trabalham no tratamento 
das vítimas revelaram que muitas tiveram ferimentos graves nas pernas. Em muitos casos, elas tiveram membros 
amputados. 

(iG, São Paulo | 16/04/2013, Adaptado) 
 
A sigla usada no texto para identificar o material constituinte dos pequenos cartuchos empregados na montagem 
dos artefatos explosivos corresponde a um composto orgânico que pode ser obtido por polimerização da 
substância que possui a seguinte fórmula estrutural 
 
a) H2C = CH2 
b) H3C – CH2Cl 
c) H2C = CHCl 
d) H3C – CH2 – CH2Cl 
e) H2C = CH – CH2Cl 
 

 

 

BIOLOGIA 

41.   Na tabela, estão assinaladas a presença (+) ou ausência (-) de alguns componentes encontrados em três 

diferentes tipos celulares (A, B e C). 

 
A, B e C pertenceriam, respectivamente, a organismos  

a)  eucariotos heterótrofos, procariotos heterótrofos e procariotos autótrofos.    
b)  eucariotos autótrofos, procariotos autótrofos e eucariotos autótrofos.    
c)  procariotos heterótrofos, eucariotos heterótrofos e eucariotos autótrofos.    
d)  procariotos autótrofos, eucariotos autótrofos e eucariotos heterótrofos.    
e)  eucariotos heterótrofos, procariotos autótrofos e eucariotos autótrofos.    
   



42.   O processo de salinização pode ocorrer em solos intensamente irrigados. Sais presentes na água de irrigação 

acumulam-se no solo quando a água evapora. Em algumas situações, plantas cultivadas podem passar a perder 
água pelas raízes, ao invés de absorvê-la. Quando isso ocorre, pode-se dizer que  

a) as células das raízes perdem água por osmose e tornam-se plasmolisadas.    
b) as concentrações de soluto dentro e fora das células se igualam por transporte ativo de sais e as células tornam-

se túrgidas.    
c) as células das raízes perdem água para o meio externo mais concentrado, por difusão facilitada, e tornam-se 

lisadas.    
d) as células das raízes perdem água para o meio externo menos concentrado, por osmose, e tornam-se lisadas.    
e) as concentrações dos solutos dentro e fora das células se igualam por difusão facilitada da água e as células 

tornam-se plasmolisadas.    
   
43.   A energia luminosa do Sol é transformada, por alguns organismos, em energia química. Nas cadeias 

alimentares, o fluxo dessa energia é unidirecional. Por outro lado, a matéria que compõe os seres vivos se mantém 
em quantidades praticamente constantes. Essas duas afirmações se justificam porque  

a) cada nível trófico capta energia luminosa que é acumulada, assim como a matéria, na passagem dos níveis 
tróficos, desde os produtores até os decompositores.    

b) a energia aumenta na passagem de um nível trófico para outro e a matéria reciclada é acumulada.    
c) a energia flui do último nível trófico para o primeiro por reciclagem, juntamente com a matéria orgânica.    
d) a energia captada pelos produtores é transferida de um nível trófico para outro, sempre em menor quantidade, 

até os decompositores, enquanto que a matéria é reciclada.    
e) a energia dissipa-se apenas pela ação dos decompositores, que reciclam a matéria orgânica.    
   
44.   O Museu de Arte de São Paulo recebeu neste ano a mostra sobre o naturalista inglês Charles Darwin, que 
propôs no século XIX um mecanismo para explicar a evolução das espécies. Esse mecanismo é a  

a) seleção estabilizadora, que tende a promover o controle do tamanho das populações e melhor utilização dos 
recursos do ambiente.    

b) seleção sexual, que se baseia na semelhança entre os indivíduos da mesma espécie, o que promove o sucesso 
reprodutivo e crescimento populacional.    

c) seleção natural, que pressupõe a existência de variação entre indivíduos, sendo que aqueles portadores de 
características adaptativas têm maiores chances de sobrevivência e reprodução.    

d) lei do mais apto, que se baseia na existência de indivíduos mais competitivos com melhor desempenho na 
obtenção de recursos do ambiente.    

e) seleção natural, que se baseia na existência de um grande número de indivíduos semelhantes entre si, que 
integram uma mesma espécie e que são igualmente aptos ao sucesso reprodutivo.    

   
45.   Existem diversas doenças que afetam o homem e que são causadas por agentes patogênicos, tais como vírus, 
bactérias e protozoários. Com relação a esses agentes, existem medidas profiláticas como, por exemplo, lavar bem 

alimentos que são ingeridos crus, o combate a insetos transmissores e o uso de agulhas e seringas esterilizadas. 
Essas medidas profiláticas seriam úteis, respectivamente, no combate da  

a) leishmaniose, dengue e tifo.    
b) hepatite B, tifo e leishmaniose.    
c) amebíase, febre amarela e hepatite B.    
d) amebíase, sífilis e dengue.    
e) leishmaniose, dengue e hepatite B.    
   
46.   O exame de um epitélio e do tecido nervoso de um mesmo animal revelou que suas células apresentam 

diferentes características. Isso ocorre porque  

a) as moléculas de DNA das duas células carregam informações diferentes.    
b) os genes que estão se expressando nas duas células são diferentes.    
c) o mecanismo de tradução do RNA difere nas duas células.    
d) o mecanismo de transcrição do DNA nas duas células é diferente.    
e) os RNA transportadores das duas células são diferentes.    
   
 

 

 

 

 

 

 

 



47.   As temperaturas corporais de um felino e de uma serpente foram registradas em diferentes condições de 

temperatura ambiental. Os resultados estão apresentados na tabela. 

 
Com base nesses resultados, pode-se considerar que  

a) a serpente é ectotérmica, pois sua temperatura corporal é variável e independe da temperatura ambiente.    
b) o felino é ectotérmico, pois a variação da temperatura ambiente não interfere na sua temperatura corporal.    
c) a serpente e o felino podem ser considerados ectotérmicos, pois na temperatura ambiente de 10 

°
C apresentam 

as menores temperaturas corporais.    
d) o felino é endotérmico, pois sua temperatura corporal é pouco variável e independe da temperatura ambiente.    
e) a serpente é endotérmica, pois a variação de sua temperatura corporal acompanha a variação da temperatura 

ambiente.    
   
48.   O quadro apresenta uma estimativa do número de pares de base (em milhões) do DNA de diferentes espécies. 

 
Esses dados confirmam que:  

a) há uma correlação direta entre número de pares de base e complexidade estrutural e funcional do organismo.    
b) há uma correlação direta entre número de pares de base e número de genes do organismo.    
c) em relação aos outros organismos, as amebas codificam e sintetizam um maior número de tipos de proteínas.    
d) o DNA é composto por muitas sequências de pares de bases que não codificam proteínas.    
e) o gafanhoto tem cerca de 3 vezes mais genes que o homem.    
   
49.   O gráfico representa as taxas fotossintéticas e de respiração para duas diferentes plantas, uma delas umbrófita 

(planta de sombra) e a outra heliófita (planta de sol). Considere que a taxa respiratória é constante e igual para as 
duas plantas. 

 
 

 

Pode-se concluir que:  

a)  no intervalo X-Y, cada uma das plantas consome 
mais oxigênio do que aquele produzido na sua 
fotossíntese.    

b)  a partir do ponto Y, cada uma das plantas 
consome mais oxigênio do que aquele produzido 
na sua fotossíntese.    

c)  as plantas A e B são, respectivamente, umbrófita e 
heliófita.    

d)  no intervalo X-Y, cada uma das plantas produz 
mais oxigênio do que aquele consumido na sua 
respiração.    

e)  no ponto X, a planta A consome mais oxigênio do 
que aquele produzido na sua fotossíntese, e a 
planta B produz a mesma quantidade de oxigênio 
que aquela consumida na sua respiração.    



   
50.   O volume total de ar que cabe no sistema respiratório de um homem adulto, ao nível do mar, é cerca de 6 
litros. Nessas condições, os pulmões de um indivíduo em repouso, a cada movimento respiratório, trocam com o 
meio exterior, em média, apenas 0,5 litro de ar. Essa quantidade de ar inspirado mistura-se ao ar retido nas vias 
aéreas e apenas parte dessa mistura chega aos alvéolos. 
Desse modo, considerando a fisiologia e a anatomia do aparelho respiratório humano, é correto afirmar que, 
durante a inspiração, o ar que chega aos alvéolos possui  
a) maior concentração de CO2 que aquela do sangue venoso.    
b) menor concentração de CO2 que o ar atmosférico.    
c) maior concentração de O2 que aquela do sangue arterial.    
d) maior concentração de CO2 que aquele que havia sido expirado.    
e) menor concentração de O2 que aquele que havia sido expirado.    
 

 

 

GEOGRAFIA 

51.   A indústria brasileira ocorreu tardiamente se comparada aos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. De 
acordo com as mudanças estruturais das dinâmicas econômica, social e política, o país teve que se adequar à 
competitividade internacional. Sendo assim, coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo, com relação 
à trajetória da indústria brasileira, assinalando a seguir a opção correta. 
 
(     ) O período marcado entre 1930 e 1950, não mais recebeu investimentos provenientes do setor cafeeiro no 

desenvolvimento da logística do país. O financiamento das ferrovias e rodovias foi proveniente do capital 
internacional que promoveu também a criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da Petrobras. 

(     ) O governo de Getúlio Vargas financiou a construção da indústria de base, com destaque para os setores de 
energia e de transportes; enquanto que, no governo de Juscelino Kubitschek, a prioridade foi o setor 
automobilístico apoiado no capital estrangeiro. 

(     ) O capital internacional foi o principal responsável pela industrialização brasileira, já que canalizou recursos por 
todas as regiões do país com o objetivo de desenvolver os sistemas de transporte, de comunicação e de 
energia necessários ao “salto qualitativo” nacional. 

(     ) No período neoliberal, o Brasil passou pelo processo de desconcentração industrial. Assim, muitas indústrias 
procuraram outros espaços geográficos, onde os custos de produção eram menores, como por exemplo, os 
incentivos fiscais, a mão de obra barata e a atuação sindical pouco organizada. 

(     ) O fim das políticas neoliberais no Brasil possibilitou o retorno do modelo de substituição de importações. Por 
conseguinte, a adoção de medidas protecionistas do Estado sobre importações de bens industriais tem 
protegido a produção nacional da concorrência internacional.  

a) V - F - V - F - F.    
b) V - V - F - F - V.    
c) F - F - V - V - V.    
d) F - V - F - V - F.    
e) F - V - V - F - F.    
   
52.   Atente às afirmações abaixo, sobre o processo de industrialização no Brasil. 
 
I. A abolição da escravidão teve como consequência a expansão do trabalho assalariado que juntamente com a 

imigração europeia foram fatores indispensáveis para a industrialização brasileira. 
II. O surgimento da indústria no Brasil ocorreu concomitante à industrialização europeia, complementando assim a 

relação colônia-metrópole. 
III. O caráter substitutivo das importações marcou um período da industrialização brasileira, momento em que 

ocorreu uma produção interna de bens que antes eram importados. 
IV. A concentração industrial brasileira ocorreu em várias partes do país, sobretudo em São Paulo e na região da 

zona da mata mineira, com seus polos tecnológicos. 
 
É correto o que se afirma apenas em  
a) II e IV.    
b) I e III.    
c) I e IV.    
d) II e III.    
e)  e II.  



53.   Em diversos de seus quadros, o pintor Candido Portinari retratou a temática da cana-de-açúcar, dos canaviais e 
de seus trabalhadores. A cana-de-açúcar se faz presente no território brasileiro desde os primórdios da colonização 
portuguesa até os dias de hoje. 
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a área mais utilizada no período colonial para o plantio de cana-
de-açúcar e o seu tipo de solo predominante.  
a) A zona da mata, com solo massapé, de cor escura.    
b) O triângulo mineiro, com solo aluvial vermelho-amarelado.    
c) O vale do Paraíba, com solo tchernozion bastante claro.    
d) O vale do Ribeira, com solo terra roxa, muito avermelhado.    
e) A campanha gaúcha, com predomínio do solo salmorão alaranjado.    
   
54.   Assinale a alternativa que indica a correta relação entre a região brasileira, a atividade econômica existente, o 
uso de tecnologia e o relevo em que se desenvolve.  
a) Região Sul - pecuária - melhoria genética - chapadões    
b) Região Centro-Oeste agricultura comercial - irrigação - chapadões    
c) Região Nordeste - pecuária extensiva - melhoria genética - planície costeira    
d) Região Centro-Oeste - agricultura de subsistência - sementes modificadas - serras    
e) Região Sul - agricultura comercial - terraceamento - planície costeira    
   
55.   Tanto potencial poderia ter ficado pelo caminho, se não fosse o reforço em tecnologia que um gaúcho buscou. 
Há pouco mais de oito anos, ele usava o bico da botina para cavoucar a terra e descobrir o nível de umidade do 
solo, na tentativa de saber o momento ideal para acionar os pivôs de irrigação. Até que conheceu uma estação 
meteorológica que, instalada na propriedade, ajuda a determinar a quantidade de água de que a planta necessita. 
Assim, quando inicia um plantio, o agricultor já entra no site do sistema e cadastra a área, o pivô, a cultura, o 
sistema de plantio, o espaçamento entre linhas e o número de plantas, para então receber recomendações 
diretamente dos técnicos da universidade. 
 

CAETANO. M. O valor de cada gota. Globo Rural. n. 312. out. 2011. 
 
 
A implementação das tecnologias mencionadas no texto garante o avanço do processo de  
a) monitoramento da produção.    
b) valorização do preço da terra.    
c) correção dos fatores climáticos.    
d) divisão de tarefas na propriedade.    
e) estabilização da fertilidade do solo.    
   
56.   Em setembro de 2012 foi divulgada pelo IBGE a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) referente 
ao ano de 2011. Um dos dados revelados mostra a diminuição da taxa de fecundidade total para níveis abaixo da 
reposição, 1,7 filhos/mulher. Este fato apresenta várias implicações, dentre as quais,  
a) o aumento das diferenças socioeconômicas regionais.    
b) a redução do movimento migratório a partir da década de 2030.    
c) a imediata estabilização da população economicamente ativa.    
d) a redução das diferenças entre as faixas etárias.    
e) a desaceleração do ritmo de crescimento da população.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57.   O Brasil vivencia uma mudança na estrutura etária de sua população que repercute nas políticas estatais. As 
pirâmides etárias constituem uma forma de representação de dados importante para planejar e implementar 
políticas que visem à melhoria da qualidade de vida da população.  
Observe as pirâmides abaixo.  
 

 
 
Levando em conta as informações das pirâmides e as perspectivas de melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira, as políticas governamentais atuais devem considerar  
a) o aumento da população de idosos, que gera demandas de aposentadorias e adequações no sistema de saúde.    
b) o aumento da população de crianças, que implica a necessidade de ampliação da rede de escolas e creches.    
c) a diminuição da população de crianças, que exige a adoção de programas de incentivo à natalidade e de 

distribuição de renda.    
d) a diminuição da população de idosos, que requer a melhoria no sistema de previdência e assistência social.    
e) N.D.A 
 
58.   A metrópole industrial do passado integrava no espaço urbano diversos processos produtivos, ocorrendo uma 
concentração espacial das plantas de fábrica, da infraestrutura e dos trabalhadores. Na metrópole contemporânea 
predomina uma dispersão territorial das atividades econômicas e da força de trabalho. Nesta, a produção fabril 
tende a se instalar na periferia ou nos arredores do perímetro urbano, enquanto as atividades associadas ao poder 
financeiro, político e econômico concentram-se na área urbana mais adensada. 
 

(Adaptado de Carlos de Matos, “Redes, nodos e cidades: transformação da metrópole latino-americana”, em Luiz 
Cesar de Queiroz Ribeiro (org.), Metrópoles: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo: 

Editora Perseu Abramo; Rio de Janeiro: Fase, 2004, 157-196.) 
 
Como principal característica da metrópole contemporânea, destaca-se  
a) a concentração da atividade industrial e das funções administrativas das empresas no mesmo local.    
b) o aumento da densidade demográfica nas áreas do antigo centro histórico da metrópole.    
c) a concentração do poder decisório da administração pública e das empresas em uma única área da metrópole.    
d) a diversificação das atividades comerciais e de serviços na área do perímetro urbano.    
e) N.D.A 
 
59.   Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a 
distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos (renováveis e não renováveis), numa escala de 
tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. 
Considerando o exposto e o conhecimento sobre, o tema abordado, é correto afirmar:  
a) O petróleo é uma fonte de energia renovável, pois novas descobertas, a exemplo do petróleo extraído do pré-sal, 

comprovam que é um recurso permanente e inesgotável.    
b) O carvão mineral é uma fonte de energia renovável, pois a utilização de lenha para sua produção pode ser 

suprida através de projetos de reflorestamento.    
c) O gás natural é uma fonte de energia renovável, pois é produzido concomitantemente ao petróleo, através de 

processos geológicos de duração reduzida, semelhantes à escala de tempo humana.    
d) A biomassa é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do refino do petróleo, que é um recurso 

não renovável, mas pode ser reciclado.    
e) A energia eólica é uma fonte de energia renovável, pois é produzida a partir do movimento do ar, o que a torna 

inesgotável.    
   
 
 



60.    

 

 
Realidades, como essa da ilustração, sempre foram 
comuns no Brasil. Os fluxos migratórios internos 
determinaram a ocupação de grandes extensões de 
seu território. Nos séculos XVII e XVIII, a procura por 
metais preciosos levou paulistas e nordestinos a 
Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Com a expansão 
do café pelo interior de São Paulo, chegavam levas de 
mineiros e nordestinos. No século XIX, o ciclo da 
borracha ajudou a povoar a região Norte por 
nordestinos. No século XX, as atividades agrícolas e 
industriais levaram ao Sudeste milhares de brasileiros 
de todas as partes, principalmente, nordestinos. 

 
A respeito das migrações internas atuais, é incorreto afirmar que  
a) nos últimos anos, o Centro-Oeste foi a região que mais recebeu migrantes devido à expansão do agronegócio da 

cana-de-açúcar e aos investimentos destinados à implantação industrial, fruto da descentralização do Sudeste.    
b) a Região Sudeste, grande atrativo de migrantes durante anos, já constata declínio migratório em razão do 

aumento do desemprego. Em 2005, atinge seu ponto mais alto de perdas, 269 mil moradores, segundo dados do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).    

c) os movimentos migratórios estão mais intensos dentro dos próprios estados, com o desenvolvimento de polos 
industriais dentro e fora das grandes capitais.    

d) os fluxos migratórios, muitas vezes, desestabilizam famílias que, sem condições de sobrevivência, abandonam 
suas regiões de origem sem perspectivas imediatas de satisfazê-las em outras áreas do país.    

e) a Região Nordeste mantém sua tendência histórica, pois ainda é a principal área de origem dos migrantes no 
Brasil.    

  
 
 

 

HISTÓRIA 

61.   A Aliança Liberal, que em 1930 apresentou a candidatura de Getúlio Vargas à Presidência da República, em 
oposição ao candidato situacionista Júlio Prestes, NÃO defendeu a proposta de  
a) representação popular pelo voto secreto, com instalação da Justiça Eleitoral.    
b) anistia para os revolucionários do Movimento Tenentista, como ocorreu em 1922 e 1924.    
c) voto universal para maiores de 21 anos, estendido a mulheres e analfabetos.    
d) adoção de medidas econômicas protecionistas para produtos de exportação, como o café.    
e) medidas de proteção aos trabalhadores, como a extensão do direito à aposentadoria.    
   
62.   Do ponto de vista econômico, os anos 80, no Brasil, são considerados como a “década perdida”, pois os índices 
de crescimento da economia, que chegaram a atingir a casa dos 10% anuais entre 1950 e 1970, caíram a taxas 
inferiores a 1%. Sobre os fatos que podem explicar essa queda, NÃO é correto incluir   
a) o excesso de intervenção do Estado na economia durante o governo militar, que criou inúmeras empresas 

estatais, aumentando, assim, o peso da máquina estatal e o deficit público.     
b) a “crise do petróleo” de 1979, que diminuiu a oferta do produto e, consequentemente, aumentou o seu preço, 

prejudicando os países importadores desse combustível, como o Brasil.     
c) o aumento deliberado do salário mínimo, que ampliou a renda dos trabalhadores, permitindo o seu maior acesso 

ao mercado de consumo e, dessa maneira, provocando inflação e carência de produtos.     
d) o crescimento do endividamento externo, derivado dos empréstimos tomados pelo governo militar para ampliar 

os investimentos no país, mas que se tornaram impagáveis depois que os bancos internacionais aumentaram as 
taxas de juros.     

e) a tendência de os governos brasileiros procurarem resolver os problemas do deficit público sem cortar gastos ou 
ampliar receitas, mas aumentando a emissão de moedas, com o acirramento do surto inflacionário.    

   
 
 
 
 



63.   Após dez anos do Golpe de 1964, no Brasil, o regime militar iniciou um processo de distensão política. Este 
período de “abertura política” durou até 1985, quando o país voltou a ter um presidente civil. 
 
Sobre este período (1974-1985), É INCORRETO afirmar:  
a) que o governo Geisel (1974-1979) buscou manter altos índices de crescimento econômico através de 

investimentos estatais.    
b) que, durante o governo Figueiredo (1979-1985), foi concedida anistia política, permitindo a volta ao país de 

exilados que atuaram na reformulação partidária.    
c) que, ao longo do período, surgiram vários movimentos sociais reivindicatórios, vinculados aos operários, 

estudantes, trabalhadores rurais e classes médias urbanas.    
d) que alguns setores militares atuaram para desacreditar o projeto de distensão política; uma de suas principais 

expressões foi o atentado do Riocentro, em 1981.    
e) que, a despeito do projeto de liberalização política, este período representou o auge da repressão e da violação 

dos direitos humanos, sendo denominado de “anos de chumbo”.    
   
64.   Leia os textos a seguir. 
 
Dom Fernando, pela graça de Deus, Rei de Portugal e do Algarve, considerando que as terras, que deviam ser 
lavradas e semeadas (porque são boas para dar pão e outros frutos com que os povos se manterão), são deixadas 
sem proveito, com grande dano dos povos, estabelece que: 1) todos os que têm terras aforadas sejam obrigados a 
lavrá-las e semeá-las; 2) se o senhor das ditas terras não puder lavrá-las por si, que se faça por outros ou as dê a 
lavrador que as lavre e semeie, de modo que as terras, que servem para dar pão, sejam todas lavradas, aproveitadas 
e semeadas. 
 

LEI DAS SESMARIAS, 1375. Disponível em: <http://www.cm-coimbra.pt/index.php?>. Acesso em: 9 set. 2013. 
(Adaptado). 

 
Art. 1°; § 1° Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da 
terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao 
aumento de produtividade.  
 
Art. 17. O acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras, pela 
execução de qualquer das seguintes medidas: 
a) desapropriação por interesse social; 
b) doação; 
c) compra e venda; 
d) arrecadação dos bens vagos; 
e) herança ou legado. 
 
ESTATUTO DA TERRA, 1964. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 9 set. 

2013. (Adaptado). 
 
 
A lei das sesmarias, originalmente aplicada a Portugal e ao processo de colonização do Brasil, e o Estatuto da Terra, 
elaborado no governo de Castelo Branco (1964-1967), remetem a uma característica do espaço agrário brasileiro. 
Tal característica, presente nos dois períodos mencionados, pode ser identificada  
a) pela tendência à policultura na produção agrícola.    
b) pela existência de uma crise de abastecimento.    
c) pela mecanização dos sistemas produtivos.    
d) pelo processo de concentração fundiária.    
e) pela ausência de conflitos pela posse da terra.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65.   Dos engenhos, uns se chamam reais, outros inferiores, vulgarmente engenhocas. Os reais ganharam este 
apelido por terem todas as partes de que se compõem e todas as oficinas, perfeitas, cheias de grande número de 
escravos, com muitos canaviais próprios e outros obrigados à moenda; e principalmente por terem a realeza de 
moerem com água, à diferença de outros, que moem com cavalos e bois e são menos providos e aparelhados; ou, 
pelo menos, com menor perfeição e largueza, das oficinas necessárias e com pouco número de escravos, para 
fazerem, como dizem, o engenho moente e corrente. 

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp. 1982, p. 69. 
 
O texto oferece uma descrição dos engenhos no Brasil no início do século XVIII. A esse respeito é correto afirmar:  
a) O engenho de açúcar foi a principal unidade econômica do sertão nordestino durante o período colonial, 

permitindo a ocupação dos territórios situados entre o rio São Francisco e o rio Parnaíba.    
b) A produção de açúcar no nordeste brasileiro colonial, em larga escala, foi possível graças à implantação do 

sistema de fábrica e ao uso do vapor como força motriz nas moendas.    
c) Os engenhos da Bahia utilizavam, sobretudo, mão de obra escrava africana, enquanto que nos engenhos 

pernambucanos predominava o trabalho indígena.    
d) Os grandes engenhos desenvolviam todas as etapas de produção do açúcar, do plantio, passando pela moagem, 

a purga, a secagem e até a embalagem.    
e) A produção de açúcar no sistema de “plantation” ficou restrita aos domínios lusitanos das Américas, durante a 

época colonial, o que garantiu bons lucros aos produtores locais e aos comerciantes reinóis.    
   
66.   A situação de 1947 é totalmente diversa da que o mundo esperava em 1945. Como e por que se produziu essa 
reviravolta, mais depressa do que depois da Primeira Guerra Mundial? 

RÉMOND, René. O século XX: de 1914 aos nossos dias. São Paulo: Cultrix, 2005. p. 142-143. Adaptado. 
 
Uma característica do segundo pós-guerra que responde à pergunta do texto é oa)  
a) antagonismo ideológico entre os países vencedores da 2ª Guerra Mundial.    
b) declínio acentuado do comércio internacional na década de 1950.    
c) declínio generalizado dos partidos comunistas na Europa Oriental libertada.    
d) permanência da maior parte das tropas dos EUA no continente europeu.    
e) potência militar conquistada pela França após derrotar o exército alemão.    
   
67.   Observe a charge: 
 

 
 
A charge mostra Harry Trumann e Josef Stalin jogando futebol com uma bola que representa o Planeta Terra. Trata-
se de uma representação da chamada Guerra Fria, que pode ser definida como:  
a) Política da “paz armada”, desenvolvida pelas grandes potências no final do século XIX, da qual resultaram 

tratados de alianças como a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança e que levou à Primeira Guerra Mundial.    
b) Estado de tensão permanente entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, 

liderado pela União Soviética, resultante da disputa entre essas duas potências por uma posição hegemônica no 
contexto internacional no período posterior à Segunda Guerra Mundial.    

c) Tensão militar ocorrida entre Inglaterra e Alemanha, no final do século XIX, motivada pela disputa, entre os dois 
Estados Nacionais, pelo controle do comércio internacional.    

d) Estratégia desenvolvida pelos Estados Unidos objetivando conter a expansão imperialista da União Soviética, 
nação que emergiu da Segunda Guerra Mundial como a maior potência econômica e militar do mundo.    

e) Choque ocorrido entre as potências industrializadas europeias, entre o final do século XIX e o início do século XX, 
decorrente da disputa pelas colônias na África e na Ásia.    



 68.   Observe a figura a seguir. 
 

 
 
A bênção Urbi et Orbi, dirigida à cidade de Roma e ao mundo, foi proferida pelo Papa Francisco logo após sua 
eleição, durante os ofícios da Páscoa cristã, diretamente da Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. O Vaticano 
é uma cidade-estado encravada na urbe romana e conquistou sua autonomia política por meio do Tratado de  
a) Methuen, assinado por Childerico, em 830.    
b) Presburgo, assinado pelo papa Inocêncio I, em 1314.    
c) Santo Ildefonso, assinado pelo Duque de Ferrara, em 1754.    
d) Latrão, assinado por Benito Mussolini, em 1929.    
e) Roma, assinado pelo Papa João XXIII, em 1963.    
 
69. Observe a tabela: 
 

IMIGRAÇÃO: BRASIL, 1881-1930 (EM MILHARES) 

Ano Chegadas 

1881-1885 133,4 

1886-1890 391,6 

1891-1895 659,7 

1896-1900 470,3 

1901-1905 279,7 

1906-1910 391,6 

1911-1915 611,4 

1916-1920 186,4 

1921-1925 368,6 

1926-1930 453,6 

Total 3.964,3 

Leslie Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin 
America, vol. IV. Adaptado.  

 

 
Os dados apresentados na tabela se explicam, dentre 
outros fatores,   
a) pela industrialização significativa em estados do 

Nordeste do Brasil, sobretudo aquela ligada a bens 
de consumo.     

b) pela forte demanda por força de trabalho criada 
pela expansão cafeeira nos estados do Sudeste do 
Brasil.     

c) pela democracia racial brasileira, a favorecer a 
convivência pacífica entre culturas que, nos seus 
continentes de origem, poderiam até mesmo ser 
rivais.     

d) pelos expurgos em massa promovidos em países 
que viviam sob regimes fascistas, como Itália, 
Alemanha e Japão.     

e) pela supervalorização do trabalho assalariado nas 
cidades, já que no campo prevalecia a mão de obra 
de origem escrava, mais barata.     

   
 



70.   Durante o período conhecido por “República Velha”, para assegurar a manutenção do controle das oligarquias 
sobre a vida política do país foi criada peloa)(s)  
a) Congresso Nacional a Comissão de Verificação de Poderes.    
b) Governo Federal a Guarda Nacional, composta de grandes proprietários rurais, que recebiam o título de coronéis.    
c) presidentes estaduais, verdadeiros exércitos que impunham a vontade popular contra a vontade política dos 

governantes.    
d) Presidente da República, Prudente de Morais, primeiro presidente civil e paulista, a política café com leite.    
e) Constituição dos Estados Unidos do Brasil, o voto de cabresto, que permitia transparência na escolha dos 

candidatos por parte do eleitor.    
 

 

  

INGLÊS 

Apple is planning a solar panel farm for its data center in Reno 

 

By Katie Fehrenbacher  

Apple, working with Nevada utility NV Energy, is planning to build another solar panel farm next to a data center, 
and this time it’s for its new data center in Reno, Nevada. Apple has already been building two solar panel farms 
next to its data center in North Carolina, and this latest solar farm in Reno, called the “Ft. Churchill Solar Array,” 
shows Apple’s growing commitment to clean power at its new facilities. 
Apple’s solar farm in Reno will be able to provide between 18 to 20 MW worth of power, which is about the same 
size as its two solar plants in North Carolina, which are both 20 MW in size. For an independent company (not a 
utility) — particular an internet company — 18 to 20 MW is a very large solar system. 
But for the Reno solar farm, Apple is actually planning to use a new type of technology for the solar system, which 
includes both solar panels and also mirrors that concentrate the sun’s rays up to seven times onto the panels. That 
process increases the amount of power generated. 
Apple is working with solar company SunPower on the engineering and construction, as well as the tracker 
technology that will be used with the solar panels. Apple also worked with SunPower for its North Carolina solar 
farms. 
Apple’s partnership with utility NV Energy also shows how Apple is looking to work closely with utilities in states to 
create clean power options for its data centers.  Apple is one of the first companies to take advantage of a new 
green tariff approved by Nevada’s utility commission that will enable Apple to pay for the cost of building the solar 
panel farm. 
Since Apple will assume the incremental building costs throughout the project, the rates of NV Energy’s other 
customers doesn’t have to go up. Duke Energy and Google are working on a similar (though slightly different) 
proposal in North Carolina. 
In the Nevada green tariff proposal, NV Energy can also pay Apple to use or even eventually buy the solar farm and 
include it in its energy generating assets. The Nevada state utility commission approved the green tariff on June 12. 
Apple has an option to expand the solar farm as well. 
Because building the solar farm might take a while, Apple plans to also use local geothermal power (the Galena 3 
geothermal facility), which is widely available in the Reno area. Part of the reason that Apple chose to build its next 
data center in Reno, Nevada was because of the abundant clean power there. 
The Apple Reno solar farm could create 100 jobs during the construction period. 
Apple addressed the project in a statement: 
All of Apple’s data centers use 100 percent renewable energy, and we are on track to meet that goal in our new 
Reno data center using the latest in high-efficiency concentrating solar panels. This project will not only supply 
renewable energy for our data center but also provide clean energy to the local power grid, through a first-of-its-
kind partnership with NV Energy. When completed, the 137 acre solar array will generate approximately 43.5 million 
kilowatt hours of clean energy. 

 
 
 

http://gigaom.com/2013/03/21/apple-now-powering-its-cloud-with-solar-panels-fuel-cells-photos/?utm_medium=content&amp;utm_campaign=syndication&amp;utm_source=washingtonpost&amp;utm_content=apple-is-planning-a-solar-panel-farm-for-its-data-center-in-reno_663193
http://gigaom.com/2013/04/19/google-calls-on-utilities-to-sell-it-clean-energy-for-data-centers-starting-in-north-carolina/?utm_medium=content&amp;utm_campaign=syndication&amp;utm_source=washingtonpost&amp;utm_content=apple-is-planning-a-solar-panel-farm-for-its-data-center-in-reno_663193
http://gigaom.com/2013/04/19/google-calls-on-utilities-to-sell-it-clean-energy-for-data-centers-starting-in-north-carolina/?utm_medium=content&amp;utm_campaign=syndication&amp;utm_source=washingtonpost&amp;utm_content=apple-is-planning-a-solar-panel-farm-for-its-data-center-in-reno_663193
http://gigaom.com/2012/06/27/looks-like-apple-will-make-a-big-bet-on-clean-power-in-reno-too/?utm_medium=content&amp;utm_campaign=syndication&amp;utm_source=washingtonpost&amp;utm_content=apple-is-planning-a-solar-panel-farm-for-its-data-center-in-reno_663193
http://gigaom.com/2012/06/27/looks-like-apple-will-make-a-big-bet-on-clean-power-in-reno-too/?utm_medium=content&amp;utm_campaign=syndication&amp;utm_source=washingtonpost&amp;utm_content=apple-is-planning-a-solar-panel-farm-for-its-data-center-in-reno_663193


71. De acordo com o texto é correto afirmar que: 
a) A Apple se compromete com energia limpa em suas dependências. 
b) As fazendas de energia solar não atendem as necessidades de uma empresa como a Apple. 
c) Painéis solares não tem data certa para serem implementados pela Apple. 
d) Toda a energia utilizada pela Apple é proveniente dos painéis solares de Reno. 
e) Nenhuma empresa no mundo se preocupa tanto com o meio ambiente como a Apple. 
 
72. O termo increase passagem: “That process increases the amount of power generated.” POde ser substituído sem 
alteraçaõ de sentido por: 
a) avoids 
b) raises 
c) cuts 
d) stabilizes 
e) postpones  
 
73. According to the text, one positive aspect of the The Apple Reno solar farm is tha it could create: 
a) thousands of new jobs in its construction period. 
b) millions of new jobs in its construction period. 
c) hundreds of new jobs in its construction period. 
d) opportunities for low income teenagers of foreign countries. 
e) new programming ways for computing technology. 
 
74. Em seus centros de operação de informações a Apple utiliza: 
a) Dispositivos de controle de intensidade de raios solares. 
b) Fontes de energia compradas do governo. 
c) Softwares que identificam maior incidência de raios solares. 
d) Sistemas de amplificação de raios solares e energia eólica. 
e) Somente energia renovável. 
 
75. Na passagem: “...Apple has already been...” o verbo ´to be´ encontra-se no: 
a) infinitivo 
b) particípio do passado 
c) passado simples 
d) gerúndio 
e) forma base 
 
TEXTO 2: 
Lykke Li - I Follow Rivers 
Oh, I beg you, can I follow? 
Oh, I ask you, Why not always? 
Be the ocean, where I unravel 
Be my only, be the water where I'm wading 
You're my river running high, run deep, run wild 
Refrain: 
I, I follow, I follow you 
Deep sea baby, I follow you 
I, I follow, I follow you 
Dark doom honey, I follow you 
He's a message, I'm the runner 
He's the rebel, I'm the daughter waiting for you 
You're my river running high, run deep, run wild 
I, I follow, I follow you 
Deep sea baby, I follow you 
I, I follow, I follow you 
Dark doom honey, I follow you 
You're my river running high, run deep, run wild 
 
76.  A letra da música apresenta elementos da natureza  e o verbo “follow” para indicar: 
a) intenso arrependimento. 
b) pouca confiança. 
c) forte sentimento. 
d) traição no relacionamento. 
e) tristeza no amor. 
 



77. Pelos versos: Be the ocean, where I unravel 
                           Be my only, be the water where I'm wading 
O eu lírico expressa vontade de: 
a) buscar novos caminhos e esquecer o amor. 
b) mergulhar na figura amada e doar-se exclusivamente a ela. 
c) alcançar o amor de forma sôfrega. 
d) substituir sofrimento por uma nova forma de amar. 
e) falar sobre o sofrimento de um amor não correspondido. 
 
78. Pela passagem: “You're my river running high” A intenção literária do eu lírico é: 
a) apenas estabelecer ideia de movimento ao verso. 
b) fazer o uso da segunda pessoa para enfatizar a noção de posse. 
c) enaltecer a figura amada atribuindo-a qualidade altiva. 
d) aplicar o gerúndio para comparar o fluxo de seu amor não correspondido ao do rio. 
e) destacar a importância de elementos naturais no relacionamento. 
 
TEXTO 3: 

50 Years Later, Beatles Steal Another Show 

CBS’s ‘Grammy Salute’ Belongs to McCartney and Starr 

 

If there’s one thing pop has learned in the last 50 
years, it’s that Beatles songs never wear out their 
welcome. The Beatles’ original recordings have 
retained not only their musical brilliance but also the 
nearly universal good will that the band generated in 
its time, as well as the accumulated nostalgia that 

makes baby boomers conflate its music with all the 
pleasures of their youth. On purely musical grounds 
— the foundation of melodies, harmonies and lyrics 
— Beatles songs have thrived through half a century 
of remakes. 
The Recording Academy was counting on both 
nostalgia and tunefulness with Sunday night’s special 
on CBS, “The Beatles: The Night That Changed 
America — A Grammy Salute.” It was a Beatles tribute 
concert recorded in Los Angeles on Jan. 27, the day 
after this year’s Grammy Awards, with an extensive 
lineup including Paul McCartney, Ringo Starr, Stevie 
Wonder, Alicia Keys, Katy Perry, Imagine Dragons and 
a reunited Eurythmics. Yoko Ono, Sean Lennon and 
George Harrison’s widow, Olivia Harrison, and son, 
Dhani Harrison, were in the front row; Dhani helped 
perform his father’s song “Something” onstage. 

 
79. “…pop has learned in the last 50 years…” 
O tempo verbal da passagem acima é: 
a) Past Perfect 
b) Future Perfect 
c) Present Perfect 
d) Simple Past 
e) Simple Present 

80. “Beatles songs have thrived through half a century of remakes.” O emprego do Present Perfect na passagem 
indica: 
a) Ação no passado sem tempo definido. 
b) Ação que se iniciou no passado e continua no presente. 
c) Ação no passado com tempo definido. 
d) Ação nunca ocorrida. 
e) Ação espontânea.  

 
 

 

 

 

http://www.thebeatles.com/
http://www.grammy.com/
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ESPANHOL 

 
 
71. En la expresión “también puede ser terapéutico” (línea 2) 
podemos substituir el vocablo “también” por 
a) así mismo. 
b) a sí mismo. 
d) todavía. 
d) casi. 
e) asimismo. 
 
72. Lea las afirmativas que siguen: 
I – Cada vez más gente ve a la danza, más que como un 
ritual, como una actividad terapéutica. 
II – A menudo los que danzan pasan a enfrentarse con 
problemas anímicos. 
III – Danzar es, además de un juego, una oportunidad para 
conocer mejor su propio cuerpo. 
IV – En los estudios de hoy ya se demuestra que la danza 
alcanza mejores resultados que la ciencia curativa 
tradicional. 
 
Llevando en cuenta lo que se dice en el texto, están correctas: 
a) Las afirmativas I y III. 
b) Apenas la afirmativa I. 
c) Las afirmativas I y II. 
d) Las afirmativas II y III. 
e) Las afirmativas I, III y IV 
 
73. En “lo que siente fluye hacia ese lugar placentero” (línea 19-20) 
señale el enunciado en que hacia tiene el mismo valor 
semántico que en el texto. 
a) Con el ejercicio hacía su dolor desaparecer. 
b) La profesora hacía la función de madre. 
c) La paz se produjo hacia el año 1800. 
d) Hacía dos meses que no llovía. 
e) Caminaba hacia su destino 
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74. Lea con atención las frases y después responda lo que se 
pide. 
I – Un atractivo de la escuela de danza es que hay seres 
descalzos en el otro piso. 
II – Hay ritmos más recomendados que otros para los 
males cardiológicos. 
III – El cuerpo es una especie de caja de resonancia que, 
en la danza, podemos usar creativamente. 
IV – En algunas clases la danza se acompaña con el canto. 
Tomando el texto como referencia: 
a) Todas las afirmativas son falsas. 
b) Todas las afirmativas son verdaderas. 
c) Apenas una afirmativa es verdadera. 
d) Dos afirmativas son verdaderas. 
e) Apenas una afirmativa es falsa. 
 
75. Marque la única alternativa donde la correspondencia semántica NO es correcta. 

 
 
76. Señale la afirmación en que el término uno tiene el mismo valor semántico de la expresión: “Uno va escuchando 
los distintos 
sonidos y ritmos de su propio cuerpo.” (lineas 41-42) 
a) Uno más, es lo que me siento en la muchedumbre. 
b) Uno de los dos coches ya fue vendido. 
c) Ser el que baila mejor es lo que más le interesa a uno. 
d) El profesor dijo: Uno, dos y tres, y comenzamos a bailar. 
e) Uno de esos trajes era lo que él necesitaba para presentarse. 
 
77. En “más o menos cerca de la medicina tradicional” podemos substituir el vocablo cerca por: 
a) muralla. 
b) próxima. 
c) separada. 
d) verja. 
e) remota. 
 
78. En “ ‘Porque alguien que hace lo que le gusta, lo que siente fluye hacia ese lugar placentero y, como conoce su 
cuerpo, puede 
identificar lo que no le está haciendo bien.” (líneas 18-21), el pronombre LO que aparece en destaque se refiere a: 
a) aquello que la persona siente. 
b) alguien. 
c) lugar placentero. 
d) su cuerpo. 
e) todo lo que no le hace bien. 
 
79.Señale la alternativa en que la palabra entre paréntesis NO define correctamente la palabra en destaque. 
a) …lo pone a crear arriba de ese piso de madera (línea 10, sobre). 
b) …en la casona de la avenida Rivadavia (líneas 6-7, casa grande). 
c) La danza, ese ritual ancestral (línea 1, ceremonial). 
d) …acuerda con esta mirada integral (línea 23, despierta). 
e) Cada vez más personas se acercan a talleres (línea 3, cursos). 
 
80. De acuerdo con el sentido global del texto, otro título adecuado para resumir sus ideas es: 
a) Substituyendo la medicina por la danza. 
b) Una nueva polémica: ¿danza o medicina para curarse? 
c) Danzar: un modo de sentirse cada vez mejor. 
d) El mejor remedio para la crisis: olvidarse de todo y bailar. 
e) Ni siempre felices, pero buenos bailarines. 


