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MATEMÁTICA

Atenção : Consideraremos círculo ou circunferência a linha plana em que todos os seus pontos
são eqüidistantes do seu centro.

01. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais, suficientes para o almoço
deles durante 25 dias. Se essa empresa contratasse mais 500 empregados que recebessem almoço
nas condições anteriores, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para um número
de dias igual a:
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
e) 42

02.No esboço abaixo, considere que os segmentos AB  e ED  sejam paralelos. Sabendo que suas
medidas, em centímetros, são: 3+= xAB  , xBC 2= , 15 −= xCD , 5,7=DE , 4+= xEC  e

6=CA , a soma das medidas dos perímetros dos triângulos ABC e CDE  é:

a) 30
b) 40
c) 30,25
d) 20,75
e) 37,5

03.Ao simplificarmos a expressão algébrica ( ) ( )
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04.Considere uma circunferência circunscrita a um hexágono regular de lado de comprimento 4
cm, como representado na figura abaixo. Calcule o valor da área da superfície pintada e a seguir
marque a alternativa que representa esse valor.
(Use, se precisar: 1,34,12;7,13 === πe )

a) 6,2
b) 8,7
c) 8,9
d) 8,8
e) 16

05. Marta foi a uma loja de roupas para comprar uma saia da marca “MMB” e uma blusa da
mesma marca. Chegando na loja conferiu quanto havia levado em dinheiro e verificou que:
ü Para comprar a saia e a blusa faltavam R$ 8,00.
ü Se comprasse só a saia, sobrariam R$ 12,00.
ü Se comprasse só a blusa, sobrariam R$ 20,00.
Então o valor que Marta havia levado,  em reais, é:
a) 20,00
b) 30,00
c) 40,00
d) 50,00
e) 60,00

06.  Um estacionamento, de carros, cobra R$ 8,00 pelas primeiras duas horas e mais R$ 1,50 para
cada uma das horas subseqüentes. Se um carro ficar estacionado n horas, n > 2, seu dono pagará,
em reais:
a) 1,5n + 7
b) 1,5n + 5
c) 1,5n + 8
d) 8n + 1,5
e) 9,5



07.No esboço abaixo, considere: MP ⊥ s; MQ ⊥ t; MQ ⊥ PQ  e  que o comprimento do segmento
MP  seja 6cm . Calcule, em centímetros, o valor do comprimento do segmento PQ  e em seguida
assinale a alternativa que corresponda a esse valor.

a) 33
b) 3
c) 36
d) 34
e) 32

08.As retas r e s do esboço abaixo são paralelas e as retas p e q são           perpendiculares :

A medida do menor ângulo positivo entre r e p é:
a) 20o

b) 30o

c) 35o

d) 40o

e) 45o
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09.Um atleta após ter percorrido 
7
2  de um percurso p e, em seguida caminhar 

11
5  de p, verificou

que ainda faltavam 600 metros para completar p. Então o comprimento de p, em metros, é:
a) 1800
b) 2000
c) 2130
d) 2300
e) 2310

10.O esboço abaixo, mostra um triângulo ABC, retângulo em B. Construíram-se, sobre os catetos
desse triângulo, dois quadrados. Couberam dentro desses dois quadrados, 9 e 25 quadradinhos de
lados de medidas 1cm. O número dos quadradinhos citados, inscritos no quadrado que tem como
medida do lado a hipotenusa CA do triângulo ABC, é:

a) 31
b) 34
c) 34
d) 40
e) 31

AB

C



11.Sabemos que os comprimentos das tangentes a um círculo, traçadas de um mesmo ponto
externo a ele, são iguais. No esboço MA , MB  e PQ  são tangentes. Supondo que o comprimento
de MA  valha 3 cm, o perímetro do triângulo MPQ medirá em cm:
a) 6
b) 5
c) 6,5
d) 5,5
e) 7

12.O preço p de determinado produto aumentou 10%. Após esse aumento, um comprador obteve
desconto de 10% no novo preço. Esse comprador pagou:

a) 0,97p
b) 0,98p
c) 0,99p
d) p
e) 1,01p

13. No esboço abaixo, a medida do lado AD  do retângulo ABCD vale 10 cm. CE  é o
prolongamento de BC  tal que os ângulos DEA e EAB medem, respectivamente, 30o e 60º Então:

a) O comprimento de DE  mede 20 cm
b) EDA é triângulo eqüilátero.
c) A medida do segmento BE  vale 20 cm.
d) O ângulo EDA mede 120º.
e) O ângulo EDC mede 45º.

14.Observe os exemplos abaixo:

11    9                   111   9                     1111    9        ......
 2   1                        3    12                     4      123

Se o resto da divisão por 9 de um número composto apenas de algarismos 1 for 7, esse número é:

a) 111111
b) 1111111111
c) 11111111111
d) 111111111111
e) 1111111
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15.A lei brasileira (Usucapião) que consta na constituição aprovada em 1988, no artigo 183, diz o
seguinte:

“Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-
lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

O senhor Justo e sua família (esposa e 12 filhos) vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro em
1988. No ano seguinte, instalou-se num pequeno terreno, formado por um retângulo ABCD e um
triângulo EBC, retângulo em E, como mostra o esboço abaixo. O sr Justo construiu um pequeno
barraco com três cômodos nesse terreno, permanecendo nele até hoje, sem oposição. O Senhor
Justo que até hoje nunca havia tido o “privilégio” de possuir um pequeno terreno em seu nome,
estava dialogando com um vizinho, quando este o alertou sobre a Lei do “Usucapião”. Depois de
calcular a área do terreno, o sr Justo procurou a defensoria pública e conseguiu sua posse definitiva.
O valor da área do terreno, agora do sr Justo,  em m2 vale:

.

a) 120.
b) 198.
c) 210.
d) 214.
e) 234.
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LÍNGUA  PORTUGUESA

O recorte abaixo servirá de base para as questões de 16  a   18.

(A Gazeta – 24 de outubro de 2005)

16. Analisando a primeira frase do recorte, conclui-se que:
a) nunca antes desse referendo houve uma consulta da vontade popular no Brasil.
b) o povo brasileiro, pela primeira vez, expressou sua vontade.
c) o referendo foi a primeira oportunidade que o povo brasileiro teve de votar.
d) pela primeira vez se faz no país um referendo sobre a comercialização de armas.
e) o referendo de que trata a manchete representa a primeira consulta desse tipo feita ao povo brasileiro.

17. Marque entre as opções abaixo aquela que apresenta uma frase em que a palavra “não” funciona do
mesmo modo que na manchete acima.

a) O sim não venceu.
b) Esperamos que não haja aumento da violência.
c) O povo disse não à proibição.
d) Os brasileiros não aceitaram a proibição.
e) Você leu as notícias, não?

18. Pelo uso, o nome do estado poderia ter sido antecedido pelo artigo definido no período: “Espírito
Santo foi o primeiro Estado a concluir a apuração dos votos do referendo”. Essa possibilidade
também ocorre com:

a) São Paulo
b) Pará
c) Santa Catarina
d) Roraima
e) Rondônia



A tirinha que segue servirá de base para as questões de  19 a 21

19.  Na fala “Os capangas de Jake me reteram.”(primeiro quadro), verifica-se um desvio da
norma culta da Língua Portuguesa. O mesmo tipo de desvio não se verifica na opção:
a) Os capangas de Jake preveram o ataque de Mandrake.
b) Os capangas de Jake deteram Mandrake.
c) Os capangas de Jake combateram Mandrake.
d) Os capangas de Jake obteram informações sobre Mandrake.
e) Os capangas de Jake não suporam que Mandrake conseguiria escapar.

20. No segundo quadro, o trecho  “conhecido como o mágico” tem função de:
a) explicar.
b) complementar.
c) introduzir.
d) reforçar.
e) confrontar.

21. No terceiro quadro, encontramos:
a) uma relação de condição e um único caso de utilização de linguagem figurada.
b) uma relação de causa e palavra apenas no sentido denotativo.
c) uma palavra em sentido figurado, numa oração com relação de finalidade.
d) relação de condição e de causa, expressadas com palavras em sentido conotativo.
e) uma relação de condição e dois casos de expressão com valor conotativo.



Observe atentamente os quadrinhos que seguem par responder às questões 22 a 24:
 

(Maurício de Souza)

22. Não encontramos nos quadrinhos um tom de:
a) aprovação.
b) perplexidade.
c) crítica.
d) descontentamento.
e) desencanto.

23. Analisando-se a ironia presente no último quadro, a palavra progresso significa:
a) desenvolvimento.
b) avanço.
c) evolução.
d) desmembramento.
e) destruição.

24. O verbo chamar, no segundo quadro, apresenta o mesmo sentido presente na seguinte frase:
a) Os índios chamaram os deuses para protegê-los.
b) Papa-capim chamou Kava para um passeio.
c) Kava chamou Papa-capim de covarde.
d) Papa-capim chamou Kava para ver de perto as árvores cortadas.
e) Chamaram-se todas as tribos para proteger a floresta.

25. Não está presente na tirinha de Maurício de Sousa:
a) a problemática ecológica que se verifica no Brasil desde a chegada dos portugueses.
b) uma comparação entre a língua nativa e a língua do colonizador das terras brasileiras.
c) os erros cometidos em nome do progresso.
d) a recente problemática das invasões das reservas indígenas.
e) a falta de preocupação ecológica que se verificou na ocupação do solo brasileiro.



O texto abaixo servirá de base para as questões de 26 a30.

01

05

10

ESTRELA

Há de surgir
Uma estrela no céu
Cada vez que ocê sorrir
Há de apagar
Uma estrela no céu
Cada vez que ocê chorar

O Contrário também
Bem que pode acontecer
De uma estrela brilhar
Quando a lágrima cair
Ou  então
De uma estrela cadente se jogar
Só pra ver
A flor do seu sorriso se abrir

15

20

Hum!
Deus fará
Absurdos
Contanto que a vida
Seja assim
Sim
Um altar
Onde a gente celebre
Tudo o que Ele consentir

          (Gilberto Gil)

Sobre o texto, afirma-se:

I - Nas duas primeiras estrofes do poema, verifica-se uma supervalorização do
interlocutor, tratado por “ocê”, uma vez que suas atitudes são determinantes para os
fenômenos descritos no texto.

II - Tanto o sorriso do interlocutor quanto o seu choro podem determinar,
indiscriminadamente, o surgimento ou o desaparecimento de uma estrela.

III - A estrela, referenciada no título, é agente influenciador do estado emocional do
interlocutor.

26. Marque a opção que analisa corretamente as afirmativas acima:
a) I e II são incorretas.
b) Apenas I é correta.
c) Apenas III é incorreta.
d) Todas as afirmativas são corretas.
e) I e III são corretas.

27. Nos versos de 12 a 14, verificam-se, respectivamente, as figuras de linguagem:
a) antítese e ironia
b) personificação e metáfora
c) antítese e hipérbato
d) personificação e hipérbole
e) eufemismo e metáfora



28. Verifica-se no texto (versos 1 e 4) a utilização do verbo “haver” como verbo auxiliar. Nesse
caso, tal verbo se flexiona em pessoa e em número. No entanto, há casos em que, assumindo outros
sentidos,  “haver” é verbo impessoal. Marque a opção em que haja desvio da norma culta quanto à
conjugação desse verbo.

a) Houve dias em que não falava com ninguém.
b) Não havia razões para suspeitar de sua atitude.
c) Haveriam de ter motivos para agir dessa maneira.
d) Houve tempos confusos em nossas vidas.
e) Havia se misturado diferentes sentimentos naquele momento.

29. O elemento altar, que aparece em: “Um altar / Onde a gente celebre / Tudo o que Ele
consentir” (versos 21, 22, 23) é referenciado anteriormente no texto pela palavra:
a) sim
b) assim
c) seja
d) vida
e) absurdos

30. “Contanto que”, no verso  18, pode ser, sem prejuízo do sentido, substituído por:
a) logo que
b) para que
c) tanto que
d) desde que
e) ainda que



FÍSICA

31. Em uma viagem para Belo Horizonte/MG, distante de Vitória aproximadamente 550 km pela
BR 262, uma família sai de casa às 9 horas, planejando chegar lá às 18 horas. Às 11 horas, a família
passa por Venda Nova do Imigrante, a 100 km de Vitória, e resolve parar durante uma hora para
almoçar, pois justamente neste final de semana se comemorava a famosa “Festa da Polenta”. Agora,
que velocidade média deve ser desenvolvida para terminar a viagem no horário previsto?

a) 50 km/h
b) 60 km/h
c) 65 km/h
d) 75 km/h
e) 80 km/h

32. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a 2 m/s2, em relação ao solo.
Pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida, após 3 segundos, valem, respectivamente:

a) 6 m/s e 9 m
b) 6 m/s e 18 m
c) 3 m/s e 12 m
d) 12 m/s e 36 m
e) 2 m/s e 9 m

33. A resultante de duas forças, uma de 30 N e outra de 40 N, terá módulo certamente:

a) maior que 30 N
b) maior que 40 N
c) menor que 40 N
d) entre 30 N e 40 N
e) entre 10 N e 70 N

34. Quando duas chapas de mesmas dimensões, uma de alumínio e outra de madeira, estão em
contato e em equilíbrio térmico, ambas isoladas do meio ambiente, pode-se dizer que:

a) a chapa de alumínio possui uma temperatura maior do que a de madeira.
b) a chapa de madeira possui uma temperatura maior do que a de alumínio.
c) não há troca de calor entre as chapas.
d) a chapa de alumínio cede calor para a chapa de madeira.
e) a chapa de madeira cede calor para a chapa de alumínio.



QUÍMICA

35. Um professor de Química levou seus alunos ao laboratório para realizar processos de separação
de algumas misturas homogêneas e heterogêneas. Em uma bancada, ele colocou no recipiente
rotulado de A uma porção de sal com água e areia  e em outro recipiente rotulado de B, água e óleo.
Em seguida, pediu para que seus alunos escrevessem em um papel o melhor método de separação
para tais misturas. No final da aula, o professor leu a resposta de cinco alunos, obtendo os seguintes
resultados:
Aluno 1: recipiente A – decantação

   recipiente B – destilação fracionada
Aluno 2: recipiente A – filtração comum seguida de destilação simples

   recipiente B – decantação
Aluno 3: recipiente A – decantação

   recipiente B – centrifugação
Aluno 4: recipiente A – filtração comum seguida de destilação fracionada

   recipiente B –  destilação simples
Aluno 5: recipiente A – destilação fracionada

   recipiente B – flotação

Dentre as respostas acima, o aluno que escolheu o método de separação correto foi:
a) Aluno 1
b) Aluno 2
c) Aluno 3
d) Aluno 4
e) Aluno 5

36. Uma grande produção cinematográfica “O dia depois de amanhã ” relata uma possível segunda
era do gelo. Esse filme mostra a fúria da natureza devido a utilização indevida dos seus recursos,
resultando no soterramento da cidade de New York pelo gelo, com temperaturas tão baixas que
chegavam a atingir  – 100ºC.
Observando o quadro abaixo que indica os pontos de ebulição e fusão de algumas substâncias,
marque a alternativa correta que mostra a fase de agregação das mesmas se estivessem  na cidade de
New York na condição acima citada:

Substância* Ponto de Fusão (ºC) Ponto de Ebulição (ºC)
Metanol -98 65
Etanol -112 78
Éter etílico -116 35
Ácido etanóico 17 118
* sob a pressão de 1 atm.

a) metanol – líquido; etanol – líquido; éter etílico – sólido; ácido etanóico – sólido.
b) metanol – sólido; etanol – sólido; éter etílico – gasoso; ácido etanóico – líquido.
c) metanol – sólido; etanol – líquido; éter etílico – líquido; ácido etanóico – sólido.
d) metanol – líquido; etanol – sólido; éter etílico – gasoso; ácido etanóico – sólido.
e) metanol – gasoso; etanol – sólido; éter etílico – líquido; ácido etanóico – líquido.



37. "A água é o constituinte mais característico da terra. Ingrediente essencial à vida, a água é
talvez o recurso mais precioso que a terra fornece a humanidade. Embora se observe pelos países
mundo afora tanta negligência e tanta falta de visão com relação a este recurso, é de se esperar que
os seres humanos tenham pela água grande respeito, que procurem manter seus reservatórios
naturais e salvaguardar sua pureza. De fato, o futuro da espécie humana e de muitas outras espécies
pode ficar comprometido a menos que haja uma melhora significativa na administração dos
recursos hídricos terrestres." (J.W. Maurits la Rivière, Delft University of Technology, Holanda)
Considerando a existência dos três isótopos de hidrogênio: 1H1, 1H2, 1H3 e de apenas um isótopo do
oxigênio, 8O16, o número de nêutrons impossível de se obter numa molécula da água é:
a) 13
b) 12
c) 11
d) 10
e)  9

38. Sabe-se que todos os fenômenos físicos e químicos conhecidos mostram que quanto menor a
energia de um sistema maior a sua estabilidade. Um átomo no estado fundamental possui todos os
seus elétrons num estado de mínima energia possível. Assim, se considerarmos que um elemento
químico tem em seu átomo, no seu estado carregado eletricamente, a distribuição eletrônica 1s2 2s2

2p6 3s2 3p6 3d6,  podemos afirmar para esse elemento:

  I – O número de prótons é 26.
       II – Essa distribuição eletrônica representa o átomo de cromo.
      III – Seu número atômico é 24.
      IV – É um elemento de transição do grupo 8B.

Analise as afirmativas acima e marque a opção correta:
a) I, II e III
b) II e IV
c) II e III
d) I e III
e) I e IV



BIOLOGIA

39. O consumo de algumas carnes mal cozidas, a ingestão de frutas e verduras mal lavadas e tomar
banho em riachos ou lagoas que contenham caramujo, podem possibilitar o desenvolvimento das
seguintes doenças, respectivamente:

a) Teníase, Ancilostomose e Ascaridíase.
b) Filariose, Ascaridíase e Esquistossomose.
c) Teníase, Ascaridíase e Esquistossomose.
d) Ancilostomose, Teníase e  Oxiurose.
e) Ancilostomose, Filariose e Ascaridíase.

40. Considere as seguintes afirmativas em relação aos sistemas do corpo humano:
 I – Em traços gerais, o sistema digestório humano é formado por um longo tubo que compreende
diversos segmentos indo da boca ao ânus, estando a ele anexos alguns órgãos.
II – Programas de incentivo ao abandono do fumo visam, entre outros aspectos, a diminuição de
problemas relacionados com o sistema respiratório.
III – As funções básicas do sistema reprodutor humano são produzir as células sexuais, favorecer a
união dessas células para formação do óvulo ou zigoto e garantir o desenvolvimento do feto no
útero materno até seu nascimento.
IV – Excreção é a eliminação de resíduos produzidos pelas células, como a uréia, que provém da
degradação normal dos aminoácidos. Essa eliminação se faz por meio da urina, que também remove
do organismo sais minerais e água  em excesso.

Estão corretas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) I, II, III e IV.
d) II , III e IV.
e) I, II e IV.

41. Ainda que a evolução dos processos técnicos permita atualmente a limpeza dos rios e mares já
poluídos, essas operações são demoradas e dispendiosas. Por isso, medidas preventivas ainda são a
melhor opção. As ações abaixo são consideradas como medidas preventivas que evitam a  poluição das
águas, exceto:

a) construção de fossas sépticas onde não existe rede de esgoto.
b) utilização de produtos não- biodegradáveis, inclusive no ambiente doméstico.
c) evitar o despejo direto de detritos domésticos e resíduos industriais em rios e mares.
d) manutenção adequada  de plataformas petrolíferas para evitar derramamento de petróleo e
    seus derivados.
e) aplicação controlada de adubos e pesticidas em cultivos próximos a rios.



42. Observe o esquema abaixo e indique o item onde está correta a relação entre organelas e suas
respectivas funções:

a) 1 – digestão celular;  3- respiração celular;  4 – formação de cílios e flagelos.
b) 3 – síntese de proteínas; 4 – digestão celular;  6 – respiração celular.
c) 1 – síntese de proteínas;  4 – formação de cílios e flagelos; 5 – armazenamento de substâncias.
d) 1 – digestão celular;  2 – respiração celular;  3- síntese de proteínas.
e) 3 – digestão celular;  4 - formação de cílios e flagelos;  5 – armazenamento de substâncias.



HISTÓRIA

43. Observe as manchetes:

`Não` vence com 56 % dos votos em mais da metade do Estado
No referendo realizado ontem, 952.056 eleitores (56,38%) do Espírito Santo votaram 'não' contra a
proibição do comércio de armas e munição no país. O 'sim' recebeu o voto de 736.510...

(Redação Terra - 24/10/2005)

Brasil rejeita proibição de comércio de armas
A proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil foi rejeitada por quase dois terços
dos eleitores. O "não" recebeu mais de 60% dos votos válidos.

(Gazetaonline - 24/10/2005)

Durante a década de 70 do século passado, essas manchetes seriam impossíveis devido à:

a) criação do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que censurava os meios de
comunicação.
b) ineficiência dos meios de comunicação.
c) falta de consciência política da sociedade brasileira.
d) existência de um regime ditatorial que suprimiu os direitos dos cidadãos.
e) criminalidade e à violência que assustavam a população.

44. Leia a seguir os textos:

Texto 1
“Em 1941, com a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas, começou o
extermínio. A busca pelo espaço vital alemão requeria a imposição da raça superior e a
escravização das inferiores... Campos de extermínio com câmaras de gás foram
construídos na Polônia ... Desta maneira, a humanidade viu, pela primeira vez, milhões
de seres humanos serem assassinados em escala industrial...”

(Conhecer Fantástico Segunda Guerra Mundial, nº 30 – p. 31)

Texto 2
“Há mais de meio século, no final da Segunda Guerra Mundial, a estupenda cidade de
Dresden, na Alemanha, uma referência universal da cultura, foi varrida do mapa por um
intenso e cruel bombardeio aéreo decretado pelos aliados anglo-saxãos, ocasião em que
a RAF e a Força Aérea Americana se rivalizaram, durante três dias seguidos, entre 13
e15 de fevereiro de 1945, em tocar fogo em tudo que era vivo ou representava arte e
cultura.”

   (www.Educaterra.com.br)

http://www.Educaterra.com.br)


Os fatos desses textos revelam:
a) as atrocidades praticadas pelas duas forças da Segunda Guerra Mundial: Aliados versus Eixo.
b) as humilhações e privações impostas pelo Eixo aos perdedores da Segunda Grande Guerra
Mundial.
c) as “cobranças” realizadas pelos vencedores da Primeira  Guerra Mundial.
d) os horrores gerados pelas grandes batalhas iniciais da Segunda Guerra Mundial.
e) as atrocidades praticadas somente pelos perdedores da Segunda Guerra Mundial.

45. Leia os textos abaixo:

Texto 1

“Perante uma comissão do Parlamento em 1816, o sr. John Moss, antigo capataz de aprendizes
numa fábrica de tecidos de algodão, prestou o seguinte depoimento sobre as crianças obrigadas ao
trabalho fabril:

- Eram aprendizes órfãos?
- Todos aprendizes órfãos.
- E com que idade eram admitidos?
- Os que vinham de Londres tinham entre 7 e 11 anos. Os que vinham de Liverpool,

tinham de 8 a 15 anos.
- Qual o horário de trabalho?
- De 5 da manhã até 8 da noite.
- Quinze horas diárias era um horário normal?
- Sim.
..................................................................................
- Havia acidentes nas máquinas com as crianças?
- Muito freqüentemente.”

(Citado em HUBERMAN, Obra citadas, p. 191.)

Texto 3
“Maio de 1945: na mira das armas dos soldados soviéticos, os alemães saem dos
escombros, e os russos ficam sozinhos com suas mulheres. A soldadesca se reveza para
abusar delas, de mães e filhas, de meninas mal  chegadas à puberdade e também das
idosas e das doentes.”

(História Viva Grandes Temas, nº 7 p. 45)

Texto 4
“No dia 6 de agosto de 1945, a superfortaleza Enola Gay sobrevoou Hiroshima, a
sétima cidade do Japão. Às 8h16 min, a bomba Little Boy foi detonada a 600 metros do
solo... Anunciaram-se 75 mil mortos, aos quais se juntaram os “irradiados”, que
sobreviveram por alguns meses.”

(História Viva Grandes Temas, nº 7, p.51)



Texto 2

“A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem o trabalho infantil no
Brasil. Mas,  mesmo assim, no País existem ... milhões de crianças trabalhando.”

(www.educaterra.com.br)

Analisando os textos, pode-se concluir que:
a)  o trabalho infantil existe no Brasil devido à falta de legislação.
b) o trabalho infantil foi insignificante no período da Revolução Industrial.
c) o trabalho infantil foi muito utilizado no período da Revolução Industrial Inglesa e ainda persiste
na sociedade brasileira atual.
d) a exploração da mão-de-obra infantil não fica caracterizada em nenhum dos textos.
e) as fábricas inglesas não aceitavam crianças com menos de 8 anos de idade.

46. Observe a charge:

Essa charge critica a Lei Áurea porque a sua assinatura:
a) libertou todos os escravos menores de 21 anos de idade.
b) acabou com o tráfico negreiro para o Brasil.
c) libertou todos os escravos com mais de 65 anos de idade.
d) melhorou, drasticamente, a situação econômica e social dos ex-escravos.
e) pouco alterou a difícil situação social dos negros.

http://www.educaterra.com.br)


GEOGRAFIA

47. O Efeito Estufa é um fenômeno natural e fundamental para a vida na Terra. Ele é
responsável pelo equilíbrio térmico do planeta e a sobrevivência das várias espécies de vegetais e
animais. Sem esse fenômeno, certamente seria impossível a vida na Terra, como a conhecemos
hoje.
Cientistas vêm afirmando que existe uma elevação da presença de dióxido de carbono (CO2),
além de outros gases, na atmosfera por causa da permanente e intensa queima de combustível
fósseis e de florestas, desde a revolução industrial, com efeitos cumulativos, até os dias atuais,
com possíveis conseqüências irreparáveis para a vida humana no planeta.
Esse crescente e dasastroso despejo de gases na atmosfera, em nível global, tem  acelerado o
aparecimento do fenômeno :
a) ilhas de calor.
b) monções.
c) el niño.
d) chuva ácida.
e) aquecimento global.

48. A Comunidade Econômica Européia (CEE) foi criada pelo Tratado de Roma, assinado em
25 de março de 1957, tendo como países membros: França, Itália, Bélgica, Alemanha ocidental,
Países Baixos e Luxemburgo. O processo de integração desses países teve início em 1º de janeiro
de 1958, com entrada em vigor do Tratado de Roma.
O nome Comunidade Econômica Européia (CEE) foi substituído por União Européia no início
da década de 1990.
Eram objetivos iniciais da criação da CEE:
 I) recuperar a economia dos países membros, enfraquecidos econômica e politicamente após a 2ª
Grande Guerra.
II)   deter o avanço do espectro ideológico do comunismo.
III) deter o crescente avanço da influência econômica Norte-Americana.
IV) incentivar o crescimento populacional entre os Estados Membros.
       Desses objetivos, estão corretos:
a) I, II e IV.
b) I, III e IV.
c) II, III e IV.
d) I, II e III.
e) III e IV.

49.  A massa de ar responsável pelo fenômeno da friagem no sul do estado do Amazonas e no
oeste de Rondônia é a massa:
a) equatorial atlântica.
b) polar atlântica.
c) tropical atlântica.
d) equatorial continental.
e) tropical continental.



50. Sou tido como o Rio da Integração Nacional. Pertenço à bacia hidrográfica que é
responsável pela drenagem de 7,5% do território nacional. Nasço em Minas Gerais, atravesso
parte  do sertão semi-árido e desemboco no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e
Alagoas.  Apesar de meu volume de água ser menor atualmente, em relação a outros rios maiores
do Brasil, sirvo para a irrigação, navegação e gero grande quantidade de energia hidroelétrica
principalmente no meu curso inferior.
Ultimamente, as autoridades governamentais querem de mim mais um esforço: que eu ceda um
pouco mais de minhas águas para a Transposição.   Não sei se vou resistir a essa nova etapa de
minha vida, sem uma revitalização séria para suportar tamanha sangria.

Esse texto descreve a situação atual do Rio:
a) Amazonas.
b) Tocantis.
c) São Francisco.
d) Doce.
e) Paraná.



PS 6 2006 - TÉCNICO INTEGRADO ENSINO MÉDIO REGULAR

MATEMÁTICA

01.  A seguir está representada uma multiplicação onde os algarismos a, b e c são desconhecidos.

Qual é o valor da soma a + b + c?

a) 5

b) 8

c) 11

d) 14

e) 17

02.  O conjunto-solução da inequação 0
5-x
53x

<
+  é:

a) 5} ou x  5/3- x |IR {x ><∈

b) 5}ou x  5/3- x |IR {x ≠>∈

c) } 5/3- x |IR {x >∈

d) 5}  x  -5/3|IR {x <<∈

e) 5} x |IR {x <∈

03.  Os dois maiores lados de um triângulo retângulo medem 12dm e 13dm. A área desse triângulo

é:

a) 30 dm2

b) 37,5 dm2

c) 65 dm2

d) 78 dm2

e) 156 dm2

04.  Seis costureiras, trabalhando 8 horas por dia, fabricam 60 camisas. Qual é o número de

costureiras necessárias para fabricar 100 camisas trabalhando 10 horas por dia?

a) 15

b) 13

c) 12

d) 10

e)  8

4cba
3
cba1

×



05.  Na figura as retas r, s e m são paralelas entre si. Pode-se afirmar que o valor de x é:

a) 110o

b) 90o

c) 70o

d) 60o

e) 50o

06.  Observe a figura.

Suponha que as medidas dos ângulos PSQ, QSR e SPR, assinalados na figura, sejam 45°, 18° e

38°, respectivamente. A medida do ângulo PQS, em graus, é:

a) 38

b) 45

c) 63

d) 79

e) 87

07.  A soma dos quadrados das raízes da equação   x² - 4x -7 =  0, vale:

a) 30

b) 14

c) 16

d) 36

e) 26



08.  Durante o período de exibição de um filme foram vendidos 2.000 bilhetes. A arrecadação foi

de R$ 7.600,00 sendo, R$ 5,00 o preço do bilhete para adulto e, R$ 3,00, para criança. A razão

entre o número de crianças e o de adultos que assistiram ao filme, nesse período, foi de:

a) 58

b) 2

c) 1

d) 85

e) 23

09.  A professora perguntou ao aluno Fernando, qual era a soma das raízes reais da equação:

0276 24 =+−− aa . Fernando resolveu a equação como segue abaixo e disse à professora que

a resposta era seis (6).

( )

93
2

126
12

2746)6( 2

−==

±−
=

×
−×−±−

=

aoua

a

Assinale a alternativa verdadeira.

a) Fernando está certo, a soma é seis.

b) Fernando está errado, a soma é –6.

c) Fernando está errado a soma é zero.

d) Fernando está errado a soma é 32 .

e) Fernando está errado a soma é - 33 + .

10.  A soma dos números inteiros e consecutivos que sucedem e antecedem a 
25
25

−
+  vale:

a) 10

b) 9

c) 7

d) 6

e) 5



11.  Um hexágono regular está inscrito numa circunferência de raio r. A expressão que dá a área

desse hexágono em função de r é:

a) 
2

32r

b) 
2

33 2r

c) 33 2r

d) 36 2r

e) 26r

12.  No desenho abaixo, o perímetro do losango é igual a 40 cm e sua diagonal maior mede 16 cm.

O raio da circunferência inscrita nesse losango mede:

a) 5 cm

b) 4 cm

c) 4,8 cm

d) 3,8 cm

e) 3 cm

13.  A área da região hachurada na figura, onde AC é o arco de circunferência de centro em B e

raio  a cm, é igual a:

a) π
4
a 2

 cm²

b) a² π  cm²

c) π
2
a 2

 cm²

d) 2 a² π  cm²

e) )2π(
4

a 2

−  cm²



14.  Uma pizzaria vende pizzas circulares de mesma espessura com raios 18 cm e 12 cm. Sendo

R$ 16,20 o preço da maior e, sabendo-se que os preços das pizzas são proporcionais as suas

áreas, pode-se concluir que o preço de venda da menor é:

a)R$12,20

b)R$9,90

c)R$7,20

d)R$10,20

e)R$6,90

15.  A distribuição média, por tipo de equipamento, do consumo de energia elétrica nas residências

no Brasil é dada pelo gráfico abaixo:

Uma residência que obedece a distribuição dada no gráfico tem um consumo mensal médio de

energia elétrica de 750 kwh. Como medida de economia, a família resolveu desligar a máquina

de lavar roupa; reduzir à metade o tempo de utilização da TV e do chuveiro e, trocar as

lâmpadas por outras 80% mais econômicas. O consumo médio mensal, em kwh, foi reduzido

para:

a) 720

b) 525,75

c) 453

d) 442,5

e) 347,1

Lampadas
20%

TV
10%

Outros
5%Chuveiro

30%

Ferro Eletrico
5%

Geladeira
25%

Maquina de 
lavar
5%



LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia atentamente os textos para responder ao que se pede.

Texto I

O jogador

5

10

15

20

Corre, ofegando, pela lateral. De um lado o esperam os céus da glória; do outro, os
abismos da ruína.

O bairro tem inveja dele: o jogador profissional salvou-se da fábrica ou do escritório,
tem quem pague para que ele se divirta, ganhou na loteria. Embora tenha que suar como um
regador, sem direito a se cansar nem a se enganar, aparece nos jornais e na televisão, as rádios
falam seu nome, as mulheres suspiram por ele e os meninos querem imitá-lo. Mas ele, que
tinha começado jogando pelo prazer de jogar, nas ruas de terra dos subúrbios, agora joga nos
estádios pelo dever de trabalhar e tem a obrigação de ganhar ou ganhar.

Os empresários podem comprá-lo, vendê-lo, emprestá-lo; e ele se deixa levar pela
promessa de mais fama e mais dinheiro. Quanto mais sucesso faz, e mais dinheiro ganha, mais
está preso. Submetido a uma disciplina militar, sofre todo dia o castigo dos treinamentos
ferozes e se submete aos bombardeios de analgésicos e às infiltrações de cortisona que
esquecem a dor e enganam a saúde. Na véspera das partidas importantes, fica preso num
campo de concentração onde faz trabalhos forçados, come comidas sem graça, se embebeda
com água e dorme sozinho.

Nas outras profissões humanas, o ocaso chega com a velhice, mas o jogador de futebol
pode ser velho aos trinta anos. Os músculos se cansam cedo:

- Esse cara não faz gol nem ladeira abaixo.
- Esse aí? Nem se amarrarem as mãos do goleiro.

            Ou antes dos trinta, se uma bolada fizer que desmaie de mau jeito, ou o azar lhe
estourar um músculo, ou um pontapé lhe quebrar um desses ossos que não têm conserto. E um
belo dia o jogador evaporou-se, e a fama também. A fama, senhora fugaz, não costuma deixar
nem uma cartinha de consolo.

(Eduardo Galeano, Futebol ao sol e à sombra)

16. Em relação ao texto, pode-se afirmar que:

a)  O jogador de futebol é um profissional cujo trabalho é uma brincadeira bem remunerada.
b) Toda a sociedade admira o trabalho do jogador de futebol profissional e reconhece o quanto de

dedicação é necessário para que ele se torne um atleta famoso.
c) Ao jogador de futebol são reservados direitos como, por exemplo, não se submeter a dietas

rigorosas e ter liberdade de ir e vir.
d) Muitas são as restrições por que passam os jogadores de futebol profissional, com exceção de

ingressar numa carreira militar.
e)  Os treinamentos intensos do jogador de futebol podem antecipar seu desgaste físico.

17. O jogador de futebol está exposto a vários sentimentos, exceto:

a) admiração
b) reconhecimento
c) inveja
d) desprezo
e) simpatia



18. Não faz parte da vida dos jogadores profissionais de futebol em atividade:

a) disciplina
b) dores musculares
c) recolhimento
d) desgaste físico
e) apatia

19. “- Esse cara não faz gol nem de ladeira abaixo.” (linha 18)
        “- Esse aí? Nem se amarrarem as mãos do goleiro.” (linha 19)

As falas acima revelam que, com o tempo, os jogadores de futebol profissional:

a) permanecem com o mesmo desempenho.
b) perdem a destreza.
c) diminuem a vontade de fazer gols.
d) melhoram a performance.
e) ganham mais agilidade.

20. Em qual opção não há uma idéia positiva decorrente da fama?

a) “ O bairro tem inveja dele ...“ (linha 3)
b) “... aparece nos jornais e na televisão...” (linha 5)
c) “... as rádios falam seu nome...” (linhas 5-6)
d) “...as mulheres suspiram por ele...” (linha 6)
e) “... os meninos querem imitá-lo.” (linha 6)

21. Marque a opção em que a substituição do termo em destaque no trecho “Embora tenha que
suar como um regador...” (linhas 4-5) não mantém a mesma relação de sentido.

a) Ainda que tenha que suar como um regador...
b) Mesmo que tenha que suar como um regador...
c) À medida que tenha que suar como um regador...
d) Por mais que tenha que suar como um regador...
e) Nem que tenha que suar como um regador...

22. Em: “Quanto mais sucesso faz, e mais dinheiro ganha, mais está preso.” (linhas 10-11), os
termos em destaque só não orientam para o sentido de que:

a) A liberdade do jogador profissional de futebol é proporcional à sua fama e remuneração.
b) As  restrições a que se sujeita o jogador de futebol são conseqüência de sua fama e de seu alto

salário.
c) Os jogadores de futebol famosos e bem remunerados estão mais sujeitos a limitações no modo de

vida.
d) A causa de os jogadores de futebol estarem sempre em concentração é a fama desses

profissionais.
e) Os jogadores de futebol famosos têm menos liberdade que os jogadores sem destaque.



23. Em “Ou   antes dos trinta...” (linha 20), a palavra em destaque:

a) Tem função de adição, estabelece relação entre a idéia que enuncia e alguma anterior.
b) Funciona como elemento relacional de conseqüência de uma ação citada anteriormente.
c) É utilizado com o fim de indicar uma relação de contraste entre duas idéias.
d) Cumpre o papel de elemento explicativo, relaciona a idéia que apresenta a outra expressa

anteriormente.
e) Indica possibilidade de alternância entre a idéia anterior e a seguinte.

24. Observa-se que na frase “A fama, senhora fugaz, não costuma deixar nem uma cartinha de
consolo.” (linhas 22-23) há uma figura de linguagem denominada prosopopéia. Marque a
alternativa em que não foi utilizado o mesmo recurso.

a) Os céus esperam pelo atleta.
b) O jogador tem de suar como um regador.
c) O campo rouba as forças dos jogadores.
d) Os músculos dos jogadores gemem de dor.
e) O estádio dorme tranqüilamente.

Texto II

Veja o que disseram alguns escritores brasileiros sobre o futebol nacional:

- “O conhecimento do Brasil passa pelo futebol.” (José Lins do Rego)
- “O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols, como o Pelé. É fazer um gol como o Pelé.”

(Carlos Drummond de Andrade)
- “O futebol é uma moda fugaz. Vai haver por aí uma excitação, um furor dos demônios, um

entusiasmo de fogo de palha que não durará um mês.” (Graciliano Ramos)
Revista Língua Portuguesa, Especial, abril de 2006.

25. Com base na frase de José Lins do Rego, pode-se afirmar que:

a) O Brasil, país multicultural, tem como expressão menor o futebol.
b) Só conhece, de fato, a cultura brasileira quem joga futebol.
c) O futebol pode ser considerado uma das maiores expressões da cultura brasileira.
d) Todos que entendem de futebol, conhecem o Brasil.
e) O futebol é a única forma de expressão cultural brasileira.



26. Para Carlos Drummond de Andrade:

I-    Nenhum jogador, jamais, fará tantos gols quanto Pelé.
II-   É possível que algum jogador se iguale a Pelé em número de gols.
III- Dificilmente haverá jogador que se iguale a Pelé em número de gols e no modo de fazê-los.
IV- A maneira como Pelé fazia gols é mais surpreendente que a quantidade de gols feita por ele.

A(s) opção(ões) correta(s) é (são):

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

27.  Em que alternativa não há correspondência entre o significado da palavra ou expressão em
destaque e o do(s) termo(s) dos parênteses:

a) moda fugaz (permanente)
b) furor dos demônios (exaltação arrebatada)
c) excitação (agitação)
d) fogo de palha (animação passageira)
e) entusiasmo (arrebatamento)

28. A comparação entre as frases de José Lins do Rego e de Graciliano Ramos permite afirmar
que:

a) Ambos os escritores compartilham o mesmo ponto de vista sobre o futebol brasileiro.
b) Enquanto José Lins do Rego considera o futebol indissociável da cultura brasileira, Graciliano

Ramos o vê como uma atividade passageira.
c) Tanto José Lins do Rego quanto Graciliano Ramos vêem no futebol uma das maiores expressões

da cultura brasileira.
d) José Lins do Rego afirma ser o futebol  uma atividade que, no Brasil, não tem grande expressão,

enquanto Graciliano Ramos acredita ser um esporte que compõe a cultura brasileira.
e) A visão do futebol como fonte do conhecimento do Brasil é comum aos dois escritores.



Responda às questões 29 e 30, com base na tirinha de Ziraldo.

Tribuna, Vitória-ES, 27/11/2003.

29. Qual das opções abaixo melhor analisa a fala das personagens da tirinha de Ziraldo?

a) Os dois primeiros quadrinhos sugerem que meninos e meninas costumam falar sobre os mesmos
assuntos.

b) Conforme os dois primeiros quadrinhos, meninas parecem gostar mais de atividades esportivas
que meninos.

c) Embora gostem de conversar sobre assuntos diferentes, meninos conseguem manter diálogo com
meninas e vice-versa.

d) Com base no segundo quadrinho, meninas, quando reunidas, conversam sobre os mesmos
assuntos que  meninos.

e) O terceiro quadrinho afirma a impossibilidade de meninos e meninas conversarem, visto que eles
não falam sobre os mesmos assuntos.

30. Em qual das alternativas o termo “só’ não  tem o mesmo sentido que o empregado no primeiro
e segundo quadrinhos?

a) Gosto de estar só, durante as partidas de futebol.
b) Futebol é só alegria!
c) A galera só pensa em comemorar.
d) Futebol é assunto só para homens.
e) Futebol só é bom sem briga de torcida.



FÍSICA

31. Um aluno saiu do CEFETES às 12h40min e chegou em casa às 13h25min. Sabendo que a
distância do CEFETES à sua casa é de 13,5 km, a velocidade média do aluno nesse percurso é:

a) 3,0 m/s
b) 4,0 m/s
c) 5,0 m/s
d) 9,0 m/s
e) 18,0 m/s

32. Um corpo de massa igual a 5,0 kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de um força
resultante constante de 30 N. Qual a velocidade do corpo depois de 5,0 s?
a) 5 m/s
b) 6 m/s
c) 25 m/s
d) 30 m/s
e) 40 m/s

33. Complete corretamente a frase abaixo, relativa à 1ª Lei de Newton:

“Se a resultante das forças que atuam numa partícula é nula, então ela…”
a) … estará em repouso”.
b) … terá uma aceleração de 9,8 m/s2, pois esta é a aceleração da gravidade”.
c) … estará certamente em movimento retilíneo uniforme”.
d) … poderá estar em movimento circular uniforme”.
e) … estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme”.

34. Um metal está a – 10 ºC. Se o calor específico desse metal é 0,2 cal/gºC, uma fonte que
fornece 50 cal/min deverá aquecer 100 g desse metal até atingir 210 ºC em:
a) 80 min
b) 88 min
c) 100 min
d) 4000 min
e) 4400 min



QUÍMICA

35. Um anel de ouro 18 quilates (75% de ouro e 25% de cobre) foi colocado em um recipiente
contendo água e gelo para resfriamento. O número de substâncias, o número de fases desta mistura
e o número de elementos químicos presentes neste sistema são, respectivamente:

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

36. As tabelas a seguir representam dados sobre os maiores produtores mundiais de bauxita e de
alumínio.

Cinco maiores produtores mundiais de bauxita (2001)
País Produção anual (mil toneladas do minério) Participação no total mundial (%)
Austrália 52430,0 38,7
Guiné 17200,0 12,7
Brasil 13838,8 10,2
Jamaica 11126,5 8,2
China 8800,0 6,5

Cinco maiores produtores mundiais de alumínio (2001)
País Produção anual (mil toneladas do metal) Participação no total mundial (%)
EUA 3668,4 15,0
Rússia 3258,0 13,3
China 2827,7 11,5
Canadá 2373,5 9,7
Austrália 1761,0 7,2
Fonte: L´État du Monde 2002, Paris, La Découverte, 2001. Extraído de Minerais, minérios de
metais: De onde vêm? Para onde vão? (CANTO, E. L. do, 2004).

A produção de alumínio não é tão simples quanto a de metais como ferro, chumbo, estanho e zinco.
O processo de redução da alumina (Al2O3), proveniente do minério bauxita, é difícil e precisa ser
realizado com auxílio de corrente elétrica. Isso só é economicamente viável em países onde o preço
desse tipo de energia não é muito alto, como o caso do Brasil, que apresenta grande potencial
hidrelétrico. Sobre o alumínio, e com base no texto, é correto afirmar que:

a) sendo o terceiro maior produtor mundial de bauxita, e apresentando grande potencial
    hidroelétrico, o Brasil transforma mais bauxita em alumínio do que a China.
b) o alumínio é um metal nobre, que pertencente à família 3A e apresenta 3 elétrons na primeira
    camada eletrônica.
c) o elemento químico alumínio, representado por 13Al27, apresenta em seu estado fundamental: 14
    nêutrons, 13 prótons e 27 elétrons.
d) para o alumínio, a distribuição eletrônica por camadas é K-2, M-8 e N-3; o alumínio apresenta
    estabilidade quando perde os três elétrons da última camada, pois adquire a configuração
    eletrônica de um gás nobre, seguindo a regra do octeto.
e) o alumínio é um metal que se liquefaz a uma temperatura abaixo de 100ºC.



37. Uma pilha comum, dentre outras substâncias, contém zinco e manganês. Esses elementos são
indispensáveis para o funcionamento da pilha. O zinco está presente em sua forma simples,
enquanto o manganês se encontra no óxido de manganês IV (MnO2).
Dados: 30Zn , 25Mn
Assinale a alternativa incorreta:

a) o átomo de zinco possui mais elétrons que o manganês.
b) zinco e manganês são sólidos à temperatura ambiente.
c) o óxido de manganês é uma substância composta.
d) zinco e manganês são elementos químicos que, na tabela periódica, se apresentam em períodos
   distintos.
e) o número de átomos de oxigênio na pilha é maior que o número de átomos de manganês.

38. Assinale a alternativa que apresenta o texto correto:

a) os elementos da família 6A são denominados halogênios pois são comumente encontrados na
    forma de hidretos.
b) todos os elementos da família 5A, no estado fundamental, possuem o subnível d preenchido com
    elétrons em sua distribuição eletrônica; os elementos mais comuns dessa família são nitrogênio e
    potássio.
c) o oxigênio (O2) e o ozônio (O3) são alotrópicos e gasosos; eles são substâncias simples,
    constituídos de um elemento químico da família dos calcogênios.
d) a distribuição eletrônica do 7N14 é: K-2, M-8, N-4.
e) a maioria dos elementos químicos representados na Tabela Periódica são metais que, de maneira
    geral, apresentam brilho e maleabilidade, conduzem eletricidade, porém não são flexíveis.



BIOLOGIA

39. O sistema endócrino é formado por órgãos que produzem e liberam hormônios, seja essa sua
função exclusiva ou não. São conhecidos muitos hormônios, entre os quais podemos citar: Folículo
estimulante (FSH), Luteinizante (LH), Hormônio antidiurético (ADH) e o Tri-iodotironina (T3).
Dentre os conceitos que se seguem sobre o sistema endócrino, qual deles está incorreto?

a) glândula é um órgão especializado na produção e liberação de substâncias, seja para
    uso interno do organismo ou para ser excretado por ele para o meio externo.
b) glândula exócrina libera (por meio de ducto) as substâncias que produz em cavidades
    do corpo ou para o exterior dele.
c) glândula endócrina libera as substâncias que produz (hormônios) no sangue, não
    apresentando ducto.
d) sistema endócrino é o sistema formado pelas glândulas endócrinas e por alguns
    outros órgãos que também produzem hormônios, como o hipotálamo, por exemplo.
e) o sistema endócrino é constituido por células nervosas altamente especializadas na produção de
    hormônios, que são lançados na corrente sanguínea  atuando em células específicas chamadas
    células-alvo.

40. As plantas, em seu crescimento inicial, apresentam um tecido periférico revestindo toda
extensão do corpo do vegetal, que apresenta apenas uma única camada de células impregnadas por
cera (cutícula), que evita perdas excessivas de água. Esse tecido é o:
a) xilema
b) floema
c) epiderme
d) parênquima
e) esclerênquima

41. As cidades à beira-mar lançam seus esgotos diretamente no mar. Com o movimento das marés,
eles praticamente desaparecem, misturando-se na imensa quantidade de água marinha. No entanto,
as praias próximas ao local onde o esgoto é despejado podem ficar indesejavelmente contaminadas.
Os técnicos controlam a qualidade das praias analisando, em laboratório, a água do mar coletada
nas praias. Os jornais costumam informar regularmente a qualidade das praias e, muitas vezes, o
resultado das análises mostra a presença de coliformes fecais.  Se há coliformes fecais na água do
mar, ela pode conter também microrganismos patogênicos, o que a torna não recomendável para os
banhistas.
Além disso, a água pode veicular diversas doenças, por isso é necessário a coleta de esgotos e a
distribuição de água tratada para todas as casas. Os tratamentos da água e do esgoto contribuem
para o controle das seguintes doenças, exceto:

a) esquistossomose, doença causada pelo verme esquistossomo, cujos sintomas incluem aumento de
    tamanho do fígado, que dói quando apalpado.
b) cólera, doença provocada pelo microorganismo vibrião colérico, cujos sintomas aparecem
    subitamente e incluem forte diarréia, que faz o doente perder muita água e se desidratar, podendo
    causar a morte se não for tratada à tempo.
c) amebíase, doença determinada pelo microorganismo ameba que se instala no intestino e nele
    provoca lesões; o doente tem diarréia, sente dores no abdome e pode apresentar fezes
    sanguinolentas.
d) giardíase, doença causada pelo microrganismo giárdia, que causa diarréia e dores abdominais.
e) hanseníase ou lepra, doença provocada por uma bactéria que afeta o sistema nervoso causando
    vários sintomas, como falta de sensibilidade e lesões na pele.



42. A natureza recicla constantemente os materiais, permitindo às novas gerações de seres vivos
reaproveitá-los. Sobre fluxo de energia e matéria, indique a alternativa correta:
a) todo ser vivo precisa de energia para viver.
b) os autotróficos obtêm energia dos seres vivos dos quais se alimentam.
c) os heterotróficos captam a energia da luz e a convertem em energia química, que é
     armazenada sob a forma de glicose.
d) no ecossistema, a entrada de energia não é necessariamente contínua, podendo essa ser
    constantemente reciclada.
e) no ecossistema, a entrada de matéria deve ser constante, pois a matéria não é facilmente
    reciclada.



HISTÓRIA

43.Leia os dois textos abaixo:

Texto 1:

Depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a
raça negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar, por meio de uma educação viril e séria, a
lenta estratificação de trezentos anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância.

(NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; São Paulo: Publifolha, 2000, p. 3)

Texto 2:

A propósito do dia 13 de maio, dois professores do Instituto de Economia (IE) da Unicamp
divulgaram estudos relativos à situação dos negros brasileiros no mercado de trabalho, com
indicadores denunciando o preconceito, que preferem chamar de “diferenças de cor e gênero”, para
utilizar uma terminologia política e academicamente correta no Brasil. Marcio Pochmann e Waldir
José de Quadros, ambos do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit) (...),
chegam a uma constatação comum: que a falta de acessibilidade aos melhores postos de trabalho
torna muito mais difícil para o negro sua ascensão social.

 (SUGIMOTO, Luiz. Pesquisa revela situação dos negros no mercado de trabalho nos últimos 25 anos. Jornal da
UNICAMP. Disponível em: <http:// www.unicamp.br.htm>. Acesso em: 28 maio 2006)

Publicada antes da Lei Áurea de 1888, a obra O Abolicionismo de Joaquim Nabuco registra
observações que podem ser comparadas às atuais análises feitas por pesquisadores do Cesit,
podendo-se afirmar que:

I.   Os dois textos indicam preocupação quanto à desigualdade de cor no Brasil.
II.  O 1º texto mostra uma solução que, certamente, poderia ser sugerida para o problema constatado
no 2º texto.
III. O 2º texto prova que eram infundadas as preocupações enunciadas no 1º texto.

Marque a resposta correta:

a)Todas as afirmativas são verdadeiras.
b)Todas as afirmativas são falsas.
c)Somente são verdadeiras as afirmativas I e II.
d)Somente são verdadeiras as afirmativas II e III.
e)Somente é verdadeira a afirmativa III.

http://www.unicamp.br.htm>


44. Leia, abaixo, o fragmento de artigo de Rubens Ricupero, publicado em Opinião Econômica do
jornal Folha de São Paulo, de 30 de abril de 2006:

A INVASÃO  DOS BÁRBAROS
Muitos países europeus somente chegaram ao sufrágio universal em fins do século 19, e alguns
apenas na véspera da Guerra de 1914. O que é sem precedentes na América Latina é a súbita
irrupção da democracia de massas e do irrestrito sufrágio universal em momento no qual a
economia gera poucos empregos produtivos e a emigração encontra barreiras crescentes. Não
admira que, em país após país, os periféricos começam a organizar-se e eleger indivíduos que até
podem ser populistas, oportunistas e demagogos, mas não deixam de ter o que falta aos partidos
tradicionais: a capacidade de se comunicar com as massas excluídas, de emprestar-lhes voz e voto.

(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3004200604/htm>. Acesso em: 17 maio 2006)

As informações do texto podem ser complementadas pelas afirmativas:

I.  Em fins do século XIX, muitos países europeus chegaram ao sufrágio universal, enquanto o
Brasil adotava o voto universal masculino por meio da primeira Constituição republicana.
II.  O sufrágio universal não foi adotado nem mesmo pela primeira Constituição aprovada durante a
Revolução Francesa de 1789.
III. No Brasil, a mulher só obteve direito a voto na primeira metade do século XX.

Marque a resposta correta:

a)Todas as afirmativas são verdadeiras.
b)Todas as afirmativas são falsas.
c)Somente são verdadeiras as afirmativas I e II.
d)Somente são verdadeiras as afirmativas II e III.
e)Somente é verdadeira a afirmativa III.

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3004200604/htm>


45.Leia o texto abaixo:

CARTÃO VERMELHO AO RACISMO

BERLIM – Ronaldinho, Henry, Drogba, Nedved, Shevshenko e Zidane têm algo mais em comum
além de serem alguns dos principais craques da Copa. Todos são alvos em potencial para uma
sombra que paira sobre os estádios alemães: a ameaça do racismo. (...)
    Em praticamente todos os países da Europa houve atos racistas contra negros. Na Espanha,
França e Itália jogadores de origem árabe ou magrebina também já sofreram  com os racistas. Mas a
polícia alemã se prepara também para possíveis ações de neonazistas. Com isso, eslavos, alvos da
sanha nazista na década de 1940, como poloneses, ucranianos e sérvios – e seus torcedores -,
poderiam ser objeto de ataques.
    O governo alemão prepara uma megaoperação de segurança para evitar ataques racistas contra
seleções e torcedores.

(Jornal A Tribuna, Vitória (ES), 03 de junho de 2006, p. 48)

Registrando dados sobre práticas racistas presentes no atual futebol europeu, a notícia menciona a
ideologia nazista que é identificada por:

I.  Pretender o estabelecimento de uma democracia de massas e do irrestrito sufrágio universal.
II. Defender o totalitarismo e o nacionalismo exacerbado.
III.Ser favorável aos ideais anticomunistas.

Marque a resposta correta:

a)Todas as afirmativas são verdadeiras.
b)Todas as afirmativas são falsas.
c)Somente são verdadeiras as afirmativas I e II.
d)Somente são verdadeiras as afirmativas II e III.
e)Somente é verdadeira a afirmativa III.



46. Observe o mapa com os dados relativos à produção de petróleo e gás no estado do Espírito
Santo:

Fonte: Jornal A Gazeta, Vitória (ES), 26/05/2006, p. 17.

A constatação de que o Espírito Santo já é o segundo produtor nacional de petróleo remete à
fundação da Petrobras, que pode ser assim caracterizada:

I.   Foi criada durante o chamado “Estado Novo”, na primeira metade do século XX.
II. Originou-se do projeto nacional-desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek.
III. Foi criada como uma empresa estatal, com o monopólio da prospecção e do refino de petróleo
no Brasil.

Marque a resposta correta:

a)Todas as afirmativas são verdadeiras.
b)Todas as afirmativas são falsas.
c)Somente são verdadeiras as afirmativas I e II.
d)Somente são verdadeiras as afirmativas II e III.
e)Somente é verdadeira a afirmativa III.



GEOGRAFIA

47. “Um país, dois sistemas”, essa  expressão é citada em livros didáticos e está relacionada:

a) à Índia, pois faz menção a uma país que possui tecnologia nuclear ao lado de uma população com
cerca de  60% de analfabetos.
b) aos Estados Unidos que além de ser formador do NAFTA, busca criar a ALCA (Área de Livre

Comércio das Américas).
c) à China, pois o país possui uma economia capitalista e o modelo sócio-político socialista.
d) ao Chile, que é membro associado do MERCOSUL e faz parte da APEC.
e) a Cuba, pois o país é socialista e faz parte da América Central.

48. É um modo de exploração da terra implantado pelos colonizadores europeus nas Américas,
África e Ásia. Esse modo de exploração da terra tem como característica, EXCETO :

a) ocupar os melhores solos.
b) ocupar vastas áreas.
c) desenvolver  somente a monocultura.
d) cultivar produtos tropicais.
e) só  utilizar tecnologias modernas.

49. Com relação à população do continente africano, é CORRETO afirmar que:

a) é bem distribuída por todo o teritório.
b) ao norte do Saara, predomina uma população branca de origem Árabe.
c) ao sul do Saara, predomina uma grande miscigenação de negros, brancos de origem européia e

indianos.
d) está  muito concentrada nos vales férteis dos rios, que cortam o interior do continente.
e) é formada   somente por negros nativos do continente.

50. Segundo a propaganda do Governo Federal, o país está se tornando auto-suficiente em
petróleo. Com relação a esse recurso natural, NÃO é correto afirmar que:

a) é clasificado como um recurso natural não-renovável.
b) o Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor.
c) a maior parte da produção vem da Plataforma Continental, mas, o maior número de poços está

situado no continente.
d) o Espírito Santo se destaca como o segundo maior produtor nacional.
e) é uma importante fonte de energia para o setor de transportes.
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MATEMÁTICA

01.  Seja F “uma máquina” que transforma números reais quaisquer em números positivos. Se

colocarmos na máquina F a expressão 
...7070,0

14...111,0 −  obteremos como resultado o
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02.  Se x e y são números reais. Então a única alternativa verdadeira para todos x e y, é:
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03. Um círculo possui raio de comprimento R. Se esse comprimento citado for aumentado de 50%,
a área limitada por esse círculo aumentará de:

a) 25%
b) 50%
c) 100%
d) 125%
e) 150%



04. O gasto mensal com energia de uma família é 7% do que recebe mensalmente. Se essa família
gasta mensalmente R$35,00 com energia, ela recebe por mês, em reais:

a) 500,00
b) 550,00
c) 1000,00
d) 1005,00
e) 1500,00

05. O ginasta brasileiro Diego Hypólito ( irmão de Daniele Hypólito) conquistou, por volta do dia
15/07/2006, a medalha de ouro na prova de solo, em Xangai(China). Ele somou, nessa
modalidade, 15,62 pontos. Então o produto dos valores relativos dos quatro dígitos que formam
a nota de Diego, nessa modalidade, vale:

a) 6,0
b) 0,6
c) 6
d) 6
e) 6,6

06. Cada cateto do triângulo retângulo e isósceles ABC, de medida a metros e sua hipotenusa,
foram divididos em quatro partes iguais, como mostra o esboço abaixo. A soma das áreas dos
quatro triângulos hachurados vale:
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07. A equação 022 =+− cxx , sendo c um número natural, não possui raízes reais. Pode-se então
afirmar que:

a) o menor valor de c é 1.
b) o menor valor de c é 2.
c) o maior valor de c é 1.
d) o maior valor de c é 2.
e) o valor de c é 3.

08. Um arame de 18m de comprimento é esticado do nível do solo, suposto horizontal,  ao topo de
um poste vertical. Sabendo que o arame forma um ângulo de medida 30o com o poste, a medida
da altura do poste, em metros, é:

                                                                                  ( Se necessário, utilize 73,13 = )
a) 9,00
b) 9,73
c) 14,70
d) 15,57
e) 19,32

09. Na loja de seu José, o plano de venda de qualquer eletrodoméstico é: R$ 100,00 de entrada
adicionado a cinco prestações iguais. Se for efetuada a compra de uma TV no valor de R$
450,00, então, o valor de cada prestação, em reais, será:

a) 50,00
b) 70,00
c) 100,00
d) 130,00
e) 150,00



10. O esboço  abaixo mostra o círculo inscrito no triângulo isósceles ABC de base BC. O raio desse
círculo e a altura AH medem, respectivamente, 3 e 8 centímetros. Então, a medida de BC, em
cm, vale:

a) 6
b) 8
c) 10
d) 12
e) 14

11. No esboço, o ângulo CBD ˆ mede 62º  e D é o centro do círculo. Então a medida, em graus, do
ângulo CAB ˆ é:

a) 24
b) 26
c) 28
d) 30
e) 32
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12. As retas r e s do esboço abaixo são paralelas. Podemos afirmar que x + y, em graus, vale:

a) 81
b) 18
c) 27
d) 72
e) 99

13.  Marcos e Rogério são netos de Roberto. Roberto comprou um saco de balas e dividiu, parte
delas, inversamente proporcional aos números , em anos, das idades desses dois netos. Se
Marcos, que possui 6 anos de idade, recebeu 12 balas então o número de balas que Rogério, de
9 anos,  recebeu é:

a) 8
b) 12
c) 16
d) 18
e) 20

14. Na escola de Lara o total de alunos matriculados na oitava série é 90. Para representar a escola
de Lara, num determinadoo evento esportivo, foram escolhidos, dentre os alunos da oitava
série, 30% dos meninos e 25% das meninas, totalizando 25 alunos. O número de meninas,
matriculadas, que foram escolhidas para representar a escola foi de:

a) 50
b) 40
c) 30
d) 20
e) 10

15. Ao simplificarmos a expressão 
2y)yx)(yx(
)xy4()2y2x( 2

+−+

−+
, sendo x e y números reais distintos

e positivos, obtemos:
a) x
b) y
c) x2 – y2

d) ( x + y)2

e) 2
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I
                             Por quem merece amor
                                                (Silvio Rodriguez  versão: Miltinho)

 01

 05

 10

 15

 20

 25

Te perturba este amor? Amor de juventude
meu amor é amor de virtude...
Te perturba este amor? Sem máscaras por trás
meu amor é uma arte de paz...
Te perturba este amor? Amor de humanidade
meu amor é amor de verdade...
Te perturba este amor? Com todos ao redor
meu amor é uma arte maior...
Meu amor, minha prenda encantada
minha eterna morada, meu espaço sem fim...
Meu amor não aceita fronteiras
como a primavera não escolhe jardim.
Meu amor não é amor de mercado, esse amor tão sangrado
não se tem pra lucrar, meu amor é tudo quanto eu tenho
e se eu vendo ou empenho para que respirar...
Meu amor alivia e acalma, é o remédio da alma
pra quem quer se curar...
Meu amor é humilde e é singelo
e o destino mais belo é torná-lo maior...
Meu amor o mais apaixonado, pelo injustiçado
pelo mais sofredor...
Meu amor abre o peito pra morte
e se entrega pra sorte
por um tempo melhor...
Meu amor, esse amor destemido
arde em fogo infinito
por quem merece amor...

16.  Assinale a alternativa em que os versos indicados entre parênteses não correspondem à
característica citada para o amor.

  a) autêntico (versos 03 e 06)
  b) sofrido e precioso (versos 13 e 14)
  c) incondicional (versos 17 e 27)
  d) solidário (versos 20 e 21)
  e) corajoso (versos 22 e 25)

17. Em “Meu amor não aceita fronteira/ como a primavera não escolhe jardim (versos 11 e 12),
pode-se compreender que o amor de que trata o texto:

a) está restrito a determinado espaço geográfico.
b) é limitado, como os jardins na primavera.
c) está aprisionado, cercado de flores por todos os lados.
d) só acontece no tempo certo.
e) manifesta-se livremente.



18. Marque a alternativa que se aproxima da idéia expressa no trecho destacado em “Meu amor
não é amor de mercado” (verso 13):

a) pode ser vendido como mercadoria.
b) fica exposto em prateleiras.
c) pode ser negociado.
d) caracteriza-se pela gratuidade.
e) visa somente ao lucro.

19. A palavra singelo (verso 18) só não pode significar:

a) triste
b) puro
c) simples
d) delicado
e) inocente

20. Em “Te perturba este amor?” (verso 01), “este amor” tem a mesma função sintática da palavra
ou expressão destacada na alternativa:

a) “Meu amor (...) é o remédio da alma” (verso 16)
b) “Meu amor é humilde, é singelo” (verso 18)
c) “Meu amor abre o peito pra morte” (verso 22)
d) “Meu amor abre o peito pra morte” (verso 22)
e) “por quem merece amor...” (verso 27)

TEXTO II
                  ENLEIO

                                                     (Carlos Drummond de Andrade)

 01

 05

 10

 15

Que é que vou dizer a você?
Não estudei ainda o código
Do amor.
Inventar, não posso.
Falar, não sei.
Balbuciar, não ouso.
Fico de olhos baixos
Espiando, no chão, a formiga.
Você sentada na cadeira de palhinha.
Se ao menos você ficasse aí nessa posição
Perfeitamente imóvel, como está,
Uns quinze anos (só isso)
Então eu diria:
Eu te amo
Por enquanto sou apenas o menino
Diante da mulher que não percebe nada.
Será que você não entende, será que você é burra?



21. A julgar pela atitude do eu-lírico diante da mulher amada, a palavra Enleio, que dá título ao
poema, pode ser entendida como:

I) rancor, cólera.
II) encanto, êxtase.
III) confusão, dúvida.
IV) irritação, raiva.
V) embaraço, acanhamento.

Estão corretos os ítens da alternativa:

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

22. Na concepção do eu-lírico, o maior impedimento a que ele se declare à mulher amada é:

a) a falta de informação dele sobre o amor.
b) a indiferença da mulher amada.
c) a imobilidade da mulher.
d) a timidez dele.
e) a ignorância da mulher acerca do sentimento dele.

23. Com base no verso 16, “Diante da mulher que não percebe nada”,  em relação ao sentimento
do menino, a mulher parece:

a) constrangida
b) irônica
c) agradecida
d) solidária
e) alheia

24. A fim de manter a uniformidade de tratamento no texto, o verso “eu te amo” deveria ser
substituído por:

a) eu o amo.
b) eu me amo.
c) eu a amo.
d) eu lhe amo.
e) eu vos amo.



TEXTO III

Leia a tirinha abaixo, de Chris Browne, com as personagens Honi e Hamlet, para responder
às questões de 25  a 27.

25. A propósito do diálogo entre os jovens, pode-se afirmar que:

a) Honi e Hamlet compartilham o mesmo conceito do que seja namorar.
b) para Honi, sentar-se junto a Hamlet significa namorar.
c) na concepção de Honi, namorar significa muito mais que sentar-se junto a Hamlet.
d) para Hamlet, namorar significa ler junto à pessoa amada.
e) Honi e Hamlet entendem o significado de namorar de formas distintas.

26. O comentário de Honi “Não é estranho que digam que garotas amadurecem antes dos
garotos...” indica juízo sobre o comportamento de garotos e garotas:

a) partilhado socialmente.
b) exclusivo da personagem.
c) contrário ao senso comum.
d) próprio dos garotos.
e) específico das mulheres.

27. Comparando-se o poema de Carlos Drummond de Andrade, Enleio, à tirinha de Chris Browne,
pode-se observar que:

a) no poema, assim como na tirinha, o homem parece estar mais envolvido sentimentalmente que a
mulher.

b) a figura feminina, tanto no poema quanto na tirinha, não atende aos apelos do amado.
c) há nos dois textos, poema e tirinha, o distanciamento de uma das partes quanto aos sentimentos

do outro.
d) no poema e na tirinha os casais são recíprocos em seus sentimentos.
e) há uma inversão de papéis no poema e na tirinha; enquanto no primeiro é a mulher quem declara

os seus sentimentos; no segundo, quem o faz é o homem.



As frases a seguir, sobre o amor, pertencem a alguns pensadores renomados. Leia-as para
responder às questões de 28 a 30.

I. "Há o amor ... que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porque..." (Carlos Drummond
de Andrade)

II. "Entre as diversas formas de mendicância, a mais humilhante é a do amor implorado." (Carlos
Drummond de Andrade)

III. "Temer o amor é temer a vida e os que temem a vida já estão meio mortos." (Bertrand Russell)

IV. “Precisamos amar para não adoecer.” (Sigmund Freud)

V. "O amor...! grandes palavras antes, palavrinhas durante, palavrões depois." (Henry Becque)

28. Relacione as frases acima às respectivas possibilidades de interpretação.

(   ) o amor, com o tempo, se transforma.
(   ) amor e vida são correlatos.
(   ) o amor não correspondido, e suplicado, subjuga, oprime.
(   ) aquele que ama é mais saudável.
(   ) o amor é uma incógnita.

A alternativa cuja seqüência está correta é:

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

29. Na frase I, "Há o amor ... que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porque..."
os termos em destaque indicam, respectivamente:

a) modo, causa, lugar.
b) lugar, modo, motivo.
c) causa, modo, lugar.
d) modo, causa, motivo.
e) lugar, causa, motivo.

30.  Em “Precisamos amar, para não adoecer.” (Freud), a oração em destaque pode ser
substituída, sem que haja alteração de sentido, por:

a) a fim de que não adoeçamos.
b) conquanto não adoeçamos.
c) ainda que adoeçamos.
d) desde que não adoeçamos.
e) por mais que adoeçamos.



FÍSICA

O enunciado abaixo, se refere as questões 31 a 34.

Depois de estudarem arduamente para a prova do CEFETES, Bebel, Renata, Mariana, Carol e
Rafael, cinco colegas de classe foram “pegar uma praia” em Camburi para “esfriar a cabeça”.
Renata e Carol ficam na areia “pegando um Sol”. Às 11 horas, quando Bebel e Mariana decidem
comprar um picolé,  Rafael inicia uma caminhada pelo calçadão da praia. 15 minutos depois, Bebel
e Mariana também resolvem caminhar, indo ao encontro de Rafael. Ao meio-dia, eles se encontram,
e Rafael reclama que já estava a alguns minutos esperando por elas.

31. No gráfico abaixo, estão representadas as posições de Rafael, Bebel e Mariana, ao longo do
calçadão. Analisando, o gráfico podemos concluir que:

a) Desde o momento em que Rafael começou a caminhada até o momento onde ele se encontra
com Bebel e Mariana, a sua velocidade média foi igual a 1,5 km/h.

b) A velocidade média de Rafael durante a sua caminhada foi de 6,0 km/h.
c) A velocidade média de Bebel e Mariana durante a sua caminhada foi de 1,5 km/h.
d) Rafael percorreu uma distância maior do que Bebel e Mariana.
e) As meninas desenvolveram uma velocidade média menor do que a de Rafael.

32. Se após encontrar com Rafael, Bebel e Mariana continuassem normalmente a caminhada pelo
calçadão, onde estariam às 12h30min?
a) Na marca 3500m
b) Na marca 4000 m
c) Na marca 4500 m
d) Na marca 5000 m
e) Na marca 5500 m



33. Ao retornarem para junto de Renata e Carol, Rafael falou que estava fazendo muito calor e
convidou as meninas para um mergulho. Já dentro da água, Renata afirmou que não é correta a
expressão “fazendo calor” e começou uma discussão entre eles. Temos abaixo, as opiniões de
Mariana, Bebel e Carol, a respeito do assunto:
I – (Mariana) A temperatura mede a quantidade de calor que um corpo tem. Um corpo que está com
uma temperatura alta possui muito calor. Um corpo que está com uma temperatura baixa possui
pouco calor.
II – (Bebel)  Nada disso, calor é a energia que passa de um corpo mais quente para um outro corpo
mais frio. Quando os corpos igualam a temperatura para de passar calor.
III – (Carol) Eu acho que calor é o contrário de frio. No verão ficamos com muito calor. No
inverno, normalmente ficamos com muito frio. É por isso que usamos agasalhos, para não deixar o
frio entrar.
Das afirmativas acima, assinale as que estão corretas:
a) Apenas a afirmativa I
b) Apenas a afirmativa II
c) Apenas a afirmativa III
d) As afirmativas I e II
e) As afirmativa II e III

34.  Apesar da temperatura elevada, o grupo pode usufruir de uma agrádavel brisa do mar. O
processo de formação da brisa do mar ocorre, principalmente, devido a:
a) Condução de calor
b) Irradiação
c) Dilatação
d) Convecção
e) Condutibilidade térmica



QUÍMICA

35. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que está incorreta:
a) a calefação é um processo de vaporização que ocorre quando se borrifa um líquido sobre uma
    chapa quente, por exemplo.
b) a levigação é um processo de separação de misturas baseada na diferença de densidade dos
    componentes.
c) a matéria possui massa e volume.
d) podemos representar os elementos químicos manganês, prata, potássio e enxofre pelos seus
    respectivos símbolos: Mn, Ag, K e S.
e) como exemplos de fenômenos químicos podemos citar a fabricação do pão, o azedamento do
    vinho, a sublimação da naftalina e o enferrujamento do prego.

36. Leia o texto abaixo e responda a questão:
A corrosão causa grandes estragos em edifícios, navios, automóveis, etc... Calcula-se que 20% do
ferro produzido no mundo é utilizado para repor o que foi enferrujado. Além disso, a corrosão é
sempre um grande risco para a resistência das construções, expondo milhares de vidas ao perigo.
A respeito do elemento químico ferro pode-se fazer as seguintes suposições:
                 I. Seu subnível mais energético é 3d8.
               II. Situa-se no 4º período da tabela periódica e é classificado como um metal.
              III. Ao perder dois elétrons, transformando-se no íon Fe2+, adquire configuração
                   eletrônica semelhante ao do átomo Cr, cuja representação é: [Ar]3d54s1.
Assinale a alternativa correta:
a) somente I.
b) I e III.
c) II e III.
d) somente II.
e) I, II e III.

37. Em relação aos estados físicos da matéria, associe a coluna da esquerda com a da direita:
1. líquido                     (    ) possui forma própria.
2. sólido                       (    ) ocupa todo o volume de um recipiente.
3. gasoso                      (    ) pode escorrer.
                                     (    ) possui partículas desorganizadas, com grande liberdade de movimento.
                                     (    ) não sofre compressão.
Marque a alternativa que apresenta a  sequência correta:
a) 3, 2, 2, 1, 3.
b) 2, 3, 1, 3, 2.
c) 2, 3, 1, 2, 1.
d) 1, 3, 1, 3, 2.
e) 2, 3, 2, 1, 2.

38. Consultando os dados da tabela periódica em anexo, assinale a afirmativa correta referente ao
íon níquel que apresenta uma deficiência de 2 elétrons.
Dado: número de massa do níquel = 59.
a) possui 28 elétrons.
b) possui 33 nêutrons.
c) possui 26 prótons.
d) apresenta a seguinte configuração eletrônica: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8.
e) sua configuração eletrônica é igual ao do átomo de zinco.



BIOLOGIA

39. Ancilostomose, esquistossomose e toxoplasmose são doenças causadas respectivamente por:

a) Nematodas, Platelmintos e Protozoários.
b) Mamíferos, Osteíctes e Aves.
c) Nematodas, Protozoários e Platelmintos.
d) Cilióforas, Mastigóforas e Cestodas.
e) Sarcodíneos, Cilióforas e Mastigóforas.

40. Néfrons, alvéolos e jejuno são, respectivamente, componentes dos seguintes sistemas do corpo
humano:

a) excretor, respiratório e reprodutor.
b) excretor, circulatório e sensitivo.
c) excretor, respiratório e digestório.
d) nervoso, respiratório e glandular.
e) nervoso, circulatório e excretor.

41. Em 1838, dois pesquisadores alemães, Matthias Schleiden e Theodor Schwann,  formularam a
teoria celular segundo a qual “todos os seres vivos são formados por células”. Sobre as células são
corretas as seguintes afirmativas, exceto:

a) o envoltório celular presente em todos os tipos de células é a membrana plasmática.
b) para facilitar a interação da célula com o meio, a membrana plasmática permite a entrada e
    saída das substâncias em qualquer quantidade, com o objetivo de evitar o gasto de energia.
c) o citoplasma das células eucarióticas corresponde a toda a região situada entre a membrana
    plasmática e a carioteca.
d) o citoplasma da célula procariótica é muito mais simples do que o da eucariótica, mesmo
    quando analisado ao microscópio eletrônico.
e) o núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas, coordenando e comandando
     todas as funções celulares.

42. O processo de incorporação de energia ao ambiente ocorre devido a existência de qual
processo?

a) respiração
b) excreção
c) lixiviação
d) fotossíntese
e) fermentação



HISTÓRIA

Leia o texto a seguir:

Galileu foi condenado pela Inquisição e só não foi executado na fogueira por renegar suas próprias
idéias. Defendendo o heliocentrismo de Copérnico, viu-se obrigado a abjurá-lo, afirmando que “foi
portanto um erro meu, e o confesso, de uma vã ambição e de pura ignorância e inadvertência”,
sendo condenado apenas à prisão. Diante do tribunal e da renegação de princípios tão caros a sua
crença, Galileu, acredita-se, teria dito a si mesmo, quanto ao movimento da terra girar em torno do
sol, “Eppur si muove” (“Entretanto ela gira”). Somente nos anos 90 do século XX é que Galileu foi
perdoado oficialmente pelo papa João Paulo II.
(VICENTINO, Claudio. História Geral, São Paulo, Scipione , 1997– pág. 204)

43. Galileu foi condenado pela Inquisição porque suas idéias:
a) combatiam a teoria da terra como centro do universo.
b) desafiavam as decisões do Concílio de Trento e do Consistório.
c) condenavam a imoralidade do baixo clero católico.
d) colocavam em perigo a existência das igrejas protestantes.
e) difundiam o heliocentrismo, ou seja, o sol girava em torno da terra.

44. Marque a opção que indica o fato histórico da República Oligárquica satirizado na charge:

a) As disputas eleitorais que deram origem às
chamadas eleições bico de pena.
b)  As eleições fraudulentas em que se
registravam votos de pessoas analfabetas.
c)  Os currais eleitorais nos quais se fazia a
concentração de eleitores analfabetos e de
baixa renda.
d)  O não-reconhecimento da vitória dos
candidatos que não se afinassem com as
oligarquias dominantes.
e) As fraudes eleitorais representadas pelo
voto de cabresto.



Observe a tabela:

     EXTRAÇÃO DE OURO NO BRASIL ENTRE 1741 E 1800
PERÍODO PRODUÇÃO (tonelada) MÉDIA ANUAL

(toneladas)
1741 a 1760 290 14,5
1761 a 1780 210 10,5
1781 a 1800 110 5,5

Como se pode observar, a partir de 1760 ocorreu uma queda na quantidade de ouro extraído no
Brasil, o que levou Minas Gerais a acumular dívidas com a Metrópole.

45. Marque a opção que explica o porquê dessa acumulação de dívidas.
a) A mudança da capital da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro.
b) O desejo da Coroa portuguesa de reduzir seu controle sobre a região das minas.
c) O deslocamento do eixo econômico da região mineradora para o nordeste açucareiro.
d) A instituição das 100 arrobas de ouro que deveriam ser pagas anualmente.
e) A decretação da derrama, ou seja, a anistia a dos impostos devidos.

46. Em qual das citações abaixo NÃO se encontra causa para deflagração da Primeira Grande
Guerra Mundial:

a) "Para alcançar os seus objetivos internacionais, as potências procuravam realizar alianças que
regulassem as suas divergências e neutralizassem ou enfraquecessem os rivais mais importantes.”
b) “Soldados alemães invadiram a Renânia (região fronteiriça entre a França e a Alemanha),
remilitarizando todas as cidades da região.”
c) "O ponto central da disputa austro-russa pela hegemonia balcânica foi a Sérvia, país que buscava
uma saída para o mar. A Áustria-Hungria temia que uma Sérvia forte estimulasse movimentos das
minorias sérvias que viviam sob domínio austríaco.”
d) A Rússia visava à destruição da influência alemã e austro-húngara na Turquia e nos Bálcãs. A
guerra da Sérvia contra a Áustria-Hungria não era mais do que a continuação da luta de milhões de
eslavos por sua libertação nacional."
e) “A Rússia pregava o pan-eslavismo, que era a união dos povos de origem eslava (poloneses,
tchecos, sérvios, etc.) com o objetivo de formar uma grande nação eslava.”



GEOGRAFIA

47. “Uma onda de dois metros provocada por um terremoto atingiu a Indonésia ontem
provocando mortes e destruição” (A Tribuna – Vitória-ES – 18/7/2006).

Muitas catástrofes naturais, como vulcanismos, terremotos e maremotos, abalam a
humanidade, em especial, a Indonésia, localizada no denominado Anel de Fogo do Pacífico onde,
no ano de 2004, sofreu com a maior tsunami da história do Oceano Índico.

No Brasil, a ausência desses fenômenos é explicada pela:

a) localização na Placa Sul-Americana que não se movimenta desde a Era Paleológica.
b) grande massa continental, que evita o escape do magma.
c) ausência de rochas vulcânicas, importantes na ocorrência de vulcões.
d) localização distante das bordas das placas tectônicas e dorsais oceânicas.
e) existência de terrenos cristalinos antigos localizados nos limites de placas tectônicas.

48. O litoral do Espírito Santo desponta-se no cenário petrolífero brasileiro. Para compreender o
processo de exploração e o consumo deste recurso, é fundamental conhecer a gênese e o processo
de formação desta importante fonte de enegia.
 Em relação ao petróleo, podemos afirmar que:

a) sua exploração ocorre apenas em áreas marinhas.
b) é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de sua constante formação geológica.
c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não-poluentes dada sua origem natural.
d) é um recurso não-renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou
em áreas submarinas.
e) é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independentemente da
sua origem.

49. Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, tivemos a oportunidade de assistir, pela TV, a
jogos de futebol marcados para as 21horas. Um  jornalista de uma importante emissora comentava a
grande claridade do sol nos horários compreendidos entre  20h e 21.

Tal comentário é explicado porque:

a) no período de verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas.
b) o fuso horário da Alemanha é atrasado em relação ao Brasil.
c) no equinócio de primavera, os dias são mais longos, no qual ocorrem o chamado “Sol da Meia
Noite”.
d)  no mês de julho, a Europa  vive os períodos atípicos de solstícios de inverno.
e) no período de inverno, os países de clima temperados possuem noites longas.



50. A humanidade comenta  as mudanças climáticas ocorridas. Os verões estão cada vez mais
quentes e são sensíveis os efeitos do denominado aquecimento global.

Leia, com atenção, os itens a seguir sobre o aquecimento global.
I) É provocado pelo aumento da concentração de gás carbônico e outros gases liberados na
atmosfera.

II) Evolui em conseqüência do modelo de desenvolvimento industrial, pautado no aumento
crescente da produção, do consumo e fundamentado na queima de combustíveis fósseis.

III) Provoca modificações no balanço energético da Terra, pois interfere nos padrões de
armazenamento e transporte de energia do sistema.

IV) É sensível a sua reversão, pois acordos fechados, entre os países na ECO-92, definiram metas e
prazos para o controle da emissão de gases que reforçam esse efeito. Os países estão obedecendo a
esses acordos rigorosamente.

No que se referem ao aquecimento global, marque a opção em que está correto apenas o
que se afirma em:

a) I, III e IV

b) II, III e IV

c) I, II e III

d) I, II e IV

e) I, II, III e IV
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MATEMÁTICA

01. O dono de uma loja recebeu R$13.420,00 em um mês. Esse valor equivale a 55%
do lucro mensal da loja. O lucro da loja, em reais, nesse mesmo mês foi de:
a) 13.420,00
b) 13.000,00
c) 7.381,00
d) 24.400,00
e) 6.039,00

02.O professor Maurício registrou o número de horas em que alguns alunos ficam

treinando vôlei na quadra do CEFET-ES: Flavia ficou 
4
1  de hora, Daniela ficou o dobro

do tempo de Flavia. Bruna ficou 
2
1  do tempo de Daniela. Giovana ficou 

3
24  vezes do

tempo de Bruna. Suzana ficou 
7
3  do tempo de Giovana. Quanto tempo, em minutos,

Giovana ficou na quadra?

a) 15
b) 30
c) 45
d) 60
e) 70

03.Três irmãs resolveram montar uma Pizzaria. No final do primeiro mês, o negócio
apresentou lucro de R$ 6.300,00. Ficou acertado que o lucro seria dividido
proporcionalmente ao tempo que cada uma das irmãs trabalhou. A tabela abaixo
representa a escala de trabalho. Desta forma, quanto recebeu cada irmã?

Luna 13h às 17h
Lana 16h às 19h
Lara 19h às 24h

a) Luna = R$ 2.100,00; Lana = R$ 1.575,00 e Lara =  R$ 2.625,00
b) Luna = R$ 1.120,00; Lana = R$ 2.575,00 e Lara =  R$ 2.605,00
c) Luna = R$ 1.575,00; Lana = R$ 2.625,00 e Lara =  R$ 1.575,00
d) Luna = R$ 2.625,00; Lana = R$ 1.575,00 e Lara =  R$ 2.100,00
e) Luna = R$ 1.575,00; Lana = R$ 2.625,00 e Lara =  R$ 2.100,00



04.Um comerciante deseja comprar x televisores de mesmo preço unitário e, para isso,
dispõe de y reais. Se ele pagar R$ 200,00 por aparelho, sobrarão  R$ 2.500,00. Mas, se
ele pagar R$ 300,00 por televisor, faltarão R$ 1.500,00. Desse modo, o valor de y, em
reais, de que ele dispõe é:

a) 10.500,00
b) 11.500,00
c) 12.500,00
d) 3.500,00
e) 2.500,00

05.Um triângulo eqüilátero de perímetro igual a 18 cm está inscrito em uma
circunferência. Calcule a área da região externa ao triângulo que está dentro da
circunferência e marque a opção que contém a resposta.

3)
3912)

33)
3912)

3)

+
+

+
−

−

π
π

π
π

π

e
d
c
b
a

06.A temperatura C ( em graus Celsius) de um forno é regulada de modo que varie
com o tempo (t) (expresso em minutos) de acordo com a lei : ttc 155,0300 2 +−= , com

300 ≤≤ t . Calcule em que instantes a temperatura atinge 400o no intervalo
considerado. A soma desses instantes, em minutos, é igual a:

a) 30
b) 20
c) 15
d) 10
e) 5

07.Num triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 18cm
e 32cm. Então, o perímetro, em centímetros, desse triângulo mede:
a) 50
b) 80
c) 110
d) 120
e) 150



08.A figura representa um trapézio retângulo em que a medida de AB é k centímetros,
o lado AD mede 2k e o ângulo DÂE mede 30°.

Nessas condições, a área do trapézio (sendo k = 5) é dada por:
( )

325)
315)
2
375)

2
3125)

325)
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09.Simplificando a expressão ( )
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baabba
−

−
+  , com   0a ; 0b ≠≠  e b a ±≠

obtemos:
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babad
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10.Uma empresa comprometeu-se a realizar uma obra em 30 dias, contando com 12

operários que trabalhavam 6 horas por dia. Decorridos 10 dias, quando 
3
1  da obra já

havia sido concluído, a empresa teve que deslocar 4 operários para outro projeto. Nessas
condições, para terminar a obra no prazo determinado, a empresa deverá prorrogar o
turno em quantas horas?

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

k cm

D

A E
300

C

B



11.Se 03
1

32 42
5
48643 +÷−÷+=x , então x vale:

0)
1)
5

58)
2
49)
5
49)

e
d

c

b

a

12.Uma construtora fez um loteamento em um terreno cujo formato está representado
na figura a seguir, onde AB//CD//EF.

Sendo o90FÊCEĈDCÂB === e EF // CD // AB ; é correto afirmar que a área total do
terreno, em m2, é:
a) 525
b) 675
c) 150 (2 + 7 )
d) 300 (1 + 7 )
e) 450 7

13.Considere dois números irracionais cuja soma é 6 e seu produto também é 6. Então
o maior divido pelo menor é igual a:

321)
322)

31)
32)

322)

+
−

+
+
+

e
d
c
b
a

A

B

C

D

E

F

18m 12m

16m

10m



14.A figura adiante mostra a planta baixa da sala de estar de um apartamento. Sabe-se
que duas paredes contíguas quaisquer incidem uma na outra perpendicularmente e que
AB = 2,5m; BC = 12dm; EF = 4000mm; FG = 80dm; HG = 0,35 dam e AH = 0,006 km.

Qual o perímetro, em metros, dessa sala?
a) 35.
b) 37.
c) 39.
d) 41.
e) 43.

15.Na figura abaixo, sendo t // s e o90CB̂A = , a medida do ângulo x, em graus, vale:

a) 60
b) 70
c) 80
d) 85
e) 87,5

B

C
D

EF

GH

120o

a

140o

x

t s

C

A

A
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder as questões de 16 a 22.

A inutilidade da infância
(Rubem Alves)
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O pai orgulhoso e sólido olha para o filho saudável e imagina o futuro.
- Que é que você vai ser quando crescer?
 Pergunta inevitável, necessária, previdente, que ninguém questiona.
- Ah! Quando eu crescer, acho que vou ser médico!
A profissão não importa muito, desde que ela pertença ao rol dos rótulos respeitáveis

que um pai gostaria de ver colados ao nome do seu filho (e ao seu, obviamente)...
Engenheiro, diplomata, advogado, cientista...

Imagino um outro pai, diferente, que não pode fazer perguntas sobre o futuro. Pai para
quem o filho não é uma entidade que “vai ser quando crescer”, mas que simplesmente é, por
enquanto... É que ele está muito doente, provavelmente não chegará a crescer e, por isso
mesmo, não vai ser médico, nem mecânico nem ascensorista.

Que é que seu pai lhe diz? Penso que o pai, esquecido de todos “os futuros possíveis e
gloriosos” e dolorosamente consciente da presença física, corporal, da criança, aproxima-se
dela com toda a ternura e lhe diz: “Se tudo correr bem, iremos ao jardim zoológico no
próximo domingo...”

É, são duas maneiras de se pensar a vida de uma criança. São duas maneiras de se
pensar aquilo que fazemos com uma criança.

Eu me lembro daquelas propagandas curtinhas que se fizeram na televisão, por
ocasião do ano da criança deficiente, para provar que ainda havia alguma esperança, para
dizer que alguma coisa estava sendo feita. E apareciam lá, na tela, crianças e adolescentes,
cada um excepcional a seu modo, desde Síndrome de Down até cegueira, e aquilo que nós
estávamos fazendo com eles... Ensinando, com muito amor, muita paciência. E tudo ia bem
até que aparecia o ideólogo da educação especial para explicar que, daquela forma, esperava-
se que as crianças viessem a ser úteis socialmente... E fiquei a me perguntar se não havia uma
pessoa sequer que dissesse coisa diferente, que aquelas escolas não eram para transformar
cegos em fazedores de vassouras nem para automatizar os portadores de Síndrome de Down
para que aprendessem a pregar botões sem fazer confusão... Será que é isto? Sou o que faço?
Ali estavam crianças com necessidades especiais, não-seres que virariam seres sociais e
receberiam o reconhecimento público se, e somente se, fossem transformados em meios de
produção. Não encontrei nem um só que dissesse:

Com esta coisa toda que estamos fazendo, esperamos que as crianças
sejam felizes, dêem muitas risadas, descubram que a vida é boa...
Mesmo uma criança especial pode ser feliz. Se uma borboleta, se um
pardal e se uma ignorada rãzinha podem encontrar alegria na vida,
por que não estas crianças, só porque nasceram um pouco diferentes...?

Voltamos ao pai e ao seu filhinho. Que temos a lhes dizer?
Que tudo está perdido? Que o seu filho é um não-ser porque nunca chegará a ser útil

socialmente? [...]
E eu me pergunto sobre a escola... Que crianças ela toma pelas mãos?
Claro, se a coisa importante é a utilidade social temos de começar reconhecendo que a

criança é inútil, um trambolho.[...]



16. Para os ideólogos da educação, socialmente, a criança excepcional deve esperar que:
a) o seu  ensinamento seja com muito amor,  paciência.
b) aprenda uma profissão pela qual ela possa ser produtiva.
c) sejam seres e recebam o reconhecimento público
d) aprenda somente a fazer vassouras para ser reconhecido socialmente.
e) tenham os mesmos direitos perante a sociedade.

17.  Marque V para as afirmativas verdadeiras, F para as falsas, segundo o texto. A seguir, assinale
a opção que contém a seqüência CORRETA.

(   ) A profissão para ser importante deve satisfazer os desejos dos pais.
(   ) As profissões mais respeitáveis são as de Engenheiro, diplomata, advogado e cientista.
(   ) A importância da infância para o autor está em a criança saber o que vai ser quando crescer.
(   ) Para os ideólogos da educação o ser é o que faz e o que agrada a sociedade
a) V – V – F –V
b) F – V – F – F
c) V – F – F – V
d) F – V – F – V
e) F – V – V – F

18. A palavra previdente (linha 3) significa, dentro do texto:
a)  imaginar o futuro profissional do filho.
b) prover as necessidades sociais futuras do filho.
c) que o filho possa se prevenir contra o desemprego.
d) prevenir para que seu filho seja útil socialmente.
e) que não se deve dar importância à profissão.

19. Considere estas afirmações em relação ao texto:
I. Os pronomes seu (linha 20) retoma o signo adolescentes.
II. O pronome eles (linha 21) refere-se às crianças e aos adolescentes excepcionais.
III. Os pronomes demonstrativos aquilo (linha 21), e isto (linha 27) referem-se, respectivamente, ao

substantivo ensino e à “oração sou o que faço”.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e III.
b) II e III.
c) I.
d) II.
e) I, II e III.

20. Da linha 36 a 38 , ao se ler: “Que tudo está perdido? Que o seu filho é um não-ser porque
nunca chegará a ser útil socialmente?[...]
E eu me pergunto sobre a escola...Que criança ela toma pelas mãos?”, pode-se inferir que:
a) todas as crianças são diferentes.
b) na opinião do autor, a escola reconhece as crianças como seres inúteis .
c) na opinião do autor, a escola deve operar a correção da deficiência da criança para enquadrá-la no
meio social
d) a escola deve aceitar somente crianças saudáveis para um aproveitamento melhor dos
ensinamentos
e) as crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais, com o planejamento escolar,
serão curadas.



21. A opção que melhor traduz a idéia central do texto é:

a) somente o filho saudável pode ser feliz.
b) louvar a televisão no ano da criança deficiente mostrou que havia alguma esperança
c) a felicidade da criança com necessidades especiais está na dependência de se tornar socialmente
produtiva.
d) os portadores de Síndrome de Down podem aprender a pregar botões sem fazer confusão.
e) a educação deve priorizar a felicidade do ser.

22. Observe a classe da palavra se em:

“Se tudo correr bem iremos ao jardim zoológico”... (linha 14 )

Marque a opção em que essa classe se MANTÉM...

a) “...são duas maneiras de se pensar a vida de uma criança.”(linha 16)
b) “... propagandas curtinhas que se fizeram na televisão....”(linha 18)
c) “...daquela forma, esperava-se que as crianças...”(linha 23)
d) “E fiquei a me perguntar se não havia uma pessoa sequer...”(linha 24)
e) “Claro, se a coisa importante é a utilidade social...”(linhas 38)

As questões de 23 a 26 referem-se aos quadrinhos abaixo.



23. A respeito dos quadrinhos, é possível afirmar que:
I- Calvin fica furioso porque critica a postura da mãe. Afinal, ela aumentou-lhe o sentimento
de culpa.
II-  A mãe do garoto tentou, de forma repressora e imprudente, mostrar-lhe que o incidente
poderia ter sido evitado.
III- O desespero do menino no primeiro quadro ocorre pelo fato de ele ter constatado que a mãe

poderia, por meio de conselhos, ter ajudado a evitar o incidente.

É incorreto o que se afirma em:

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

24. Na fala “Eu tentei pegar ele, mas não conseguiu” verifica-se que:

a) o pronome pessoal do caso reto de terceira pessoa não foi utilizado corretamente, conforme a
norma culta.
b) se fosse retirado o pronome que está em primeira pessoa, o período ficaria incompleto quanto ao
sentido.
c) “pegar ele” estabelece uma relação de causa com a  oração anterior.
d) a terceira oração estabelece, no período, uma relação de conseqüência.
e) a flexão inadequada do verbo “conseguir” torna a frase ambígua.

25. Marque, entre as opções abaixo, aquela que apresenta uma frase em que a palavra “bem”
funciona do mesmo modo que na fala da mãe de Calvin (terceiro quadro).

a) Pensando bem, as crianças têm uma imaginação fantástica!
b) Bem cuidadas, as crianças tornar-se-ão adultos saudáveis.
c) É preciso tomar cuidado com seus brinquedos, tudo bem?
d) A vida? Bem, não deve ser levada tão à sério!
e) Os pais preocupam-se com o bem das crianças.

26. Marque a opção em que o segmento NÃO apresenta a ocorrência indicada nos colchetes.

a) “Mãe! Mãe! um cachorrão me mordeu...” ( primeiro quadro)
[termo na função de vocativo]

b) “Eu tentei pegar ele.” (segundo quadro)
[o nível de linguagem usado é o coloquial]

c) “Agora eu perdi meu melhor amigo.” (segundo quadro)
[processo sintático no plano da coordenação e da subordinação]

d) “Bem calvin, se você não carregasse esse tigre pra tudo quanto é canto, ...” (terceiro quadro)
[expressão com o sentido de local]

e)“Não há nenhum problema tão terrível que você...” ( quarto quadro)
   [as palavras grifadas são, respectivamente, advérbio, pronome e conjunção]



As questões 27 a 30 estão baseadas na charge que segue.

27. A charge critica:
a) o rigoroso inverno nos grandes centros urbanos.
b) o vestuário das pessoas.
c) a solidão social..
d) a prostituição infantil.
e) a negligência dos motoristas.

28. Contribui para a construção de um humor crítico na charge:

I- A oposição entre os dois quadros.
II- O contraste no modo de vestir das personagens nos dois quadros.
III- A repetição do adjetivo “precoce”.
IV- A caracterização da criança através da linguagem não verbal.

É (são) verdadeira(s):

a) Apenas uma afirmativa.
b) Duas afirmativas.
c) Três afirmativas.
d) Quatro afirmativas.
e) Nenhuma afirmativa.

29. A palavra ou expressão que não poderia substituir adequadamente o adjetivo “precoce” no
segundo quadro é:

a) noturno.
b) antes da hora.
c) antes do tempo
d) infantil.
e) pueril.



30. Observe:

“Numa festa, o secretário do presidente fila um cigarro. O presidente comenta:
- Não sabia que você fumava.
- Eu fumo, mas não trago.
- Pois deveria trazer.” (http://revistalingua.uol.com.br/textos)

Assinale a opção que apresenta corretamente a flexão da forma verbal em negrito:

a) presente do indicativo do verbo trazer
b) presente do indicativo do verbo tragar
c) presente do subjuntivo do verbo trazer.
d) particípio do verbo trazer.
e) particípio do verbo tragar.

http://revistalingua.uol.com.br/textos)


FÍSICA

31. Uma turma de alunos do CEFET-ES resolveu fazer uma excursão para comemorar a sua
formatura. A turma alugou um ônibus que iniciou uma viagem de 600 km, até o destino final.
Durante o trajeto, após 2 horas de viagem, um aluno passou mal e precisou ser levado ao hospital,
obrigando o ônibus a ficar parado durante 2 horas. Após o aluno receber alta, a viagem continuou
por mais 3 horas. No entanto, devido a um acidente, a estrada ficou bloqueada, por isso ficaram
parados durante 2 horas. Após a liberação da estrada, viajaram por mais 3 horas, chegando,
finalmente, ao destino. Qual foi a velocidade média desenvolvida pelo ônibus, durante essa viagem?
a) 40 km/h
b) 50 km/h
c) 60 km/h
d) 75 km/h
e) 80 km/h.

32. Uma força constante age sobre um corpo de 100kg e em 2s varia sua velocidade de 10m/s para
30m/s. A intensidade mínima dessa força deve ser de:
a) 1500N
b) 1000N
c) 500N
d) 100N
e) 10N

33. O movimento de um corpo de massa igual a 2,0kg é retilíneo e uniformemente acelerado. Entre
os instantes t = 4,0s e t = 8,0s, a sua velocidade passa de 10m/s para 20m/s. Nesse intervalo de
tempo, qual foi o trabalho realizado pela resultante das forças que atuam sobre o corpo?
a) 1,0 x 102 J
b) 1,5 x 102 J
c) 2,0 x 102 J
d) 3,0 x 102 J
e) 5,0 x 102 J

34. Dois blocos de madeira estão, há longo tempo, em contato direto com um outro de mármore,
constituindo um sistema isolado. Pode-se concluir que:
a) a temperatura de cada bloco é distinta dos demais.
b) a temperatura dos blocos de madeira é maior que a do bloco de mármore.
c) os blocos estão à mesma temperatura apenas se possuem o mesmo volume.
d) os blocos estão à mesma temperatura apenas se possuem a mesma massa.
e) os três blocos estão em equilíbrio térmico entre si.



QUÍMICA

35. A partir dos dados da tabela, marque a alternativa correta. Considere a pressão ambiente igual
a 1 atm.

Substância Ponto de fusão
(ºC)

Ponto de ebulição
(ºC)

A -42 10
B 0 100
C 86 350
D 18 71

a) a substância C é líquida a 50 ºC.
b) na substância B, a 100 ºC, coexistem as fases líquida e gasosa.
c) a substância D é sólida a 100 ºC.
d) a substância C é gasosa a 0 ºC.
e) na substância A, a -42 ºC coexistem as fases líquida e gasosa.

36. Nos laboratórios e também nas indústrias químicas é fundamental  separar os componentes das
misturas até que cada substância pura fique totalmente isolada das demais. Baseado nos seus
conhecimentos sobre separação de misturas, marque a alternativa que apresenta os processos
envolvidos na separação de uma mistura constituída por água, sal de cozinha, álcool comum, areia e
limalha de ferro:

a) destilação fracionada, filtração simples, dissolução fracionada e atração magnética.
b) tamisação, destilação fracionada, cristalização fracionada e evaporação.
c) filtração simples, atração magnética, destilação fracionada e evaporação.
d) catação, evaporação, filtração simples e cristalização fracionada.
e) somente realizando uma filtração simples é possível separar todos os componentes da mistura.

37. O gás sulfídrico (H2S) é tóxico e possui um odor característico de “ovo podre”, podendo causar
irritação nas  mucosas respiratória e ocular além de outros graves comprometimentos à saúde.
Para detectar esse gás no ar, uma organização  ambiental brasileira possui um “kit” o qual é
formado de papel de filtro embebido em uma solução de acetato de chumbo. Esse material é
exposto, durante certo tempo, no local a ser analisado e muda de cor devido à formação de um sal
insolúvel, o sulfeto de chumbo II. A reação que ocorre pode ser representada pela equação:

Pb(H3CCOO)2(aq)   +   H2S(g)   →          PbS(s)      +   2 H3CCOOH(aq)
                           Acetato de chumbo                                 Sulfeto de chumbo II

O enxofre está presente no precipitado preto, sulfeto de chumbo II, na forma do íon S-2, com o
número de massa (A) igual a  32 e número de prótons (p) igual a 16.  A respeito desse íon é
incorreto afirmar:

a) é isoeletrônico com a espécie 20Ca2+

b) possui a distribuição eletrônica : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

c) o metal, que dá origem a esse íon, apresenta átomos no estado fundamental que possuem 6
    elétrons na camada de valência.
d) possui o mesmo número de nêutrons que 16S32

e) nesse íon, o número de elétrons é diferente do número de prótons.



38. Considerando as alternativas abaixo, assinale aquela que estiver correta:

a) os elementos de transição possuem como nível mais energético ns2np4.
b) a camada de valência do tipo ns1 se refere aos metais alcalinos terrosos.
c) os elementos representativos possuem o subnível d como o mais energético.
d) todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência.
e) os elementos da família dos halogênios possuem 7 elétrons na última camada.



BIOLOGIA

39.“Em 1677 Leewenhoek e Hamm usando um microscópio melhorado observaram pela primeira
vez um espermatozóide e pensaram que ele continha um ser humano em miniatura (homúnculo ou
animálculo) que se desenvolvia quando depositado nos órgãos sexuais femininos: o
espermatozóide era a semente, o óvulo (feminino) era  o terreno de plantação”.

(http://joaogil.planetaclix.pt/ps07.htm)

Espermatozóide segundo
Leewenhoek e Hamm

Estrutura de um espermatozóide
atualmente aceita

Em relação às estruturas e origem dos espermatozóides, indique a alternativa incorreta:

a) o flagelo é formado a partir dos centríolos.
b) as mitocôndrias fornecem a energia necessária para o movimento da cauda.
c) o acrossoma tem sua origem no complexo de Golgi e contém enzimas digestivas capazes de
    perfurar as membranas do óvulo e permitir a fecundação.
d) os espermatozóides são produzidos nos testículos, órgãos considerados glândulas.
e) no núcleo dos espermatozóides os cromossomos encontram-se aos pares.

40. Homem-Aranha - Nascimento: criado por Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby, o Homem-
Aranha veio ao mundo em 1962. (...).
Características: o adolescente Peter Parker vive com seus tios May e Ben Parker. Picado por uma
aranha radioativa, o rapaz desenvolve atributos do inseto.
Inimigos: Duende Verde, Escorpião, Dr. Octopus, Abutre, Lagarto e Electro.
                                                                              Revista Super Interessante. Junho – 2002 – Edição 177.

Os comentários acima descrevem um personagem muito conhecido por assumir “poderes” de
aranha, quando necessário. Sobre tais animais, podemos afirmar:

a) as aranhas, por serem insetos, apresentam uma grande capacidade de dominar os mais diversos
    ambientes do Planeta.
b) as aranhas são do Filo Artrópode, assim como os insetos, porém aranhas e insetos são de classes
     diferentes.
c) aranhas, escorpiões e insetos pertencem à mesma classe, a dos Artrópodes.
d) aranhas, escorpiões e insetos possuem quatro pares de patas e dois pares de antenas.
e) aranhas, escorpiões e insetos não pertencem ao mesmo Filo.

cabeça

Peça 
intermediária

cauda

acrosoma

núcleo

mitocôndrias

centríolo

cabeça

Peça 
intermediária

cauda

acrosoma

núcleo

mitocôndrias

centríolo

http://joaogil.planetaclix.pt/ps07.htm


41. Uma das aventuras mais fascinantes é acompanhar o ciclo da água na natureza. Suas reservas
no Planeta são constantes, mas isso não é motivo para desperdiçá-la ou mesmo poluí-la. A água que
usamos para os mais variados fins é sempre a mesma, ou seja, ela é responsável pelo funcionamento
da grande máquina que é a vida na Terra, sendo tudo isto movido pela energia solar.
O único conceito abaixo que não está relacionado ao texto é:

a) a energia necessária para a vida no planeta vem do sol.
b) a natureza, o homem e até mesmo as cidades estão interligados e dependem de um equilíbrio do
    ciclo da água.
c) somente quando todo o lixo e esgoto produzidos nas áreas urbanas tiverem um destino adequado,
    será possível garantir a conservação de nossos rios e mananciais.
d) formular políticas para um Brasil sustentável significa introduzir uma nova dimensão ética na
    política.
e) a degradação de nossos recursos hídricos também está diretamente ligada com os desmatamentos
    causados pela mineração e pela urbanização.

42. Os carboidratos têm basicamente função energética mas podem também ter função plástica,
participando de estruturas que constituem o corpo dos seres vivos. Além disso, os carboidratos
participam da composição química dos ácidos nucléicos, que comandam e coordenam toda a
atividade celular.  Considerando as funções desempenhadas pelos carboidratos nos seres vivos,
marque a alternativa incorreta:

a) a queima da glicose no interior das mitocôndrias, com a ajuda do oxigênio, libera energia.
b) a celulose forma a parede celular das células vegetais.
c) a digestão dos carboidratos tem início na boca pela ação da ptialina e termina no estômago pela
    ação de amilases.
d) o metabolismo da glicose é controlado por hormônios pancreáticos.
e) o sabor doce dos carboidratos pode ser percebido pelas papilas gustativas da língua, assim como
    os sabores amargo, azedo e salgado.



HISTÓRIA

 43. Acerca dos acontecimentos que marcaram o Governo Sarney (1985-1989) podemos afirmar
que:

a) Tancredo Neves e José Sarney derrotaram Paulo Maluf nas eleições diretas de janeiro de 1985,
obtendo votação expressiva em todos os estados brasileiros.
b) O Governo Sarney foi marcado por alguns planos econômicos visando a estabilização da moeda,
entre eles o “Plano Cruzado”.
c) Em fevereiro de 1985 o rompimento com o Fundo Monetário Internacional fez com que o Brasil
obtivesse uma série de empréstimos de algumas organizações não governamentais.
d) O Partido Comunista Brasileiro (P.C.B.) e o Partido Comunista do Brasil (P.C.do B.) foram
colocados na ilegalidade a partir da emenda nº 07, de outubro de 1989.
e) dentre outras medidas estabelecidas pelo “Plano Cruzado” mereceram destaque, entre outras, a
liberação geral dos preços, a estabilização de uma série de empresas privadas, a abolição do 13º
salário e o incremento do investimento estatal em áreas estratégicas.

44.  “Visando enfrentar o problema da superprodução e desvalorização do café, os estados do Rio
de Janeiro, Minas gerais e  São Paulo promoveram uma reunião com o objetivo valorizar o café,
regular o comércio, promover o aumento do seu consumo e a criação da Caixa de Conversão,
fixando o valor da moeda.”

      (Edgard Carone. A Primeira República, Difel Editorial, R.J. -S.P., 1976)

  O texto acima trata de qual passagem da República Velha:

a) Política dos Governadores.
b) Encilhamento.
c) Funding Loan.
d) Caixa de Estabilização.
e)Convênio de Taubaté.

 45. Durante o período da Guerra Fria, o cenário internacional foi marcado por:

a) Pela expansão de regimes comunistas no interior da América Latina e pela Europa Ocidental.
b) Pela bipolarização do poder mundial envolvendo as duas superpotências, União Soviética e
Estados Unidos da América.
c) Pela Militarização da Alemanha, a despeito das conferências de Ialta e Potsdam.
d) Pela polarização do mundo em dois blocos compostos por União Soviética (U.R.S.S.), Inglaterra,
França e Estados Unidos da América (E.U.A.), contra Alemanha, Itália e Japão.
e) Pelo equilíbrio de forças entre os países desenvolvidos e os chamados países do Terceiro Mundo.



46.  Ao longo do ano de 2006, os meios de comunicação do país comentaram sobre a disputa
judicial entre a União e os familiares de desaparecidos durante a Guerrilha do Araguaia (1969-
1974). Aponte a alternativa abaixo que melhor define o que foi a guerrilha do Araguaia:

a) Foi um movimento organizado por militantes do Partido Comunista Brasileiro (P.C.B.), para
combater o governo, na época exercido pelo marechal Castelo Branco.
b) Foi um movimento organizado por grupos estudantis subversivos, cujo principal propósito era
derrubar o governo do marechal Costa e Silva.
c) Foi uma guerrilha instalada por militantes do Partido Comunista do Brasil (P.C. do B.), na região
do Araguaia, entre Tocantins, Pará e Maranhão, e que foi reprimida com a ação de tropas do
exército.
d) Foi uma guerrilha rural instalada no norte do Brasil por adversários da ditadura militar e que
tinha o objetivo de derrubar o governo do general João batista Figueiredo.
e) Foi uma guerrilha rural comandada pelo capitão Lamarca, um ex-integrante do exército
brasileiro, que era considerado traidor das forças armadas, o que gerou uma forte repressão por
parte do regime militar.



GEOGRAFIA

47. Domínios morfoclimáticos. Um dos domínios abaixo se caracteriza por estar localizado em
área de clima subtropical,  Planalto Meridional e formação homogênea. Assinale-o:

a) Araucária.
b) Cerrados.
c) Caatinga.
d) Amazônico.
e) Mares de morros florestados.

48.  Um país asiático é caracterizado por  adotar dois sistemas socio-econômico. Assinale-o:

a) Índia.
b) Japão.
c) Coréia do Sul.
d) China.
e) Vietnã.

49.  A Europa, é conhecida como o  berço de grandes acontecimentos. Muitos mudaram
definitivamente a história da humanidade. Como exemplo de um desses acontecimentos
podemos assinalar:

a) A Guerra do Golfo.
b) A Revolução Industrial.
c) A Guerra dos Seis Dias.
d) A Revolução Cubana.
e) A Guerra dos Balcãs.

50.  É a região que vem sofrendo uma forte intervenção antrópica nas últimas décadas. São
garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, além de um grande número de empresas ligadas as
atividades extrativas. Essa região é:

a) Nordeste,
b) Centro-Oeste.
c) Amazônica.
d) Sudeste.
e) Sul.



PS 6 2007 - TÉCNICO INTEGRADO COM O ENSINO MÉDIO

MATEMÁTICA

01. O valor cobrado por um eletricista inclui uma parte fixa de R$25,00 para despesa com
transporte, alimentação, visita, e outra  que depende da quantidade de metros de fio requerida pelo
serviço. A tabela abaixo mostra o valor a pagar em função da quantidade de metros utilizados.

Quantidade
(em metros)

Total a pagar
(em reais)

5 35
10 45
15 55
20 65
30 85
40 105
80 185

Assinale a opção em que se identifica a expressão que dá, em reais o preço y em função da
quantidade x, em metros.

a) y = 5x + 25.
b) y = 25 + x.
c) y = 25 + 2x.
d) y = 25x.
e) y = 2x – 25.

02. Dois irmãos resolveram contar a quantia que cada um conseguiu economizar durante o
primeiro semestre do ano. O mais velho disse para o mais novo: Se você me der um terço do que
você economizou, ficarei com 110 reais. O mais novo respondeu: Eu preciso de menos para ficar
com 110 reais, basta que você me dê um quarto das suas economias. Assinale a opção que contém
a quantia que, respectivamente, o mais velho e o mais novo conseguiram economizar.

a) 90 e 80.
b) 80 e 90.
c) 85 e 95.
d) 75 e 95.
e) 95 e 85.

03. Um comerciante aumentou o preço de uma mercadoria em 30%. Após o reajuste, houve uma
queda na venda da mercadoria; então, ele resolveu dar um desconto de 20% sobre o novo preço. O
percentual de aumento ou de desconto sobre o preço inicial foi de:

a) 0,5% de desconto.
b) 4% de aumento.
c) 5% de desconto.
d) 10% de aumento.
e) 10% de desconto.



04.  Analise as inequações:  1ª) x² - 1 ≥ 0    e     2ª) -x² + 4x + 5 ≤ 0.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:

a) Toda solução da 2ª é solução da 1ª.
b) Toda solução da 1ª é solução da 2ª.
c) As soluções da 1ª e 2ª são iguais.
d) As duas inequações não admitem soluções comuns.
e) O conjunto solução que satisfaz as inequações é  { x є R/ x ≤ -1 ou x ≥ 1}.

05. Considerando que, o triângulo ABC da figura, os seis quadrados têm lado igual a 2 cm,
assinale a opção que contém a medida da hipotenusa BC.

a) 12 cm.
b) 12 5  cm.
c)  8 5 cm.
d) 18 cm.
e)  6 5 cm.

06. De um ponto P exterior à circunferência, traçam-se uma secante PB de 32cm que passa pelo
seu centro e uma tangente PT cujo comprimento é 24cm, de acordo com a figura abaixo. Em que
opção se indica o comprimento da circunferência?

a) 14π cm.
b) 10π cm.
c) 12π cm.
d) 7π cm.
e) 6π cm.

07. Numa concentração de atletas para os jogos Pan-Americanos há 50 atletas. Nela foi feita uma
pesquisa para saber o esporte que praticam, entre futebol, basquete e vôlei. O resultado foi o
seguinte: 23 gostam de futebol, 18 de basquete e 14 de vôlei; 10 de futebol e de basquete; 9 de
futebol e de vôlei; 8 de basquete e de vôlei e 5 das três modalidades. Considerando a pesquisa
realizada, marque a opção em que se indica o número de atletas que não gostam de nenhum desses
esportes.

a) 6.
b) 7.
c) 10.
d) 16.
e) 17.



08. Sabendo que a // b // c // d, o valor de x + y + z , de acordo com a figura, é igual a :

a) 45.
b) 57.
c) 36.
d) 54.
e) 28.

09. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado e ABE  é um triângulo equilátero. Nessas condições o
valor do ângulo x em graus é :
a) 55.
b) 65.
c) 75.
d) 85.
e) 95.

10.  Victor é um colecionador de selos. Ele possui uma quantidade de selos entre 150 e 200. Ao
agrupar seus selos de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 36 em 36, ele percebe que sempre sobram 10
selos. Marque a opção que contém a quantidade de selos que Victor possui.
a) 160.
b) 168.
c) 172.
d) 190.
e) 196.

11. Na figura abaixo, os três círculos são concêntricos. O raio do menor mede 5cm e o raio do
maior mede 13cm. Se as áreas das regiões sombreadas são iguais, o raio do círculo intermediário
mede:

a) 8 cm.
b) 9 cm.
c) 10 cm.
d) 11 cm.
e) 12 cm.

12. Simplificando ao máximo a expressão  
ba

b
ba

a
ba

ab
baba

ba
−

−
+

+
−

+
−+

−
22

22 2
))((

. Com a≠b,
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13. Uma câmera digital foi anunciada por R$500,00 para pagamento à vista ou em três prestações
mensais de R$ 185,00 cada uma; a primeira será paga um mês após a compra. Davi, em vez de
pagar à vista, resolveu depositar, no dia da compra, os R$ 500,00 numa caderneta de poupança que
lhe renderia 2% ao mês nos próximos três meses. Desse modo, ele esperava liquidar a dívida,
fazendo retiradas de R$ 185,00 da poupança  nas datas de vencimento de cada  prestação. Nessas
condições, podemos afirmar que Davi:

a) fez uma boa opção, pois lucrou R$5,00.
b) fez uma boa opção, pois lucrou R$6,00.
c)  não teve nem prejuízo nem lucro.
d) teve prejuízo, pois teve de desembolsar R$35,57 para pagar a última prestação.
e) teve prejuízo, pois teve de desembolsar R$ 23,99  para pagar a última prestação.

14. Uma fábrica de jeans  tem 36 funcionários, que produzem em média 5.400 calças trabalhando 6
horas por dia. No mês de dezembro, essa fábrica recebeu várias encomendas e aumentou o número
de funcionários para 96. Se, para atender à demanda, é necessário produzir 21.600 calças por dia,
marque a opção que indica a quantidade de horas que os  funcionários deverão trabalhar em um dia.

a) 7horas.
b) 8horas.
c) 9horas.
d) 10horas.
e) 11horas.

15. Aline, Ane e Nayara são confeiteiras e receberam uma encomenda de 47 bolos. Elas
resolveram dividir o trabalho em partes inversamente proporcionais às suas idades. Aline  tem 24
anos , Ane 32 e Nayara 40. Considere essas condições e marque a opção em que se indica  a
quantidade de bolos produzida por elas, respectivamente.

a) 20, 15, 12.
b) 20, 14, 13.
c) 22, 14, 11.
d) 19, 16, 12.
e) 19, 15, 13.



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir faz parte de uma bula de remédio retirada do Bulário Eletrônico da Anvisa
(http://bulario.bvs.br), uma página da Web onde podem ser encontradas bulas dos
medicamentos disponíveis no mercado farmacêutico. No site, as bulas são apresentadas em
duas modalidades: bula do paciente (em que são usadas palavras e expressões de fácil
compreensão pelo público em geral) e bula do profissional de saúde (em que é usada
terminologia técnica). Reunimos nesta prova fragmentos de uma bula de paciente e, por
questões éticas, o nome do medicamento sobre o qual a bula dá orientação foi substituído pela
palavra “medicamento”. Leia o texto e responda às perguntas que o seguem.

TEXTO 1
01

05

10

15

20

25

30

35

Princípio Ativo
Ácido Acetilsalicílico
COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?
O medicamento contém a substância ativa ácido acetilsalicílico, do grupo de
substâncias antiinflamatórias não-esteróides, eficazes no alívio de dor, febre e
inflamação.
O ácido acetilsalicílico inibe a formação excessiva de substâncias mensageiras da
dor, as prostaglandinas, reduzindo assim a sensibilidade à dor.
POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?
Este medicamento é indicado para: 
- o alívio de dores de intensidade leve a moderada como dor de cabeça, dor de
dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor nas
costas, dor da artrite e
- o alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou gripes.
CONTRA-INDICAÇÕES
Não tome este medicamento se:
· for alérgico ao ácido acetilsalicílico ou a salicilatos ou a qualquer dos ingredientes
do medicamento. Se não tiver certeza de ser alérgico ao ácido acetilsalicílico,
consulte o seu médico;
· tiver tendência para sangramentos;
· tiver úlceras do estômago ou do intestino;
· já tiver tido crise de asma induzida pela administração de salicilatos ou outras
substâncias semelhantes;
· estiver no último trimestre de gravidez.
ADVERTÊNCIAS
Gravidez e amamentação
Você deve informar a seu médico caso se engravidar durante tratamento prolongado
com este medicamento.
O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE
MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?
Se alguém tomar uma dose muito grande, poderão ocorrer efeitos indesejáveis,
como tontura e zumbido, sobretudo em crianças e idosos. Esses sintomas podem
indicar envenenamento grave.
SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS
SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-
DENTISTA.
VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

http://bulario.bvs.br)


16. De acordo com as 8 primeiras linhas do texto, o medicamento:
a) age como antiinflamatório e reduz a sensibilidade à dor, além de poder conter a

substância ativa ácido acetilsalisílico.
b) funciona no alívio de dor, de febre e de inflamações e é composto por substância

esteróide.
c) evita que sejam formadas em grande quantidade, pelo organismo, substâncias

mensageiras da dor.
d) contém prostaglandinas, que reduzem a sensibilidade à dor.
e) age exclusivamente reduzindo a febre e a sensibilidade à dor.

17. Verifica-se, com a leitura do texto, que não é função  da bula:
a) Recomendar o medicamento.
b) Esclarecer sobre o funcionamento do medicamento.
c) Alertar sobre os riscos da utilização do medicamento em certas circunstâncias.
d) Informar sobre a composição do medicamento.
e) Informar sobre os casos em que o medicamento pode ser utilizado.

18. Sobre o item “contra indicações”, é incorreto afirmar:
a) Apresenta condições em que o medicamento não deve ser usado.
b) Alerta para a necessidade de orientação médica em caso de dúvida.
c) Alerta para a impropriedade do medicamento em caso de gravidez.
d) Remete ao estado atual e a estados anteriores do paciente.
e) Lista como contra indicação a tendência a hemorragias.

19. Marque a opção em que a palavra retirada do texto foi utilizada inadequadamente
na frase.

a) Eficaz (linha 05) – O inspetor foi eficaz na solução do problema.
b) Inibe (linha 07) – Sua presença inibe os alunos.
c) Sintomático (linha 14) – O paciente apresenta um quadro sintomático complexo.
d) Induzida (linha 22) – A mulher foi induzida ao cargo.
e) Prescrição (linha 37) – O procedimento seguia prescrição de especialista.

20. Marque a opção que está em desacordo com o texto.
a) Para se comprar esse medicamento não é necessário receita.
b) Em doses elevadas, o medicamento pode causar envenenamento.
c) Alguns pacientes podem ser alérgicos ao princípio ativo do medicamento.
d) O medicamento não é indicado para casos de dor insuportável.
e) O medicamento é eficaz, portanto sana a causa da dor ou da febre.

21. Nas linhas 27 e 28 o texto apresenta um desvio da norma culta da Língua
Portuguesa que se repete na opção:

a) A Justiça arquivaria o caso se não fossem apresentadas provas.
b) Seremos punidos caso se descobrirem nosso erro.
c) Ficariam constrangidos caso se encontrassem naquele lugar.
d) O edifício desabará caso se danifiquem essas colunas.
e) Avise-me caso se descubra alguma coisa.



22. No período “não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu
cirurgião dentista”, verifica-se uma relação de:

a) causa
b) conseqüência
c) condição
d) finalidade
e) explicação

23. Marque a opção em que está incorretamente indicada a palavra com que se
relacionam os termos.

a) ácido acetilsalicílico (linha 04) – relaciona-se com substância (linha 04)
b) à dor (linha 08) – relaciona-se com sensibilidade (linha 08)
c) a qualquer dos ingredientes (linha 17) – relaciona-se com alérgico (linha17)
d) com este medicamento (linha 28) – relaciona-se com tratamento (linha 27)
e) em crianças e idosos (linha 32) – relaciona-se com sobretudo (linha 32)

24. Marque a opção em que a reescritura do fragmento “Se não tiver certeza de ser
alérgico ao acido...” (linha 17) não altera o seu sentido:

a) Logo que  tiver certeza de ser alérgico ao ácido...
b) Desde que não tenha certeza de ser alérgico ao ácido...
c) Enquanto não tiver certeza de ser alérgico ao ácido...
d) Depois que não tiver certeza de ser alérgico ao ácido..
e) Mesmo não tendo certeza de ser alérgico ao ácido..

25. Indique a opção em que a substituição, no contexto,  do fragmento destacado, pela
palavra indicada à frente, altera o sentido da informação:

a) dor nas articulações (linha 12) – articulável
b) alívio sintomático (linha 14) – dos sintomas
c) úlceras do estômago  (linha 21) – estomacais
d) crise de asma (linha 22) – asmática
e) orientação médica (linha 35) – do médico

Já que estivemos trabalhando com o texto de uma bula de remédio, vejamos o que o
Ministério da Saúde, no site http://bvsm.saude.gov.br/html/pt/dicas/20automedicação.
html , fala sobre a automedicação, um sério problema em nossa sociedade.
Leia o texto e responda às questões que o seguem.

TEXTO 2

01

05

Na hora de se medicar, evite tomar remédios por conta própria ou seguir
conselhos de amigos ou balconistas de farmácia. A pessoa mais indicada para
receitar um medicamento é o médico. A auto-medicação pode ter efeitos
indesejados e imprevistos, pois o remédio errado não só não cura como pode piorar
a saúde.

Evite comprar medicamentos em feiras, camelôs e em farmácias e drogarias que
você não conhece. Fique atento também com promoções e liquidações, pois preços
muito baixos podem indicar que o medicamento tem origem duvidosa.

http://bvsm.saude.gov.br/html/pt/dicas/20automedica


26. O texto faz várias recomendações, exceto com relação:
a) à aquisição de remédios.
b) a quem receita o medicamento.
c) à validade dos medicamentos.
d) aos riscos da automedicação.
e) ao comércio de medicamento.

27. Marque a opção em que a idéia transmitida pelo elemento retirado do texto está
incorretamente indicada.

a) “pois preços muito baixos podem indicar que o medicamento tem origem duvidosa”
(linhas 07 e 08) - causa

b) “como pode piorar a saúde” (linha 04 e 05) – adição
c) “pois o remédio errado não só não cura como pode piorar a saúde” (linha 04 e 05) –

explicação
d) “por conta própria”  (linha 01) – modo
e) “na hora de se medicar” (linha 01) – tempo

Leia a charge abaixo e responda às questões que a seguem.
TEXTO 3

28. Após análise da charge, pode-se afirmar que a atitude das personagens, em relação
à ação do governo brasileiro, não é de:

a) indignação
b) protesto
c) contrariedade
d) ratificação
e) revolta

29. Marque a opção em que figura uma palavra que, no texto 2,  não exerce a mesma
função exercida pela palavra “patente” no título da charge (texto 3)

a) remédios (linha 01)
b) conselhos (linha 02)
c) pessoa (linha 02)
d) efeitos (linha 03)
e) saúde (linha 05)



Leia atentamente as afirmativas abaixo, que dizem respeito aos textos dos cartazes que
figuram na charge.

I - Dos cartazes que figuram na charge, somente o terceiro da direita para a esquerda
não se refere diretamente à quebra da patente.

II - Todos os cartazes que figuram na charge apresentam texto exclamativo.
III  - Considerando que a palavra “cadê” significa “onde está”, o cartaz em que essa

palavra aparece é o único da charge que apresenta uma oração.
IV - Três dos cartazes que figuram na charge, apesar de não apresentarem uma oração

completa, funcionam como um qualificador para a ação do Governo Brasileiro.

30. Marque a opção em que as afirmativas acima são corretamente analisadas.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b)  Somente as afirmativas II e IV estão incorretas.
c) As afirmativas II, III e IV estão incorretas.
d) As afirmativas I e III estão incorretas.
e)  As afirmativas I, III e IV estão corretas.



FÍSICA

31. A luz que vem do Sol demora cerca de 10 min para alcançar a superfície da Terra. A
distância (em km) entre o Sol e a Terra é da ordem de: (A velocidade da luz é de 300.000
km/s.)

a) 105

b) 106

c) 107

d) 108

e) 109

32. Segundo um comentarista esportivo, um juiz de futebol, atualmente, ao apitar um jogo,
corre, em média, 12km por partida. Considerando os 90 minutos de jogo, é correto afirmar
que a velocidade escalar média com que um juiz de futebol se move no campo, em km/h, é
de:
a) zero
b) 0,13
c) 0,48
d) 2,2
e) 8,0
 

33. Se dois corpos em contato estão em equilíbrio térmico, eqüivale a dizer que:

a) Suas temperaturas serão iguais enquanto não variar a temperatura ambiente.
b) Seus  calores específicos são aproximados.
c) A capacidade térmica será a mesma durante um certo intervalo de tempo.
d) A troca de energia ocorrerá todo o tempo do contato.
e) A massa é variável durante tal equilíbrio, pois tal corpo evapora.

34. O “ tira–teima” da Rede Globo de Televisão, calculou a velocidade num chute de
Romário que bateu na trave, como sendo de 108 km/h. Este tempo foi de 0,5s.
Considerando esta velocidade constante, então pode-se afirmar que, a distância do pé de
Romário até a trave foi de:

a) 25m
b) 15m
c) 55m
d) 40m
e) 30 m



QUÍMICA

35. Analise a seguinte frase:

O petróleo é um recurso mineral não renovável que possui diversas finalidades. Ele tanto pode ser
convertido em plásticos como em combustíveis, os quais podem ser queimados nos motores
automotivos gerando calor, gás carbônico e água.
Os termos assinalados em negrito correspondem, respectivamente, a:
a) objeto, corpo, energia, objeto, energia, matéria, matéria.
b) matéria, objeto, energia, corpo, energia, objeto, corpo.
c) corpo, objeto, energia, objeto, energia, matéria, corpo.
d) matéria, corpo, matéria, objeto, energia, matéria, matéria.
e) objeto, corpo, matéria, corpo, energia, objeto, corpo.

36. Assinale a opção verdadeira, referente ao gráfico abaixo:

a) trata-se de uma substância pura.
b) no intervalo entre t3 e t4 existe apenas vapor.
c) trata-se de uma mistura azeotrópica.
d) o intervalo entre t1 e t3 permite concluir que se trata de uma mistura eutética.
e) entre t1 e t2 não se pode afirmar tratar-se de uma substância pura ou uma mistura eutética.

37. Sobre distribuição eletrônica, é correto afirmar que:
a) a distribuição eletrônica do cátion 21Sc+  é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

b) 26Fe0, 26Fe3+ e  26Fe2+  apresentam em suas distribuições eletrônicas do nível mais energético,
    respectivamente, 3d6, 3d5 e 3d4

c) a distribuição eletrônica de 19K+ é 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4s2

d) 32Ge2+, 30Zn0 e 31Ga+ são isoeletrônicos.
e) o subnível mais energético da espécie 49Ag+ é 4d10

38. Um certo elemento químico, isótono do 35Br80 e isóbaro do 33As79, encontra-se em qual família
e período da tabela periódica, respectivamente?
a) 7A (17); 3º
b) 5A (15); 3º
c) 4A (14); 4º
d) 6A (16); 4º
e) 5A (15); 6º



BIOLOGIA

39. Alarmados com o aquecimento global, alguns países industrializados elaboraram uma carta de
intenções em que se comprometem a promover amplos reflorestamentos, como uma estratégia para
reduzir o efeito estufa e conter o aquecimento global. Tal estratégia baseia-se na hipótese de que o
aumento das áreas de floresta promoverá maior:

a) liberação de gás oxigênio, com aumento da camada de ozônio e redução da radiação ultravioleta.
b) retenção do carbono na matéria orgânica das árvores, com diminuição do gás carbônico
    atmosférico responsável pelo efeito estufa.
c) disponibilidade de combustíveis renováveis e, consequentemente, menor queima de combustíveis
    fósseis, que liberam CFC (clorofluorcarbono).
d) absorção de CFC, gás responsável pela destruição da camada de ozônio.
e) sombreamento do solo, com resfriamento da superfície terrestre.

40. Com relação aos Artrópodes, qual das alternativas é correta?

a) os diplópodos ou piolhos-de-cobra possuem duas pernas por segmento, aparelho bucal picador
    sugador e não têm antenas.
b) os crustáceos possuem corpo dividido em cabeça, cefalotórax e abdome; possuem um par de
    antenas na cabeça e um par de pernas em cada segmento do cefalotórax e do abdome.
c) os aracnídeos possuem o corpo dividido em cefalotórax e abdome, oito pares de pernas no
    cefalotórax e um par de antenas diminutas, não possuindo asas.
d) os insetos possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdome; apresentam um par de antenas e
    três pares de pernas, podendo ou não ter asas.
e) os crustáceos possuem corpo dividido em cefalotórax e abdome, quatro pares de pernas e não
    possuem antenas.

41. Reprodução na qual há produção de esporos por meiose e fusão de hifas haplóides diferentes
originando micélios diplóides, é típica de:

a) samambaias.
b) algas.
c) musgos.
d) fungos.
e) bactérias.

42. A ingestão de álcool inibe a liberação de ADH (hormônio antidiurético) pela hipófise. Assim
sendo, espera-se que um homem alcoolizado:

a) produza grande quantidade de urina concentrada.
b) produza grande quantidade de urina diluída.
c) produza pequena quantidade de urina concentrada.
d) produza grande quantidade de urina diluída seguida de intensa sudorese.
e) cesse completamente a produção de urina, caso ocorra sudorese.



HISTÓRIA

43. “O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser
servido, obedecido e respeitado de muitos.” O comentário de Antonil, escrito no século
XVIII pode ser considerado característico da sociedade colonial brasileira porque:
a) a condição de proprietários de terras e de homens garantia a preponderância dos
senhores de engenho na sociedade colonial;
b) a autoridade dos senhores de engenho restringia-se aos escravos, mas não se impondo
às comunidades vizinhas e a outros proprietários menores;
c) as dificuldades de adaptação às áreas coloniais levaram os europeus a organizar uma
sociedade com mínima diferenciação e forte solidariedade entre seus segmentos;
d) as atividades dos senhores de engenho não se limitavam à agroindústria, pois
controlavam o comércio de exportação, tráfico negreiro e a economia de abastecimento;
e) o poder político dos senhores de engenho era assegurado pela metrópole através da sua
designação para os mais altos cargos da administração colonial.

44. A famosa Lei Áurea aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Apesar disso, a
situação dos negros após aquela lei caracterizou-se:
a) pelo fortalecimento político da monarquia, que manteve o apoio do grupo parlamentar
que representava os interesses do Vale do Paraíba,  agora indiferentes à questão
republicana;
b) pela tentativa de superar o impasse político com a formação do Gabinete de
Conciliação, reunindo liberais e conservadores;
c) pelo início da fase das questões militares, eleitoral, religiosa, sucessória e de guerras
externas;
d) pela crise econômica que favorece a queda do império, pois as relações escravistas
ainda predominavam nas zonas produtoras mais importantes;
e) pela marginalização da massa de ex-escravos, com o conseqüente aparecimento de áreas
miseráveis nas cidades, para onde parte dela se dirigiu, ou a manutenção de suas precárias
condições de vida no campo, onde muitos preferiram permanecer.

45. As crises política, social e cultural das décadas de 20 e 30 do século XX no Brasil
estão associadas a vários movimentos, entre eles o tenentismo, que pode ser definido
como:
a) movimento social com marcada participação das classes populares urbanas;
b) manifestação de parcela do exército representada pelos oficiais mais jovens oriundos da
classe média urbana;
c) expressões das dissidências político-eleitorais entre as oligarquias dominantes;
d) revolução agrária caracterizada pelo levante das populações rurais em função da Coluna
Prestes;
e) união da classe média urbana com as oligarquias rurais em oposição aos movimentos
populares.

46. Assinale a alternativa que representa o princípio filosófico principal do Iluminismo:
a) Defesa do ideal monárquico para garantia da unidade política;
b) Idéia do Direito Divino dos reis para legitimar o absolutismo;
c)crença na razão como fonte para a crítica social e política e fonte do conhecimento
verdadeiro;
d) Idéia da indivisibilidade do Estado em poderes independentes;
e) Defesa da desigualdade jurídica entre os estamentos sociais.



GEOGRAFIA

47. É o mais antigo país industrializado do mundo. Com a Revolução Industrial, passou por
transformações  que o elevaram à condição de mais importante potência mundial no século XIX,
possuidora de vasto império colonial.
No entanto, principalmente a partir do início do século XX, sua economia passou a enfrentar a
concorrência dos outros países que se industrializaram.
O texto acima faz referência a:

a) França.
b) Alemanha.
c) Inglaterra.
d) Itália.
e) Holanda.

48. Com relação ao clima das monções, é incorreto afirmar:

a) ocorre na porção sul e sudeste do continente asiático.
b) ocorre  em virtude das diferenças de temperatura e de pressão atmosférica entre o continente

e o oceano.
c) resulta da atuação das massas de ar que se deslocam do continente para o oceano e daí para

o continente, no decorrer do ano.
d) causa grandes inundações no continente asiático.
e) é caracterizado por elevadíssimas temperaturas durante todo o ano.

49.  Nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais; corre no sentido sul-norte, atravessando áreas
do semi-árido nordestino; conhecido como o Nilo brasileiro, torna-se muito importante para as
comunidades ribeirinhas. Esse rio é o:

a)  São Francisco.
b)  Tietê.
c)  Parnaíba.
d)  Paraná.
e) Tocantins.

50. O Brasil é um grande produtor agrário; destaca-se pela variedade de produtos tropicais, entre
os quais o café. Qual estado se destaca por ser o maior produtor de uma variedade  conhecida como
conilon?

a) Paraná.
b) Minas Gerais.
c) Espírito Santo.
d) São Paulo.
e) Goiás.



PS 1 2008 - TÉCNICO INTEGRADO COM O ENSINO MÉDIO

MATEMÁTICA

01. Na subida de uma montanha-russa, um carrinho desloca-se descrevendo uma trajetória
correspondente a uma parábola, cuja altura h (em metros) é dada em função do tempo pela equação
h(t) = - t² + 8t + 20. O instante t (em segundos)  que o carrinho atinge a altura máxima é:

a)  2
b)  3
c)  4
d)  5
e)  6

02. O Sr. José vai à padaria e faz sempre o mesmo pedido: “Garçonete, quero pão com manteiga e
café com leite, sendo 75% de leite e 25% de café.” Como a garçonete o acha 100% chato, colocou,
num copo de 250ml, 20ml de água e completou o restante conforme o pedido dele. Nesse caso,
pode-se afirmar que o Sr. José bebeu a menos uma quantidade de leite igual a:

a) 10 ml
b) 15 ml
c) 20 ml
d) 25 ml
e) 30 ml

03. Um quadrado está inscrito em uma circunferência, e outro quadrado está circunscrito à mesma
circunferência (conforme figura abaixo). Se o raio da circunferência é 3cm,  a diferença entre os
perímetros desses quadrados em cm é igual a:

a)  3 ( 2 - 2 )
b)  4 ( 3 - 2 )
c)  6  ( 4 - 2 )
d) 12 ( 2 - 2 )
e) 24 ( 1 - 2 )

04. Abaixo há uma semi-circunferência, onde r é o seu raio. A área da superfície pintada da figura
é:

a) ( ) 23
2
9 cm−π

b) 2

2
39 cmπ

c) ( ) 239 cm−π

d) 2

2
39 cm








−π

e) 239 cmπ
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05. Numa pista circular, três automóveis partem de um mesmo ponto P. O primeiro dá uma volta a
cada 3 minutos, o segundo dá uma volta a cada 4 minutos e o terceiro dá uma volta a cada 6
minutos. Após a partida, os três automóveis passam juntos pelo ponto P pela primeira e terceira vez
respectivamente em:

a) 4 min e 12 min
b) 6 min e 18 min
c) 9 min e 18 min
d) 12min e 24 min
e) 12 min e 36 min

06. Um casal está num barco atravessando um dos rios do Pantanal. A direção do deslocamento
forma um ângulo de 120º com a margem do rio. Sendo a largura do rio 150 m, qual a distância AB
aproximada percorrida pelo barco? (Use )73,13 =

a) 150 m
b) 173 m
c) 200 m
d) 250 m
e) 300 m

07. João, ao terminar a avaliação de matemática, anotou as suas respostas na borracha para conferi-
las com os seus amigos. As respostas obtidas por João nas questões estão listadas abaixo.

I –  6
22
22

22
22

−=
−
+

+
+
−

II – 
2
2)512( 1 =−

III – 3

3
1

3
1

3
1

23

23

−=

















 −







 −

×





 −

IV – 3,027,0 ...333,0 =

Marque a quantidade de questões que João acertou.
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

A
1200

150 m



08. Dois irmãos apostam uma corrida de 100m. Antes de começar a corrida, o irmão mais velho
deixou o irmão mais novo ficar 30m a sua frente. De acordo com o gráfico simplificado dessa
corrida, podemos afirmar que:

a) O mais novo ganhou a corrida.
b) O mais velho ganhou a corrida.
c) Houve empate técnico.
d) O mais velho alcançou o mais novo a uma distância de 90 metros.
e) O mais novo chegou 4 segundos antes do mais velho.

09. Uma vaca se encontra presa em um cercado de pastagem cuja forma é um retângulo, cuja
medida é 30 m por 40 m. Ela está amarrada a uma corda de 20m que está fixada em um dos vértices
do retângulo. Considerando π = 3,14, marque a alternativa que corresponde à área da região do
cercado que a vaca não conseguirá alcançar, porque está amarrada.

a) 886 m2

b) 884 m2

c) 314 m2

d) 316 m2

e) 318 m2

10. A soma das quantias que Carlos e Ana possuem é igual à quantia que Paula possui. O dobro do
que possui Carlos, menos a quantia de Ana, mais a de Paula é igual a 30 reais. Sabendo que a
quantia que Carlos possui, adicionada a 1/3 da quantia de Paula, vale 20 reais, a soma das quantias
de Carlos, Ana e Paula é:

a) 20 reais
b) 30 reais
c) 40 reais
d) 50 reais
e) 60 reais



11.  Joana tem um celular no qual ela paga por mês um valor fixo de R$ 20,00 mais R$ 0,40 por
cada minuto de ligação efetuada. A conta mensal de Joana costuma ficar entre R$ 60,00 e R$
100,00. Quanto tempo ela gasta fazendo ligações de seu celular por mês?

a) entre 40 e 80 minutos.
b) menos de 40 minutos.
c) mais de 200 minutos.
d) entre 200 e 300 minutos.
e) entre 100 e 200 minutos.

12. Sendo r e s retas paralelas, o valor de x é:

a) 60º
b) 70º
c) 95º
d) 100º
e) 130º

13. Considere as retas a, b, c e d, tal que a // b // c // d. Baseando-se na figura e na informação
dada assinale a alternativa que corresponde ao valor de x+y.

a) 5

b) 
6
61

c) 6

d) 
3
61

e) 9

14. Uma pesquisa feita entre todos os estudantes de uma escola revelou que:  27% têm
computador;  32% têm telefone celular;  18% têm computador e telefone celular. Sabendo que
todos os alunos foram entrevistados, assinale a alternativa que corresponde ao percentual dos alunos
que não possuem computador nem telefone celular:
a) 23%
b) 32%
c) 49%
d) 59%
e) 60%

15. Um capital de R$ 150,00, aplicado no sistema de juros simples, produziu um montante de R$
162,00 após 4 meses de aplicação. Qual foi a taxa de juros?

a) 1% ao mês
b) 2% ao mês
c) 3% ao mês
d) 4% ao mês
e) 5% ao mês



LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

O desequilíbrio ecológico é o reflexo do atual estado social do mundo
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Antigamente o homem tinha a impressão de que os recursos da natureza eram
infinitos. Por exemplo, o caçador de mamutes via tantos deles e só conseguia capturar
um ou outro, entendendo assim que seu número era infindável. A noção de que a
natureza é infinita mudou a partir do momento em que o homem, dominando a técnica,
fabricou máquinas capazes de, em poucos dias, destruir uma floresta; ou, indo a
extremos, acabar com o mundo em minutos, caso resolva experimentar algumas de suas
bombas atômicas.

Sabemos agora que os recursos materiais da Terra têm fim e que, se a agressão ao
meio ambiente continuar, em poucos anos o planeta não será capaz de assimilar tanta
"pancada". E tudo indica que, para resolver o problema da sobrevivência do homem, é
preciso mudar as formas de exploração da própria natureza que o alimenta - de tudo:
ar, água, matéria-prima, tudo.

A Terra é frágil. Melhor, ficou frágil. Antigamente, quando caçava mamutes, o
homem tinha medo da natureza: raios e trovões, inundações, rios e mares enormes, frio
e calor. O homem não conhecia a natureza. À medida que a foi conhecendo, também a
foi aniquilando, a tal ponto que a situação se inverteu: hoje, ele tem medo da própria
delicadeza da Terra, enfraquecida diante de sua hostilidade, com os mecanismos
naturais de auto-regeneração destruídos pela rapacidade¹ desmedida.
          Declaramos guerra à natureza e somos os perdedores ao vencê-la. Se a
tratássemos com amor, ela poderia ser infinita, desde que não fosse saqueada ao
extremo de sua resistência e capacidade regenerativa.

Para reverter o quadro, é preciso uma luta que ainda carece de estratégia global.
Porque os que pensam a favor da Terra não têm poder além da palavra. Seus assassinos
continuam matando-a impunemente e, ainda, controlando os meios de comunicação.
Lênin deveria ser lembrado, inclusive pelos que se dizem marxista-leninistas ou coisa
que o valha: "Os próprios humanos que não levam em conta as leis essenciais da
natureza só podem ocasionar calamidades".

Maior calamidade do que a de hoje, só a reta final da destruição do mundo.
(...) Até hoje a história dos homens foi contada em separado da história da

natureza. Fruto, naturalmente, do desprezo ocidental pelos valores ecológicos, o ter
suplantou o ser, ajudando o processo de embrutecimento da humanidade. Mas a
história do homem não se separa da história da natureza.

(...) Vale observar, nesse aspecto, que o desequilíbrio ecológico é o reflexo do
atual estado social do mundo. Um mundo harmônico refletiria um equilíbrio entre a
justiça e a igualdade. A desarmonia vive do desequilíbrio, injustiça, competição, que
geram o desajuste na corrida do lucro. Não é por acaso que o homem, ao desarmonizar
a natureza, reproduz com esse crime a própria injustiça a que submete milhões de
semelhantes.

Reverter esse quadro e aproveitar a terra, sem maculá-la². Como?, eis a pergunta.
Não é uma resposta, mas Marx já disse: "O trabalho é o pai da riqueza; a terra, a mãe".

                                                  (Júlio José Chiavenato, O massacre da natureza, São Paulo, Moderna.)

1. Rapacidade: tendência para o roubo.
2.Macular: manchar, sujar.



16. O texto I apenas não afirma que:

a) Somente uma estratégia pensada e implementada por todos pode mudar o curso da devastação.
b) A palavra é a única arma dos ecologistas.
c) Na guerra contra a natureza vencemos, pois praticamos o amor ao ambiente.
d) A humanidade prioriza os bens materiais sobre a conservação da natureza.
e) Cada ato praticado pelo homem contra a natureza representa um crime refletido no seu

semelhante.

17. Após leitura do texto, indique a opção em que aparece uma idéia não defendida pelo autor.

a) O domínio da técnica pelo homem mudou sua visão acerca da natureza.
b) A sobrevivência do homem está condicionada a sua mudança de atitude em relação ao planeta

Terra.
c) A hostilidade do homem apenas fortalece o poder de o planeta regenerar-se em prol da

humanidade.
d) O domínio da natureza levou o homem a tornar a Terra frágil.
e) A humanidade está minando a capacidade do planeta de regenerar-se.

18.  Todas as palavras abaixo se opõem a outras, por conterem idéia de negação, exceto:

a) infinita (linha 04)
b) reverter (linha 22)
c) impunemente (linha 24)
d) desequilíbrio ( linha 35)
e) injustiça (linha 37)

19. Indique a opção em que a mudança na pontuação proposta em II altera o sentido do fragmento
do texto apresentado em I:

a) I – “Antigamente o homem tinha a impressão de que os recursos da natureza eram infinitos.”
(linhas 01 e 02)
II – Antigamente, o homem tinha a impressão de que os recursos da natureza eram infinitos.

b) I – “Sabemos agora que os recursos materiais da Terra têm fim.” (linha 08)
II – Sabemos, agora, que os recursos materiais da Terra têm fim.

c) I – “Para reverter o quadro, é preciso uma luta que ainda carece de estratégia global.” (linha 22)
II - Para reverter o quadro, é preciso uma luta que, ainda, carece de estratégia global.

d) I - “Até hoje a história dos homens foi contada em separado da história da natureza”. (linhas 29 e
30)

   II - Até hoje, a história dos homens foi contada em separado da história da natureza.

e) I – “Não é por acaso que o homem, ao desarmonizar a natureza, reproduz com esse crime a
própria injustiça...” (linhas 36 e 37)

   II – Não, é por acaso que o homem, ao desarmonizar a natureza, reproduz com esse crime a
própria injustiça...



20. Em que alternativa a relação estabelecida pelo conector, apresentada à frente do fragmento,
está correta.

a) “... caso resolva experimentar algumas de suas bombas atômicas.”(linhas 06 e 07) - Adversidade
b) “... para resolver o problema da sobrevivência do homem...” (linha 10) - Conseqüência
c) “... quando caçava mamutes ...” (linha 13) – Tempo
d) “À medida que a foi conhecendo ...” (linha 15 ) – Conformidade
e) “... desde que não fosse saqueada ao extremo...” (linhas 20 e 21) – Explicação

21. Observe:
“Sabemos agora que os recursos materiais da terra têm fim.” (linha 08)

Assinale a opção em que o “que” deve ser analisado da mesma forma que o destacado no fragmento
acima:
a) “... a tal ponto que a situação se inverteu...” (linha 16)
b) “... inclusive pelos que se dizem marxista-leninistas.” (linha 25)
c) “Maior calamidade do que a de hoje, só ...” (linha 28)
d) “Vale observar, nesse aspecto, que o desequilíbrio ecológico ...” (linha 33)
e)  “Não é por acaso que o homem ...” (linha 36)

22. Observe o título:

O desequilíbrio ecológico é o reflexo do atual estado social do mundo.

Assinale a opção em que a palavra destacada não exerce a mesma função sintática de “reflexo”,
destacado no fragmento acima.

a) ”A terra é frágil. Melhor, ficou frágil.” (linha 13)
b) “Declaramos guerra à natureza e somos os perdedores ao vencê-la.” (linha 19)
c) “... desde que não fosse saqueada...” (linha 20)
d) “Para reverter o quadro, é preciso uma luta...” (linha 22)
e) “Não é uma resposta.” (linha 40)

23. No fragmento: “... não têm poder além da palavra” (linha 23), a expressão destacada quer dizer
ir mais à frente de, superar alguma coisa. Essa mesma idéia aparece na passagem destacada na
opção:

a) “... assimilar tanta ‘pancada’.” (linhas 09 e 10)
b) “Melhor, ficou frágil.” (linha 13)
c)  “...saqueada ao extremo...” (linhas 20 e 21)
d) “... impunemente e, ainda, controlando os meios de comunicação.” (linha 24)
e) “’... só podem ocasionar calamidades’.” (linha 27)



TEXTO II

                  Como armar um presépio
                                          José Paulo Paes
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Pegar uma paisagem qualquer

cortar todas as árvores e transformá-las em papel de imprensa

enviar para o matadouro mais próximo todos os animais

retirar da terra o petróleo ferro urânio que possa
eventualmente conter e fabricar carros tanques aviões
mísseis nucleares cujos morticínios hão de ser noticiados
com destaque

despejar os detritos industriais nos rios e lagos

exterminar com herbicida ou napalm os últimos
traços de vegetação

evacuar a população sobrevivente para as fábricas e
cortiços da cidade

depois de reduzir assim a paisagem à medida do homem

erguer um estábulo com restos de madeira cobri-lo de
chapas enferrujadas e esperar

esperar que algum boi doente algum burro fugido

algum carneiro sem dono venha nele esconder-se

esperar que venha ajoelhar-se diante dele algum velho
pastor que ainda acredite no milagre

esperar esperar

quem sabe um dia não nasce ali uma criança e a vida recomeça?

                                                                                        (Um por todos. São Paulo: Brasiliense, 1986. p. 41,42)

24.  Indique a opção que traz, no fragmento retirado do texto I, uma idéia que não está presente
no texto II:

a) destruir uma floresta (linha 05)
b) recursos materiais da Terra (linha 08)
c) agressão ao meio ambiente (linhas 08 e 09)
d) declaramos guerra à natureza (linha 19)
e)  equilíbrio entre a justiça e a igualdade (linhas 34 e 35)



25. Leia as afirmativas a seguir:
I – As ações cortar, enviar, retirar, despejar, exterminar e evacuar podem “reduzir a paisagem à

medida do homem”.
     II – O verbo “esperar” presente nos versos15, 16, 18 e 20 dá, ao poema, um tom irônico.
    III – O autor demonstra certeza de um reinício da vida a partir da confecção do presépio.
    IV – A receita do presépio apresentada pelo autor é possível somente após a destruição total do

planeta.
De acordo com o texto II, estão corretas as afirmativas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I e IV
e) III e IV

26.  Observe os seguintes versos do texto II:

retirar da terra o petróleo ferro urânio que possa
eventualmente conter e fabricar carros tanques aviões
mísseis nucleares cujos morticínios hão de ser noticiados
com destaque (versos 04 a 07)

O trecho do texto I que melhor corresponde aos versos acima é:

a) “... máquinas capazes de, em poucos dias, destruir uma floresta; ou, indo a extremos, acabar com
o mundo em minutos, caso resolva experimentar algumas de suas bombas atômicas.” (linhas 05
a  07)

b) “Sabemos agora que os recursos materiais da Terra têm fim e que, se a agressão ao meio
ambiente continuar, em poucos anos o planeta não será capaz de assimilar tanta "pancada.”
(linhas 08 a 10)

c) "Os próprios humanos que não levam em conta as leis essenciais da natureza só podem
ocasionar calamidades." (linhas 26 e 27)

d) “Não é por acaso que o homem, ao desarmonizar a natureza, reproduz com esse crime a
própria injustiça a que submete milhões de semelhantes.” (linhas 36 e 38)

e) "O trabalho é o pai da riqueza; a terra, a mãe". (linha 40)

27.  Indique a opção em que a palavra apresentada em negrito não se refere à indicada a sua
frente.
 a)...transformá-las (verso 02) – árvores
 b)...que possa (verso 04) – terra
 c)... cobri-lo (verso 14) – estábulo
 d)...diante dele (verso 18) -  estábulo
 e) ... nasce ali (verso 21) – estábulo



28.  Dentre as opções abaixo, há uma única locução que, no texto, desempenha uma função
morfossintática diferente das demais. Assinale-a:
  a) de imprensa (verso 02)
  b) da terra (verso 04)
  c) de vegetação (verso 10)
  d) da cidade (verso 12)
  e) de madeira (verso 14)

29.  Se quisermos colocar os versos “esperar que algum boi doente algum burro fugido/ algum
carneiro sem dono venha nele esconder-se” (versos 16 e 17) no plural, permanece no singular a
palavra/expressão apontada na opção:

a) sem dono
b) venha
c) boi doente
d) burro fugido
e) algum carneiro

30.  Indique a alternativa em que a expressão sugerida não pode substituir a palavra destacada sem
prejuízo do sentido:
a) possa eventualmente (versos 04 e 05) – em alguma eventualidade
b) detritos industriais (verso 08) – das indústrias
c) população sobrevivente (verso 11) –  com sobrevida
d) chapas enferrujadas (verso 15) – com ferrugem
e) burro fugido (verso 16) – desgarrado de



FÍSICA

31. Nas equações abaixo, as letras t, x e v representam, respectivamente, tempo, distância
percorrida e velocidade no movimento unidimensional, e a letra k, presente em todas elas,
representa uma constante com dimensões físicas apropriadas. Marque a alternativa que corresponde
a soma dos números que acompanham as equações que representam movimento com aceleração
constante.
(01) v = kx
(02) v = kt
(04) v2 = kx
(08) x = kt
(16) x = kt2

a) 03
b) 05
c) 12
d) 20
e) 22

32.. Um trem com destino a Belo Horizonte, parte da estação Pedro Nolasco, em Cariacica,  às 7
horas e percorre 57 km sem parar até chegar à Fundão, às 7 horas e 57 min, onde permanece parado
por mais 5 minutos. Depois de Fundão, o trem para por 5 minutos em cada uma das  28 próximas
estações antes de chegar à estação de Belo Horizonte, que dista 526 km da estação Pedro Nolasco.
Para saber o horário em que vai chegar à estação de Belo Horizonte, um passageiro utiliza
corretamente seus conhecimentos de matemática e física e, considerando a velocidade média do
trem igual para todos os trechos da viagem entre as cidades, calcula o  seu horário de chegada em
Belo Horizonte. O resultado que ele encontrou para o horário de chegada é mais próximo de:
a) 8 h e 46 min.
b) 9 h  e 14 mim.
c) 11 h e 9 min.
d) 16 h  e 14 min.
e) 18 h e 11 min.

33. Para abastecer uma residência, uma bomba retira água de um poço e enche uma caixa d'água
de 1000 litros, em 30 minutos. A diferença de nível entre água do poço e a entrada de água na caixa
é de 6 metros. Admitindo que não há perdas por atrito e , determine a potência da bomba em watts.
Dados: g = 10m/s2.
            dendidade da água: 1 kg/litro.
a) 1000
b) 2000
c) 3000
d) 4000
e) 5000

34. Um automóvel de massa 1200 kg, inicialmente com velocidade 72 km/h e que se move em
linha reta e em pista horizontal, é desacelerado uniformemente e atinge o repouso após percorrer 40
m. Determine, em newtons, o valor da força de atrito entre a pista e os pneus durante a brecada.
a) 1200 N
b) 2880 N
c) 6000 N
d) 12000 N
e) 15200 N



QUÍMICA

35. Sobre as propriedades da matéria, considere as afirmativas a seguir:

I. O bronze é uma substância pura.
II. Apesar de possuir constituição variada, o sangue é uma mistura homogênea.
III. O ponto de fusão de uma mistura eutética é invariável.
IV. O sistema água/gelo é uma mistura heterogênea.
V. A combustão de certo líquido, gerando produtos gasosos, é um fenômeno físico.

São FALSAS as afirmativas:

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

36. O íon A3-, de número atômico 15, é isoeletrônico do íon B2+; B2+ é isótono de 19C que, por sua
vez, é isóbaro de 18D, que possui número de massa igual a 39. Qual é o número de massa de B2+ ?

a) 30
b) 31
c) 36
d) 40
e) 42

37. As cores brilhantes dos fogos de artifício são produzidas pela queima de diferentes substâncias
químicas. A queima de sais de bário, por exemplo, produz uma chama de cor avermelhada. Isso se
deve às transições que os elétrons da camada de valência do bário sofrem durante o aquecimento ao
qual são submetidos.
A respeito da configuração eletrônica do cátion bivalente de bário presente nos fogos de artifício,
assinale a alternativa correta:

Dado: número atômico do Bário = 56.

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 6s2

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 6s1

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8 5p6 6s2

38. Os elementos químicos são organizados na tabela periódica de acordo com suas propriedades
físicas e químicas e estas dependem da distribuição de seus elétrons. Os elementos de números
atômicos Z = 17, Z = 19 e Z = 36 correspondem, respectivamente, aos grupos:

a) VIIA, IA e VIIIA
b) VIA, IIIB e VA
c) IA, IIB e IA
d) VIIA, IIA e VIIIA
e) VIIA, IIIB e IA





BIOLOGIA

39.

Assinale a alternativa incorreta em relação ao ser vivo acima citado:

a) no ciclo de vida de alguns Cnidários, há alternância de gerações entre as fases de pólipos e
medusas.
b) os acidentes comuns com Cnidários são causados pelas medusas, livre – natantes, que
aproximam-se das praias.
c) as queimaduras ocorrem devido a um líquido urticante que está presente num tipo especial de
célula, presente nos tentáculos, que se chama cnidócito ou nematocisto.
d) a função principal dos cnidócitos é a captura de presas e também a proteção.
e) Poríferos e Cnidários são semelhantes porque ambos não apresentam diferenciação em seus
tecidos.

40. Os meios de comunicação têm noticiado, frequentemente, que o Brasil está se tornando um
país de obesos. Os órgãos envolvidos com a saúde pública demonstram preocupação constante com
a dieta do povo brasileiro, pois o tradicional prato de “feijão, arroz, bife e salada” tem sido
substituído por comidas industrializadas e com alto teor calórico. Estima-se que o consumo de
feijão e de arroz caiu em torno de 30% nos últimos anos.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre componentes químicos da matéria viva, considere as
afirmativas a seguir:

I. O prato tradicionalmente consumido pelo brasileiro apresenta elementos essenciais ao
    metabolismo, como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais.

           II. A ingestão de proteínas é importante, pois participam da composição de muitas estruturas
               do nosso corpo e de substâncias fundamentais para o funcionamento do organismo, como
               os hormônios e os anticorpos.

          III. Os carboidratos são a principal fonte de energia para o organismo, ajudam na manutenção
                da temperatura do corpo e formam uma camada isolante sob a pele, que evita a perda de
                calor.

          IV. Para a alimentação ser considerada adequada, deve-se abolir carboidratos e lipídios uma
                vez que apresentam alto teor calórico e causam obesidade.

Estão corretas apenas as afirmativas:

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

Água viva ataca em Camburi.

Banhistas sofreram queimaduras e foram parar no hospital.
Concentração de animais na praia está maior por conta da reprodução

(Jornal “A Tribuna”, 23/10/07).



41. Dentre as várias afirmações abaixo, assinale a que não se refere aos vírus:

Erro! Argumento de opção desconhecido.
a) só conseguem se reproduzir dentro de uma célula hospedeira.
b) são capazes de provocar uma grande quantidade de doenças, como a febre amarela, a hepatite, a
poliomielite, a dengue, a AIDS.
c) sua forma é variável, mas todos possuem uma característica comum, que é a presença do material
genético dentro de uma cápsula.
d) possuem mecanismo próprio que permite utilizar a energia armazenada em sua célula.
e) são menores que qualquer outro organismo, sendo sua visualização possível com o uso de
microscópios eletrônicos.

42. O esquema representa o Sistema Nervoso Central. Assinale a alternativa que relaciona
corretamente o órgão à função por ele desempenhada:

a) 1 corresponde ao cérebro e coordena o tônus muscular.
b) 6 corresponde ao cerebelo, que se associa à memória, raciocínio, controle sensorial e motor.
c) 8 refere-se à medula e controla temperatura, balanço hídrico e pressão arterial.
d) 3 corresponde à hipófise e coordena a postura e alguns reflexos.
e) 7 refere-se ao bulbo, que é responsável pelo controle das funções vitais, como respiração,
    batimentos cardíacos, pressão sanguínea e deglutição.
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HISTÓRIA

43. Leia o texto abaixo, publicado em 10/07/2007, por polêmico colunista da revista Veja:

No comentário sobre cenas que ferem a “igualdade racial”, o colunista:

a)critica a Rede Globo pelas cenas de açoitamento de Sinhá Moça.
b)elogia as medidas antiracistas do Ministério Público da Bahia.
c)considera que se pode omitir, quando se faz necessário para a defesa da igualdade racial.
d)afirma que as idéias do promotor Almiro Soares ferem a dignidade da pessoa negra.
e)defende o princípio de que o combate ao racismo deve estar aliado à honestidade intelectual.

44. Leia os versos recolhidos em Canudos, por Euclides da Cunha:

Garantidos pela lei
Aqueles malvados estão
Nós temos as leis de Deus
Eles têm a lei do Cão!
Bem desgraçados são eles
Pra fazerem a eleição
Abatendo a lei de Deus
Implantando a lei do Cão!

Casamento vão fazendo
Para o povo iludir
Vão casar o povo todo
No casamento civil!
D.Sebastião já chegou
E traz muito regimento
Acabando com o civil
E fazendo o casamento!

O AntiCristo nasceu
Para o Brasil governar
Mas aí está o Conselheiro
Para dele nos livrar!
(CUNHA, Euclides da. Os
Sertões. 33 ed. Rio de
Janeiro: Francisco Alves,
1987, p. 139)

Fruto da profunda desigualdade social provocada pela miséria e a fome em que viviam
as populações rurais do Nordeste, o movimento de Canudos alimentava-se de algumas
crenças e atitudes que os versos destacam, quais sejam:

a)a pregação do divórcio e de um catolicismo liberal.
b)o sebastianismo e a oposição ao casamento civil.
c)a defesa do processo eleitoral brasileiro e a guerra contra a  “lei do Cão”.
d)a oposição à monarquia e ao catolicismo tradicional.
e)o apoio aos presidentes da República e a luta firme contra os revoltosos.

Na versão de Sinhá Moça do MP da Bahia, os escravos nunca apanhariam
O Ministério Público da Bahia denunciou a Rede Globo, que exibiu a novela Sinhá Moça, por
racismo. As cenas de açoitamento de Sinhá Moça, segundo o promotor Almiro Soares Filho, feriam a
dignidade da pessoa negra, minando o auto-respeito e a auto-imagem dos descendentes dos escravos.
Para defender os negros, o promotor eliminaria os abusos sofridos por eles. Na novela idealizada pelo
MP da Bahia os escravos nunca apanhariam. Independentemente da verdade histórica. A igualdade
racial jamais será conquistada com a impostura e desonestidade intelectual. Isso vale tanto para o
caso do professor Paulo Kramer como para a novela da Globo.(MAINARDI, Diogo. Disponível em:
<http://www.veja.abril.com.br.htm>.Acesso em: 03 nov. 2007)

http://www.veja.abril.com.br.htm>.Acesso


45. Leia o texto abaixo e, a seguir, marque a resposta correta:

Descrito no texto, o momento histórico brasileiro caracterizado pelos diferentes
tratamentos com relação às diversas classes sociais pode ser identificado como:

a)a Era Vargas, que estabeleceu um salário mínimo de baixo valor.
b)o governo Jânio Quadros, que tomou medidas anti-inflacionárias.
c)a administração Campos Sales, que realizou cortes orçamentários.
d)o governo Médici, responsável pelo chamado “milagre” econômico.
e)o primeiro mandato do presidente Lula, que deu continuidade ao Plano Real.

46. Diferentemente do que aconteceu na Revolução Francesa (1789), não foi a
burguesia que assumiu o poder na Revolução Russa de 1917, mas os líderes do
proletariado, que comandaram o processo revolucionário, forçando assim um
rompimento sócio-político e econômico nunca visto anteriormente. Analise as
afirmativas seguintes, sobre a Revolução Russa de 1917 e, em seguida, marque a
resposta correta.

I-a revolução de outubro de 1917 foi orientada pelos bolchevistas, socialistas radicais
liderados por Lênin e Trotski.
II-de início, o novo governo dirigido por Lênin nacionalizou as indústrias e os bancos
estrangeiros.
III-Lênin firmou um armistício com a Alemanha e retirou a Rússia do primeiro conflito
mundial.

Marque a resposta correta:

a)Todas as afirmativas são verdadeiras.
b)Todas as afirmativas são falsas.
c)Somente é verdadeira a afirmativa I.
d)Somente é verdadeira a afirmativa II.
e)Somente é verdadeira a afirmativa III.

O principal ideólogo (...) foi o economista Antonio Delfim Neto. (...) enquanto se promovia o
achatamento salarial dos trabalhadores mais humildes, buscava-se a expansão do poder de compra
dos trabalhadores mais especializados, basicamente da classe média. Os salários dos colarinhos-
brancos e os ganhos dos profissionais liberais da classe média subiram consideravelmente, bem como
as facilidades de crédito.(...) A economia brasileira internacionalizava-se em associação com o capital
estrangeiro. O Estado brasileiro agora era responsável por intermediar as relações entre a burguesia
nacional e a estrangeira. (VICENTINO, Cláudio e DORIGO, Gianpaolo. História para o Ensino
Médio. São Paulo: Scipione, 2006, p. 531,532)



GEOGRAFIA

47. O  século XXI é pautado por diferenças e desigualdades entre povos e nações. Das
afirmnativas abaixo uma não faz referência a desigualdades, assinale-a:

a) O continente asiático apresenta  em algumas regiões as maiores concentrações populacionais do
planeta e por outro lado grandes vazios demográficos.

b) O continente africano por sua vez apresenta áreas muito secas, e a região do rio Congo
apresenta-se com alta pluviosidade.

c) A Europa é o continente que não apresenta desigualdes sociais por causa da União Européia.
d) No continete americano, o Brasil apresenta-se como um país urbano e industrial e o Haiti por

sua vez apresenta-se como um país pobre e miserável,
e) Os EUA é um país rico  e desenvolvido e a República da Alemanha também pode se

classificada no mesmo nível.

48. O continente africano foi colonizado por países europeus, que permaneceram na região durante
alguns séculos. Um país  desse continente se destaca por ter vivido sob um esquema de
desigualdades, onde a minoria branca mantinha a maioria dos negros sob um tratamento altamente
desumano, foi a apartheid. Esse país é:

a) Angola.
b) Maçambique.
c) Nigpéria.
d) Egito.
e) Àfrica do Sul.

49. O Brasil é uma das grandes economias do planeta, e a principal da América Latina, porém
apresenta desigualdades na sociedade. Como  exemplo dessas desigualdades podemos assinalar a
seguinte proposição:

a) 10% da população concentra mais de 40% da renda nacional.
b) a região Norte apresenta elevada  densidade demográfia, enquanto a região Sul apresenta baixa

densidade.
c) o Estado de São Paulo é o que concentra a maior riqueza  do país, enquanto o Espírito Santo é o

maior em área.
d) a mata Atlântica  é a mais preservada do país, enquanto a floresta Amazônica é a mais

devastada, restando apenas cerca de 5% da área original.
e) a região Sul é a que apresenta o tipo climático mais quente e a região Norte é a mais fria.

50. O continente asiático  apresenta grandes diferenças. Como exemplo dessas diferenças,
podemos assinalar como verdadeira a seguinte proposição:

a) o mar Morto é a maior depressão absoluta e o Monte Evereste a maior altitude do planeta.
b) a China é país mais rico do continente e o Japão a nação menos desenvolvida.
c) a Índia possui a maior população e a Coréia do Sul, a nação mais desenvolvida.
d) a Rússia é o menor país do continente e a Argélia a mais populosa.
e) Taiwan é a o maior país em área da Ásia e o Japão o



PS 1 2006 - GABARITO TÉCNICO INTEGRADO COM ENSINO MÉDIO REGULAR
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 A 11 A 21 E 31 D 41 B
02 E 12 C 22 A 32 A 42 A
03 C 13 D 23 E 33 E 43 D
04 D 14 E 24 C 34 C 44 A
05 C 15 E 25 D 35 B 45 C
06 B 16 E 26 C 36 C 46 E
07 B 17 C 27 NULA 37 A 47 E
08 D 18 B 28 E 38 E 48 D
09 E 19 C 29 B 39 C 49 B
10 B 20 A 30 D 40 E 50 C

PS 6 2006 - GABARITO TÉCNICO  INTEGRADO COM ENSINO MÉDIO REGULAR
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 D 11 B 21 C 31 C 41 E
02 D 12 C 22 D 32 D 42 A
03 A 13 E 23 E 33 E 43 C
04 E 14 C 24 B 34 B 44 A
05 C 15 D 25 C 35 A 45 D
06 D 16 E 26 D 36 D 46 E
07 A 17 D 27 A 37 D 47 C
08 E 18 E 28 B 38 C 48 E
09 C 19 B 29 C 39 E 49 B
10 B 20 A 30 A 40 C 50 D



PS 7 2006 - GABARITO TÉCNICO INTEGRADO COM O ENSINO MÉDIO REGULAR
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 C 11 C 21 B 31 A 41 B
02 E 12 E 22 A 32 C 42 D
03 D 13 A 23 E 33 B 43 A
04 A 14 B 24 C 34 D 44 E
05 B 15 E 25 B 35 E 45 D
06 D 16 C 26 A 36 D 46 B
07 B 17 E 27 C 37 B 47 D
08 D 18 D 28 E 38 D 48 D
09 A 19 A 29 B 39 A 49 A
10 D 20 D 30 A 40 C 50 C

PS 1 2007 - TÉCNICOS INTEGRADOS COM ENSINO MÉDIO REGULAR
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 D 11 C 21 E 31 B 41 D
02 E 12 C 22 E 32 B 42 C
03 A 13 B 23 B 33 D 43 B
04 A 14 E 24 A 34 E 44 E
05 B 15 B 25 D 35 B 45 B
06 A 16 B 26 C 36 C 46 C
07 D 17 C 27 D 37 C 47 A
08 B 18 A 28 D 38 E 48 D
09 D 19 NULA 29 A 39 E 49 B
10 C 20 B 30 B 40 B 50 C



PS 6 2007 - TÉCNICOS INTEGRADOS COM ENSINO MÉDIO REGULAR
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 C 11 E 21 B 31 D 41 D
02 B 12 NULA 22 C 32 E 42 B
03 B 13 D 23 E 33 A 43 A
04 A 14 C 24 B 34 B 44 E
05 E 15 A 25 A 35 D 45 B
06 A 16 C 26 C 36 E 46 C
07 E 17 A 27 A 37 D 47 C
08 B 18 C 28 D 38 D 48 E
09 C 19 D 29 C 39 B 49 A
10 D 20 E 30 NULA 40 D 50 C

PS 1 2008 - TÉCNICOS INTEGRADOS COM ENSINO MÉDIO REGULAR
Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta

01 C 11 E 21 NULA 31 E 41 D
02 B 12 D 22 D 32 E 42 E
03 D 13 C 23 D 33 NULA 43 E
04 A 14 D 24 E 34 C 44 B
05 E 15 B 25 A 35 NULA 45 D
06 B 16 C 26 A 36 D 46 A
07 NULA 17 C 27 B 37 D 47 C
08 B 18 B 28 B 38 A 48 E
09 A 19 E 29 A 39 E 49 A
10 E 20 C 30 C 40 B 50 A


