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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA – QUESTÕES DE 01 A 10 
 

Leia atentamente o texto e faça o que se pede: 
LAR DESFEITO 
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José e Maria estavam casados há vinte anos e eram 
muito felizes um com o outro. Tão felizes que um dia, na 
mesa, a filha mais velha reclamou:  

— Vocês nunca brigam?  
José e Maria se entreolharam. José respondeu:  
— Não, minha filha. Sua mãe e eu não brigamos. 
— Nunca brigaram? — quis saber Vítor, o filho do meio.  
— Claro que já brigamos. Mas sempre fazemos as pazes.  
— Na verdade, brigas, mesmo, nunca tivemos. 

Desentendimentos, como todo mundo. Mas sempre nos demos 
muito bem...  

— Coisa mais chata — disse Venancinho, o menor.  
Vera, a filha mais velha, tinha uma amiga, Nora, que a 

deixava fascinada com suas histórias de casa. Os pais de Nora 
viviam brigando. Era um drama. Nora contava tudo para Vera. Às 
vezes chorava. Vera consolava a amiga. Mas no fundo tinha uma 
certa inveja. Nora era infeliz. Devia ser bacana ser infeliz assim. 
O sonho de Vera era ter um problema em casa para poder ser 
revoltada como Nora. Ter olheiras como Nora.  

Vítor, o filho do meio, frequentava muito a casa de Sérgio, 
seu melhor amigo. Os pais de Sérgio estavam separados.  
(...) O pai de Sérgio namorava uma moça do teatro. E a mãe 
de Sérgio recebia visitas de um senhor muito camarada que 
sempre trazia presentes para Sérgio. 

Venancinho, o filho menor, também tinha amigos com 
problemas em casa. A mãe de Haroldo, por exemplo, tinha se 
divorciado do pai do Haroldo e casado com um cara 
divorciado. O padrasto de Haroldo tinha uma filha de 11 anos 
que podia tocar o Danúbio Azul espremendo uma das mãos 
na axila, o que deixava a mãe do Haroldo louca. A mãe do 
Haroldo gritava muito com o marido.  

Bacana.  
— Eu não aguento mais esta situação — disse Vera, na 

mesa dramática.  
— Que situação, minha filha?  
— Essa felicidade de vocês!  
— Vocês deviam ter o cuidado de não fazer isso na nossa 

frente — disse Vítor.  
— Mas nós não fazemos nada!  
— Exatamente.  
Venancinho batia com o talher na mesa e reivindicava:  
— Briga. Briga. Briga.  
José e Maria concordavam que aquilo não podia 

continuar. Precisavam pensar nas crianças. Antes de mais 
nada, nas crianças. Manteriam uma fachada de desacordo, 
ódio e desconfiança na frente deles, para esconder a 
harmonia. Não seria fácil. Inventariam coisas. Trocariam 
acusações fictícias e insultos. 
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Tudo para não traumatizar os filhos.  
— Víbora, não! — gritou Maria, começando a erguer-

se do seu lugar na mesa com a faca serrilhada na mão.  
José também ergueu-se e empunhou a cadeira.  
— Víbora, sim! Vem que eu te arrebento.  
Maria avançou. Vera agarrou-se ao seu braço.  
— Mamãe. Não!  
Vítor segurou o pai. Venancinho, que estava de boca 

aberta e os olhos arregalados desde o começo da 
discussão — a pior até então —, achou melhor pular da 
cadeira e procurar um canto neutro da sala de jantar.  

Depois daquela cena, nada mais havia a fazer. O 
casal teria que se separar. Os advogados cuidariam de 
tudo. Eles não podiam mais nem se enxergar.  

Agora era Nora que consolava Vera. Os pais eram 
assim mesmo. Ela tinha experiência. A família era uma 
instituição podre. Sozinha, na frente do espelho, Vera 
imitava a boca de desdém de Nora.  

— Podre. Tudo podre.  
E esfregava os olhos, para que ficassem vermelhos. 

Ainda não tinha olheiras, mas elas viriam com o tempo. 
Ela seria amarga e agressiva. A pálida filha de um lar 
desfeito. Um pouco de pó-de-arroz talvez ajudasse.  

Vítor e Venancinho saíam aos domingos com o pai. 
Uma vez foram ao Maracanã junto com Sérgio, o pai do 
Sérgio e a namorada do pai do Sérgio, a moça do teatro. 
O pai do Sérgio perguntou se José não gostaria de 
conhecer uma amiga da sua namorada. Assim poderiam 
fazer mais programas juntos. José disse que achava que 
não. Precisava de tempo para se acostumar com sua 
nova situação. Sabe como é.  

Maria não tinha namorado. Mas no mínimo duas 
vezes por semana desaparecia de casa, depois voltava 
menos nervosa. Os filhos tinham certeza de que ela ia 
se encontrar com um homem.  

— Eles desconfiam de alguma coisa? - perguntou José.  
— Acho que não — respondeu Maria.  
Estavam os dois no motel onde se encontravam, no 

mínimo duas vezes por semana, escondidos.  
— Será que fizemos o certo?  
— Acho que sim. As crianças agora não se sentem 

mais deslocadas no meio dos amigos. Fizemos o que 
tinha que ser feito.  

— Será que algum dia vamos poder viver juntos 
outra vez?  

— Quando as crianças saírem de casa. Aí então 
estaremos livres das convenções sociais. Não 
precisaremos mais manter as aparências. Me beija.  

(VERÍSISSIMO, Luiz Fernando. As mentiras que os Homens contam. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000, p.139-142).  
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01. A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar que a alternativa que representa o seu principal objetivo 

comunicativo é: 

 

a) representar, imparcialmente, a configuração familiar dos tempos atuais, pois o narrador não se 

compromete ao narrar os fatos. 

b) criticar, explicitamente, as influências negativas da vida moderna na estruturação familiar, já que polemiza 

as convenções sociais. 

c) publicizar um tipo de situação, como o fato dos desencontros familiares, ainda desconhecida da maior 

parte da população. 

d) construir, por meio da representação de uma circunstância irônica, um olhar crítico em relação à nova 

organização familiar. 
 

 

02. Em relação à abordagem da temática do texto, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) infere-se que o título do texto representa os problemas vivenciados no cotidiano familiar. 

b) percebe-se (linhas 13–24) uma reação pouco usual dos filhos frente aos seus problemas. 

c) constata-se uma desvalorização, por parte do autor, da constituição tradicional de família. 

d) observa-se que a questão da convenção social é trazida como ponto de reflexão no texto. 
 

 

03. Quanto ao gênero do texto em questão, pode-se afirmar que se trata de: 

 

a) conto, já que se apresenta marcado por uma estrutura narrativa configurada por um registro formal e de 

pequena extensão. 

b) crônica, pois ao narrar uma história, a partir de um fato específico, suscita uma reflexão geral sobre o 

tema em uma pequena narrativa. 

c) relato, uma vez que há uma estrutura narrativa tradicional com relatos da vida dos personagens, contando 

seus anseios e fatos específicos. 

d) depoimento, já que se percebe uma estrutura narrativa que contempla os motivos que levaram a que o lar 

fosse desfeito. 
 

 

04. “Vera consolava a amiga. Mas no fundo tinha uma certa inveja. Nora era infeliz. Devia ser bacana ser infeliz 

assim.” (linhas 16-17) 
 

Na passagem acima, a relação semântica que se estabelece entre a segunda e a terceira orações é 

semelhante à estabelecida entre as orações: 
 

a) “José e Maria concordavam que aquilo não podia continuar. Precisavam pensar nas crianças.” (linha 43-44) 

b) “Trocariam acusações fictícias e insultos. Tudo para não traumatizar os filhos.” (linha 47-48) 

c) “Maria não tinha namorado. Mas no mínimo duas vezes por semana desaparecia de casa.” (linha 80-81) 

d) “Quando as crianças saírem de casa. Aí então estaremos livres das convenções sociais.” (linha 94-95) 
 

 

05. Leia o trecho abaixo: 
 

“E esfregava os olhos, para que ficassem vermelhos. Ainda não tinha olheiras, mas elas viriam com o tempo. 

Ela seria amarga e agressiva. A pálida filha de um lar desfeito. Um pouco de pó-de-arroz talvez ajudasse.” 

(linha 68-71) 
 

Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a: 
 

a) olheiras/olheiras. 

b) filha/filha. 

c) olheiras/filha. 

d) filha/olheiras. 
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06. Considere o trecho a seguir:  
 

“Venancinho, o filho menor, também tinha amigos com problemas em casa. A mãe de Haroldo, por exemplo, 

tinha se divorciado do pai do Haroldo e casado com um cara divorciado. O padrasto de Haroldo tinha uma 

filha de 11 anos que podia tocar o Danúbio Azul espremendo uma das mãos na axila, o que deixava a mãe 

do Haroldo louca. A mãe do Haroldo gritava muito com o marido.  

Bacana.” (linhas 25-32) 
 

O termo sublinhado emite um posicionamento da situação descrita por parte: 
 

a) de Venancinho. 

b) dos amigos de Venancinho. 

c) de Haroldo. 

d) do narrador do texto. 
 
 

07. Observe a charge: 

  
(PAIVA, M. Minha filha, meu tesouro. O Globo, 21 de novembro de 2007) 

 

Subentende-se, no diálogo entre a filha e o pai, que: 
 

a) há na fala da filha um pedido para sair do castigo, pois ela usa o argumento da impunidade. 

b) há na fala do pai uma insinuação de que a filha definitivamente não sairá do castigo. 

c) há na fala do pai uma tentativa de convencimento da permanência da filha no castigo. 

d) há no título da charge uma preocupação do pai com a formação da personalidade da filha. 
 
 

08. Levando-se em consideração a ideia central do texto Lar desfeito, de Veríssimo, e a ideia central do conjunto 

de contos de Laços de família, de Clarice Lispector, têm-se as seguintes proposições: 
 

I. Tanto o texto de Veríssimo, quanto a obra de Clarice Lispector representam uma nova configuração 

familiar, a dos tempos modernos, com sua típica inversão de papeis entre homens e mulheres. 

II. As mães representadas no conto Laços de família e no texto Lar desfeito apresentam como 

preocupação principal a felicidade dos filhos e da família, de uma forma geral. 

III. Em Feliz Aniversário, a personagem principal, tal qual os pais do texto Lar desfeito, de Veríssimo, 

demonstra-se adaptável às mudanças sociais no círculo familiar. 

IV. Tanto os pais do texto Lar desfeito, de Veríssimo, quanto a personagem principal do conto Amor, de 

Clarice Lispector, esforçam-se, cada um a sua maneira, para manter a estabilidade familiar. 
 
Das proposições acima, estão CORRETAS apenas: 

 

a) II e III. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I e IV. 



4 GABARITO 1 1
o
 DIA COLUNI/2012 ─ UFV

 

09. Com relação à construção das narrativas de Laços de família, de Clarice Lispector, é CORRETO afirmar 

que: 

 

a) a marca temporal dos contos é, preferencialmente, de ordem cronológica, o que se verifica pela nítida 

preocupação em narrar fatos sequenciais. 

b) a autora usa sempre mulheres como narradoras de suas histórias, o que garante uma sensibilidade 

feminina à obra, ou seja, uma visão da mulher sobre a família e a sociedade. 

c) a autora optou por usar sempre narradores(as) em primeira pessoa, o que garante maior possibilidade de 

investigação psicológica no decorrer da narrativa. 

d) as falas em discurso direto não são frequentes, uma vez que a ênfase das narrativas não está no diálogo 

que se estabelece na interação entre os sujeitos, mas sim em reflexões pessoais/íntimas. 

 

 

10. Levando-se em consideração o universo representado em todos os contos de Laços de família, percebe-se 

que os laços familiares são constituídos, a princípio, de afeto, carinho e cuidado, sentimentos esses que 

acabam por se manifestar também sob a crença de pertencimento e domínio entre membros do círculo 

familiar. O trecho que melhor evidencia essa constante da obra é: 

 

a) “E considerou a cruel necessidade de amar. Considerou a malignidade do nosso desejo de ser feliz. 

Considerou a ferocidade com que queremos brincar. E o número de vezes em que mataremos por amor. 

(...) No coração de cada membro da família nasceu, nostálgico, o desejo de ter para si aquela coisa miúda 

e indomável, aquela coisa salva de ser comida, aquela fonte permanente de caridade.” (trecho do conto A 

menor mulher do mundo, p. 71 e 72) 

b) “Não olhava para ninguém. Contrita como no dia em que no meio de todo o mundo tudo o que tinha na 

bolsa caíra no chão e tudo que tivera valor enquanto secreto na bolsa, ao ser exposto na poeira da rua, 

revelara a mesquinharia de uma vida íntima de precauções: pó de arroz, recibo, caneta-tinteiro, ela 

recolhendo do meio-fio os andaimes de sua vida.” (trecho do conto O búfalo, p. 129 e 130) 

c) “Sentado na chapada, sua cabeça matemática estava fria e inteligente. Só agora ele parecia 

compreender, em toda sua gélida plenitude, que fizera com o cão algo realmente impune e para sempre. 

Pois ainda não haviam inventado castigo para os grandes crimes disfarçados e para as profundas 

traições. Um Homem ainda conseguia ser mais esperto que o Juízo Final.” (trecho do conto O crime do 

professor de matemática, p. 124) 

d) “— Você não é uma mulher e todo salto é de madeira. 

Até que, assim como uma pessoa engorda, ela deixou, sem saber por que processo, de ser preciosa. Há 

uma obscura lei que faz com que se proteja o ovo até que nasça o pinto, pássaro de fogo. E ela ganhou 

os sapatos novos.” (trecho do conto Preciosidade, p. 93) 
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CIÊNCIAS – QUESTÕES DE 11 A 24 
 
11. Aline estava em sua casa realizando um trabalho de ciências. Ela dispunha de um ímã em forma de barra, 

um clipe de aço, uma placa de alumínio, uma borracha, um prego e um fio de cobre. Ao aproximar o ímã dos 
materiais que dispunha, ela percebe que: 
 
a) o ímã atrai o prego com apenas um de seus polos.  
b) o ímã atrai o clipe de aço, a placa de alumínio, o prego e o fio de cobre.  
c) o prego fica imantado atraindo o clipe quando está encostado no ímã. 
d) o ímã cai, quebra-se ao meio e separa-se em dois polos diferentes.  
 
 

12. Os vidros escurecidos com película refletem muita luz e deixam passar uma pequena parcela através deles. 
Carol, com seu carro de vidros fechados e escurecidos, dentro do limite permitido pela lei, com 45% de 
transparência, parou em um semáforo, quando Lucas, em sua moto, em um dia claro, para ao seu lado e 
tenta observá-la. A maior parte da luz que atinge os olhos do motociclista provém da luz: 
 
a) interna, emitida pela jovem motorista.  
b) externa, refletida pelos vidros do carro. 
c) interna, transmitida de dentro do carro para fora.  
d) externa, emitida pelos vidros do carro. 
 
 

13. Formigas cortadeiras deslocam-se em uma trilha, num gramado, carregando cascas de laranja e folhas. 
Tendo em vista as diferenças de peso das cargas, elas percorrem em tempos diferentes a mesma distância. 
O percurso AB que a formiga realiza é representado pela linha tracejada na figura a seguir.  

 
Mateus registrou o tempo que 5 formigas gastam para realizar este percurso e encontrou 1400, 1500, 1200, 
1800 e 1600 segundos. 
 
Pode-se afirmar que o valor aproximado da velocidade média destas formigas é igual a: 
 
a)   3,0 cm/s 
b) 15,0 cm/s 
c)   2,0 cm/s 
d)   1,5 cm/s 

A. Partida  

B. Chegada 

24 m 

18 m 
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14. A variação de temperatura sofrida por um corpo depende do material do qual é feito, é diretamente 

proporcional à quantidade de calor que ele recebe e inversamente proporcional à sua massa. 
Desconsiderando mudanças nos estados físicos dos corpos e considerando dois corpos de mesmo material, 
é CORRETO afirmar que: 
 
a) se ambos têm mesma massa, terão mesma variação de temperatura quando receberem diferentes 

quantidades de calor. 
b) se ambos têm mesma massa, terão mesma variação de temperatura quando receberem mesmas 

quantidades de calor. 
c) se ambos têm massas diferentes, terão mesma variação de temperatura quando receberem mesmas 

quantidades de calor. 
d) se ambos têm massas diferentes, terão sempre diferentes variações de temperatura quando receberem 

diferentes quantidades de calor. 
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15. Este ano estamos comemorando os 100 anos do Prêmio Nobel de Química da Madame Curie. Essa 

cientista, além de outras contribuições à ciência, descobriu dois elementos químicos: o rádio (Ra) e o 
polônio (Po). Um dos isótopos do rádio tem número de massa igual a 230. O número de nêutrons desse 
isótopo é: 
 
a) 230 
b) 142 
c)   88 
d) 318 
 
 

16. Observe o experimento a seguir: ao jogar uma bolinha de naftalina (usada contra traças e baratas, e que 
deixa um forte cheiro nas roupas) em um recipiente com água, ela afunda (Figura 1). Adicionando-se, logo 
em seguida, um comprimido efervescente na água, a naftalina sobe (Figura 2) e fica boiando por algum 
tempo (Figura 3). Posteriormente, a naftalina afunda (Figura 4) e não volta mais a boiar. 
 

    
 

Figura 1 
 

Figura 2 
 

Figura 3 
 

Figura 4 
 
Considere as afirmativas abaixo: 
 
I. A naftalina afunda, pois sua densidade é maior do que a da água. 
II. A naftalina dissolve na água, fica mais leve e passa a boiar. 
III. A naftalina flutua porque a densidade do líquido é alterada definitivamente, tornando-se maior que a da 

naftalina. 
IV. O gás desprendido na reação do comprimido com a água adere à superfície da naftalina e a faz boiar. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS: 
 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I e IV. 
d) II e III. 
 
 

17. As pilhas são dispositivos que utilizam reações químicas para gerar corrente elétrica. No século XIX, o inglês 
John Daniell construiu uma pilha que foi usada em sistemas telegráficos, gerando energia a partir da 
seguinte reação:  

Zn (s) + CuSO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + Cu (s) 
 
Esta reação envolve transferência de elétrons transformando Zn em Zn2+ e Cu2+ em Cu. 
 
De acordo com as informações anteriores, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
a) A transferência de elétrons pode ser explicada com base no modelo atômico de Dalton. 
b) A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. 
c) A transformação do metal zinco em um cátion envolve a perda de elétrons. 
d) A solução aquosa de sulfato de zinco (ZnSO4) pode ser separada do cobre metálico por filtração. 
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18. Leia o texto abaixo: 

 
Bahia inicia uso de inseto transgênico contra dengue 

 
Em busca de um novo método para a erradicação do mosquito Aedes aegypti, pesquisadores estão soltando uma versão 

transgênica do inseto em bairros de Juazeiro (BA). Os cientistas misturam material genético de drosófilas, conhecidas popularmente 

como moscas-das-frutas, ao do A. aegypti. A transformação faz com que seus filhotes produzam uma proteína que causa sua morte 

ainda no estágio larval ou de pupa (a fase de casulo).  
 

 
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/880408-bahia-inicia-uso-de-inseto-transgenico-contra-dengue.shtml. 

 Acesso em: 25 ago. 2011. Adaptado.) 
 
O texto informa também que nas Ilhas Caymã houve uma redução de 80% nas populações de mosquitos e que 
países como França, Itália, Estados Unidos, Tailândia e Cingapura aprovaram a importação desses animais.  
 
A respeito desta notícia, foram elaboradas as seguintes afirmativas: 
 
I. Os mosquitos transgênicos trazem como vantagens adicionais, além de uma grande redução da 

incidência desta doença, a substituição do uso de inseticidas e larvicidas, diminuindo, assim, a poluição 
ambiental. 

II. A liberação de espécimes do Aedes aegypti nessas regiões não apresentaria, a princípio, o risco de 
aumento da incidência da dengue, pois os machos não se alimentam de sangue e, portanto, não 
transmitem a doença. 

III. As fêmeas, ao cruzarem com estes machos, tornam-se transgênicas e, consequentemente, seus 
descendentes também serão transgênicos.  

 
São VERDADEIRAS as afirmativas: 
 
a) I, II e III. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III apenas. 
 
 

19. A atividade sexual envolve, desde o início, um conjunto de decisões e informações que são necessárias para 
que se mantenha a saúde e para que não ocorra uma gravidez não planejada. Um método contraceptivo que 
impede a formação de gametas e um que previne doenças sexualmente transmissíveis (DST) são, 
respectivamente: 
 
a) a pílula anticoncepcional e o preservativo. 
b) a vasectomia e o diafragma. 
c) o dispositivo intra-uterino (DIU) e o preservativo. 
d) a laqueadura e o diafragma. 
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20. Os genes que herdamos, sejam eles dominantes ou recessivos, podem estar localizados nos cromossomos 

autossomos ou nos cromossomos sexuais. Denominam-se “genes de herança autossômica” aqueles 
localizados em cromossomos autossomos. Mas, para os genes localizados nos cromossomos sexuais, há 
uma diferença: aqueles localizados no cromossomo X são denominados “genes de herança ligada ao sexo” 
e aqueles presentes no cromossomo Y, denominados de “genes de herança restrita ao sexo”. A análise de 
membros de diferentes famílias afetados pela hemofilia permitiu aos pesquisadores determinarem, por 
exemplo, que a hemofilia é um exemplo de doença recessiva ligada ao sexo.  
 
Considerando um casal normal para a hemofilia que teve seis crianças, quatro delas normais e duas 
hemofílicas, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) a mãe das crianças é heterozigótica para a hemofilia. 
b) o gene recessivo está presente na avó paterna das crianças. 
c) as crianças do sexo feminino têm fenótipo normal. 
d) a probabilidade de esse casal ter outra criança hemofílica é de 25%. 
 
 

21. O Brasil possui uma enorme extensão territorial e apresenta, assim, clima e solos muito variados. Em função 
dessas características, há também uma grande diversidade de biomas. 
 
Marque a alternativa que relaciona INCORRETAMENTE um bioma brasileiro com algumas de suas 
características: 
 
a) Floresta Amazônica: floresta tropical com enorme biodiversidade vegetal e animal. Nesse bioma, o clima é 

quente e úmido. Constitui uma grande reserva de água doce do nosso planeta. A floresta sofre com o 
desmatamento motivado pela extração ilegal de madeira e por causa de atividades agrícolas. 

b) Cerrado: na região onde esse bioma predomina o clima é quente e há períodos de chuva e de seca. São 
comuns os incêndios espontâneos. É típica a presença de gramíneas, arbustos e árvores de caules 
retorcidos e raízes longas. É muito comum a derrubada do cerrado para a plantação de soja. 

c) Pantanal: uma das maiores planícies alagáveis do mundo em razão das enchentes dos diversos rios que 
banham esse bioma. Possui um período bem definido de chuvas intensas e uma fauna muito rica, 
especialmente aves. O Pantanal vem sendo devastado por práticas agrícolas inadequadas. 

d) Caatinga: presente em regiões quentes, com chuvas irregulares e estações secas e prolongadas. 
Apresenta plantas adaptadas ao clima seco como as cactáceas e uma pequena diversidade animal. 
Possui solos pobres em nutrientes. O manejo indevido da vegetação está causando a desertificação. 

 
 

22. Por vezes, ao se depararem com algum grande problema ou mistério sem solução aparente, as pessoas 
costumam se conformar dizendo: "Ora, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha?". Mas esse “mistério” tem 
resposta, pois sendo a galinha uma ave, do ponto de vista biológico e evolutivo, é CORRETO afirmar que 
surgiu primeiro: 
 
a) a galinha, pois o ovo surgiu nas aves posteriormente. 
b) o ovo, pois as aves descendem dos répteis, que punham ovos. 
c) o ovo, que deu origem às aves e, posteriormente, aos répteis. 
d) a galinha, pois os répteis que originaram as aves não punham ovos. 
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23. De acordo com a árvore filogenética abaixo, um grupo de algas verdes primitivas foi ancestral não só das 

algas verdes atuais, como, possivelmente, de todas as plantas.  
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Considerando essa informação, é INCORRETO afirmar que algas e plantas têm em comum: 
 
a) clorofila como pigmento fotossintetizante. 
b) parede celular com celulose como componente estrutural. 
c) glicogênio como reserva energética. 
d) cloroplasto como organela responsável pela fotossíntese. 
 
 

24. O Sangue é considerado um tipo de tecido conjuntivo por apresentar células separadas por grande 
quantidade de matriz extracelular - o plasma sanguíneo, um líquido amarelado, constituído de água, sais 
minerais e diversas proteínas. No corpo de uma pessoa com cerca de 70 Kg, há pouco mais de 5,5 L de 
sangue, que contém, aproximadamente, 45 bilhões de glóbulos brancos (leucócitos), 1,5 trilhão de plaquetas 
e 30 trilhões de glóbulos vermelhos (hemácias ou eritrócitos). O sangue exerce importantes funções, como 
transporte de diversas substâncias, defesa e manutenção do equilíbrio dinâmico dos líquidos corporais e 
demais tecidos. 
 
Sobre as células do sangue e as plaquetas de uma pessoa, foram feitas as seguintes afirmativas:  
 
I. O transporte de O2 ocorre graças à presença de hemoglobina no interior dos glóbulos vermelhos. 
II. Os glóbulos vermelhos dos seres humanos são anucleados, assim como nos demais mamíferos e 

também nas aves. 
III. O número de glóbulos brancos diminui no sangue das pessoas com doenças infecciosas, como 

pneumonia, tuberculose e sarampo. 
VI. As plaquetas são importantes na defesa do organismo contra o câncer e infecções bacterianas e virais. 
V. Os alimentos ricos em ferro são úteis para o sangue, evitando a anemia e garantindo a eficiência na 

distribuição de O2 pelos glóbulos vermelhos. 
 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
a) I e V. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) IV e V. 
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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 25 A 34 

 
25. Por meio de uma pesquisa realizada na pequena cidade de Culturosa, verificou-se que 2000 pessoas 

assinam os jornais União e Complementar, 900 assinam os jornais União e Intersecção, 1300 assinam os 
jornais Complementar e Intersecção, 2800 assinam o jornal União, 3000 assinam o jornal Complementar, 
3900 assinam os jornais União ou Complementar ou Intersecção e 600 assinam os jornais União, 
Intersecção e Complementar, simultaneamente. Sabe-se, ainda, que 100 pessoas não assinam quaisquer 
destes três jornais. Com base nestas informações é CORRETO afirmar que o número de pessoas que 
assinam apenas o jornal Intersecção é: 
 
a) 1700. 
b)   500. 
c)   300. 
d)   100. 
 
 

26. Se   ...2666,0    
1x

8
=

+
    e      

y

1
    

3y

2
=

−
 ,   é CORRETO afirmar que x e y: 

 
a) são números primos entre si. 
b) são números positivos. 
c) são múltiplos de 3. 
d) são números irracionais. 
 
 

27. Alfa, Beta e Gama são colecionadores de figurinhas. Como Alfa e Beta têm mais figurinhas do que Gama, 
resolveram doar algumas figurinhas para Gama, desde que ele, seguindo os passos descritos abaixo, 
acertasse o desafio: 
 
I. Determine a soma das figurinhas de Alfa e Beta e multiplique pela diferença entre as figurinhas de Alfa 

e Beta. 
II. A este resultado, adicione o quadrado da soma das figurinhas de Alfa e Beta. 
III. Divida o resultado obtido pela soma das figurinhas de Alfa e Beta multiplicada pelo dobro das figurinhas 

de Alfa. 
IV. Some à expressão obtida a raiz quinta de 32. 
V. Simplifique a expressão encontrada. 
 
Sabendo-se que Gama aumentou sua coleção de figurinhas, é CORRETO afirmar que o valor encontrado 
por ele foi: 
 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
 
 

28. Sabe-se que num certo país ocorreu um desfalque no Ministério dos Transportes com um grande desvio de 
dinheiro. O governo conseguiu recuperar 50% do valor desviado e aplicou esta quantia a uma taxa de 5% ao 
mês, durante três meses, a juros simples. O rendimento desta aplicação foi usado para premiar os 
ganhadores da Olimpíada de Matemática. É CORRETO afirmar que o valor da premiação correspondente à 
percentagem do valor recuperado é igual a: 
 
a) 5%. 
b) 7,5%. 
c) 12%. 
d) 15%. 
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29. Um colégio promoveu um passeio a um parque de diversões com alunos do Ensino Fundamental I, 

Fundamental II e Médio. Uma organização não governamental (ONG) estava presente na entrada do parque 
e, como colaboração, oferecia adesivos a um preço unitário de R$ 0,10 para o Ensino Fundamental I,         
R$ 0,20 para o Ensino Fundamental II e R$ 0,30 para o Ensino Médio. Observou-se que metade dos alunos 
do Ensino Fundamental I, um quarto dos alunos do Ensino Fundamental II e um terço dos alunos do Ensino 
Médio que participavam do passeio compraram um adesivo cada. Notou-se também que o número de alunos 
do Ensino Fundamental II presentes que não compraram os adesivos foi o triplo do número de alunos do 
Ensino Fundamental I que não compraram adesivos e o número de alunos do Ensino Médio presentes que 
não compraram adesivo foi o dobro do número de alunos do Ensino Fundamental I que não compraram 
adesivos. Sabendo-se que a ONG arrecadou R$ 60,00 na venda de adesivos para esses alunos, é 
CORRETO afirmar que o número de alunos do Ensino Fundamental I, Fundamental II e Médio, 
respectivamente, que participaram do passeio é: 
 
a) 200; 400; 300. 
b) 200; 300; 400. 
c) 150; 330; 310. 
d) 150; 310; 330. 
 
 

30. No ano de 2011, um sitiante plantou 10 hectares de feijão e contratou 2 trabalhadores para colher sua 
produção. Trabalhando 6 horas por dia, os trabalhadores concluíram a colheita em 5 dias. Para o ano de 
2012, ele tem por meta aumentar a sua produção e planeja plantar 14 hectares de feijão, contratar 3 
trabalhadores e terminar a colheita com 8 dias de trabalho. Para que esse objetivo seja alcançado, é 
CORRETO afirmar que os trabalhadores deverão trabalhar por dia: 
 
a) 3 horas e 30 minutos. 
b) 3 horas e 50 minutos. 
c) 4 horas e 30 minutos. 
d) 4 horas e 50 minutos. 
 
 

31. Duas retas AB e CD são concorrentes no ponto P. Sabendo-se que o triângulo ACP possui área de 150 cm2 
e que o triângulo BPD possui área de 294 cm2, é CORRETO afirmar que a soma dos semi-perímetros dos 
triângulos ACP e BPD é igual a:  
 
a) 35. 
b) 42. 
c) 72. 
d) 54. 
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32. Pedro guarda sua coleção de bolinhas de gude em duas caixas. Certo dia, resolveu organizá-la da seguinte 
forma: 
 
I. Retirou da primeira caixa certa quantidade de bolinhas e colocou-as na segunda caixa de tal forma que 

a segunda caixa ficou com o dobro de bolinhas que tinha. 
II. Em seguida, retirou da segunda caixa certa quantidade de bolinhas e colocou-as na primeira caixa de 

tal forma que a primeira caixa ficou com o dobro de bolinhas que tinha. 
 
Feito isso, Pedro observou que as duas caixas continham, cada uma, 80 bolinhas. É CORRETO afirmar que 
a primeira e a segunda caixa tinham, inicialmente: 
 
a) 100 bolinhas e 60 bolinhas. 
b)   90 bolinhas e 70 bolinhas. 
c)   80 bolinhas e 40 bolinhas. 
d)   90 bolinhas e 40 bolinhas. 
 
 

33. Sabendo-se que (x, y) é a solução do sistema 
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  , é CORRETO afirmar que y - x é igual a: 

a) 20. 
b) 28. 
c) 32. 
d) 24. 
 
 

34. Florisbela reformou seu jardim e construiu uma nova jardineira na forma de um paralelepípedo retângulo, 
cujas dimensões são: 1 m de comprimento, 40 cm de largura e 20 cm de altura. Suponha que 1kg de terra 
preparada para plantio ocupe um volume de 3,2 dm3. Logo, para encher totalmente a jardineira, é 
CORRETO afirmar que a quantidade de terra que Florisbela deverá utilizar é: 
 
a) 25 kg. 
b) 2,5 kg. 
c) 3,2 kg. 
d) 32 kg. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 35 A 41 
 
35. A Primeira Guerra Mundial foi motivada por diversas razões, sendo que uma das mais importantes foi 

resultante: 
 
a) da expansão imperialista e do colonialismo de alguns países europeus. 
b) da eclosão da Revolução Russa e do processo de difusão do socialismo. 
c) do enfraquecimento da Liga das Nações e do expansionismo norte-americano. 
d) da crise do capitalismo liberal e da expansão colonialista japonesa na África. 
 
 

36. Observe as imagens abaixo: 
 

Imagem I 

 
 

O comício das Diretas já na Candelária, Rio de Janeiro. Foto: Hipólito Pereira 
(Disponível em: htttp://www.blogdolenildo.com. Acesso em: 05 set. 2011) 

Imagem II 

  
 

Comício de João Goulart na Central do Brasil, Rio de Janeiro. 
 (Disponível em: htttp://www.recantodasletras.com.br/resenhas/1125709. 

Acesso em: 05 set. 2011) 

 

Imagem III 

 
 

Cabeças do bando de Lampião (Disponível em: htttp://wwwcondpl.com.br.  
Acesso em: 05 set. 2011) 

 

Imagem IV 

 
 

Assassinato do Jornalista Wladimir Herzog por torturadores no Quartel 
General do II Exército (Disponível em: htttp://colunas.epoca.globo.com. 

Acesso em: 05 set. 2011) 
 
Marque a alternativa que corresponde à sequência temporal CORRETA dos acontecimentos históricos a que 
essas imagens se reportam: 
 
a) I, II, III e IV. 
b) III, II, IV e I. 
c) II, III, IV e I. 
d) III, II, I e IV. 
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37. Assinale a alternativa que aponta semelhanças políticas entre o Estado Novo (1937-1945) e o regime militar 

instaurado no Brasil a partir de 1964: 
 
a) Regimes políticos que não tiveram o apoio das instâncias jurídicas brasileiras para usar a força e a 

violência no combate aos supostos inimigos da nação. 
b) Regimes políticos que não podem ser incluídos no regime constitucional e no Estado de Direito, pois 

violam os princípios democráticos e a vigência do pluripartidarismo.  
c) Regimes políticos arbitrários que suprimiram as Constituições e todas as garantias constitucionais em 

relação à liberdade e ao indivíduo. 
d) Regimes políticos em que a violação dos direitos e das liberdades individuais foi realizada com apoio das 

instituições jurídicas do Estado Brasileiro.  
 
 

38. Em 2011, a China foi reconhecida como a segunda economia mundial, uma vez que o seu Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2010 superou pela primeira vez o do Japão. O crescimento da economia chinesa vem se 
repetindo nas últimas décadas e teve início com algumas mudanças que ocorreram, ainda, no final da 
década de 1970.  Assinale a alternativa que apresenta o processo histórico que contribui para explicar a 
situação econômica, política e social da China na atualidade: 
 
a) A modernização promovida por Deng Xiaoping, com abertura econômica do país para o mundo capitalista 

e os investimentos estrangeiros. 
b) A Revolução Cultural desencadeada por Mao Tse-Tung, que promoveu uma reforma educacional visando 

à autonomia da sociedade chinesa frente à influência ocidental. 
c) A Primavera de Pequim, que reuniu milhares de estudantes na Praça da Paz Celestial em 1989, cujo 

resultado foi o processo de democratização da China.  
d) O subsídio dado no governo de Mao Tse-Tung à produção agrícola e à organização das comunas 

populares na agricultura e nas indústrias. 
 
 

39. Leia o texto abaixo: 
 
“É no sentido preciso da afirmação da total igualdade jurídica dos homens perante a lei que a Abolição da escravatura seguida pela 
proclamação da República assinalam um ponto de inflexão na história da cidadania brasileira. A importância da Abolição não está no 
fato do número de escravos que libertou, nem na figura de uma princesa redentora. (...) Além disso, sabemos que a abolição não 
desencadeou um processo que significasse grandes melhorias para a população negra, do mesmo modo que a República, de 
imediato, não representou a vigência no país de práticas políticas representativas muito diferentes das experimentadas no período 
imperial. Mas, mesmo assim, é possível argumentar que a abolição e a República tornaram realidade jurídica, no Brasil, o princípio 
da equidade política (...)”. 
 
(GOMES, Ângela de Castro. Venturas e desventuras de uma república de cidadãos. In: ABREU, Martha e SOIHET, Rachel (orgs.) Ensino de 

História: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003, p. 157.) 
 
Segundo o texto, a Abolição da Escravidão e a Proclamação da República, no cenário político brasileiro, 
representaram: 
 
a) a continuidade das práticas políticas imperiais que excluíam a população pobre branca e negra da 

participação na vida política. 
b) a ruptura completa com as práticas representativas da política imperial, na medida em que, com a 

República, extinguiu-se o voto censitário. 
c) deslocamentos significativos no processo de construção da cidadania ao tornar os homens iguais perante 

a lei, o que modificou o jogo de poder entre as elites políticas e o eleitorado. 
d) a manutenção das práticas políticas representativas imperiais com eleições fraudulentas, pouco 

contribuindo para o avanço dos direitos políticos. 
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40. Observe o desenho do pintor Candido Portinari (1903-1962), intitulado Cena Rural.  

 

 
 

Cena Rural, Candido Portinari, desenho a carvão e grafite/papel 37X 55 cm 1954. Museu Castro Maya, Rio de Janeiro. 
(Disponível em: http://www.portinari.org.br/ppsite/ppacervo/obrasCompl. Acesso em: 05 set. 2011.) 

 
Analisando os elementos estéticos, políticos e ideológicos da obra Cena Rural, é INCORRETO afirmar que:  
 
a) o tema do desenho é a produção cafeeira, base da economia de exportação brasileira na primeira 

República (1889-1930). 
b) o sofrimento, as condições de vida dos homens e mulheres ligados ao trabalho rural no Brasil são 

representados de maneira estética por Portinari. 
c) a visão política do artista está comprometida com a condição de exploração dos trabalhadores negros, 

brancos e mestiços no meio rural. 
d) as regras de composição artísticas da obra estão associadas à arte moderna expressionista que exacerba 

as formas corporais dos trabalhadores(as) da terra. 
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41. As fotografias das mulheres abaixo datam do período da II Segunda Grande Guerra (1939-1945).  

 

                    
 

Algumas “Rosie” (mulheres que trabalham em fábricas) 
trabalhando na construção de um navio, no projeto Victory 
Program, nos Estados Unidos em 1942. 

  Sessão de ginástica rítmica na Alemanha Nazista no final  
 dos anos 1930. 

 
 (QUETÉL, Claude. As mulheres na Guerra. São Paulo: Larousse, 2009. pp. 26 e 86.) 

 
Considerando a história das mulheres na guerra é CORRETO afirmar que: 
 
a) a educação física e a ginástica instituídas como salutares para todas as jovens de todos os países em 

guerra encontram nos países totalitários terreno fértil para a afirmação do ideal de embelezamento da 
raça e da autonomia das mulheres.  

b) a afirmação do corpo feminino saudável e esportivo preconizado para jovens estava associada à 
formação de boas mães de família e à garantia de força de trabalho para subsidiar a produção econômica 
durante a guerra.  

c) o cuidado com o corpo feminino e o recrutamento das mulheres no mercado de trabalho foram políticas 
públicas adotadas tanto pelos países do Eixo quanto pelos países Aliados, visando promover a igualdade 
entre os sexos.  

d) a valorização do corpo e da mão-de-obra feminina tornou-se política pública dos Estados envolvidos no 
conflito após o fim da Segunda Guerra Mundial, gerando igualdade de direitos e de salários para homens 
e mulheres.  

 
 
 
 
 
 










