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1.  Verifique se este caderno de prova apresenta 12 páginas, contendo 35 questões, uma 
folha de rascunho e uma folha de produção de texto. 

2.  Você receberá separadamente uma folha gabarito. 

3.  Confira o número de sua inscrição em todas as folhas do caderno de prova, na 
folha gabarito e na folha de produção de texto e assine no local indicado. 

4.  Qualquer folha faltante, defeito na questão ou falha na impressão deve ser informada 
imediatamente ao Aplicador/Professor. 

5.  Para cada questão, há somente uma resposta. 

6.  Tome cuidado ao passar as respostas para a folha gabarito: preencha completamente o 
campo referente à resposta de cada questão ( é forma correta). 

7.  Caso a folha gabarito seja assinalada com mais de uma alternativa para uma mesma 
questão, esta será anulada. 

8.  Use somente caneta esferográfica de tinta preta para o preenchimento da folha de 
gabarito e da folha de produção de texto. As questões do caderno de prova podem ser 
respondidas a lápis. 

9.  Para a elaboração de frases e parágrafos (português), você poderá primeiro fazer no 
rascunho a lápis e depois passar a limpo na folha de produção de texto, a caneta e com 
letra legível. 

10.  Você receberá somente uma folha gabarito e uma folha de produção de texto; não borre, 
nem rasure as respostas, pois NÃO serão fornecidas outras destas folhas. 

11.  O teste é sem consulta. Você deve ter sobre a carteira somente lápis, borracha e caneta 
com tinta preta. 

12.  Não é permitido utilizar calculadora, telefone celular, tablet ou qualquer tipo de 
equipamento eletrônico. 

13.  A duração do teste é de 3 horas, incluindo o tempo para preenchimento da folha gabarito 

e da folha de produção de texto. 

14.  Ao término do teste: chame o Aplicador/Professor e entregue o caderno de prova, 
incluindo a versão definitiva e o cartão-resposta. 

15.  Caso tenha qualquer dúvida chame o Aplicador/Professor que está em sua sala. 

16.  Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará no recolhimento e anulação da sua prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Considere o texto a seguir, de autoria de Rubem Braga, para responder às questões 01 e 02. 

 
Cafezinho 

 

Leio a reclamação de um repórter irritado que precisava falar com um delegado e lhe disseram que o homem havia ido 
tomar um cafezinho. Ele esperou longamente, e chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café.  

Tinha razão o rapaz de ficar zangado. Mas com um pouco de imaginação e bom humor podemos pensar que uma das 
delícias do gênio carioca é exatamente esta frase: – Ele foi tomar café. 

A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um 
"cafezinho". Para quem espera nervosamente, esse "cafezinho" é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar duas ou 
três horas dá vontade de dizer: – Bem cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente o Sr. Bonifácio morreu afogado no cafezinho. 

Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago: – Ele 
saiu para tomar um café e disse que volta já. 

Quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar: – Ele está? – alguém dará o nosso recado sem endereço. 
Quando vier o amigo e quando vier o credor, e quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado 
será o mesmo: – Ele disse que ia tomar um cafezinho... 

Podemos, ainda, deixar o chapéu. Devemos até comprar um chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão: – Ele foi 
tomar um café. Com certeza volta logo. O chapéu dele está aí... 

Ah! Fujamos assim, sem drama, sem tristeza, fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, 
muito sentimento, muita palavra. O melhor é não estar. 

Quando vier a grande hora de nosso destino, nós teremos saído há uns cinco minutos para tomar um café. Vamos, vamos 
tomar um cafezinho. 

 
01 - Quanto ao conteúdo, gênero e análise do texto, assinale a alternativa correta.  
 

a) O brasileiro, especialmente o gênio carioca, engana todo mundo com a história de que foi tomar um cafezinho e já volta. 
Isso significa fugir de todo e qualquer compromisso. 

b) O conto lido traz uma situação absurda, considerada na literatura como “fantástica”, que é o fato de podermos e sempre 
conseguimos enganar até a morte, usando a expressão “ – Ele disse que ia tomar um cafezinho.”. 

c) Segundo o autor, fugir é um erro, pois o verdadeiro homem precisa tomar responsabilidade de seus compromissos 
pessoais e profissionais. 

d) Trata-se de uma crônica, por meio da qual o autor faz uma reflexão de uma situação banal do dia a dia a respeito de 
alternativas que arrumamos para fugir de problemas. 

 
02 - Foram transcritas do texto algumas orações (coordenadas e subordinadas) para análise e classificação. Assinale a 

alternativa que classifica corretamente a oração destacada.  
 

a) “Quando vier a grande hora de nosso destino, nós teremos saído há uns cinco minutos para tomar um café.” – Oração 
subordinada adverbial concessiva. 

b) “Ele disse que ia tomar um cafezinho...” – Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) “Ele disse que ia tomar um cafezinho...” – Oração coordenada sindética. 
d) “Ele saiu para tomar um café e disse que volta já.” – Oração coordenada sindética adversativa. 

 
03 - Na frase “Existem poucas vagas, mesmo assim existirão muitos candidatos”; de acordo com as regras dos verbos 

impessoais, substituindo na frase, os verbos “existir” por “haver” e fazendo as concordâncias necessárias, a frase 
correta seria:  

 

a) Haverão poucas vagas, mesmo assim podem haver muitos candidatos. 
b) Há poucas vagas, mesmo assim haverá muitos candidatos. 
c) Podem haverem poucas vagas, mesmo assim haverá muitos candidatos. 
d) Há poucas vagas, mesmo assim haverão muitos candidatos. 
 

 
04 - Assinale a alternativa cujo trecho (retirado do texto “Limites do academiquês”, revista Língua Portuguesa, ano 8, 

nº 95. Setembro de 2013) apresenta pontuação correta, no que diz respeito ao uso das vírgulas.  
 

a) Em uma década de 2001 a 2010, mais que dobrou o número de mestres e doutores titulados no Brasil. De 26 mil 
pesquisadores formados, passou a 53 mil segundo a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). Com o aumento de textos produzidos no ensino superior, cresceu em escala, a evidência da fragilidade da 
escrita no meio. 

b) Em uma década, de 2001 a 2010, mais que dobrou, o número de mestres e doutores titulados no Brasil. De 26 mil 
pesquisadores, formados, passou a 53 mil, segundo a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). Com o aumento de textos produzidos no ensino superior cresceu em escala a evidência, da fragilidade da 
escrita no meio. 

c) Em uma década, de 2001 a 2010, mais que dobrou o número de mestres e doutores titulados no Brasil. De 26 mil 
pesquisadores formados, passou a 53 mil, segundo a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). Com o aumento de textos produzidos no ensino superior, cresceu em escala a evidência da fragilidade da 
escrita no meio. 

d) Em uma década de 2001 a 2010, mais que dobrou o número de mestres e doutores titulados no Brasil. De 26 mil 
pesquisadores formados, passou a 53 mil, segundo a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior). Com o aumento de textos, produzidos no ensino superior, cresceu em escala, a evidência da fragilidade da 
escrita no meio.  
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05 - Considere a tira abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No primeiro balão, temos: 
 

a) Período composto por coordenação. 
b) Período composto por duas orações, sendo que a segunda oração classifica-se como subordinada integrante. 
c)  Período composto por subordinação, sendo que a terceira oração classifica-se como subordinada temporal. 
d) Período simples, pois é formado apenas por uma frase. 
 

06 - Quanto às regras da crase, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas no período abaixo. 
 

 “O psicólogo convida ___ pessoas ___ se unirem ___ procura de um novo caminho que ponha fim ___ tristezas e ___ 
brutalidade”.   

 

a) as – a – à – as – a. 
b) às – à – à – às – à. 
c) às – a – a – às – a. 
d) as – a – à – às – à.  

 
07 - Assinale a alternativa correta no que diz respeito às concordâncias e regências (nominais e verbais).  
 

a) O funcionário do tribunal disse que as fotos seguiriam anexas aos documentos do processo. 
b) Os dirigentes do clube já foram chamados bastante vezes para a reunião. 
c) Ontem à tarde, o médico assistiu ao paciente quando ele caiu no corredor. 
d) Sérgio respondeu o questionário elaborado pelo diretor do colégio. 
 

08 - Leia o trecho da música Vagalumes, de Pollo.  
 

“Vou caçar mais de um milhão de vagalumes por aí, 
Pra te ver sorrir eu posso colorir o céu de outra cor, 
Eu só quero amar você, 
E quando amanhecer eu quero acordar... 
Do seu lado. 

 

Vou escrever mais de um milhão de canções pra você ouvir 
Que meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir, 
Vou de Marte até a Lua, cê sabe já tô na tua, 
Não cabe tanta saudade essa verdade nua e crua, 
Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço, 
Um casal fora da lei ocupando o mesmo espaço, 
Se eu “tô” contigo não ligo se o sol não aparecer, 
É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você, 
Teu sonho impossível vai ser realidade, 
Sei que o mundo “tá” terrível, mas não vai ser a maldade que 
Vai me tirar de você, eu faço você ver, 
pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro saber que eu...” 

 

http://www.vagalume.com.br/pollo/vagalumes-part-ivo-mozart.html#ixzz2gZWfnBZ1 
 

 Assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito à análise do trecho em questão. 
 

a) Há um número grande de pronomes nos versos, especialmente de pronomes pessoais, possessivos e de tratamento. 
b) A palavra “se”, nas duas vezes em que ela aparece no décimo segundo verso, corresponde a um pronome pessoal do 

caso oblíquo e tem a função de Objeto Direto. 
c) O uso do pronome de tratamento “você”, apesar de ser coloquial, está adequado se considerarmos a situação 

comunicativa. 
d) O uso das palavras “cê”, em lugar de você, “tô”, em lugar de estou, e “tá”, em lugar de estar justificam-se por ser uma 

canção popular que procura transcrever a fala de um dos envolvidos na comunicação. 
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09 - Considerando o mesmo trecho da música, assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem predominante 
nos versos.  

 

a) Hipérbole. 
b) Metáfora. 
c) Ironia. 
d) Antítese. 

 
 
10 - Considerando o cartum ao lado, assinale a 

alternativa correta.  
 

a) Em “não aceitamos” o sujeito é 
indeterminado, pois não se sabe quem fez 
a ação. 

b) “Aceitamos” é verbo transitivo direto e a 
palavra “cheque” é objeto direto que 
completa o verbo aceitar. 

c)  A palavra “não” é um adjetivo que 
complementa o verbo “aceitar”. 

d) A expressão “aceitamos cheques” tem a 
função sintática de aposto, já que é um 
termo explicativo. 

 

MATEMÁTICA 
 
11 - Qual é o número racional cuja quarta parte somada com 7 é igual à sua metade menos 11?  
 

a) 42. 
b) 52. 
c) 62. 
d) 72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 - Sabe-se que a área de um terreno quadrado é 1521 m

2
. Qual é o perímetro desse terreno?  

 

a) 146 m. 
b) 156 m. 
c) 166 m. 
d) 176 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 - Considere as expressões  e . Qual é a expressão para 

indicar ? 
 

a) 0. 
b) - 1. 
c) x. 
d) - y. 
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14 - O valor de  é:  

 

a) 21,25. 
b) 2,125. 
c) 11,25. 
d) 1,125. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 - A base de um canteiro de forma retangular tem 50 m de comprimento. Sabe-se que a diagonal desse retângulo forma 

com a base um ângulo cuja medida é de 60º. Quanto mede a outra dimensão desse retângulo?  
 (Dados: sen 60º = 0,866; cos 60º = 0,500 e tg 60º = 1,732).  
 

a) 17,32 m. 
b) 8,66 m. 
c) 173,2 m. 
d) 86,6 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 - Para a reforma de seu apartamento, Alberto contratou três pedreiros, que receberiam juntos o valor de R$ 1.800,00. 

Um deles trabalhou cinco dias; o segundo, quatro; o último, três. Sabendo que cada um recebeu a mesma quantia 
por dia de trabalho, o valor pago ao que trabalhou mais dias foi: 

  

a) R$ 300,00. 
b) R$ 450,00. 
c) R$ 750,00. 
d) R$ 600,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 - Dos habitantes de uma certa região, 70% têm idade inferior a 30 anos e  têm idade variando de 30 a 45 anos. O 

percentual de habitantes dessa região com idade superior a 45 anos é:  
 

a) 5%. 
b) 10%. 
c) 15%. 
d) 20%. 
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18 - A entrada de cinema de determinada cidade custava R$ 26,00, no final de 2012. Em janeiro de 2013, a empresa 
proprietária do cinema resolveu reajustar o preço do ingresso em 20%. Como toda pessoa de 65 anos ou mais paga 
meia-entrada, após esse reajuste, qual é o preço, da entrada desse cinema, a ser pago por uma pessoa com 65 anos 
ou mais? 

 

a) R$ 5,20. 
b) R$ 10,40. 
c) R$ 15,60. 
d) R$ 31,20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 - A prefeitura de Saramandaia está fazendo obras em seu 

Parque Municipal. Um dos projetos é a construção de um 
playground. O triângulo pintado na figura a seguir representa o 
espaço do playground. Qual é a sua área?  

 

a) 17. 
b) 34. 
c) 68. 
d) 136. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 - Quais números inteiros representam a solução da equação  ? 

a) – 2 e – 20.  
b) – 1 e – 10. 
c) 1 e 10. 
d) 2 e 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTÓRIA 

 
21 - “(...) Em 1º de setembro de 1939, tropas alemães invadem o território polonês pelo oeste, seguidas por tropas 

soviéticas, que em 17 de setembro, invadiram o país pelo leste. Dois dias depois do ataque nazista à Polônia, os 
governos da Inglaterra e da França declararam guerra à Alemanha.” Era o início da:  

 

a) Guerra Fria. 
b) Revolução Russa. 
c) 1ª Guerra Mundial. 
d) 2ª Guerra Mundial. 
 

 
  

 



7 
 

22 - “Acampamento do Regimento de Segurança Pública em Campos de Irani em 20 de outubro de 1912.  
 

 Senhor José Maria: 
 

 Deveis comparecer a este acampamento com a maior urgência a fim de me explicardes o motivo da gente armada em 
torno de vossa pessoa, alarmando os habitantes dessa zona e infringindo as leis do estado e da república.”  

(Cel. João Gualberto, comandante do Regimento de Segurança do Paraná). 
 

 Este bilhete foi enviado pelo Cel. João Gualberto para o monge José Maria antes do enfrentamento entre o 
Regimento de Segurança Pública e os caboclos do Contestado nos campos de Irani. O resultado desse confronto:  

 

a) Foi positivo porque evitou que o conflito atingisse outras regiões e consequentemente diminuiu o número de vítimas. 
b) Foi negativo porque a polícia agiu com excesso de rigor o que provocou a exoneração do comandante. 
c) Provocou a morte de José Maria e de João Gualberto e o início da Guerra do Contestado. 
d) Foi decisivo para o controle da situação e permitiu a pacificação da região utilizando o conceito de “Polícia Cidadã”. 
 

23 - Leia com atenção as frases a seguir: 
 

1. Na produção teatral destacam-se as tragédias e as comédias. 
2. Construíram obras de grande expressão como os aquedutos e o Coliseu. 
3. A filosofia, outra invenção grega, teve como expoentes Sócrates, Platão e Aristóteles. 
4. A religião grega era politeísta e zoomórfica. 

 

 Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas a respeito da cultura grega.  
 

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

 
24 - A charge abaixo refere-se ao episódio conhecido como Revolta da Vacina, ocorrido no Rio de Janeiro em 1904, 

durante a República Velha (1889-1930).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sobre tal revolta, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O desalojamento e a especulação imobiliária provocados pela reforma urbana e sanitária, associados ao desemprego e 
inflação, foram fatores de peso para a eclosão da rebelião popular, que teve na vacinação obrigatória seu estopim. 

b) Após o fim da revolta, reprimida pelo Exército, Marinha e Guarda Nacional, a vacinação deixou de ser obrigatória. 
c) A rebelião ocorreu no contexto da modernização e remodelação da cidade do Rio de Janeiro. 
d) A revolta foi motivada apenas pelo medo, desconfiança e desconhecimento das camadas populares frente aos efeitos da 

vacina nos seus corpos. 
 
25 - Antigo Regime é o termo utilizado para designar as características políticas, econômicas, sociais e culturais dos 

países europeus durante os séculos XV ao XVIII. Os pensadores iluministas do século XVIII combateram, em nome 
da razão e da ciência, o Antigo Regime. Nesse sentido, os iluministas eram contrários em termos políticos, 
econômicos, sociais e culturais, respectivamente:  

 
a) Ao absolutismo, ao mercantilismo, aos privilégios do clero e da nobreza sobre o restante da sociedade e à influência da 

Igreja nas formas de agir e pensar dos homens no período. 
b) Ao absolutismo, ao liberalismo, à igualdade jurídica e à influência da Igreja sobre a mentalidade dos homens. 
c) Ao absolutismo, à fisiocracia, aos privilégios do clero e da nobreza sobre o restante da sociedade, ao livre pensamento e 

à livre consciência. 
d) Ao poder descentralizado, ao mercantilismo, aos privilégios dos nobres e clérigos e à cultura teocêntrica. 
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GEOGRAFIA 
 
26 - De acordo com o papel da técnica no desenvolvimento na formação da sociedade, três invenções tecnológicas 

marcaram esse processo: invenções do arco e flecha nas civilizações primitivas, a locomotiva nas civilizações do 
século XIX e a televisão nas civilizações modernas. A respeito dessas invenções, considere as seguintes afirmações. 

 

1. A primeira ampliou a capacidade de ação dos braços, provocando mudanças na forma de organização social e 
na utilização de fontes de alimentação. 

2. A segunda tornou mais eficiente o sistema de transporte, ampliando possibilidades de locomoção e provocando 
mudanças na visão do espaço e do tempo. 

3. A terceira possibilitou um novo tipo de lazer que, envolvendo apenas participação passiva do ser humano, não 
provocou mudanças na sua forma de entender o mundo. 

 

Assinale a alternativa correta.  
 

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

27 - O emblema da ONU é um tipo de projeção que é utilizado visando 
representar as regiões polares e suas proximidades e para localizar um 
país a partir da posição central, tornando possível o cálculo de sua 
distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre.  

 

 A imagem e o texto estão se referindo a qual tipo de projeção?  
 

a) Projeção cilíndrica. 
b) Projeção cônica. 
c) Projeção Azimutal. 
d) Projeção cilíndrica de Mercator. 
 

 
 
 
28 - Uma importante característica dos tipos de clima do Brasil é a predominância da tropicalidade, que decorre da 

localização da maior parte do seu território na chamada “zona intertropical do planeta”. A influência de determinados 
fatores, como altitude, latitude, continentalidade, maritimidade e massas de ar, interfere na configuração de 
diferentes índices de temperatura, umidade e precipitação.  

 
 Observe os climogramas a seguir. 
 

 
 
 
 A partir dos climogramas e das características climáticas existentes no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O climograma 2 diz respeito ao clima tropical litorâneo úmido, que predomina no Nordeste e apresenta elevadas 
temperaturas e precipitações pluviométricas irregulares. 

b) O climograma 1 refere-se ao clima equatorial úmido, que abrange a maior parte da Amazônia e apresenta temperaturas 
elevadas e chuvas bem distribuídas durante o ano. 

c) O climograma 1 refere-se ao clima tropical, que abrange a Região Centro-Oeste, caracterizando-se pelos elevados 
índices de precipitação e baixas temperaturas. 

d) O climograma 2 diz respeito ao clima subtropical úmido, que prevalece na Região Sul, caracterizando-se pela 
irregularidade das chuvas e altas temperaturas. 
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29 - A urbanização – o aumento da parcela urbana na população total – é inevitável e pode ser positiva. A atual 
concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro 
ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial conseguiu atingir um crescimento econômico significativo sem a 
urbanização. As cidades concentram a pobreza, mas também representam a melhor oportunidade de se escapar 
dela.  

 

Situação da População Mundial 2007: desencadeando o potencial de crescimento urbano.  
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 2007, p. 1. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação coerente com os argumentos do texto.  
 

a) No mundo contemporâneo, os governos devem substituir políticas públicas voltadas ao meio rural por polít icas 
destinadas ao meio urbano. 

b) Os benefícios da urbanização não são automáticos, pois há necessidade da contribuição das políticas públicas para que 
eles se realizem. 

c) A urbanização só terá efeitos positivos nas economias mais pobres se for controlada pelos governos, por meio de 
políticas de restrição ao êxodo rural. 

d) A concentração populacional em grandes cidades é uma das principais causas da disseminação da pobreza nas 
sociedades contemporâneas. 

 
30 - Para facilitar a comunicação entre os diversos pontos do planeta, convencionou-se um sistema de fusos horários, 

baseado nos meridianos. Considerando estes fusos horários mundiais, quando for 14h do dia 25 de dezembro de 
2013, na cidade de Londres, Inglaterra, será 11h na cidade de Vitória, Brasil, e 23h na cidade de Tóquio, Japão. 

 

 Observe o mapa a seguir. 
 

Disponível em:<geografia para todos.com.br> Acesso em: 15 ago. 2011. [Adaptado] 
 

 A diferença de horários entre as cidades mencionadas está associada aos fusos horários, que foram definidos, entre 
outras razões, pelo:  

 

a) Movimento de translação da Terra, que é executado no sentido oeste-leste, de modo que os lugares situados a leste têm 
horário atrasado em relação aos lugares a oeste. 

b) Movimento de rotação da Terra, que é executado no sentido oeste-leste, de modo que os lugares situados a leste têm 
horário adiantado em relação aos lugares a oeste. 

c) Movimento de rotação da Terra, que é executado no sentido leste-oeste, de modo que os lugares situados a oeste têm 
horário adiantado em relação aos lugares a leste. 

d) Movimento de translação da Terra, que é executado no sentido leste-oeste, de modo que os lugares situados a oeste 
têm horário atrasado em relação aos lugares a leste. 
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CIÊNCIAS 
 
31 - Com base nos seus conhecimentos sobre o corpo humano, relacione os itens da coluna da esquerda com os itens 

da coluna da direita.  
. 

1. Neurônio. 
2. Mitose. 
3. Hipófise. 
4. Melanina. 
5. AIDS. 

(   ) Considerada a glândula mestre do corpo. 
(   ) Doença sexualmente transmissível. 
(   ) Pigmento presente em células específicas da pele. 
(   ) Processo de divisão celular. 
(   ) Principal célula do sistema nervoso. 

 

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

32 - Condução, convecção e irradiação são diferentes processos de propagação do calor. A definição de calor é energia 
térmica em trânsito, ou seja, está em constante movimentação e transferência entre os corpos do universo. No 
entanto, para que ocorra transferência de calor entre dois corpos é necessário que ambos possuam diferentes 
temperaturas, pois dessa forma, o calor irá fluir sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor 
temperatura. Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

a) O fluxo de calor mede a potência térmica do meio no qual o calor se propaga. 
b) A condução térmica é um tipo de propagação do calor que consiste na transferência de energia térmica entre as 

partículas que compõe o sistema.  
c) A convecção térmica é o tipo de propagação do calor que ocorre nos metais em geral em decorrência da diferença de 

densidade entre as partes que formam o sistema. 
d) A irradiação térmica é a forma de propagação de calor que não necessita de um meio material (vácuo) para se propagar. 
 

33 - O equilíbrio ecológico depende diretamente da interação, das trocas e das relações que os seres vivos estabelecem 
entre si e com o ambiente. As cadeias alimentares são interações responsáveis pelos fluxos de matéria e energia 
dentro do ecossistema. Com base nos seus conhecimentos, correlacione a coluna da esquerda com a direita e 
assinale a alternativa correta:  

 

1. Produtores. 
2. Nível Trófico. 
3. Decompositores. 
4. Consumidores. 
 
 

(   ) Organismos que se alimentam de outros seres vivos. 
(   ) Organismos responsáveis por transformar a matéria inorgânica em 

orgânica. 
(   ) Posição que o organismo ocupa dentro da cadeia trófica. 
(   ) Organismos responsáveis por transformar a matéria orgânica em 

inorgânica. 
 

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

34 - Analise o trecho abaixo e identifique o bioma que ele descreve:  
 

“... é considerado uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Este bioma continental é considerado o de 
menor extensão territorial no Brasil, entretanto este dado em nada desmerece a exuberante riqueza que o referente bioma 
abriga. A sua área aproximada é 150.355 km², ocupando assim 1,76% da área total do território brasileiro. Em seu espaço 
territorial o bioma, que é uma planície aluvial, é influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai.” (Ministério do 
Meio Ambiente).  

 

a) Caatinga. 
b) Cerrado. 
c) Floresta Atlântica. 
d) Pantanal. 
 

35 - A questão seguinte apresenta duas colunas. A coluna da esquerda apresenta os cinco grandes reinos dos seres 
vivos e a coluna da direita apresenta suas características. Numere a coluna da direita com base na informação da 
coluna da esquerda. 
 
1. Monera. 
2. Protista. 
3. Fungi. 
4. Plantae. 
5. Animalia. 

(   ) Seres eucariontes, uni ou pluricelulares e heterótrofos. 
(   ) Seres eucariontes, pluricelulares e autótrofos. 
(   ) Seres procariontes, unicelulares. 
(   ) Seres eucariontes, pluricelulares, heterótrofos. 
(   ) Seres unicelulares, eucariontes 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 
b) 3 – 4 – 2 – 1 – 5. 
c) 3 – 2 – 4 – 1 – 5. 
d) 3 – 4 – 5 – 2 – 1. 
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RASCUNHO

PRODUÇÃO DE TEXTO – DISCURSIVA 01 
 

Leia com atenção a notícia que segue. 
 

Adolescente que caiu de viaduto durante manifestações em BH recebe alta 
 

Já está em casa o adolescente de 17 anos que ficou internado por 19 dias no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em 
Belo Horizonte, após cair do viaduto José Alencar, na Pampulha, durante manifestação ocorrida no dia 22 do mês passado. 

A assessoria do HPS informou que, há alguns dias, o jovem já estava passando bem, contudo necessitou ficar mais um 
pouco no hospital até que exames constatassem que ele poderia continuar sua recuperação em casa. Coincidentemente, nesta 
quinta-feira (11 „de julho‟), Luiz Felipe Aniceto de Almeida, de 22 anos, que também caiu do mesmo viaduto na ocasião, acabou 
não resistindo aos ferimentos e morreu. Ele foi sepultado nesta tarde. 
 

(Disponível em www.hojeemdia.com.br – Acesso feito em 03out2013) 

 
As manifestações ocorridas durante este ano mostraram um jovem mais ativo nos contextos sociais e políticos 
brasileiros. Mas, muitas vezes, entre correrias, vandalismos e acidentes, as pessoas envolvidas colocam-se em risco de 
morte. 
 

Na sua opinião, o jovem deve se envolver em protestos por um país mais justo? Ou você acha que são os adultos que 
devem lutar por igualdade e justiça? 
 

Escreva um texto de opinião, com no mínimo 10 (dez) e máximo 12 (linhas), por meio do qual você deverá revelar seu 
ponto de vista acerca dessas questões. Seu texto não deve ser mera resposta às perguntas feitas: elas servem como 
orientação do seu raciocínio. 
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