
 Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2009 
 
 

1 
 

PORTUGUÊS 
 
01. Leia a charge. 

 
A mãe mostra-se irritada com o menino, achando que ele matou aula. Ele, por sua vez, 
 
(A) reconhece que isso tenha acontecido, pois está com uma doença contagiosa e não pôde ir à escola. 
(B) nega que isso tenha acontecido, afirmando que só faltaria se houvesse perigo de uma doença 
desconhecida. 
(C) reconhece que isso tenha acontecido, mas não sabe a quem se deve atribuir a culpa, na verdade. 
(D) nega que isso tenha acontecido, atribuindo a culpa a uma doença que ele não conhece ao certo. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A leitura da charge mostra que o menino não matou aula e que uma certa doença (a qual ele se refere pelo pronome 
indefinido tal) é a responsável pela falta à aula. 
 
Para responder às questões de números 02 e 03, leia a notícia. 
 
Em São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação adiou o reinício das aulas de toda a rede para 17 de 
agosto. As escolas que já haviam retomado suas atividades deverão suspendê-las, informou o órgão em 
nota. Cerca de 5,5 milhões de alunos serão afetados. Na maioria das escolas, a volta às aulas estava 
prevista para o dia 3 de agosto. 
“A decisão de indicar a ampliação das férias escolares foi tomada depois de análise das recomendações 
e avaliações da OMS (Organização Mundial da Saúde) a respeito da propagação do vírus entre 
estudantes e de recorrentes relatos sobre o aumento expressivo do número de crianças e adolescentes 
atendidas nos prontos-socorros paulistas devido a problemas respiratórios”, informou a Secretaria da 
Saúde em nota. 

(www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u601868.shtml) 

 
02. Em Português, alguns substantivos têm uma forma única para indicar pessoas do sexo masculino e 
pessoas do sexo feminino, como é o caso de vítima, que é palavra do gênero feminino e só aceita artigo 
no feminino. Observando a nota da Secretaria da Saúde, confirma-se que há um substantivo dessa 
mesma natureza. Trata-se de 
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(A) crianças. 
(B) estudantes. 
(C) alunos. 
(D) adolescentes. 
 
ALTERNATIVA A 
 
A questão pede para identificar o substantivo sobrecomum entre as alternativas, que é crianças, já que para a forma a 
criança é utilizada tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. 
Na alternativa B e D temos substantivo comum de dois gêneros: os estudantes, as estudantes; os adolescentes as 
adolescentes. 
Na alternativa C o feminino se faz substituindo a terminação -os por -as: alunas. 
 
03. Querendo enfatizar a gravidade da situação exposta no texto, por meio da flexão do adjetivo, uma 
pessoa poderá valer-se da seguinte frase: 
 
(A) Com uma gripinha dessas quem pode?! 
(B) A criançada foi pega pela gripe. 
(C) Essa gripe é perigosíssima. 
(D) A gripe espalhou-se intensamente. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Para se dar ênfase à situação descrita no texto a flexão do adjetivo deve ser de grau, no caso o grau superlativo absoluto 
sintético: perigosíssima. 
Note que em D temos, em destaque, um advérbio. 
 
04. Leia o texto. 
 

A vaca e os verdes 
 
A vaca nos acompanha _____ 10 000 anos e possibilitou ___ humanidade forjar a sua 
sobrevivência, mas é acusada de contribuir para a degradação do ambiente e para o 
aquecimento global, emitindo gases que causam o efeito estufa, como o metano. 

(Veja, 24.06.2009) 
 
 

Os espaços do texto devem ser preenchidos, correta e respectivamente, com 
 
(A) a … à 
(B) há … à 
(C) à … à 
(D) a … há 
 
ALTERNATIVA B 
 
A primeira lacuna deve ser preenchida com verbo haver na terceira pessoa do singular: há, pois existe indicação de 
tempo transcorrido. Já o verbo possibilitar é transitivo direto e indireto e exige preposição a.  
05. Leia o texto. 
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Lixo espacial: os garis do Universo 

 
No dia 11 de janeiro de 2007, a China lançou um míssil com um alvo certo: seu satélite meteorológico 
Fengyun-1C, em órbita a 865 quilômetros de altitude. O objetivo dos chineses era exibir seu poderio 
militar, mas o que fez os cientistas coçar a cabeça foram os milhares de pedaços de sucata espacial que a 
explosão lançou ao redor da Terra – tornando 2007 o ano em que a humanidade mais poluiu sua órbita. 
(www.super.abril.uol.com.br/tecnologia/ lixo-espacial-garis-universo-447900.shtml) 
 
De acordo com o texto, 
 
(A) os cientistas ficaram confusos com a quantidade de pedaços de sucata espacial que havia antes do 
lançamento do míssil chinês. 
(B) é comum a existência de destroços na órbita terrestre, o que não preocupa nenhum país em seus 
objetivos de pesquisa espacial. 
(C) embora o objetivo da China tenha sido alcançado, o resultado de sua ação, com a sucata espacial, 
trouxe preocupações aos cientistas. 
(D) o objetivo da China era exibir seu poderio militar e isso foi alcançado, mesmo com a objeção dos 
cientistas no que se refere ao lixo espacial. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A leitura do texto no informa que embora a China tenha alcançado amplo êxito em seu teste com o míssil, a consequência 
dele foi a liberação de milhares de pedaços de satélites na órbita terrestre 
 
06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
 
(A) No lixo espacial, estão detritos de naves e satélites desativados. Conforme esse lixo se acumula, 
cresce os riscos de colisão com satélites. Missões importantes, como a Estação Espacial Internacional, 
precisa serem manobradas aqui da Terra para evitar acidentes. 
(B) No lixo espacial, existe detritos de naves e satélites desativados. Conforme esse lixo se acumula, 
crescem os riscos de colisão com satélites. Missões importante, como a Estação Espacial Internacional, 
precisa ser manobrada aqui da Terra para evitar acidentes. 
(C) No lixo espacial, tem detritos de naves e satélites desativados. Conforme esse lixo se acumula, 
cresce os riscos de colisão com satélites. Missões importante, como a Estação Espacial Internacional, 
precisam ser manobrado aqui da Terra para evitar acidentes. 
(D) No lixo espacial, encontram-se detritos de naves e satélites desativados. Conforme esse lixo se 
acumula, crescem os riscos de colisão com satélites. Missões importantes, como a Estação Espacial 
Internacional, precisam ser manobradas aqui da Terra para evitar acidentes. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Na alternativa A, deveria ser assim escrito: Missões importantes é sujeito e o núcleo está no plural, portanto o 
verbo precisar deve estar também no plural: precisam. 
Na alternativa B, da mesma forma, detritos é núcleo do sujeito, o verbo existir deve estar na terceira pessoa do plural: 
existem. 
Na alternativa C, o verbo ter, do mesmo modo que no caso anterior deve ir para a terceira pessoal do plural: têm. 
 
07. Leia atentamente o poema de Manuel Bandeira. 
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Do pranto 

 
Não tentes consolar o desgraçado 

Que chora amargamente a sorte má. 
_____ o tirares por fim do seu estado, 
Que outra consolação ____  restará? 

 
Para obter o significado do texto, os espaços devem ser preenchidos, correta e respectivamente, com 
 
(A) Se … lhe 
(B) Quando … o 
(C) Apesar de … lhes 
(D) À medida que … a 
 
ALTERNATIVA A 
 
A primeira lacuna indica uma condição, portanto a melhor opção é a conjunção subordinativa condicional: se. 
Já, na segunda opção o verbo restar é transitivo direto e indireto: alguma coisa resta a alguém. Então, o pronome de 
terceira pessoa em substituição a alguém é lhe. 
 
08. Leia o texto. 
 

 
* Moça sabuja: moça servil 
 
Sobre a frase do texto, é correto afirmar que 
 
(A) a preposição com está empregada indevidamente e deveria ser substituída por como. 
(B) o sujeito da oração, 2.ª pessoa do singular, está indicado na flexão verbal. 
(C) o sujeito da oração é Moça sabuja, com o qual concorda o verbo. 
(D) o verbo é núcleo de uma frase nominal, portanto o predicado é nominal. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A opção A está incorreta, já que não há impropriedade no uso da preposição com no contexto. 
Em B, o verbo enxaguar está na segunda pessoa do imperativo afirmativo: enxágua, e o sujeito oculto é tu. 
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Em C, Moça sabuja é vocativo. 
Enxaguar é verbo de ação e, portanto, o predicado é verbal. 
 
Para responder às questões de números 09 a 12, leia o texto de Jorge Amado. 
 

Nasce um escritor 
 

O primeiro dever passado pelo novo professor de português foi uma descrição tendo o mar 
como tema. A classe inspirou-se, toda ela, nos mares de Portugal, descritos pelo poeta Camões. 
Prisioneiro no internato, eu vivia na saudade das praias do Pontal onde conhecera a liberdade e o 
sonho. O mar de Ilhéus foi o tema de minha descrição. 

Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela*. Na aula seguinte, entre risonho e 
solene, anunciou a existência de uma vocação autêntica de escritor naquela sala de aula. Pediu que 
escutassem com atenção o dever que ia ler. Tinha certeza, afirmou, que o autor daquela página seria no 
futuro um escritor conhecido. Não regateou elogios. Eu acabara de completar onze anos. 

Passei a ser personalidade, ao lado dos futebolistas, dos campeões de matemática e de religião, 
dos que obtinham medalhas. (...) 

Recordo com carinho a figura do jesuíta português erudito** e amável. Menos por me haver 
anunciado escritor, sobretudo por me haver dado o amor aos livros, por me haver revelado o mundo 
da criação literária. Ajudou-me a suportar aqueles dois anos de internato, a fazer mais leve a minha 
prisão, minha primeira prisão. 

(Jorge Amado, O menino Grapiúna. Adaptado) 
 
Vocabulário: 
* cela: quarto 
** erudito: sábio 
 
09. De acordo com o texto, a tarefa solicitada pelo Padre Cabral 
 
(A) foi um grande desafio a todos os alunos daquela classe que, com unanimidade, optaram por recriar 
os mares portugueses descritos por Camões. 
(B) foi um exercício que exigiu de todos descrever suas impressões pelo que vivenciavam ali no 
internato, exceto o narrador, que contou sua vida em Ilhéus. 
(C) foi uma atividade para que cada aluno recontasse e reinventasse fatos de sua própria vida antes do 
internato, o que foi feito também pelo narrador. 
(D) foi realizada pelo narrador a partir de suas próprias experiências, ao contrário de seus amigos, que 
optaram por escrever sobre os mares de Portugal. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O texto é claro em afirmar que a tarefa solicitada por Padre Cabral foi uma descrição cujo tema era o mar. Todos os 
alunos se inspirara, nos mares de Portugal, exceto o autor que se inspirou no mar de Ilhéus. 
 
10. Para o narrador, 
 
(A) os seus dias no internato eram momentos de amenidades literárias, agradáveis e acolhedores, já que 
era personalidade. 
(B) a vida do internato assemelhava-se à de uma prisão, já que o impossibilitava de exercer sua 
liberdade e seu sonho. 
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(C) era bastante difícil a vida no internato, ainda mais com o Padre Cabral a inspirar-lhe o amor à leitura 
e à literatura. 
(D) a ideia de ficar muito tempo no internato seduzia-o, principalmente depois de ser anunciado como 
futuro escritor. 
 
ALTERNATIVA B 
 
O autor afirma claramente, no quarto parágrafo, que sua vida no internato assemelhava-se a uma prisão. 
 
11. Assinale a alternativa em que a explicação contém a exemplificação correta, conforme o sentido do 
texto. 
 
(A) No texto elaborado pelo narrador, ele discriminou as características do mar de Ilhéus, conforme 
consta na informação: O mar de Ilhéus foi o tema de minha descrição. 
(B) A dedicação do Padre Cabral ao ensino era bastante questionável, conforme consta na informação: 
Padre Cabral levara os deveres para corrigir em sua cela. 
(C) De acordo com a visão do narrador, Padre Cabral era um homem estranho, que tratava a todos 
com descontração e sem formalidades, conforme consta na informação: Na aula seguinte, entre risonho e 
solene... 
(D) Embora tenha gostado do texto do narrador, o Padre Cabral pouco o elogiou, conforme consta na 
informação: Não regateou elogios. 
 
ALTERNATIVA A 
 
A única associação correta encontra-se na alternativa A. 
Em B, não se pode duvidar da dedicação de Padre Cabral, uma vez que ele levava os deveres dos alunos para corrigir em 
sua cela. 
O autor afirma que padre Cabral era erudito e amável, o que se contrapõe com o adjetivo estranho, na alternativa C. 
Além disso, essa mesma alternativa afirma que era solene, portanto não agia sem formalidades. 
A alternativa diz nos diz que padre Cabral não regateou elogios, ou seja, não economizou elogios. 
 
 
12. Em conformidade com os sentidos do texto, a frase – Pediu que escutassem com atenção o dever que ia ler. 
– também poderia ser redigida da seguinte forma: 
 
(A) Pediu que escutássemos com atenção o dever que ia ler. 
(B) Pediu que escutassem com atenção o dever que eu ia ler. 
(C) Pediu que escutassem com atenção o dever que íamos ler. 
(D) Pediu que eu escutasse com atenção o dever que iam ler. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Apenas a alternativa A nos dá uma outra forma de reescritura da frase dada sem perda de sentido. 
 
 
 
 
13. Leia trecho adaptado de um bate-papo pela internet, retirado de uma das salas do UOL. 
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Gata fala para MOÇO: NAO QUERO TC PQ VC PIZOU NA BOLA 
André fala para Todos: Alguém q tc? 
EU MESMO fala para apaixonado: QUEM E VC 
Gata fala para nóis: ACHO QUE APARENCIA NAO EMPORTA 
EU MESMO fala para Gata: eai gata ta afim de tc 
Gata fala para apaixonado: OI QTOS ANOS 
 
Com base no diálogo transcrito da sala de bate-papo, é correto afirmar que a linguagem utilizada na 
internet 
 
(A) incorre em erros relativos à escrita das palavras, mas mantém um nível de linguagem elevado, sem 
gírias. 
(B) diverge em alguns aspectos das normas ortográficas, mas é eficiente para a comunicação dos 
participantes do bate-papo. 
(C) recorre, com muita frequência, à utilização de siglas e abreviações, sem que haja violação das 
normas ortográficas. 
(D) impossibilita que todas as pessoas consigam estabelecer uma comunicação eficiente e clara numa 
sala de batepapo como essa. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Claro que a "linguagem" utilizada numa sala de bate-papo passa longe de um nível elevado, também são visíveis as 
transgressões ortográficas; e, por incrível que pareça, pelo menos para os iniciados, há a possibilidade de comunicação entre 
seus membros. 
Com tudo isso, a alternativa menos ruim é a B. 
 
OBSERVAÇÃO: a banca examinadora deveria ter mais cuidado com a escolha da questões para a uma prova de nível 
fundamental, já que uma questão como essa pode facilmente induzir aos alunos que essa forma de escrita é aceitável.  
 
14. Analise a seguinte propaganda do site do UOL. 
 

 
 
É correto afirmar que, sem prejuízo de sentido, 
(A) a oração – Nós levamos você até ele. – pode ser substituída por – Nós o levamos até você. 
(B) a conjunção Mas pode ser substituída por Por isso. 
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(C) as formas Nós levamos podem ser substituídas por Folha namoro leva. 
(D) a oração – Nós levamos você até ele. – pode ser substituída por – Nós lhe levamos até ele. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A leitura da propaganda nos mostra claramente que a alternativa C é correta: Nós, está no lugar de FOLHA 
NAMORO. 
 
15. Em uma de suas peças, o escritor francês Molière caçoava da patroa que havia despedido a criada, 
não porque houvesse quebrado um espelho ou uma porcelana, não porque houvesse roubado ou 
cometido uma infidelidade, mas por algo que ela considerava pior do que isso: ter insultado seus 
ouvidos com palavras vulgares e rústicas que Vaugelas condenava, e ter contrariado os fundamentos da 
gramática (...). 
(Angel Rosenblat, El criterio de corrección lingüística. Unidad o pluralidad de normas en el español de España y América.Adaptado) 
 
Com base nas informações do texto, assinale a alternativa que representa uma fala de uma criada que 
seria despedida pela patroa descrita. 
 
(A) Dona Sílvia, como as crianças haviam quebrado o espelho da sala e também porque limpei o 
corredor, não tive tempo de levar as encomendas que chegaram ao seu quarto. Amanhã o farei. 
(B) Dona Sílvia, suas encomendas não estão no quarto, porque tive outras tarefas, que me atrapalharam 
um pouco o dia e não pude fazer tudo como eu queria. 
(C) Dona Sílvia, bom dia. Infelizmente, eu me esqueci de guardar a encomenda no quarto, pois, 
passando pelo corredor, percebi um odor desagradável e resolvi limpá-lo. 
(D) Dona Sílvia, chegou hoje à tarde as suas encomendas, mas eu não coloquei elas lá no seu quarto 
porque, quando eu passei no corredor, tava tudo muito fedido, um budum danado. Aí eu resolvi ir ali e 
limpar. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A alternativa D é a incorreta, pois usa palavras vulgares, emprega oralidade, e utiliza pronome retos como objetos. Uma 
alternativa de redação seria a seguinte: Dona Sílvia, chegaram, hoje à tarde, as suas encomendas, mas 
eu não as coloquei no seu quarto porque, quando eu passei no corredor, este estava com um 
odor desagradabilíssimo; portanto, resolvi limpá-lo inicialmente. 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
 
16. Em reunião realizada na cidade de Paris, em 06 de julho de 2009, os presidentes do Brasil e da 
França concordaram sobre o fato de que a globalização deve ir além da economia e do sistema financeiro. 

(www.economia.uol.com.br. Adaptado) 

 
Assinale a alternativa que identifica uma das grandes prioridades a ser desenvolvida pela globalização 
neste século XXI. 
 
(A) Extinguir o G8 porque ele não representa mais a liderança política do mundo. 
(B) Ampliar as iniciativas sociais, reduzindo a fome e a pobreza no mundo. 
(C) Incentivar a criação de novos blocos comerciais para desenvolver as trocas mundiais. 
(D) Diversificar as moedas de troca, diminuindo o peso do dólar no comércio mundial. 
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ALTERNATIVA B 
 
A globalização e neoliberalismo são as formas assumidas pelo capitalismos nos últimos trinta anos. No aspecto que nos 
interessa nessa questão,  ambos os presidentes assumem que, no mundo globalizado, os aspectos sociais ficam em segundo 
plano.  
 
17. Analise o mapa a seguir. 
 

 
 
Sobre o fenômeno apresentado no mapa, é correto afirmar que 
 
(A) nas áreas menos povoadas do Brasil, a concentração de terras é baixa. 
(B) a região de maior diversidade de produção agrícola do país apresenta baixa concentração de terras. 
(C) na região Sudeste, onde há maior produção agrícola, ocorre forte concentração de terras. 
(D) a alta concentração de terras no Nordeste está fortemente relacionada às causas históricas. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O mapa mostra que a concentração de terras na região Nordeste estão nas faixas alta e muito alta e isso se deve, em 
grande parte, ao período colonial quando grandes sesmarias eram doadas pela coroa portuguesa àqueles que se dispusessem 
a desenvolver a lavoura de cana-de-açúcar.  
 
18. Analise o mapa para responder à questão. 
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Sob o ponto de vista geopolítico, dois países, em especial, têm provocado grande preocupação para o 
mundo. Esses países são 
 
(A) 1 (Sudão) e 3 (Mongólia), possíveis esconderijos do grupo terrorista Al Qaeda. 
(B) 1 (Egito) e 4 (Coreia do Sul), pela presença de guerras étnicas de grande violência. 
(C) 2 (Irã) e 4 (Coreia do Norte), devido à insistência em dominar a tecnologia nuclear. 
(D) 2 (Iraque) e 4 (Taiwan), pelos governos ditatoriais que apresentam. 
 
ALTERNATIVA C 
 
No ano em a prova foi aplicada, estava em primeira ordem na geopolítica mundial o problema da construção de usinas 
atômicas no Irã e as ameaças nucleares da Coreia do Norte. 
 
19. Analise o gráfico a seguir. 
 

 
A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a dinâmica econômica brasileira permitem afirmar que 
 

(A) apesar do processo de desconcentração industrial, duas regiões brasileiras detêm mais de 3
4

 do 

valor da transformação industrial. 
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(B) no período entre 1996 e 2005, várias crises econômicas reduziram o valor da transformação 
industrial no Brasil. 
(C) o Nordeste e o Centro-Oeste aumentaram o valor da transformação industrial graças à criação de 
usinas açucareiras nas regiões. 
(D) as regiões Sul e Norte mantiveram os mesmos percentuais de valor da transformação industrial 
entre 1996 e 2005. 
 
ALTERNATIVA A 
 
A análise do gráfico mostra que, mesmo que o total da participação na transformação industrial da região Sul e região 
Sudeste tenha diminuído, elas ainda respondem por mais de 80% do total. 
 
20. Analise a figura a seguir. 

 
(Folha de S.Paulo, 13.06.2009) 

 
Considerando a charge e os conhecimentos sobre as condições econômico-ambientais do Brasil, o 
título adequado para a figura é: 
 
(A) Pecuária extensiva predomina nas áreas de campos do Sul do Brasil. 
(B) Pecuária de corte na região do cerrado fornece carne para a exportação. 
(C) Pecuária é a principal atividade econômica do Centro-Sul do Brasil. 
(D) Pecuária, em expansão, provoca desmatamento na Amazônia. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A imagem mostra um boi com machados derrubando a mata. É uma clara alusão à derrubada de áreas naturais para 
plantio de pastagem para desenvolvimento do agropecuária, e que atualmente é mais evidente na Amazônia. 
 
21. Indique, dentre as imagens a seguir, aquela que demonstra herança deixada pela estrutura fundiária 
do Brasil Colonial. 
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ALTERNATIVA B 
 
A charge mais ligada à herança colonial é a alternativa B. Nela há alguns elementos característicos: monocultura para 
exportação, exploração de mão-de-obra e concentração fundiária. 
 
22. Leia os textos a seguir. 
 
Texto I 
 
Apesar de muitos obstáculos, o indígena é amplamente escravizado, permanecendo como mão de obra 
básica na economia extrativista do Norte do Brasil. Por que então que o negro ficou no lugar do índio 
para o trabalho escravo no Brasil? A maior utilização do negro como escravo na economia colonial 
deve-se principalmente ao tráfico negreiro, atividade altamente rentável, tornando-se uma das principais 
fontes de acumulação de capitais para a metrópole. 

(www.historianet.com.br. Adaptado) 
 
Texto II 
 
Entretanto, para certas atividades, como a de caçar, pescar ou pilotar uma canoa, que já exercia quando 
livre, o índio mostrou ser um bom escravo. Por isso houve sempre a escravidão indígena. Para a 
agricultura, porém, tiveram os portugueses de recorrer à escravidão africana, pois os negros já viviam na 
África na condição de escravos e eram muito mais resistentes que os índios. 

(Borges Hermida, www.consciencia.org. Adaptado) 

 
Os textos I e II procuram explicar por que os portugueses substituíram os índios pelos negros para o 
trabalho escravo no Brasil. Comparando os textos, está correto afirmar que 
 
(A) os dois textos procuram explicar essa substituição pelo ponto de vista dos interesses econômicos 
dos negros africanos no Brasil. 
(B) o texto I fornece uma interpretação cultural para essa substituição, e o II apresenta, de maneira 
científica, os motivos dos portugueses. 
(C) enquanto o texto II afirma que o negro já estava adaptado à escravidão, o texto I expõe o interesse 
econômico dos portugueses. 
(D) os dois textos deixam claro que o índio era mais frágil que o negro e, por isso, não estava apto a 
exercer o trabalho escravo. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A leitura do texto mostra a vantagem econômica do tráfico negreiro, enquanto que a leitura do texto II esclarece-nos sobre 
a maior "adaptabilidade" dos negros à escravidão e à agricultura. 
 
23. Desde 1840 buscava-se, no Brasil, uma solução alternativa à mão de obra escrava. Um dos 
pioneiros nesse sentido foi o Senador Vergueiro, que trouxe 177 famílias europeias, de 1847 a 1857, 
para sua fazenda de Ibicaba, no município de Limeira. Essas famílias se comprometeram a cultivar 
certo número de cafeeiros, colher e beneficiar o produto, repartindo o dinheiro da venda com o 
fazendeiro. Os resultados práticos não foram animadores. As frustrações dos colonos foram enormes. 

(www.culturabrasil.pro.br. Adaptado) 

 
A forma de organização do trabalho abordada pelo texto ficou conhecida como 
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(A) sistema de parceria. 
(B) relação de vassalagem. 
(C) arrendamento subvencionado. 
(D) imigração sustentável. 
 
ALTERNATIVA A 
 
A primeira forma de atrair de forma maciça os imigrantes nos meados do século XIIX foi o sistema de parceria, que como 
pode ser deduzido do texto, não trouxe bons resultados, principalmente aos imigrantes. 
 
24. Em 1917, houve uma onda de greves iniciada em São Paulo, em duas fábricas têxteis, que 
rapidamente se espalhou por toda a cidade e depois por quase todo o país. Cerca de 50 000 pessoas 
aderiram ao movimento, protestando contra os baixos salários e precárias condições de trabalho. 

(www.pt.wikipedia.org. Adaptado) 
 
Sobre o fato abordado pelo texto, está correto afirmar que 
 
(A) a Consolidação das Leis Trabalhistas já havia sido aprovada pelo Governo Vargas, mas só entraria 
em vigor no ano seguinte, o que motivou esse protesto. 
(B) esse movimento consolidou a liberdade de organização sindical, fazendo com que o governo 
deixasse de tratar as questões trabalhistas como crimes políticos. 
(C) esse foi um dos momentos de maior respeito às liberdades democráticas na história do Brasil, pois 
o direito de greve havia sido autorizado pela Constituição. 
(D) grande parte desse movimento operário era organizado, principalmente, por trabalhadores ligados à 
tendência anarquista e anarcossindicalista. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O texto fala sobre o grande movimento grevista de 1917. Nos primeiros vinte anos do século XX, o movimento operário 
brasileiro estava fortemente impregnado de ideias anarcossindicalistas, devido, principalmente, ao grande número de 
operários italianos nas nascentes indústrias de São Paulo. 
 
25. O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou, em julgamento encerrado no início da noite de 
30.04.2009, a Lei de Imprensa, uma das últimas legislações do tempo da ditadura que continuavam em 
vigor. Num julgamento histórico, 7 dos 11 ministros do STF decidiram tornar sem efeito a totalidade 
da lei ao concluírem que ela, que foi editada em 1967, era incompatível com a democracia e com a atual 
Constituição Federal. 

(www.estadado.com.br, 30.04.2009) 
 
Sobre a Lei a que se refere o texto, revogada em 2009, está correto afirmar que 
 
(A) contribuía para a manutenção da ordem política, pois evitava, mesmo que pelo uso da força, a 
circulação de falsas informações pela imprensa. 
(B) concedia incentivos fiscais a empresas jornalísticas e de espetáculos de arte e diversão, desde que 
promovessem a conscientização política. 
(C) restringia enormemente a liberdade de expressão, pois acabava por impor censura e prever multas 
pesadas e prisão para jornalistas. 
(D) favorecia o desrespeito à Constituição, para que empresas ligadas à comunicação e ao 
entretenimento fizessem operações de lavagem de dinheiro. 
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ALTERNATIVA C 
 
A Lei de Imprensa foi um dos instrumentos utilizado pelo governo militar para poder controlar os meios de comunicação e 
evitar que notícias contrárias ao interesse do regime, bem como críticas ao governo, fossem veiculadas pela imprensa. 
 

MATEMÁTICA 
 
26. Os veículos são as principais fontes de poluição por partículas finas nas grandes cidades. O quadro 
compara os níveis de emissão desses poluentes por parte de caminhões, motos e carros. 
 

 
 
No caso específico das partículas finas, é correto afirmar, de acordo com o quadro, que 
 
(A) carros são duas vezes mais poluentes do que motos. 

(B) dois carros juntos emitem 1
6

  das partículas emitidas por um caminhão. 

(C) motos são seis vezes menos poluentes que carros. 

(D) caminhões emitem 1
6

 das partículas emitidas por motos. 

 
ALTERNATIVA B 
 

O quadro mostra que a emissão de um caminhão corresponde à emissão de doze carros. Então um carro emite 1
12

 das 

emissões de um caminhão, logo dois carros emitem 1
6

 das emissões de um caminhão. 

 
27. O retângulo ABCD foi dividido em oito triângulos iguais. 
 

 
 
O número desses triângulos que devem ser integralmente pintados para que a área não colorida seja 
0,625 da área total do retângulo é 
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(A) 6. 
(B) 4. 
(C) 3. 
(D) 2. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Se a área não colorida deve ser 0,625 da área do retângulo, a área colorida deve ser 1 0,625 0,375− =  da área do 
retângulo. 

Então: 375 30,375
1.000 8

= =  

 
Como a figura está dividida em oito partes iguais, dever-se-ão pintar três retângulos. 
 
28. Um sistema de monotrilho japonês, que opera com tração elétrica e pneus sobre um único trilho 
plano central (veja a ilustração) será implantado em São Paulo.  
 

 
 
 
A 1.ª fase, que terá 13 pontos de paradas, tem operação prevista para 2010. Suponha que a distância 
entre pontos de paradas consecutivos seja sempre igual. Nesse caso, se a distância entre o 4.º e o 7.º 
ponto de parada for igual a 2 850 metros, então a distância entre o 1.º e o último ponto de parada será 
igual a 
 
(A) 11,40 km. 
(B) 12,35 km. 
(C) 12,40 km. 
(D) 12,50 km. 
 
ALTERNATIVA A 
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Entre o 4º e 7º ponto de parada a distância é 2.850 m, então entre pontos de paradas sucessivos, a distância é de: 
2.850 950 m

3
= . 

A distância entre o 1º e o 13º ponto de parada será: 950 12 11.400 m 11,40 km× = = . 
 
29. O quadro mostra a evolução da tecnologia de armazenamento digital de dados. 
 

 
 
Se num DVD é possível armazenar 800 arquivos de fotos de mesmo tamanho, então o número das 
mesmas fotos que podem ser armazenadas num BLU-RAY é, aproximadamente, 
 
(A) 7 500. 
(B) 7 800. 
(C) 8 000. 
(D) 8 500. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Com os dado, podemos montar a seguinte regra de três: 
 
GB  Arquivos 
4,7  800 
50  x 
 

50 800 8.510
4,7

x ×
= ≈  arquivos 

 

30. Uma pessoa gastou 3
5

 do seu 13.º salário para comprar uma geladeira e 3
4

 da quantia restante  para 

comprar um colchão novo. Após as duas compras, ele aplicou os R$ 250,00 restantes na poupança. O 
valor do 13.º salário dessa pessoa foi de 
 
(A) R$ 2.250,00. 
(B) R$ 2.500,00. 
(C) R$ 2.800,00. 
(D) R$ 4.000,00. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Com os dados do problema, e chamando de x o 13º salário, , podemos montar a seguinte equação: 
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3 3 2 250
5 4 5
3 3 250
5 10
6 3 2.500 10

10
9 2.500 10

R$ 2.500,00

x x x

x x x

x x x

x x
x

+ ⋅ + =

+ + =

+ + =

+ =
=

 

 
31. Sabendo-se que, juntos, um laptop mais uma geladeira gastam, em média, 65,8 kW/h de energia por 
mês, e que 3 laptops mais 2 geladeiras, juntos, gastam, em média, 142,4 kW/h de energia por mês, 
pode-se afirmar que os números que indicam o gasto médio mensal, em kW/h, de um laptop e de uma 
geladeira, e que preenchem corretamente os espaços pontilhados na figura são, respectivamente, 

 
 
(A) 8,8 e 57,0. 
(B) 9,2 e 56,6. 
(C) 10,8 e 55,0. 
(D) 10,8 e 56,6. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Chamando de ℓ o gasto mensal, em kWh, de um laptop, e g o gasto mensal em, kWh, de uma geladeira, 
podemos montra o sistema de equações: 
 

65,8
3 2 142, 4

65,8  ( 2)
3 2 142, 4

2 2 131,6
3 2 142, 4

10,8 kWh
55,0 kWh

g
g

g
g

g
g

+ =
 + =

+ = × −
 + =

− − = −
 + =

=
=

l
l

l
l
l

l
l
l

 

 
32. Os três sólidos representados nas figuras são formados por cubos idênticos, com 3 cm de aresta (a) 
cada um. 
A figura 1 mostra os sólidos, e a figura 2 mostra os mesmos sólidos vistos de cima. 
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A soma dos volumes desses sólidos é igual a 
Dado: Volume = a³ 
 
(A) 1 161 cm³. 
(B) 1 215 cm³. 
(C) 1 242 cm³. 
(D) 1 269 cm³. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A análise das figuras 1 e 2 nos revela que: 
O sólido da esquerda é constituído por 7 cubos. 
O sólido do meio é constituído por 26 cubos. 
O sólido da direita é constituído por  14 cubos. 
O total de cubos é 7 + 26 + 14 = 47 cubos. 
Logo o volume (V) do conjunto é: 347 3 1.269 cm³V = × =  
 
33. Dobre ao meio a folha retangular ABCD mostrada na figura 1, cujo perímetro é igual a 100 cm, 
obtendo uma linha de dobra perpendicular à base A—B. Abra-a e, em seguida, dobre-a de forma a 
fazer o ponto B coincidir com a linha de dobra (ponto E), conforme figura 2, formando o triângulo 
AEF, que aparece sombreado na figura. 
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A área do triângulo AEF é 
 
(A) 114 cm2. 
(B) 116 cm2. 
(C) 120 cm2. 
(D) 121 cm2. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Como o perímetro da folha retangular ABCD é 100 cm, podemos escrever que: 
 
100 1,5 1,5
100 5

20 cm

x x x x
x

x

= + + +
=

=
 

 
No triângulo AEF, note que EF = 11,4 cm e AE = x = 20 cm. 
Como esse triângulo é retângulo, sua área AAEF é dada por:  
 

20 11,4 114 cm²
2 2AEF

AE EFA × ×
= = =  

 
34. O gráfico mostra o número de celulares, no Brasil, para cada grupo de 100 habitantes, de 2003 a 
2008, e a respectiva projeção para 2010. 

 
Considere uma cidade cuja população total, em 2008, era de 0,45 milhão de habitantes. Utilizando-se 
dos dados do gráfico, pode-se estimar que o número de aparelhos existentes em 2008, nessa cidade, era 
 
(A) 3 600. 
(B) 36 000. 
(C) 360 000. 
(D) 366 000. 
 
ALTERNATIVA C 
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Em 2008, para cada 100 habitante havia 80 celulares, ou 0,8 celulares por habitante. Como a cidade tinha 450.000 
habitantes, o número de celulares será 0,8 × 450.000 = 360.000 celulares. 
 
35. O piso de um salão foi revestido com cerâmicas retangulares. Para tanto, foram compradas 12 
caixas, sendo que as peças de cada caixa colocadas lado a lado ocupam uma área de 1,2 m2. Após a 

colocação, restaram 6 peças inteiras que representam 1
20

  do total comprado. A área de cada peça 

dessa cerâmica é 
 
(A) 1 200 cm². 
(B) 1 240 cm². 
(C) 1 400 cm². 
(D) 1 440 cm². 
 
ALTERNATIVA A 
 

Se 6 peças representam  1
20

 do total comprado, então foram compradas 120 peças. 

Com essas peças foram distribuídas em 12 caixas, cada caixa possuía 10 peças. 
As 10 peças correspondem a uma área de 1,2 m², então cada peça corresponde a 0,12 m² = 1.200 cm². 
 
36. A tabela mostra o consumo de água em uma residência em um certo período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesse período, foram gastos, na pia da cozinha, 
 
(A) 1 600 litros. 
(B) 2 400 litros. 
(C) 3 600 litros. 
(D) 4 000 litros. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A análise da tabela mostra que o consumo de água do tanque, lavatório e pia é de: 4% + 8% + 18% = 30%. 
Logo  os locais restantes da residência gastam 70% da água e isso corresponde a 14.000 litros. 
Como o gasto na pia é 18% do total, seu volume será: 
 
 
% de água gasta   V (litros) 
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70    14.000 
18    x  
 

14.000 18 3.600 litros
70

x ×
= =  

 
37. A medida do lado do painel quadrado ABCD é x metros. Nesse painel, o segmento EF move-se de 
A para B, mantendo-se paralelo ao lado BC, como mostram as figuras 1 e 2. Sabendo-se que 0 < y < x, 
pode-se concluir que a expressão que representa corretamente a área retangular EFCB da figura 2 é 
 

 
(A) x(x–y). 
(B) (x–y)(x–y). 
(C) x² – y². 
(D) x . y². 
 
ALTERNATIVA A 
 
Como AB x= , na figura 2, temos que EB x y= −  e BC x=  
 
Logo a área EFCB será: ( )x x y⋅ −  
 
38. Paulo, que tinha R$ 220,00, foi a uma loja de esportes e constatou que um par de chuteiras, uma 
camisa do seu time e uma bola custavam, juntos, R$ 290,00. Para comprar apenas as chuteiras e a bola, 
ainda faltariam R$ 20,00. Mas se comprasse apenas a bola e a camisa, lhe sobraria a metade da quantia 
que possuía. Optou por comprar apenas o par de chuteiras, que custava 
 
(A) R$ 200,00. 
(B) R$ 180,00. 
(C) R$ 160,00. 
(D) R$ 140,00. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Chamando de p o preço do par de chuteiras; 
Chamando de c o preço da camisa e 
Chamando de b o preço da bola. 
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Podemos montra o sistema: 
 

290  (I)
310      (II)

110       (III)

p c b
p b
c b

+ + =
 + =
 + =

 

 
Substituindo III em I: 
 

110 290
180

p
p

+ =
=

 

 
39. Um certo capital foi aplicado durante 8 meses a uma taxa de juro simples de 18% ao ano, e o 
montante recebido ao final da aplicação foi de R$ 14.000,00. O capital aplicado foi 
 
(A) R$ 13.200,00. 
(B) R$ 13.000,00. 
(C) R$ 12.800,00. 
(D) R$ 12.500,00. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Temos: 
 

14.000
1818% a.a. 1,5% a.m.
12

8 meses

100
1,5 814.000

100
14.000 0,12
14.000 1,12

12.500

M C j j M C C

i

t
C i tj

CC

C C
C

C

= + ⇔ = − = −

= = =

=
⋅ ⋅

=

⋅ ⋅
− =

− =
=

=

 

 
40. Um jardim retangular, de lados iguais a x e x + 6, tem 91 m² de área. Esse jardim foi dividido em 
um canteiro quadrado, de lado x, e dois canteiros retangulares iguais, de lados x e y, conforme mostram 
as figuras. 
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Cada canteiro retangular ficou com uma área de 
 
(A) 42 m². 
(B) 28 m². 
(C) 25 m². 
(D) 21 m². 
 
ALTERNATIVA D 
 
Temos: 

( )
2

2

6 91

6 91 0
6 4 1 ( 91)
36 364 400

6 20
2

' 7 m
'' 13 m (não serve)

x x

x x

x

x
x

⋅ + =

+ − =

∆ = − ⋅ ⋅ −
∆ = + =

− ±
=

=
= −

 

 
A área do terreno quadrado é 27 49  m²= . 
Logo a área dos dois terrenos retangulares é lados x e y é 91 – 49 = 42 m². 
Portanto a área de cada terreno retangular é 21 m². 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 
 
41. Na tabela a seguir, estão registrados os números de mulheres submetidas a tratamento com 
antibióticos devido a um determinado tipo de infecção. 
Considerando-se os resultados, a melhor associação entre os antibióticos estudados para combater essa 
infecção é aquela que contém 
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(A) cefalotina e norfloxacina. 
(B) cefalexina e nitrofurantoína. 
(C) eritromicina e tetraciclina. 
(D) ampicilina e cloranfenicol. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Um rápido exame da tabela mostra que os antibióticos cefalexina e nitrofurantoína são os mais eficientes para o combate 
da infecção. 
 
42. No esquema, estão representados alguns tipos de tentilhões encontrados pelo naturalista Darwin 
em sua viagem à América do Sul, em diferentes ilhas que formam o Arquipélago de Galápagos. Para o 
cientista, essas espécies de pássaros originaram-se de uma única espécie que habitava o continente. Ao 
se deslocar para as ilhas, os pássaros desenvolveram características diferentes, principalmente com 
relação à forma do bico. Darwin notou que cada tentilhão habitava determinada ilha e estava adaptado 
ao tipo de alimento predominante em cada local. Concluiu que havia ocorrido um processo em que 
somente os indivíduos bem adaptados sobreviveram e, portanto, se acasalaram, deixando descendentes 
com suas características adaptativas. 
 

 
Essa variação descrita por Darwin tem como consequência principal  
 
(A) o aumento da diversidade de espécies. 
(B) a estabilidade das diferentes espécies. 
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(C) a alteração que o alimento causa na espécie. 
(D) a preservação das características das espécies. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Fica claro pelo texto e pela imagem fornecida que a adaptabilidade das espécies, nesse caso, conduziu a uma maior 
diversidade delas. 
 
43. A camada de gelo que cobre a região ártica, cujas imagens encontram-se representadas a seguir, 
diminuiu entre os invernos de 2004 e 2008. A informação foi obtida a partir das últimas imagens feitas 
pelos satélites da Nasa. “Esta é mais uma prova da rápida transformação que está ocorrendo na camada 
de gelo que cobre o Ártico”, diz o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa. Segundo estudos 
científicos, essa transformação foi causada pelo aumento das temperaturas atmosféricas no mundo todo 
cujos resultados são evidentes, também, nas geleiras da Groenlândia e da Antártida. 

 
 
A situação descrita pode estar relacionada com a seguinte ação realizada por meio de atividade humana: 
 
(A) aumento das áreas agriculturáveis por meio de irrigação em regiões originalmente desérticas. 
(B) eliminação de dejetos domésticos e industriais nos rios que cortam os ambientes urbanos. 
(C) modificação do ciclo da água por meio de construções de barragens e impermeabilização do solo. 
(D) falta de controle adequado da emissão dos gases provenientes da queima de combustíveis fósseis. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A diminuição da camada de gelo da região ártica é mais uma consequências do efeito estufa. Este, entre outros motivos, é 
causado pela emissão de gás carbônico, proveniente da queima de combustíveis fósseis, (petróleo, carvão, gás) e de florestas. 
 
44. O desmatamento representado no esquema é uma questão ambiental de extrema gravidade e tem 
sido apontado como irreversível em diversas regiões do planeta. 
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A situação representada resulta em 
 
(A) aumento da precipitação devido ao desequilíbrio ecológico. 
(B) aumento da população de insetos polinizadores das plantas. 
(C) diminuição da absorção de gás carbônico pelas plantas. 
(D) surgimento de áreas desérticas devido ao aumento da transpiração. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O desmatamento tem várias consequências: aumento do efeito estufa por meio das queimadas, lixiviação do solo, mudança 
do regime de chuvas, entre muitos outros. No caso, é obvio que com menos vegetais há menor taxa fotossintéticas e a 
consequente diminuição da absorção de gás carbônico. 
 
45. Dentre as fontes renováveis de energia, o uso da biomassa, matéria vegetal produzida por meio da 
fotossíntese, ainda é uma alternativa que tem sido muito utilizada no Brasil e no mundo. Segundo 
Müller (1985), a biomassa supre cerca de 15% da energia mundial, principalmente pela queima de 
madeira.  
 
Ambientalmente, um impacto resultante do uso dessa fonte de energia está corretamente representado 
em: 

 
 
ALTERNATIVA D 
 
A queima de madeira de florestas é uma forma de obtenção de energia, isso diminui a transpiração vegetal e impacta 
diretamente o regime de chuvas e, portanto,  o clima local. 
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46. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de transmissão vertical do vírus HIV em algumas 
regiões brasileiras pode chegar a 20%. Foram notificados ao Ministério da Saúde, de janeiro de 1983 a 
junho de 2006, 10 846 casos de AIDS em menores de 5 anos de idade devido à transmissão vertical. 
Esse número, no entanto, vem diminuindo ano a ano com a adoção de medidas de prevenção. 
 
Essa forma de transmissão ocorre quando 
 
(A) a criança recebe sangue contaminado com o vírus. 
(B) a criança recebe o vírus por herança genética do pai. 
(C) o vírus de mãe grávida atinge a própria criança. 
(D) a criança é atingida por objeto perfurante contaminado. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Transmissão vertical é o termo que se usa para contágio direto da mãe para o feto através da placenta. 
 
47. Observe o desenho. 

 
A colocação da roda no objeto que estava sendo puxado facilitou o seu deslocamento devido ao fato de 
ter sido 
 
(A) modificada a força de ação e reação. 
(B) reduzido o atrito entre o objeto e o chão. 
(C) alterada a massa do corpo e sua aceleração. 
(D) aumentada a força resultante sobre o corpo. 
 
ALTERNATIVA B 
 
É claro que a colocação da rodinha visa diminuir o atrito do carimbo com a mesa facilitando o deslocamento. 
 
48. Em uma atividade de laboratório para estudar o assunto densidade, os alunos realizaram um teste 
para saber em qual dos líquidos propostos pelo professor uma moeda de cobre poderia flutuar. Para 
realização dessa prática, foi fornecida aos alunos uma tabela com a densidade dos materiais utilizados. 
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A moeda de cobre deve flutuar no recipiente que contém 
 
(A) água. 
(B) leite integral. 
(C) mercúrio. 
(D) álcool etílico. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A moeda de cobre deve flutuar num líquido de densidade maior que a sua. Pela análise da tabela, conclui-se que esse 
líquido é o mercúrio. 
 
49. A energia solar é usada também na geração de outras formas de energia. Painéis contendo células 
fotovoltaicas absorvem a energia do sol e a transformam em energia elétrica (A).  

 
 
Ao passar por 1, 2, 3 e 4, essa energia, para que os aparelhos realizem seu trabalho específico, deve 
transformar-se em energia 
 
(A) potencial em 1. 
(B) sonora em 2. 
(C) química em 3. 
(D) mecânica em 4. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Na televisão (1), a energia elétrica transforma-se em energia luminosa, sonora e térmica. No aspirador de pó (2), há a 
transformação em energia cinética e sonora. Na geladeira (3), há, principalmente a transformação em energia térmica e, 
por fim, na máquina de lavar roupa (4), há a transformação em energia cinética (mecânica) me térmica. 
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50. A projeção da demanda mundial de energia para os próximos anos e a disponibilidade de produção 
de energia encontram-se representadas no gráfico a seguir. 

 
Considerando-se a situação apresentada, a melhor proposta, do ponto de vista ambiental, para os 
próximos anos, é a de 
 
(A) pesquisar recursos renováveis para a obtenção de energia. 
(B) procurar novas jazidas de petróleo para a exploração. 
(C) aumentar a utilização de carvão mineral. 
(D) ampliar o represamento de água. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Como haverá aumento de demanda de energia nos próximos anos, ambientalmente, deve se dar ênfase a recursos 
renováveis para obtenção de energia. 


