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01. Leia a charge. 

 
 
As informações verbais e visuais da charge permitem concluir que a placa 
 
(A) é um convite para que povos extraterrestres salvem a terra da destruição econômica. 
(B) mostra o planeta Terra como um lugar atraente, devido à sua situação econômica. 
(C) foi colocada pelos alienígenas para incentivar que a Terra seja invadida rapidamente. 
(D) alerta os extraterrestres, incitando-os a fugir da crise econômica da Terra. 
 
Alternativa D 
 
Visivelmente a charge mostra a Terra sob crise econômica e, portanto, não é um lugar convidativo para excursões 
espaciais. 
 
02. Um estudo recém-publicado nos EUA identificou o vírus que parece ser o causador de uma doença 
fatal que afeta cobras em cativeiro, fazendo com que elas _________ e percam seu controle motor. 

(http://noticias.uol.com.br/ciencia, 16.08.2012) 
 
A lacuna do texto deve ser preenchida com 
 
(A) dê nós em si mesmo 
(B) dão nós em si mesma 
(C) deem nós em si mesmas 
(D) desse nós em si mesmos 
 
Alternativa C 
 
A lacuna pede o verbo dar no presente do subjuntivo (deem) e o pronome demonstrativo mesmas, já que este deve 
concordar com cobras. 
 
03. Dom Pedro II teve um sonho. Ele iluminaria o Brasil. E o transformaria naquilo que viam seus 
olhos imperiais. Mas Pedro compreendia o País de maneira diferente daquela entendida pelos 
antepassados portugueses. O Brasil, para o jovem soberano, não significava apenas o paraíso do qual 
tudo se extraía. 

(CartaCapital, 27.06.2012) 
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Dando sequência ao texto, uma frase coerente com ele e correta quanto ao emprego de verbos, à 
concordância verbal e ao emprego de pronome é: 
 
(A) Seria então a terra que se plantara os sonhos. 
(B) Era agora a terra onde se plantavam os sonhos. 
(C) Fosse, desse modo, a terra que se plantam os sonhos. 
(D) Foi, naquele momento, a terra que se plantou os sonhos. 
 
Alternativa B 
 
A única correlação verbal adequada para uma continuidade coerente ao texto é: Era ..... plantavam... 
 
Para responder às questões de números 04 a 07, leia o poema do poeta português João Penha. 
 

A Moça e a Velha 
“– Você, oh tia Maria, 

Está velha como um caco, 
nem pode sair de dia 

Mais feia do que um macaco! 
Já não faz meia, nem fia! 
Toda vestida de trapos, 

Quase cega, manca e surda, 
Ninguém lhe inveja a existência, 
Causa nojo aos próprios sapos, 

E já não vive, chafurda 
Nas vasas da decadência, 

Como diz o nosso abade.” 
Disse-lhe a velha, serena: 
“– Já fui isso que tu és, 
E na minha mocidade 

Dançava, e até com graça; 
Chamou-me um vate açucena, 

E vi muitos a meus pés 
Cá na aldeia, e na cidade, 
Mas na vida tudo passa.” 

“Sim, pareço-te uma bruxa, 
E não sei que mais, um grou; 
A minha perna estrebucha, 

E provoco a hilaridade, 
Mas, ouve isto que te digo: 

Talvez, para teu castigo, 
Não chegues à minha idade, 

Nem a ser isto que sou!” 
(http://alfarrabio.di.uminho.pt, acesso em 31.08.2012) 

 
Vocabulário: 
- chafurda: remexe-se, rola. 
- vasas: lamas. 
- abade: monge. 
- vate: poeta. 
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- açucena: flor. 
- grou: ave encontrada em planícies e zonas pantanosas de todo o mundo, com exceção da América do 
Sul e Antártica; de grande porte, pernas e pescoço longos, cabeça parcialmente nua, bico reto e 
plumagem com penas brancas, cinzas ou marrons. 
- hilaridade: divertimento, zombaria. 
 
04. Assinale a alternativa em que se faz uma análise correta do diálogo entre a moça e a velha. 
 
(A) A moça diz que a velha chegou a uma idade que lhe causa inveja. Esta, por sua vez, responde com 
tranquilidade, desejando à moça um futuro semelhante ao seu. 
(B) A moça diz que a velha provoca o riso das pessoas nos lugares aonde vai. Esta, por sua vez, 
responde com exaltação, lamentando sua condição e praguejando a beleza da moça. 
(C) A moça diz que a velha sente vontade de ser saudável, jovem e atraente. Esta, por sua vez, responde 
com melancolia, lamentando a sua sorte e desejando dias melhores para a moça. 
(D) A moça diz que a velha está em uma situação física e humana lastimável. Esta, por sua vez, 
responde com calma, sugerindo que a moça pode ter um destino ainda pior que o seu. 
 
Alternativa D 
 
Os últimos oito versos do poema mostram que a velha concorda que sua situação seja precária, mas alerta a moça que a 
sorte desta pode vir a ser pior. 
 
05. Na Nova Gramática do Português Contemporâneo, os autores Celso Cunha e Lindley Cintra afirmam que 
o sujeito da oração “é o ser sobre o qual se faz uma declaração” e o predicado “é tudo aquilo que se diz 
do sujeito”. Nos versos do poema de João Penha – “– Você, oh tia Maria, / Está velha como um caco,” –, é 
correto afirmar que o sujeito é classificado como 
 
(A) simples, pois o verbo se refere a um pronome: “Você”. 
(B) composto, pois o verbo se refere a um pronome e um substantivo: “Você” e “tia”. 
(C) indeterminado, pois o verbo não se refere a uma pessoa determinada. 
(D) simples, pois o predicado da oração traz uma declaração sobre a “velha”. 
 
Alternativa A 
 
Na frase o verbo está na terceira pessoa do singular concordando com o pronome de tratamento você, que nesse caso é o 
sujeito.  
Note que tia Maria é vocativo. 
 
06. Na fala de tia Maria, quando ela diz – Sim, pareço-te uma bruxa, – o predicado é 
 
(A) nominal, por meio do qual se expressa um estado transitório reconhecido pela moça. 
(B) verbal, por meio do qual se expressa uma ação praticada por ela ao falar com a moça. 
(C) nominal, por meio do qual se expressa uma aparência de estado referido pela moça. 
(D) verbal, por meio do qual se expressa uma ação contínua praticada pela moça. 
 
Alternativa C 
 
O verbo parecer indica aparência de estado caracterizando um predicado nominal. 
 
07. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque pode ser substituída pelo pronome “lhe”, 
com o mesmo emprego sintático que ele tem no verso: Ninguém lhe inveja a existência. 
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(A) Maria estava ansiosa para ver a apresentação, mas entregaram o convite dela com atraso e ela, por 
isso, deixou de assistir ao início do espetáculo. 
(B) A saúde de Maria estava bastante debilitada, porém, quando deram à moça o remédio certo, ela 
logo começou a dar sinais significativos de melhora. 
(C) Maria participaria de um conhecido programa de televisão, e seus amigos e parentes estavam com 
muita vontade de assistir à apresentação. 
(D) Depois que Maria apareceu na televisão, os jornais e revistas disseram que se tratava de uma 
apresentação cuja repercussão seria inevitável. 
 
Alternativa A 
 
No verso: Ninguém lhe inveja a existência, o sentido é: Ninguém inveja a sua existência. O pronome lhe 
funciona como pronome possessivo é sintaticamente é classificado como adjunto adnominal. 
Os termos destacados nas opções B, C e D são objetos indiretos. Apenas na opção A temos o pronome possessivo dela 
funcionando como adjunto adnominal de convite. 
 
08. Analise as informações. 

 
De onde vieram as mentes brilhantes que receberam o mais reconhecido prêmio internacional – o 
Prêmio Nobel? Analisando a distribuição do Prêmio Nobel nos quatro países apresentados, conclui-se 
que, em todos, a área da 
 
(A) Literatura obteve premiação inexpressiva. 
(B) Economia foi a menos premiada. 
(C) Paz é a que prevalece sobre todas. 
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(D) Medicina logrou mais êxito na Suécia. 
 
Alternativa B 
 
Questão que pede observação do infográfico e, após sua análise, conclui-se qual é a opção correta.  
Observação: o prêmio Nobel de Economia começou a ser entregue apenas em 1969.  
 
09. O imenso número de peças e restos de foguetes e de satélites que giram em torno da Terra – o 
chamado lixo espacial, um monturo que não para de aumentar – é hoje motivo de _______ 
preocupação para todos os envolvidos nas _______ rumos da exploração do espaço, seja por países ou 
por empresas. As questões jurídicas geradas pelos detritos espaciais ainda não foram adequadamente 
debatidas, mas o tema entrou de modo inesperado na pauta de trabalho de 2013 do Subcomitê Jurídico 
do Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior (Copuos, na sigla em inglês), que 
________  meio século analisa os problemas espaciais. 

(Ciência Hoje, julho de 2012) 

 
As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com: 
 
(A) crecente … discuções a cerca dos … a 
(B) crescente … discursões acerca dos … há 
(C) crecente … discusões sob os … a 
(D) crescente … discussões sobre os … há 
 
Alternativa D 
 
A palavra crescente deve ser grafada com o dígrafo sc; discussões, leva ss e para se indicar tempo 
transcorrido deve se usar o verbo haver na terceira pessoa do singular: há, no caso. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 10 e 11. 
 

A capital da China cresce como a economia chinesa – e sofre com o trânsito. Em 2006, Pequim 
chegou a registrar engarrafamentos de até 12 horas, o que lhe rendeu a alcunha de maior 
estacionamento a céu aberto do mundo. Para tentar reverter o título, um grupo de pesquisadores da 
Microsoft na Ásia resolveu usar dados coletados dos GPS da frota de 33 mil táxis da cidade para 
rastrear o trânsito e apontar os fatores que levam às filas de carros parados. 

Os pesquisadores analisaram o trajeto de passageiros desde que saíam de casa até chegarem a 
seu destino e dividiram a cidade em regiões. Algoritmos processaram os dados e mostraram que, muitas 
vezes, moradores do bairro A acabam tendo que passar pelo centro, mais congestionado, para chegar 
ao bairro B. A saída, então, não seria aumentar as vias no centro, mas criar novas rotas entre os bairros 
A e B. 

(Galileu, dezembro de 2011. Adaptado) 

 
10. Um título coerente com as informações apresentadas no texto é: 
 
(A) Os GPS flagram trânsito intenso em Pequim. 
(B) Os GPS retificam ideia de que trânsito é caótico em Pequim. 
(C) Os GPS confirmam: centro de Pequim é menos transitado do que os bairros. 
(D) Os GPS confundem motoristas de táxi em Pequim. 
 
Alternativa A 
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O gabarito oficial fornece com alternativa correta a opção A. Contudo, os dados, GPS, segundo o texto, foram usados 
para se rastrear o trânsito a partir daí, após a análise de especialistas, propor-se-iam soluções. Talvez o título mais 
adequado fosse: Os GPS ajudam a entender o trânsito de Pequim. 
 
11. Na oração – ... e sofre com o trânsito. – a preposição “com” forma uma expressão cujo sentido é o 
mesmo formado com a preposição “de” na frase: 
 
(A) Tinha certeza de que ele viria de avião para ganhar tempo. 
(B) Naquela noite de inverno, ele tremia muito de frio. 
(C) A moça falava de política nacional com desenvoltura. 
(D) O medo de perder o trem fez a mulher adiantar-se demais. 
 
Alternativa B 
 
Na frase ... e sofre com o trânsito... a relação estabelecida pela preposição com de é de causa. Essa relação 
também é encontrada na opção B: ... tremia de muito frio. 
Em A temos uma relação de meio. Em C a preposição estabelece uma relação de assunto. Em D temos uma realação dec 
onsequência. 
 
12. A alteração que antecede o diabetes e o ganho excessivo de peso é o que os médicos chamam de 
resistência à insulina. Quando ela se instala, o corpo deixa de usar de maneira adequada o hormônio 
que permite ________ células dos músculos e de outros tecidos retirar o açúcar (glicose) do sangue e 
convertê-lo em energia ou estocá-lo para usar mais tarde. 
Em experimentos com camundongos, verificou-se que por _______ dessa resistência podem estar as 
bactérias do Filo Firmicutes, grupo que _______  dezenas de espécies e, ao lado de outros grupos de 
bactérias, constitui _______  microbiota intestinal. 

(Pesquisa Fapesp, março de 2012. Adaptado) 

 
As lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com 
 
(A) as … tras … reune … à 
(B) à … traz … reune … a 
(C) às … trás … reúne … a 
(D) a … tráz … reúne … à 
 
Alternativa C 
 
O verbo permitir, no contexto exige a preposição a, células exige o artigo definido as, sendo necessário o sinal gráfico 
indicativo de crase. Na segunda lacuna, temos a locução adverbial por trás que deve ser grafada com s e acento gráfico já 
que é um monossílabo tônico terminado em a. Reúne é acentuado graficamente na vogal tônica por ter um hiato u. O 
verbo constituir é transitivo direto, portanto na quarta lacuna há apenas um artigo. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 13 e 14. 
 

Assim que grandes produtores internacionais de guitarra e contrabaixo, como Gibson e Fender, 
lançaram modelos inspirados nos anos 50 e 60, surgiu uma ideia na Santo Ângelo, fabricante de 
acessórios para instrumentos musicais instalada em Guarulhos (SP). As divisões de Desenvolvimento e 
de Marketing da empresa paulista viram que havia aí uma oportunidade para inovar. Como operam 
afinadas, sob o comando da mesma gerência, e reportam a uma direção que dá importância à inovação, 
logo estava traçada a estratégia. Pouco depois, a Santo Ângelo colocava no mercado seu cabo de 
guitarra com aparência de velho e usado, na linha “retrô”.  
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O caso da empresa, que também faz itens como cordas para baixo e guitarra e plugs que 
conectam os instrumentos às caixas de som, ilustra como se dá, na prática, um processo de inovação. 
No imaginário popular, isso quase sempre significa alguém enfurnado no laboratório desenvolvendo 
dispositivos revolucionários. Na realidade, porém, implica adaptar e aperfeiçoar produtos e processos. 

(IstoÉ, 01.08.2012. Adaptado) 
 
13. A ideia central do texto é mostrar que 
 
(A) o maior sucesso de uma empresa ocorre quando ela inova copiando o trabalho das concorrentes. 
(B) a inovação em uma empresa implica aproveitar adequadamente as boas conjunturas que vão 
surgindo. 
(C) a melhor estratégia para a inovação em uma empresa decorre da reciclagem de coisas velhas e 
usadas. 
(D) o imaginário popular tem razão no que diz respeito ao processo de inovação que ocorre em uma 
empresa. 
 
Alternativa B 
 
A texto começa informando que grandes empresas internacionais lançaram modelos de instrumentos baseados nos que 
havia nos anos 50 e 60. A empresa de Guarulhos percebeu a oportunidade de bons negócios seguindo a mesma linha, ou 
seja, novos equipamentos inspirados em modelos antigos e clássicos. 
 
14. Observe os períodos: 
 
– Assim que grandes produtores internacionais de guitarra e contrabaixo, como Gibson e Fender, 
lançaram modelos inspirados nos anos 50 e 60... 
– Como operam afinadas, sob o comando da mesma gerência... 
– Na realidade, porém, implica adaptar... 
 
As conjunções destacadas estabelecem entre as orações, respectivamente, relações de 
 
(A) tempo, causa e adversidade. 
(B) proporção, comparação e conclusão. 
(C) comparação, conformidade e explicação. 
(D) explicação, comparação e adversidade. 
 
Alternativa A 
 
A locução conjuntiva assim que é classificada como subordinativa temporal, pode ser substituída por logo. 
Como em início de frase, podendo ser substituída por já que é subordinativa causal. 
Porém é uma conjunção coordenativa adversativa 
 
15. Mas o que mais me intriga são os jogadores com nomes sem equivalente em lugar nenhum, nem 
nos EUA, de onde seus pais imaginam tê-los tirado: Brinner, Derley, Demerson, Elkeson, Gerley, 
Jheimy, Klever, Lorran, Luan, Rithely, Roberson, Ruan, Saimon, Uêndel, Wallyson, Welder, Werley, 
Wescley, Weverton. Não são apelidos, mas nomes próprios, passados em cartório, registrados em 
_______ . Aposto que os _______ têm frouxos de riso às escondidas ao lavrá-los nos livros. 

(Folha de S.Paulo, 15.08.2012. Adaptado) 
 
As lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com: 
 



 Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2012 
 

8 
 

(A) certidães … escrivãs 
(B) certidães … escrivões 
(C) certidões … escrivãos 
(D) certidões … escrivães 
 
Alternativa D 
 
As lacunas são preenchidas com os substantivos certidão, cujo plural é certidões e escrivão cujo plural é escrivães. 
 
Ciências Humanas 
 
16. Na atualidade, um dos mais importantes mecanismos de circulação do capital são as bolsas de 
valores instaladas nos países centrais e em alguns emergentes. É comum se comentar, inclusive, que “o 
capital nunca dorme”. 
Observe no planisfério a divisão em fusos horários e a localização das principais bolsas de valores do 
mundo. 

 
Analisando a distribuição dos fusos horários e a localização das bolsas de valores, pode-se afirmar que, 
em um dia normal, 
 
(A) as bolsas asiáticas e europeias abrem simultaneamente às 10 horas da manhã. 
(B) a abertura da bolsa de São Paulo é realizada antes da abertura das bolsas europeias. 
(C) as bolsas asiáticas já fecharam quando as bolsas americanas estão abertas. 
(D) a abertura das bolsas americanas ocorre ao mesmo tempo que as bolsas asiáticas. 
 
Alternativa C 
 
O movimento de rotação da Terra de oeste para leste faz com que o horário  a leste esteja sempre mais 
adiantado que o horário a oeste. Dessa forma as primeiras bolsas a abrir estão localizadas no oriente, 
depois abrem as bolsas da Europa e, por fim, abrem as bolsas da América. 
 
17. Considere a seguinte notícia publicada em julho de 2012. 
 
Pipocas são vítimas de protecionismo argentino 
A bateria de medidas protecionistas impostas pelo governo está a ponto de liquidar um dos prazeres 
dos espectadores dos cinemas argentinos: a pipoca. Esta iguaria fast-food, inexoravelmente associada ao 
ato de assistir a um filme, está em vias de extinção na Argentina, já que o secretário de Comércio 
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Interior do país, além de limitar a entrada de produtos como fraldas, autopeças, seringas, remédios, 
pneus e livros, entre centenas de outros manufaturados ou insumos estrangeiros, também está 
bloqueando a entrada de máquinas de produção industrial de pipoca, importadas dos EUA, China e 
Rússia. 
(http://economia.estadao.com.br/noticias/,pipocas-sao-vitimas-de-protecionismo-argentino, 
119620,0.htm) 
 
Sobre as medidas protecionistas adotadas pelo governo argentino, é correto afirmar que 
 
(A) estão de acordo com as regras estabelecidas pelo Mercosul, ou seja, proteger a indústria nacional, 
substituindo os produtos importados. 
(B) reforçam a posição de liderança do Mercosul na América Latina, pois prestigiam os artigos 
produzidos pelos membros do bloco. 
(C) seguem as recomendações da Organização Mundial do Comércio (OMC) no sentido de diminuir as 
importações em momentos de crise econômica. 
(D) são contrárias a um dos principais propósitos da globalização que é a livre circulação de 
mercadorias no comércio mundial. 
 
Alternativa D 
 
A onda neoliberalizante varreu as economias sul-americanas nos anos 90, seguindo as diretrizes do Consenso de 
Washington. O que se viu ao longo da primeira década do século XXI foi que para economias de países periféricos o 
neoliberalismo não trouxe os tão prometidos benefícios. Esses países continuaram com sua dependência tecnológica, dívidas 
e sofreram um forte processo de desindustrialização. 
As medidas do governo argentino vão na contra-mão das orientações da OMC que visa liberar o comércio mundial e das 
diretrizes da globalização que prega, entre outras coisas, o fluxo de capitais e mercadorias sem barreiras. 
 
18. Analise a charge. 

 
 
O conteúdo da charge nos faz lembrar que 
 
(A) a fome é uma realidade presente para quase um bilhão de pessoas, concentradas, principalmente, na 
Ásia e na África Subsaariana. 
(B) para manter o equilíbrio geopolítico, o mundo tem fome de biocombustíveis, sejam eles produzidos 
com milho ou cana-de-açúcar. 
(C) os fatores naturais como secas, terremotos ou vulcanismo têm sido apontados como os principais 
responsáveis pela fome no mundo. 
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(D) para reduzir a fome no mundo é necessário aumentar o número de trabalhadores no campo, 
principalmente, na Europa e na Ásia. 
 
Alternativa A 
 
A charge nos mostra o planeta Terra passando fome e pedindo comida, ou seja, lembra-nos que há muitas pessoas que 
atualmente ainda sofrem de desnutrição. Esse fato é dramaticamente exemplificado na África subsaariana (Sahel) e no 
sudeste asiático. 
 
19. Considere as duas imagens. 
 

 
Pelicano coberto de óleo no golfo do México (2010) 

 
A leitura das imagens permite-nos afirmar que 
 
(A) os problemas ambientais da superfície dos continentes são maiores e muito mais graves do que os 
dos oceanos. 
(B) a poluição e os problemas ambientais dos mares e oceanos são restritos às áreas de litorais 
densamente povoados. 
(C) os oceanos e mares apresentam problemas de poluição que afetam as espécies marinhas, algumas 
delas já com risco de extinção. 
(D) o atual estado de degradação do ambiente marinho levou a ONU a determinar medidas de controle 
de poluição dos oceanos e mares. 
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Alternativa C 
 
As imagens estão relacionadas à poluição das água dos oceanos, que causam morte dos peixes por asfixia ou por alterações 
no seu habitat (manchas de óleo, nível de acidez da água etc.). 
 
20. Considere as imagens. 
 

 
Assinale a alternativa que identifica uma legenda adequada às duas imagens. 
 
(A) A pobreza e os maiores problemas urbanos estão concentrados nas metrópoles globais brasileiras. 
(B) A rápida expansão da urbanização brasileira promoveu ocupação de áreas que colocam em risco a 
população mais pobre. 
(C) As ocupações irregulares, como as favelas, são fenômenos recentes que surgiram no Brasil a partir 
da década de 1990. 
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(D) As grandes metrópoles localizadas no Sudeste oferecem segurança à população mais pobre que 
ocupa as periferias. 
 
Alternativa B 
 
As imagens mostram o nível caótico das habitações das periferias nas cidades brasileiras (e nem sempre apenas nas 
periferias). O alto custo dos alugueis, especulação imobiliária, entre outros fatores, promovem uma segregação sócio-espacial 
da população mais carente, que passa a construir suas habitações de forma irregular, sem a mínima segurança e em áreas 
de risco. 
 
21. 

 
A divisão da América Portuguesa representada no mapa pode ser relacionada à 
 
(A) organização em províncias do território português na América. 
(B) origem da concentração de terras no Brasil, em conjunto com as sesmarias. 
(C) criação dos vice-reinos, para facilitar a administração da colônia. 
(D) tentativa da Coroa de estimular a produção de café no Brasil. 
 
Alternativa B 
 
O mapa mostra a divisão do Brasil em capitanias hereditários no século XVI. O donatário tinha, originalmente, o poder 
de ceder sesmarias (grandes lotes de terras) ao interessados (geralmente a pequena nobreza portuguesa) em produzir cana-
de-açúcar no Brasil para exportação. Essa é a origem histórica dos grandes latifúndios brasileiros. 
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22. 

 
“Terra no Brasil para os italianos. Navios partem toda semana do porto de Gênova. Venha construir o 
seu sonho com a família. Um país de oportunidades. Clima tropical em abundância. Riqueza mineral. 

(...) O governo dá terras e ferramentas a todos.” 
 
Acerca da propaganda sobre a imigração para o Brasil feita na Itália, é possível afirmar que 
 
(A) entra em contradição com a realidade encontrada por muitos italianos no Brasil do século XIX, 
pois quase não havia terra disponível para os imigrantes, e muitos deles acabaram trabalhando nas 
fazendas de café. 
(B) trata-se de uma propaganda financiada pelo governo imperial de D. Pedro II a contragosto dos 
proprietários de terra, principalmente dos cafeicultores do oeste paulista, que defendiam a continuidade 
da escravidão. 
(C) é coerente com a política de incentivo à imigração adotada pelo governo em conjunto com medidas 
como a “Lei do Ventre Livre”, e o resultado foi o aparecimento de muitas propriedades de italianos no 
estado de São Paulo. 
(D) está inserida no contexto das rebeliões regenciais, em uma época em que a escravidão vinha sendo 
questionada por rebeliões abolicionistas, e a alternativa encontrada pelo poder regencial foi incentivar a 
imigração. 
 
Alternativa A 
 
A propaganda, feita com o propósito de atrair imigrantes para o Brasil era feita pelo governo brasileiro. Contudo, a 
realidade era outra. Se o governo brasileiro subsidiasse a passagem , o imigrante tinha como destino certo as lavouras da 
região cafeeira do Estado de São Paulo, onde não havia terras para imigrantes, apenas trabalho nas lavouras para os 
colonos. O sonho da propriedade de um lote  (em boa parte devido à lei das Terras de 1850) tinha que esperar, muitas 
vezes a vida inteira. 
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23. 
 
Texto 1 
 
Conflitos no campo aumentam 15% em 2011, diz comissão. 
Os conflitos em áreas rurais do Brasil aumentaram 15% em 2011 na comparação com 2010. Os dados 
foram divulgados no dia 7 de maio de 2012 pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), segundo os quais 
os enfrentamentos subiram de 1.186 para 1.363 no período. 
(http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/05/07/ conflitos-no-campo-aumentam-15-em-2011-diz-comissao.htm. Adaptado) 
 
Texto 2 

 
A partir da leitura dos textos 1 e 2, é correto afirmar que 
 
(A) ao contrário do que se poderia imaginar pelos conflitos noticiados no texto 1, o texto 2 evidencia a 
existência de terra para todos no Brasil. 
(B) não há relação entre os conflitos no campo e a transmissão hereditária de grandes propriedades, 
pois a herança é um direito constitucional. 
(C) uma das características do campo brasileiro é a violência, intimamente relacionada ao controle de 
terras por famílias de grandes proprietários. 
(D) as grandes propriedades familiares são uma das soluções para a violência no campo, pois a terra é 
distribuída entre todos os membros da família. 
 
Alternativa C 
 
O texto I é claro em mostra que a violência do campo é um fato real e presente no Brasil. A lutas entre grileiros, posseiros 
e grandes empresa do agronegócio terminam muitas vezes em mortes. 
Já no texto II vemos o controle da terra por famílias que a cada geração promovem o aumento do latifúndio, muitas vezes 
de forma violenta. 
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24. 

 
O cartaz faz referência a uma importante característica da chamada “Era Vargas”: 
 
(A) a proximidade política de Vargas com a esquerda, notadamente com os anarquistas, representada 
pela participação do presidente no 1.º de maio. 
(B) o apoio incondicional do presidente às greves organizadas por sindicatos sem ligação com o Estado, 
um dos legados de Getúlio Vargas para o país. 
(C) o aprofundamento da democracia política por meio da rotatividade no poder, explicitada pela 
imagem realçada de Vargas no cartaz de propaganda política. 
(D) o vínculo entre o presidente e os trabalhadores, evidenciado pela referência ao dia do trabalho e 
pela presença de operários no cartaz. 
 
Alternativa D 
 
Um dos alicerces do populismo varguista era sua política trabalhista que o aproximava das classes trabalhadoras. Com a 
promulgação e cumprimento de uma série de leis trabalhistas durante seu governo, Vargas ficou conhecido como "o pai dos 
pobres" imagem que foi exaustivamente explorada pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) conforme o 
cartaz acima atesta. 
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25. 

 
O desenho de Henfil, publicado no jornal O Pasquim, critica a ditadura militar. O momento político 
ironizado por Henfil 
 
(A) corresponde à época das manifestações estudantis de 1967 e 1968, quando os estudantes 
conseguiram sair às ruas sem serem reprimidos. 
(B) está relacionado ao contexto da abertura, na década de 1980, quando o povo saiu às ruas exigindo 
eleições diretas para presidente. 
(C) faz referência ao período da luta armada, entre 1968 e 1974, quando as manifestações populares 
eram consideradas ilegais. 
(D) está associado a 1964, logo após o golpe militar, quando o povo saiu às ruas para reivindicar a volta 
de João Goulart ao poder. 
 
Alternativa B 
 
A charge faz uma clara alusão ao Movimento das Diretas-Já na primeira metade dos anos 80 do século XX. Amplo 
movimento político-popular que exigia que a sucessão do general João Baptista Figueiredo à presidência da República fosse 
feita pelo escrutínio popular. 
 
Matemática 
 
26. Se um terço do quadrado de certo número inteiro e positivo é igual a 27, então a raiz quadrada 
positiva desse número é igual a 
 
(A) 6. 
(B) 5. 
(C) 4. 
(D) 3. 
 
Alternativa D 
Chamando o número de x: 
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2

2

27
3

81

81 9

9 3

x

x

x

=

=

= =

=

 

 
27. Uma escola tem 4 classes do 9.º ano, todas com o mesmo número de alunos. Num determinado 
dia, por causa de greve nos transportes coletivos, constatou-se que 

ü na classe A, 2
5

 dos alunos faltaram; 

ü na classe B, 40% dos alunos faltaram; 
ü na classe C, de cada 5 alunos, 2 estavam presentes; 

ü na classe D, 6
10

 dos alunos estavam presentes. 

Desse modo, é correto afirmar que as classes do 9.º ano que tiveram números iguais de faltas nesse dia 
foram, apenas, 
 
(A) A e B. 
(B) A e D. 
(C) A, B e D. 
(D) B, C e D. 
 
Alternativa C 
 

Na classe A, fartaram: 2 40 40%
5 100

= =  

Na classe B, o enunciado afirma que faltaram 40%. 

Na classe C, se de cada 5, 2 estavam presentes, então faltaram 3 em cada 5: 3 60 60%
5 100

= =  

 

Na classe D, se 6
10

 dos alunos estavam presente, 4
10

 não estavam presentes que representa 40%. 

 
28. Observe a reta numérica, na qual estão destacados os pontos S, B, C, A, R, P e M. 
 

 
Os números racionais 21

3
−  e 4

3
 estão representados na reta numérica, respectivamente, pelos pontos 

(A) B e A. 
(B) S e R. 
(C) R e P. 
(D) B e P. 
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Alternativa B 
 
Observamos que cada unidade está dividida em três partes iguais. 

2 51
3 3

− = −  essa abscissa tem como imagem o ponto S. 

4
3

 essa abscissa tem como imagem o ponto R. 

 
29. Certa biblioteca escolar recebeu 28 pacotes com livros didáticos de Matemática e de Português, 
num total de 144 livros. Sabe-se que os livros de Matemática foram enviados em pacotes contendo 4 
unidades cada um, e os de Português, em pacotes contendo 6 unidades cada um. Desse modo, pode-se 
concluir que o número de livros de Matemática recebidos pela biblioteca foi 
 
(A) 48. 
(B) 64. 
(C) 72. 
(D) 96. 
 
Alternativa A 
 
Sendo P o número de pacotes de livros de Português e M o número de pacotes de livros de Matemática, podemos montar o 
sistema de equações: 
 

28
6 4 144
P M

P M
+ =

 + =
 

 
Multiplicando a primeira equação por – 6 e somando ambas as equações membro a membro: 

6 6 168
6 4 144
2 24

12

P M
P M
M

M

− − = −
 + =
− = −

=
 

 
Cada pacote de livros de Matemática contém 12 unidades, como são 4 pacotes, teremos um total de 48 livros de 
Matemática. 
 
30. O corredor das Avenidas Eusébio Matoso / Rebouças / Consolação teve em 2011 o pior 
desempenho. No ano passado, a velocidade média da via foi de apenas 7,1 km/h no horário de pico da 
tarde. Observe o quadro comparativo. 
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Nessas condições, é correto afirmar, de acordo com os dados do quadro, que, em 1h 45min, a distância 
que um carro nesse corredor irá percorrer a mais que uma pessoa andando é, em metros, igual a 
 
(A) 3 675. 
(B) 3 360. 
(C) 3 045. 
(D) 2 880. 
 
Alternativa A 
 
Pelas informações do quadro, a diferença entre o que um carro anda em uma hora e o que a pessoas anda em uma hora é .
7,1 5 2,1 km− = . 
distância (km) tempo (min) 
2,1  60 
x  105 
 

2,1 105 3,675 km 3.675 m
60

x ×
= = =  

 
31. O percurso em linha reta da prova do atletismo olímpico “110 m com barreiras” contém 10 
barreiras, todas de mesma altura. A primeira barreira é colocada a 13,72 m da linha de partida, e as 
restantes são dispostas observando-se distâncias iguais entre elas (uma atrás da outra), sendo que a 
última barreira é colocada a 14,1 m da linha de chegada. 
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Nessa prova, a distância em metros entre cada barreira e a barreira imediatamente anterior é, 
aproximadamente, de 
 
(A) 8,91. 
(B) 9,13. 
(C) 9,59. 
(D) 9,82. 
 
Alternativa B 
 
Com as informações do problema, podemos construir o esquema abaixo. Note que x é a distância entre cada barreira. 
 

 
 
13,72 9 14,1 110
27,82 9 110
9 82,18

9,13 m

x
x

x
x

+ + =
+ =

=
=

 

 
32. Um determinado casaco é vendido nas lojas A e B, sendo que o seu preço na loja A é de R$ 30,00 
mais caro que o da loja B. Se a loja A der um desconto de 15% no seu preço, os preços de venda desse 
produto em ambas as lojas ficarão iguais. 
Pode-se concluir, então, que o preço de venda desse casaco na loja B é de 
 
(A) R$ 220,00. 
(B) R$ 200,00. 
(C) R$ 170,00. 
(D) R$ 150,00. 
 
Alternativa C 
 
Com as informações do enunciado, podemos montar o seguinte sistema de equações, sendo A o preço do casaco na loja A e 
B o preço do casaco na loja B. 
 

30   (I)
0,85   (II)
A B

A B
= +

 =
 

 
Substituindo II em I: 
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30 0,85
0,15 30

200

A A
A

A

= +
=

=
 

 
Logo o preço na loja A é R$ 200,00, portanto, o preço na loja B será:  

30
200 30

200 30 $ 170,00

A B
B

B R

= +
= +

= − =
 

 
33. Laura e Paula se reuniram para fazer um trabalho de artes. Laura levou certa quantidade de canetas 
hidrográficas e utilizou um sexto delas. Paula levou um terço da quantidade de canetas que Laura levou 
e usou a metade delas. Sabendo que na confecção do trabalho foram utilizadas apenas 8 canetas, pode-
se afirmar que o número total de canetas disponíveis era 
 
(A) 20. 
(B) 24. 
(C) 28. 
(D) 32. 
 
Alternativa D 
 
Sendo L o número de canetas hidrográficas de Laura e P o número de canetas hidrográficas de Paula, podemos escrever: 
 

3
LP =  

 

Canetas utilizadas por Laura: 
6
L

 

Canetas utilizadas por Paula: 1
2 3 6

L L
⋅ =  

 

8
6 6
2 48

24

L L

L
L

+ =

=
=

 

 

Então, Laura levou 24 caneta e Paula levou 24 8
3

=  canetas o que dá um total de 32 canetas. 

 
34. Para atender várias encomendas de brigadeiros, Dona Joana fez x unidades na 4.ª feira e, em cada 
um dos 3 dias seguintes, fez, respectivamente, a metade, o dobro e o triplo do número de unidades 
feitas na 4.ª feira. Se ela utiliza duas latas de leite condensado para cada 0,5 x brigadeiros, então para o 
número total de brigadeiros feitos nesses 4 dias foi necessário utilizar uma quantidade de latas de leite 
condensado igual a 
 
(A) 26. 
(B) 24. 
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(C) 20. 
(D) 18. 
 
Alternativa A 
 
Brigadeiros feitos na quarta feira: x  

Brigadeiros feitas na quinta-feira: 
2
x  

Brigadeiros feitos da sexta-feira: 2x  
Brigadeiros feitos no sábado: 3x  
 

Total de brigadeiros feitos: 2 4 6 132 3 6,5
2 2 2
x x x x x xx x x x+ + +

+ + + = = =  

 
latas  brigadeiro 
2  0,5x 
y  6,5x 
 

2 6,5 26 latas
0,5

y ×
= =  

 
35. A figura, cujas dimensões indicadas estão em metros, representa o terreno onde Pedro construiu 
sua casa. 

 
Sabendo que a região G, com área de 30 m², foi reservada para a garagem, pode-se afirmar que o 
perímetro desse terreno é, em metros, igual a 
 
(A) 63. 
(B) 65. 
(C) 67. 
(D) 70. 
 
Alternativa D 
 
Na região G podemos escrever: 
 
( )

( ) ( )

2

1 30

30 0
6 5 0
6 (não serve) ou 5 m

x x

x x
x x

x x

+ ⋅ =

+ − =

+ ⋅ − =

= − =
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A expressão do perímetro P do terreno é: 

( ) ( )2 2 10 2 9 1
2 2 20 20 2
6 40
6 5 40 70 m

P x x x
P x x x
P x
P

= + ⋅ + + ⋅ + +

= + + + +
= +
= ⋅ + =

 

 
36. João emprestou certa quantia a Paulo, que se comprometeu a pagar o valor devido acrescido de juro 
simples. Após 8 meses, Paulo pagou o montante devido e liquidou o empréstimo. Sabendo que o valor 
pago a título de juros foi igual à quinta parte do valor emprestado, pode-se concluir que a taxa mensal 
de juro simples desse empréstimo foi de 
 
(A) 1,75%. 
(B) 2,0 %. 
(C) 2,25%. 
(D) 2,5%. 
 
Alternativa D 
 

Os dados do problema são: 5
8 meses

Cj

t

=

=
 

100
8

5 100
20 8

2,5% a.m.

C i tj

C C i

i
i

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
=

=
=

 

 
37. Os terrenos A, de forma quadrada, e B, retangular, de áreas iguais a 1600 m2 cada um, tinham sido 
comprados por uma incorporadora para a construção de um condomínio. Para ampliar a área 
disponível, ela adquiriu também o terreno retangular C, mostrado na figura, cujas dimensões indicadas 
estão em metros. 

 
A soma das áreas dos três terrenos é, em metros quadrados, igual a 
 
(A) 4 236. 
(B) 4 480. 
(C) 4 560. 
(D) 4 840. 
 
Alternativa B 
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Para o terreno A, temos: 
2 1.600

1.600
40 m

x

x
x

=

=
=

 

 
Para o terreno B, temos: 
 
( )
( )

10 1.600

40 10 1.600
1.600 32 m

50

x y

y

y

+ ⋅ =

+ ⋅ =

= =

 

 
A área do terreno C será: 

( )
( )

8

32 8 32 1.280 m²
C

C

A y y

A

= + ⋅

= + ⋅ =
 

 
Portanto, a área dos três terrenos será: 
 

1.600 1.600 1.280
4.480 m²

T A B C

T

T

A A A A
A
A

= + +

= + +
=

 

 
38. Com uma determinada quantidade de material, pode-se construir um muro de 30 m de 
comprimento por 1,5 m de altura. Se a altura do muro for aumentada em 30 cm, será possível construir, 
com a mesma quantidade de material, um muro de comprimento, em metros, igual a 
 
(A) 20. 
(B) 24. 
(C) 25. 
(D) 26. 
 
Alternativa C 
 
A quantidade de material permite a construção de uma área de 30 1,5 45 m²× = . 
A nova altura será de 1,8 m de disporei da mesma quantidade de material, portanto, o comprimento que pode ser 

construído é de 45 25 m
1,8

= .  

 
39. O piso de um salão retangular, de lados iguais a P e Q, foi revestido conforme mostra a figura. A 
região central, revestida com porcelanato branco, foi totalmente contornada por uma faixa em 
porcelanato cinza, de largura constante, e que tem 116 m2 de área. 
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A equação que permite calcular corretamente a largura dessa faixa, indicada por x na figura, é 
 
(A) 2x2 + 25 x – 58 = 0. 
(B) 2x2 + 30 x + 58 = 0. 
(C) x2 +17 x + 29 = 0. 
(D) x2 + 16 x – 58 = 0. 
 
Alternativa A 
 
A analise da figura nos permite escrever que: 
 

( ) ( )
  

2

2

2

15 2 10 2 15 10 116

150 30 20 4 150 116 0
4 50 116 0
2 25 58 0

salão porcelanato branco porcelanato cinzaA A A

x x

x x x
x x
x x

− =

+ ⋅ + − ⋅ =

+ + + − − =

+ − =

+ − =

 

 
40. Um material didático de matemática contém um cartão quadrado e um cartão triangular, conforme 
mostrados nas figuras. 

 
Se a área do cartão triangular é igual a 225 cm2, então a medida do lado do cartão quadrado é, em 
centímetros, igual a 
 
(A) 25. 
(B) 20. 
(C) 15. 
(D) 10. 
 
Alternativa C 
 
Temos que: 
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2

2

2
2225

2
450 2

225
15 cm

triângulo
b hA

x x

x
x
x

⋅
=

⋅
=

=

=
=

 

 
Como o lado do quadrado é x, seu lado vale 15 cm. 
 
Ciências Naturais 
 
41. Em uma aula de Ciências, o professor apresentou aos alunos um experimento sobre flutuabilidade. 
Para isso, colocou ovo de galinha em dois frascos contendo, em um deles, água salgada e, em outro, 
água da torneira. 
O resultado pode ser observado na ilustração a seguir. 

 
Uma explicação correta para esse resultado é: 
 
(A) o ovo que se encontra no frasco 2 é mais pesado. 
(B) os líquidos dos frascos apresentam densidades diferentes. 
(C) o ovo e a água salgada apresentam a mesma densidade. 
(D) a relação entre o peso do líquido e do ovo é menor no frasco 1. 
 
Alternativa D 
 
No frasco I o ovo está flutuando na água salgada, o que mostra que a densidade dessa solução é maior que a do ovo. Em 
II, o ovo está no fundo do recipiente, indicando que a densidade da água de torneira é menor que a densidade do ovo. 
 
42. Em uma prova de atletismo, um atleta apresentou o resultado observado no gráfico a seguir, que 
representa a velocidade desse atleta em função do tempo gasto por ele. 
 

 
A distância percorrida pelo atleta, nessa prova, em metros, foi igual a 
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(A) 200, entre os instantes 10 e 20 s. 
(B) 400, entre os instantes 0 e 20 s. 
(C) 200, entre os instantes 0 e 10 s. 
(D) 100, entre os instantes 0 e 10 s. 
 
Questão anulada 
 
Lamentavelmente essa questão tem claramente duas alternativas corretas. O deslocamento de um móvel pode ser obtido no 
gráfico v × t calculando-se a área entre a curva e o eixo do tempo. 
Na alternativa A, a área considerada nos fornece 200 m de deslocamento. Na alternativa D, a área considerada nos 
fornece 100 m de deslocamento. 
Essa duplicidade de respostas, causou a anulação da questão. 
 
Considere o texto e a ilustração a seguir para responder à questão. 
 
Por terem um papel crítico na conservação da biodiversidade e na agricultura, os agentes polinizadores 
são uma preocupação mundial. Sistematizar o conhecimento adquirido sobre o tema no Brasil, nos 
últimos anos, é o objetivo do trabalho produzido pelo Grupo de Pesquisa de Serviços Ambientais do 
Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP), com a finalidade de 
conhecer a situação dos polinizadores do Brasil, seu impacto na agricultura e no agronegócio. Temas 
como a importância da paisagem agrícola na manutenção dos serviços dos polinizadores e a 
necessidade de aumentar o número de coleções biológicas para o estudo da fauna de abelhas são alguns 
dos destaques desse estudo, que aborda, também, espécies invasoras e o efeito das ações antrópicas 
sobre a conservação e uso dos polinizadores. 

(Revista Fapesp, julho de 2012. Adaptado) 

 
43. O papel desempenhado pelos agentes polinizadores, citados no texto, na conservação da 
biodiversidade, está relacionado com 
 
(A) a convivência deles com as espécies invasoras, aumentando a sua capacidade de polinização. 
(B) a manutenção das monoculturas agrícolas para facilitar o trabalho de dispersão das sementes. 
(C) a necessidade de desflorestamento para permitir que esses agentes possam ocupar novos ambientes. 
(D) o aumento da possibilidade de fecundação das plantas, garantindo a sustentabilidade do 
ecossistema. 
 
Alternativa D 
 
Os agentes polinizadores apresentam fundamental importância na reprodução das espécies vegetais, pois são eles os 
responsáveis para levar o grão de pólen até os órgãos sexuais femininos das plantas localizados nas flores. 
 
44. A destilação fracionada é usada na separação de misturas homogêneas como o petróleo, por 
exemplo. Nesse processo, o conhecimento do comportamento térmico de cada componente da mistura 
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é importante para que se possa saber o término da destilação de cada líquido, conforme indicado na 
ilustração. 

 
 
O gráfico a seguir representa o comportamento de um componente do petróleo durante o processo de 
destilação. 

 
Com relação ao componente representado no gráfico, pode-se afirmar que diz respeito 
 
(A) ao querosene, se 2 e 3 representam, respectivamente, as temperaturas de 175 ºC e 235 ºC. 
(B) ao gás, se 1 e 2 representam a temperatura de 20 ºC. 
(C) à gasolina, se 1 e 2 representam, respectivamente, as temperaturas de 40 ºC e 175 ºC. 
(D) ao óleo diesel, se 2 e 3 representam, respectivamente, as temperaturas de 235 ºC e 305 ºC. 
 
Alternativa C 
 
A separação das frações de petróleo é efetuada em faixas de temperaturas, já que cada uma dessas frações é uma mistura 
de hidrocarbonetos. 
Analisando as alternativas, descartamos a alternativa A uma vez que ela nos diz que 2 e 3 correspondem a temperaturas 
entre 175 °C e 235 °C. Mas 2 e 3, no gráfico,  é uma patamar e, portanto, a temperatura deve permanecer constante. 
A alternativa B, diz que 1 e 2 representam o gás, mas o gráfico mostra que a temperatura em 1 é menor que a 
temperatura em 2. 
A alternativa D também é descartada pelos mesmos motivos da alternativa A. 
A alternativa correta C, mostra que 1 é a temperatura correspondente a 40 °C e que 2 é correspondente a 175 ° C, 
condizente com o gráfico que mostra que temperatura em 1 menor que a temperatura em 2. 
 
45. As drogas têm sido combatidas por meio de diversas ações. O consenso geral é o de que a melhor 
forma de prevenção é o conhecimento a respeito delas, a sua ação no organismo e a compreensão do 
contexto social de cada uma. Ultimamente, o crack tem sido muito discutido devido ao aumento do 
número de usuários, principalmente, nos grandes centros urbanos. As alternativas a seguir apresentam 
perguntas e respectivas respostas a respeito do crack. 
 
A associação está corretamente apresentada em: 
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(A) O crack sempre faz mal à saúde. Verdade ou Mito? 
Mito. O uso dessa droga, se for feito de maneira responsável, não compromete demasiadamente os 
órgãos. Por ser uma substância altamente estimulante, várias funções melhoram a performance, como a 
atenção e a concentração. 
(B) O crack gera dependência logo na primeira experiência. Verdade ou Mito?  
Mito. Apesar de ser absorvido quase totalmente pelo organismo, apenas o uso recorrente do crack causa 
dependência. Diferentemente de outras drogas, entretanto, o crack causa sensações intensas e 
desagradáveis quando seus efeitos passam, o que leva o usuário a repetir o uso. 
(C) O crack só atinge a população de baixa renda. Verdade ou Mito? 
Verdade. O crack é considerado uma droga “de rua”. Por ser barata e inibir a fome, muitos moradores de 
rua e pessoas em situação de miséria recorrem à droga como medida paliativa. Assim, essa droga não é 
consumida entre as pessoas de camadas sociais mais elevadas. 
(D) Entre os usuários de crack não há risco de contrair DST/AIDS. Verdade ou Mito? 
Verdade. Isso ocorre porque os usuários da droga costumam adotar comportamentos de risco, como 
praticar sexo sem proteção, ficando imunes a essa forma de transmissão. 
 
Alternativa B 
 
A questão trata sobre os efeitos do crack. A cada inalação o usuário é tomado de grande euforia e sensação de poder, a 
frequência dos batimentos cardíacos e a pressão arterial aumentam, acarretando o risco de enfarte e derrame cerebral. 
O crack está difundido em toda a sociedade e não só "meninos de rua" o usam. 
 
46. Considere o texto a seguir. 
 
O dispositivo intrauterino (DIU) pode ser utilizado como método contraceptivo de emergência, depois 
de uma relação sexual sem proteção. A conclusão é de um estudo publicado pela revista Human 
Reproduction, que revisou vários dados científicos fornecidos ao longo dos últimos 35 anos. Em geral, o 
DIU é usado como um contraceptivo de longo prazo. O pequeno objeto, feito de plástico e cobre, fica 
colocado dentro do útero e impede a gravidez por cerca de cinco anos. Segundo o artigo, o DIU 
demonstrou eficácia superior a 99,9% quando usado depois da relação. Em mais de 7 mil casos em que 
ele foi usado em situações de emergência, apenas 10 mulheres ficaram grávidas. 

(Ciência e Saúde, 13.05.2012. Adaptado) 
 
Segundo o texto, o DIU, na situação descrita, desempenha o mesmo papel 
 
(A) da camisinha. 
(B) da pílula convencional. 
(C) da pílula do dia seguinte. 
(D) do diafragma. 
 
Alternativa C 
 
A questão traz um artigo científico que mostra que o Diafragma pode ser usado como contraceptivo de emergência no caso 
do risco de uma gravidez indesejada. O outro método que tem a mesma função é a pílula do dia seguinte. 
 
47. A energia solar para aquecimento de água está sendo bem utilizada no Brasil. A água, que circula 
pelo coletor solar, é aquecida, armazenada em um recipiente e, posteriormente, distribuída para o 
chuveiro, torneiras e demais equipamentos de uma casa, conforme pode ser observado na ilustração a 
seguir. 
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Com relação às transformações e transferências de energia que ocorrem na casa, pode-se afirmar que 
 
(A) o calor do sol é absorvido pelo coletor em 1 que o transfere para a água. 
(B) a água armazenada em 2 transfere a energia elétrica para o chuveiro. 
(C) no equipamento 3, a energia térmica é transformada em energia mecânica. 
(D) o coletor solar transforma a energia radiante do sol em calor e aquece a água. 
 
Alternativa D 
 
As transformações de energia que ocorrem no sistema mostrado são: inicialmente a luz solar majoritariamente constituída 
de radiação no comprimento de onda do visível é captada pelo coletor e nele ocorre a transformação em radiação 
infravermelha que é basicamente energia térmica, esta em contato com a tubulação de água, passa a aquecê-la. 
 
48. Em um experimento, uma bactéria foi semeada na superfície de um meio de cultura presente em 
um recipiente. A seguir, discos de papel filtro embebidos em solução de diferentes antibióticos, 
indicados por letras, foram colocados sobre o meio de cultura. O recipiente foi colocado em estufa 
durante 24 horas, em temperatura adequada, para multiplicação da bactéria. O resultado é apresentado 
no esquema a seguir. 
Dado: A coloração cinza representa a multiplicação bacteriana. 

 
A análise do resultado permitiu afirmar, corretamente, que 
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(A) o antibiótico T inibiu a multiplicação bacteriana. 
(B) o crescimento bacteriano foi estimulado pelo antibiótico C. 
(C) o antibiótico R impediu a multiplicação bacteriana. 
(D) os antibióticos P e S inibiram igualmente a multiplicação bacteriana. 
 
Alternativa A 
 
Claramente a figura mostra que o antibiótico T é o mais eficiente no combate às bactérias. 
 
49. A chamada Agricultura Sustentável pode ser definida como uma agricultura ecologicamente 
equilibrada e economicamente viável, enquanto a Agricultura Convencional, praticada nos dias de hoje, 
visa, acima de tudo, a produção em larga escala. No quadro a seguir, estão representadas determinadas 
ações de cada um dos tipos de agricultura. Assinale a alternativa que indica a associação correta. 

 
Alternativa A 
 
A alternativa B pode ser considerada incorreta já que é absurdo falar que a agricultura convencional não se preocupa com 
a produção. Ela visa uma produção de qualidade certamente. 
A alternativa C peca ao afirmar que a agricultura convencional busca a satisfação da coletividade democraticamente. A 
agricultura convencional visa o lucro e nem sempre esse objetivo é o mesmo da  coletividade que espera bons produto a 
preços baixos. 
Em D as afirmações de um modo de agricultura está invertida em relação à outra. 
As afirmações contidas em A são corretas paras ambas as práticas agrícolas. 
 
50. Observe a ilustração a seguir, que representa uma situação do cotidiano, tendo-se em vista as Leis 
de Newton. 
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De acordo com essa análise, é correto afirmar: 
 
(A) a força aplicada atua contrária ao movimento, a sua direção é sempre a mesma à do movimento, e o 
sentido é contrário ao movimento. 
(B) qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, independentemente 
da força aplicada sobre ele. 
(C) quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este exerce uma força de reação igual e 
contrária sobre o corpo A. 
(D) qualquer corpo isolado é capaz de entrar em movimento (se estiver em repouso) ou mudar a sua 
velocidade (se estiver em movimento). 
 
Alternativa C 
 
A alternativa A está incorreta pois a força aplicada, na figura, atua na direção do movimento. 
A alternativa B está incorreta, pois um corpo só fica em repouso ou movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças 
aplicadas sobre ele é zero. 
A alternativa D está incorreta, pois para alterar seu estado de movimento, um corpo necessita que seja aplicada sobre uma 
força ou sistema de forças com resultante diferente de zero. 
A alternativa C está correta, já que enuncia a Terceira Lei de Newton. 
 


