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LÍNGUA PORTUGUESA 
A partir da leitura dos textos 1 e 2, e sobre as características do texto literário e do texto não literário, responda às 
questões 1 a 2. 
Texto 1 

amor 
a.mor 
sm (lat amore) 1 Sentimento que impele as pessoas para o que se lhes afigura belo, digno ou grandioso. 2 Grande afeição de uma a 

outra pessoa de sexo contrário. 3 Afeição, grande amizade, ligação espiritual. 4 Objeto dessa afeição.5 Benevolência, carinho, simpatia. [...] 
Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/ 

Texto 2 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É um andar solitário entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É um cuidar que se ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata, lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

Luís de Camões 

1.  Os textos 1 e 2 possuem a mesma temática, isto é, falam sobre o mesmo assunto, o amor. Entretanto, um dos textos é 
literário, e o outro, não literário. Classifique os textos e justifique sua resposta, levando em consideração a linguagem e 
o objetivo de cada texto. 

 

 

 

 

2.  O amor, ao longo de todo o texto 2, é definido a partir da figura paradoxo. Explique, em linguagem denotativa e 
considerando essa figura, como o eu lírico descreve o amor. 
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Texto 3 

UAU! 
Fiquei olhando, perguntando, 
Sondando, assustando, 
Ciscando você. 
E quando dei por mim... 
Já estava amando. 

Diário de uma paixão. São Paulo: Geração Editorial, 2003. 

3.  A partir da análise do poema acima e sobre os seus conhecimentos sobre período composto por subordinação e por 
coordenação, julgue em certo (C) e errado (E) os itens a seguir. 

a. (    ) O primeiro período do poema é o composto por subordinação. 

b. (    ) O segundo período do poema é composto por subordinação. 

c. (    ) No primeiro período do poema, não há presença de conjunção. 

d. (    ) No segundo período do poema, a palavra ‘quando’ é uma conjunção adverbial. 

e. (    ) ‘Ciscando você’, no primeiro período, é uma oração principal. 

4.  Classifique as seguintes orações do poema: 

a) Fiquei olhando  

 

b) Perguntando  

 

c) Quando dei por mim  

 

d) Já estava amando 

 

5.  Leia os enunciados a seguir. 

x Só saia para brincar depois que seu quarto estiver arrumado. 
x Por precisar muito de dinheiro, João fez um empréstimo no banco. 
x Terminada a prova, os alunos irão embora. 
x Seguindo exatamente as instruções, você consegue montar o aparelho. 

Em todos os períodos acima, há orações subordinadas adverbias reduzidas, as quais, respectivamente, possuem o valor 
semântico de: 

 Tempo, causa, finalidade, condição. 
 Finalidade, consequência, tempo, concessão. 
 Finalidade, causa, tempo, condição. 
 Tempo, consequência, finalidade, condição. 
 Finalidade, consequência, tempo, condição. 

 

MATEMÁTICA 
6.  Suponha que o número de carteiros necessários para distribuir, em cada dia, as correspondência entre as residências 

de um bairro seja dado por � � x
f x

x
22

500 2
 

�
, em que x é o número de residências e � �f x  é o número de carteiros. 

Se foram necessários 6 carteiros para distribuir, em um dia, essas correspondências, o número de residências desse 
bairro que as receberam é igual a 

 300. 

 340. 

 400. 

 420. 

 460. 
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7.  Ao final de t minutos, após uma vela ter sido acesa, sua altura � � ,h t  em 

cm, é igual a 
2

20 .
15
t

�  

Com base nessas informações, analise as afirmações a seguir e faça o que 
se pede a seguir. 

I. A altura da vela, ao final de 45 minutos, após ter sido acesa, é 
14 cm. 

II. A vela terá 8 cm de altura ao final de 1,5h, após ter sido acesa. 
III. É necessário que a vela fique acesa 2,5h para se derreter 

completamente. 
É correto o que se afirma somente em: 

 I. 
 II. 
 III. 
 I e II. 
 I, II, III. 

8.  Seja f : o� � , tal que � �f x
x2 1
2

 
� . Determine o valor de

� � � �
� �

f f

f

1 3

0

� �

. 

 

 

 

 

 

9.  São dadas as funções � �f x x3 1 �  e � �g x x a
4
5

 � . Sabendo que 

� � � �f g
2

1 – 1
3

 , calcule o valor de a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Gerador é um aparelho que transforma qualquer energia em energia 
elétrica. Se a potência P, em watts, que certo gerador lança num circuito, 
é dada pela relação � �P i i i220 5 , �  em que i é a intensidade da corrente 

elétrica que atravessa o gerador, em ampères, determine o número de 
watts que expressa a potência P quando 3i   ampères. 

 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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QUÍMICA E FÍSICA 
11.  Considerando-se as ilustrações, as misturas estão representadas por 

    
I II III IV 

 

 I e II. 

 III e IV. 

 I, III e IV 

 II, III e IV. 

 Todas. 

12.  Observe as figuras 1 e 2 a seguir: 

        
Os gráficos em questão correspondem ao aquecimento de um sistema. Esses 
sistemas são compostos por substâncias puras ou misturas? Se forem 
misturas, que tipo de mistura pode ser relacionada com cada gráfico (eutética 
ou azeotrópica)? 

 

 

 

 

 

 

13.  A tabela abaixo mostra as especificações de alguns dos aparelhos 
elétricos de uma residência.  

Aparelho elétrico Potência (watt) 

Chuveiro 4.400 

Ferro de passar roupa 1.000 

Lâmpada 60 

Considerando que todos os equipamentos estão submetidos à mesma DDP, é 
correto afirmar que: 

 a corrente elétrica no chuveiro é menor que na lâmpada.  

 a resistência elétrica da lâmpada é maior que a do chuveiro.  

 a tensão elétrica do ferro elétrico é maior que a da lâmpada.  

 a potência dissipada pela lâmpada é maior do que a do chuveiro. 

 a resistência elétrica do chuveiro é igual a da lâmpada. 

RASCUNHO 
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14.  Raios são descargas elétricas naturais produzidas quando ocorre uma 
diferença de potencial suficientemente elevada entre duas nuvens ou 
entre uma nuvem e o solo. Num raio entre uma nuvem e o solo, valores 
típicos de tensão são da ordem de 20.000.000 de volts. A descarga é 
extremamente rápida, com uma duração da ordem de 1 ms. Nesse 
período, a corrente é avaliada em 180.000 ampéres. Calcule durante 
quantos meses a energia elétrica liberada na produção desse raio poderia 
suprir uma residência cujo consumo mensal é de 250 kWh.  

 
 
 
 
 
 
 
 

15.  A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de  processos, fenômenos ou 
objetos em que ocorrem transformações de energia. Nessa tabela, 
aparecem as direções de transformações de energia. Por exemplo, o 
termopar é um dispositivo em que energia térmica se transforma em 
energia elétrica. 

De/Em Elétrica Química Mecânica Térmica 

Elétrica transformador   Termopar 

Química    Reações 
endotérmicas 

Mecânica  Dinamite Pêndulo  

Térmica    Fusão 

Entre os processos indicados na tabela, ocorre conservação de energia em 
qual(is) deles? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
16.  A teoria reformista de Karl Marx evidencia a ideia de que independe o 

número de filhos por casal. Chama a atenção para a importância da 
atuação do Estado em investimentos sociais na população. A partir dessa 
afirmação, para defender o ponto de vista dos reformistas, qual é o slogan 
mais adequado: 

 “Com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção!” 
 “Controle populacional já, ou o país não resistirá.” 
 “População controlada, país rico e desenvolvido!” 
 “Basta mais gente que o país vai pra frente.” 
 “População menor, educação para um país melhor.” 

RASCUNHO 
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17.   

Saúde e Bem-Estar – princípios para uma vida sem limites 

A lista comprovada das cem pessoas mais velhas dos tempos modernos mostra uma gama de cidades que variam entre 113 e 122 
anos. Somente seis desses supercentenários ainda estavam vivos no início de 2014, mas muitos outros podem surgir no futuro. A medicina 
promete aumentar consideravelmente nossa expectativa de vida ao longo das próximas décadas. Até lá, você pode fazer a sua parte para 
viver mais e melhor. Embora uma pesquisa sobre gêmeos sugira que 20 a 30% da duração da vida de uma pessoa estejam ligados à 
genética, muitos outros estudos demonstram que a longevidade depende, em grande parte, do estilo de vida. 

      Ellen G. White, Conselhos sobre saúde (Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 2001 p. 107) 

Com relação às ideias apresentadas no texto, marque a opção correta. 

 A medicina criou técnicas sofisticadas para melhorar a saúde humana, contudo a batalha por uma saúde de 
qualidade já foi ganha em praticamente todos os países do Norte e Sul geoeconômico.  

 A busca pela saúde deve ser encarada como um desafio diário para todos os governos e indivíduos das nações, 
independentemente do seu nível de desenvolvimento; infelizmente, nos países emergentes, a população ainda sofre 
com muitos problemas. 

 A estimativa de valores no mercado de serviços de saúde transformou a indústria médica e farmacêutica em 
atividades menos importantes para a população, mesmo sendo um dos maiores setores da economia mundial. 

 Nos países desenvolvidos, a saúde consome menos de 3% do Produto Interno Bruto pelo fato de a população 
apresentar uma elevada expectativa de vida e estar plenamente saudável. 

 O sofrimento com doenças deixou de ser um problema grave no mundo, pois, entre os indivíduos de uma população 
que necessitam de cuidados paliativos, incluindo o alívio à dor, poucos deixam de receber atualmente. 

Utilize as informações e a imagem abaixo para responder às questões 18 e 19. 

Considere o gráfico de pirâmide etária apresentado a seguir. 

 
No estudo das populações humanas, convencionou-se representar a composição e a estrutura etária por meio da Pirâmide 
de Idades. As pirâmides representam a realidade de grupos de países desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Essa 
pirâmide etária apresentada reflete, basicamente, as características socioeconômicas de um país. 

18.  O que podemos entender por pirâmide etária? 

 

 
 

 

19.  Analise a pirâmide etária do país e apresente duas características populacionais observadas no gráfico. 
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20.        

TENDÊNCIAS NAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS 
O relatório anual (2002) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revela transformações na origem 

dos fluxos migratórios. Observa-se aumento das migrações de chineses, filipinos, russos e ucranianos com destino aos países membros da 
OCDE. Também foi registrado aumento de fluxos migratórios provenientes da América Latina. 

     Trends in international migration - 2002. Internet: <www.ocde.org> (com adaptações). 

No mapa seguinte, estão destacados, com a cor preta, os países que mais receberam esses fluxos migratórios em 2002. 

 
Na atualidade, quais são as principais causas das migrações internacionais? 
 

 
 

 
 

 
 

HISTÓRIA 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, ATENDENDO às legitimas aspirações do povo brasileiro à paz 

política e social, profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da crescente a gravação dos dissídios 
partidários, que, uma, notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação de conflitos ideológicos, 
tendentes, pelo seu desenvolvimento natural, resolver-se em termos de violência, colocando a Nação sob a funesta iminência da guerra 
civil; ATENDENDO ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, 
exigindo remédios, de caráter radical e permanente; RESOLVE assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua 
independência, e ao povo brasileiro, sob um regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à 
sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá desde hoje em todo o Pais. 

10 de novembro de 1937. 

21.  Leia atentamente o texto e responda: 

a) Qual fase da Era Vargas o texto apresenta? 

 

b) Por que o texto afirma, no contexto da época, sobre uma “extremação de conflitos ideológicos”? 

 

 

 

22.  Qual o interesse político e econômico da Marcha para o Oeste, na Era Vargas? 
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23.  Por que o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) tinha um contexto brasileiro favorável para as funções que 
desempenhava? 

 

 

 

24.  Dentre as causas que levaram ao fim do Estado Novo (1937-1945), destacam-se: 

 A insatisfação popular contra Getúlio Vargas, expressa no movimento queremista, e a privatização da Petrobrás 
devido à instabilidade econômica crescente do período. 

 a formação da Aliança Liberal e o Golpe Militar acontecido na Intentona Comunista, com o apoio dos partidos 
socialistas. 

 a aliança entre a UDN (União Democrática Nacional) e militares que questionavam a figura ditatorial de Vargas, 
visto que a participação brasileira na Segunda Guerra fora contra os regimes totalitários. 

 a força da Ação Integralista Brasileira (AIB) entre as camadas populares e os trabalhadores, insatisfeitos com o 
governo Vargas. 

 ao desejo popular pela democracia e a força política que Eurico Gaspar Dutra ganhava no país para que 
acontecessem as eleições presidenciais de 1945.  

25.  A respeito da política desenvolvida no Brasil de 1937 a 1945, é incorreto afirmar que o Estado Novo:  

 empreendeu uma política modernizadora e industrializante, que beneficiou os setores industriais e capitalistas, 
sobretudo através do investimento estatal na criação de indústrias de base.  

 obteve a adesão dos setores agrários, que se beneficiaram com a intervenção reguladora do governo na criação de 
organismos de apoio e incentivo à agricultura e com a manutenção da estrutura agrária.  

 exerceu uma política paternalista em relação à classe operária, promovendo a legislação trabalhista, enquanto 
permitia a atuação das classes dominantes no Congresso através dos partidos políticos.  

 reprimiu a autonomia sindical do operariado e criou uma estrutura corporativista de controle, intervenção e 
atrelamento dos sindicatos oficiais ao Ministério do Trabalho.  

 centralizou e racionalizou a máquina administrativa e exerceu forte controle e censura aos meios de comunicação 
através do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda).  

 
 
 
 


