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MATEMÁTICA 

 Questão 1  

Determine a expressão algébrica que indica o perímetro e a área do retângulo abaixo: 

 

(A) 6x – 10y; 2x² – 7xy + 6y².     (D) 6x – 10y; 2x² + 7xy – 6y². 
(B) 5x – 10y; 2x² – 7xy + 6y².     (E)  x – 5y; 2x² – 7xy + 6y². 
(C) 6x – 10y; x² – 7xy + 6y². 

 Questão 2  

Calcule o valor da expressão 2x³+y²+4, sendo x = 2 e y = – 3: 

(A) 9.      (D) 39. 
(B) 19.      (E) 49. 
(C) 29. 

 Questão 3  

Efetue (5x² – 2ax + a²) + (– 3x² + 2ax – a² ): 
 

(A) 3x² + ax – a².      (D) 2x² + 4ax + 2a². 
(B) 2x².      (E) 5x² – 2a². 
(C) 5x² – 6a². 

 Questão 4  

Para saber se uma criança está com o peso normal, pode-se calcular seu IMC (índice de massa corporal), cuja fórmula é a seguinte: 
 

    
    

       x       
 

 
 
Se o resultado do IMC for maior do que 22,5, um menino de dez anos pode ser considerado obeso. Considere um menino dessa idade, 
com 62 kg e 1,50 m. Calcule, com uma casa decimal, o IMC desse menino e indique se ele pode ser considerado obeso: 

(A) Sim, com IMC = 27,5.     (D) Não, com IMC = 21,5. 
(B) Não, com IMC= 20,5.     (E) Sim, com IMC  = 25,5. 
(C) Sim, com IMC = 23,5. 

 Questão 5  

O ângulo no qual o triplo de seu complemento aumentado de 50 graus é igual ao seu suplemento, mede, em graus: 

(A) 30 
(B) 40 
(C) 50 
(D) 60 
(E) 70 
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Questão 6  

Calcule x e y indicados na figura: 

 

(A) 10° e 150°. 
(B) 10° e 30°. 
(C) 70° e 30°. 
(D) 150° e 70°. 
(E) 10° e 70°. 

 Questão 7  

Na figura abaixo,     é igual a sexta parte de u, mais a metade de a. Qual a medida do ângulo û? 

 

 

(A) 45°. 
(B) 120°. 
(C) 90°. 
(D) 150°. 
(E) 135°. 

 Questão 8  

Dois ângulos são colaterais externos, e um deles mede 
3

5
  do outro. Determine-os: 

(A) 120° e 60°.     (D) 112° 30’ e 67° 30’. 
(B) 150° e 30°.     (E) 137° 30’ e 42° 30’. 
(C) 150° e 50°. 
 

 Questão 9  

Analise as afirmações a seguir: 
 
I.  Quando duas circunferências são tangentes entre si, três pontos notáveis devem ser colineares: os dois centros e o ponto de tangência. 
II. Se as circunferências são tangentes externas, a distância entre os seus centros é igual à diferença dos raios. 
III. Se as circunferências são tangentes internas, a distância entre os seus centros é igual à soma entre os raios. 
 
(Dica: Faça o desenho! Fica muito mais fácil!) 
 
Assinalando V (verdadeiro) ou F (falso), a sequência correta é: 

(A) V – V – V. 
(B) V – F – F. 
(C) F – V – V. 
(D) V – F – F. 
(E) F – F – F. 
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 Questão 10  

Dados a reta t e um ponto O  t, construir uma circunferência de centro O, tangente à reta t. Indique qual ponto pertence à circunferência. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

MEMÓRIA 

Amar o perdido 
deixa confundido 
este coração. 
 
Nada pode o olvido 
contra o sem sentido 
apelo do Não. 
 
As coisas tangíveis 
tornam-se insensíveis 
à palma da mão. 
 
Mas as coisas findas, 
muito mais que lindas, 
essas ficarão. 
 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Claro enigma. Poesia completa e prosa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1980. p.239.) 

 Questão 11  

O eu lírico, ao falar dos sentimentos de outras pessoas, também 
faz confissões sobre suas próprias emoções. O(s) verso(s) do 
poema que melhor comprova(m) a afirmação é: 

(A) “ as as coisas findas, / muito mais que lindas” 
(B) “Nada pode o olvido” 
(C) “ s coisas tangíveis / tornam-se insensíveis” 
(D) “ mar o perdido / deixa confundido / este coração” 
(E) “apelo do Não” 
 
 
 

 Questão 12  

Quando passamos os versos da segunda estrofe para a ordem 
direta, temos: 

(A) O olvido nada pode contra o sem sentido apelo do Não. 
(B) Nada pode contra o sem sentido apelo do Não o olvido. 
(C) Contra o sem sentido apelo do Não nada pode o olvido. 
(D) O sem sentido apelo do Não nada pode contra o Olvido. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

 Questão 13  

No poema, há vários vocábulos que rimam. Temos como exemplo 
de rima: 

(A) “coisas” e “findas”. 
(B) “ as” e “muito”. 
(C) “lindas” e “essas”. 
(D) “sentido” e “apelo”. 
(E) “Não”, “mão”e “ficarão”. 

 Questão 14  

 bserve o trecho: “  padrão de beleza atual é exigido pelas grifes 
de roupa em vários países.” 
 
Marque a alternativa que corresponde à forma correta na voz 
passiva: 

(A) As grifes de roupa exigem o padrão de beleza atual em vários 
países. 

(B) As grifes de roupa exigiram o padrão de beleza atual em vários 
países. 

(C) Em vários países, é exigido pelas grifes de roupa o padrão 
atual de beleza. 

(D) Em vários países, as grifes de roupa fazem exigência de um 
padrão de beleza atual. 

(E) As grifes de roupa fazem exigência de um padrão de beleza 
atual em vários países. 
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 Questão 15  

Especifique o que ocorre sintaticamente com o sujeito ativo 
quando passamos a oração da voz ativa para a passiva: 

(A) Exerce a função de objeto direto. 
(B) Exerce a função de agente da passiva. 
(C) Exerce a função de adjunto adverbial. 
(D) Exerce a função de sujeito paciente. 
(E) Nenhuma das respostas acima. 

 Questão 16  

Assinale a alternativa em que não há partícula apassivadora: 

(A) Ele deixou-se vagar pela manhã. 
(B) Se tudo se resolvesse a tempo, não haveria problemas. 
(C) Se se fizesse o trabalho original, não haveria fracasso. 
(D) Observa-se em todos o comportamento de uma criança. 
(E) Se tudo se mantivesse a contento, não haveria discussões. 

 Questão 17  

Marque a alternativa em que a concordância está INCORRETA: 

(A) Plantam-se novas árvores. 
(B) Faz-se empreitada. 
(C) Alugam-se casas. 
(D) Gastaram-se milhões 
(E) Confiam-se em argumentos absurdos. 

 Questão 18  

  “se” é índice de indeterminação do sujeito na frase: 

(A) Não se ouvia o sino. 
(B) Assiste-se a espetáculos excelentes. 
(C) Alguém se arrogava o direito de falar. 
(D) Perdeu-se um objeto de estimação. 
(E) Não mais se identificará tua assinatura. 

 Questão 19  

Transpondo-se para a voz ativa a frase "O trabalho deve ser 
elaborado pelos especialistas dentro do menor prazo possível", 
obtém-se a forma verbal: 

(A) deve-se elaborar. 
(B) será elaborado. 
(C) devem elaborar. 
(D) elaborarão. 
(E) devia ter sido elaborado. 

 Questão 20  

Transpondo-se corretamente para a voz ativa a oração "para 
serem instruídos por um astrônomo (...)", obtém-se: 

(A) para que sejam instruídos por um astrônomo (...). 
(B) para um astrônomo os instruírem (...). 
(C) para que um astrônomo lhes instruíssem (...). 
(D) para um astrônomo instruí-los (...). 
(E) para que fossem instruídos por um astrônomo (...). 

HISTÓRIA 

 Questão 21  

A expansão do território das terras portuguesas na América se deu, 
entre outros fatores, pela ação das Entradas e das Bandeiras. Sobre 
essas expedições, é correto afirmar que: 

(A) a relação entre bandeirantes e povos indígenas era extremamente 
pacífica. 

(B) as bandeiras ocorreram apenas na região norte do País. 
(C) os jesuítas nunca entraram em confronto com os bandeirantes 

e até ajudavam na conquista de povos indígenas. 
(D) nunca existiu uma bandeira com o objetivo de acabar com 

quilombos. 
(E) entre os objetivos dos bandeirantes estavam a caça de 

indígenas e a procura de metais preciosos. 

 Questão 22  

Qual destas definições expressa melhor o que foram as 
Bandeiras? 

(A) Expedições financiadas pela Coroa que se propunham 
exclusivamente a descobrir metais e pedras preciosas. 

(B) Movimento de fundo catequético, liderados pelos jesuítas para 
a formação de uma nação indígena cristã. 

(C) Expedições particulares que apresavam os índios e 
procuravam metais e pedras preciosas. 

(D) Empresas organizadas com o objetivo de conquistar as áreas 
litorâneas e ribeirinhas. 

(E) Incursões de portugueses para atrair tribos indígenas para 
serem catequizadas pelos jesuítas. 

 Questão 23  

A Revolução Puritana (1640) e a Revolução Gloriosa (1688) 
transformaram a Inglaterra do século XVII. Sobre o conjunto de 
suas realizações, pode-se dizer que: 

(A) determinaram o declínio da hegemonia inglesa no comércio 
marítimo, pois os conflitos internos provocaram forte redução 
da produção e exportação de manufaturados. 

(B) resultaram na vitória política dos projetos populares e radicais 
dos cavadores e dos niveladores, que defendiam o fim da 
monarquia e dos privilégios dos nobres. 

(C) envolveram conflitos religiosos que, juntamente com as 
disputas políticas e sociais, desembocaram na retomada do 
poder pelos católicos e em perseguições contra protestantes. 

(D) geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se 
submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar 
as decisões tomadas pelo Parlamento. 

(E) Precederam as revoluções sociais que, nos dois séculos 
seguintes, abalaram França, Portugal e as colônias na 
América, provocando a ascensão política do proletariado 
industrial. 

 Questão 24  

“ ara o progresso do armamento marítimo e da navegação, que 
sob a boa providência e proteção divina interessam tanto à 
prosperidade, à segurança e ao poderio deste reino [...], nenhuma 
mercadoria será importada ou exportada dos países, ilhas, 
plantações ou territórios pertencentes à Sua Majestade, ou em 
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possessão de Sua Majestade, na Ásia, América e África, noutros 
navios senão nos que [...] pertencem a súditos ingleses [...] e que 
são comandados por um capitão inglês e tripulados por uma 
equipagem com três quartos de ingleses [...], nenhum estrangeiro 
[...] poderá exercer o ofício de mercador ou corretor num dos 
lugares supracitados, sob pena de confisco de todos os seus bens 
e mercadorias [...]”. 

 
(“Segundo Ato de Navegação de 1660”. In: Pierre Deyon. O mercantilismo.  

São Paulo: Perspectiva, 1973, p. 94-95.) 

 
Por meio do Ato de Navegação de 1660, o governo inglês: 

(A) estabelecia que todas as mercadorias comercializadas por 
qualquer país europeu fossem transportadas por navios 
ingleses. 

(B) monopolizava seu próprio comércio e impulsionava a indústria 
naval inglesa, aumentando ainda mais a presença da Inglaterra 
nos mares do mundo. 

(C) enfrentava a poderosa França, retirando-lhe a posição 
privilegiada de intermediária comercial em nível mundial. 

(D) desenvolvia a sua marinha, incentivava a indústria, expandia o 
Império, abrindo novos mercados internacionais ao seu 
excedente agrícola. 

(E) protegia os produtos ingleses, matérias-primas e 
manufaturados, que deveriam ter sua saída dificultada, de 
modo a gerar acúmulo de metais preciosos no Reino inglês. 

 Questão 25  

Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome de Guilherme III, 
depois de ter assinado o Bill Of Rights, com as limitações impostas 
pelo Parlamento à monarquia. Sobre essas limitações, é correto 
dizer que: 

(A) instituíam um ministério composto pela nobreza latifundiária e 
a burguesia urbana. 

(B) instituíam o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a 
tolerância a todos os cultos, o que foi confirmado pelo rei, 
apesar de ele ser católico extremado. 

(C) combatiam a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a 
propriedade privada. 

(D) dispensavam a aprovação das Câmaras para o aumento de 
impostos. 

(E) configuraram um conjunto de medidas que acabou por 
substituir a monarquia absoluta vigente por uma monarquia 
constitucional. 

 Questão 26  

"(...) Carlos I reorganizou seus soldados e recomeçou a guerra, 
sendo derrotado definitivamente pelos Cabeças Redondas de 
Cromwell. (...) Pouco tempo depois, discursando ao Parlamento, 
Oliver Cromwell justificando as várias medidas revolucionárias 
chegou a dizer o seguinte: "Quando chegar o momento de 
prestarmos conta a eles (o eleitorado) poderemos dizer: Oh! 
brigamos e pelejamos pela liberdade na Inglaterra." 

(HILL, Cristopher.) 

 

 

 

Assinale a alternativa que NÃO se relaciona à Guerra Civil 
mencionada no texto: 

(A) Os Cabeças Redondas eram em geral puritanos, pequenos 
proprietários, comerciantes e manufatureiros. 

(B) A execução do rei Carlos I, por ordem do Parlamento e não por 
intrigas palacianas, significou um fato inédito na história da 
Europa Ocidental. 

(C) Cromwell governou democraticamente, obedecendo às 
decisões do Parlamento. 

(D) Ao derrotar os cavaleiros, partidários do rei, Cromwell liderou o 
único período republicano da história da Inglaterra. 

(E) A guerra civil inglesa desencadeou-se em decorrência da 
tentativa de dissolução do Parlamento pelo rei Carlos I. 

 Questão 27  

O Iluminismo, corrente de pensamento nascida na Europa 
ocidental do século XVIII, fundamentou uma nova organização 
política, social e econômica, que inaugurou a chamada Idade 
Contemporânea. 
Sobre essa corrente de pensamento, é correto afirmar que: 

(A) defendeu uma teocracia, supremacia do poder divino nos 
governos, e uma teologia universalista, Deus como 
fundamento e explicação de tudo na sociedade e na natureza. 

(B) professou uma crença na Razão humana, associada a uma 
teologia para a explicação da sociedade, mas não da natureza, 
que só podia ser compreendida pela Razão humana. 

(C) propagou os ideais da Razão humana como o fundamento de 
todo conhecimento do mundo natural e social, na luta contra o 
domínio da Igreja e do poder divino dos reis. 

(D) significou a primeira grande crítica ao eurocentrismo por 
estabelecer ideais racionalistas, universalistas e cosmopolitas 
em diálogo com as culturas não europeias. 

(E) estabeleceu o relativismo da verdade em contraposição ao 
absolutismo das monarquias divinas, o que fundamentou a 
Declaração dos Direitos do Homem. 

 Questão 28  

Igualdade social, liberdade de pensamento, ação e soberania 
popular são manifestações do Iluminismo que basicamente se 
caracterizou como: 

(A) um movimento de retorno aos valores místicos e 
transcendentes, anteriores ao Renascimento. 

(B) uma substituição da religião, da tradição e da ordem 
absolutista, pelo pensamento racional em prol dos liberalismos 
político e econômico. 

(C) uma utopia social fundada na ideologia cristã, base das 
correntes humanistas do Ocidente. 

(D) uma reação contrária à sistematização do saber e à soberania 
popular. 

(E) um movimento artístico com ênfase na expressão livre da 
vontade criadora dos artistas. 

 Questão 29  

Adam Smith, teórico do liberalismo econômico, cuja obra, 
"Riqueza das Nações", constitui o baluarte, a cartilha do 
capitalismo liberal, considerava: 
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(A) a política protecionista e manufatureira como elemento básico 

para desenvolver a riqueza da nação. 
(B) necessária à abolição das aduanas internas, das 

regulamentações e das corporações então existentes nos 
países. 

(C) a propriedade privada como a raiz das infelicidades humanas, 
daí toda a economia ter de ser controlada pelo Estado. 

(D) a terra como fonte de toda a riqueza, enquanto a indústria e o 
comércio apenas transformavam ou faziam circular a riqueza 
natural. 

(E) o trabalho como fonte de toda a riqueza, dizendo que, com a 
concorrência, a divisão do trabalho e o livre-comércio, a 
harmonia e a justiça social seriam alcançadas. 

 Questão 30  

Todas as alternativas apresentam mudanças que caracterizam a 
Revolução Industrial na Inglaterra do século XIX, EXCETO: 

(A) a aplicação sistemática e generalizada do moderno 
conhecimento científico ao processo de produção para o 
mercado. 

(B) a consolidação de novas classes sociais e ocupacionais, 
determinada pela propriedade de novos fatores de produção. 

(C) a especialização da atividade econômica, dirigida para a 
produção e para o consumo paroquial e familiar. 

(D) a expansão e despersonalização da unidade típica de 
produção, até então baseada principalmente nas corporações 
de ofício. 

(E) o redirecionamento da força de trabalho das atividades 
relacionadas à produção de bens primários para a de bens 
manufaturados e serviços. 

INGLÊS 

Read the text and answer the questions 31 to 33: 

 

Are you planning your next vacation? Come to Oaxaca, the 
most beautiful place on earth! 

 
Oaxaca is one of the most amazing places in Mexico. It has 

some of the highest mountains, the most beautiful beaches and the 
friendliest people. The climate is wonderful, the food is delicious 
and the shopping is incredible. 

A few tips for travelers: 
Money 
You can spend American dollars or Mexican pesos. You can 

bargain for cheaper prices in the street market. 
Drink 
You can’t drink the tap water. You have to drink bottled water.  
Weather 
You don’t have to bring warm clothes.  emperatures are 

always 20o  or higher. You have to wear sunscreen because it’s 
very easy to get a sunburn. 

 
Plan your trip to Oaxaca now! 

It’s the best vacation spot in the world! 
 
 
 

 Questão 31  

Why is it a good idea to visit Oaxaca? 

(A) The climate is good, you can’t drink tap water and the food is 
delicious. 

(B) You can spend American dollars, Mexican pesos and get a 
sunburn. 

(C) It has beautiful beaches, good climate and friendly people. 
(D) It has high mountains, good shopping and you have to drink 

bottled water. 

 Questão 32  

The text gives many tips if you go to Oaxaca. Which option is NOT 
a tip? 

(A) Don’t drink tap water. 
(B) You can take American dollars or Mexican pesos. 
(C) Wear sunscreen not to get a sunburn. 
(D) It has the highest mountains. 

 Questão 33  

What does the following sentence mean: 
“You can’t drink tap water.” 

(A) You’re prohibited to drink water. 
(B) The water is not clean and is bad for the health. 
(C)  here isn’t tap water. 
(D)  t’s possible to drink tap water. 

 Questão 34  

Choose the correct answer: 
 .   You can’t talk to the teacher. 
II.  You can smoke inside restaurants. 
   . You can’t use the cell phone in the classroom. 
IV. You can eat and drink during classes. 

(A) II and III are false. 
(B) Only one is true. 
(C) All are false. 
(D) I and IV are true. 

Read the text about Mars and answer questions 35 to 37. 
 

Is life on Mars possible? 

Scientists think it’ll be possible to send astronauts to Mars in 
twenty years’ time. But will it be possible to live on Mars? 
 
The weather 
 he weather isn’t warm enough and it’s too unstable.  t can be  
–133oC in winter! The planet is icy, and there are dust storms. 
The soil 
 t’s too dry.  eople living on  ars will need food and oxygen, but 
plants don’t grow well.  here isn’t any water on the surface. 
The atmosphere 
 t’s too dangerous.  here isn’t any protection from the  un’s 
dangerous UV rays. Space radiation can cause health problems. 
Distance 
 t isn’t close enough.  t takes more than 5 months to travel there. 
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 Questão 35  

Which sentences about Mars are false? 
I. Mars is cold. 
II.  he weather on  ars isn’t stable. 
III. Mars is wet. 
IV. The atmosphere is safe. 
V. Mars is far. 

(A) I, II and V. 
(B) All are false. 
(C) II and III. 
(D) III and IV. 

 Questão 36  

 ne sentence doesn’t make sense. Which one? 

(A)  ars is too far.  t’s close enough. 
(B)  t’s too dangerous.  t’ isn’t safe enough. 
(C)  ars is too cold.  t isn’t warm enough. 
(D)  ars isn’t stable enough.  t’s too unstable. 

 Questão 37  

How long does it take to get to Mars? 

(A) About 2 months. 
(B) Less than 5 months. 
(C) Over 5 months. 
(D) 5 months. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Questão 38  

Complete the sentence: 
 he plants don’t grow.  t’s too __________. 

(A) heavy 
(B) dry 
(C) expensive 
(D) fast 

 Questão 39  

Choose the best words to complete the sentence: 
I want to register for the race, but I must be 18. I’m 16 years 
old. I’m too __________. I’m not ____________. 

(A) old / young enough 
(B) small / big enough 
(C) young / old enough 
(D) young / young enough 

 Questão 40  

Choose the option where the opposite match is wrong: 

(A) Safe – dangerous. 
(B) Fast – slow. 
(C) Noisy – quiet. 
(D) Comfortable – difficult. 
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