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PORTUGUÊS – PROF. DAVID BARBOSA 

 
1.  Observe a concordância verbal pela 

qual o autor optou em: “Há quem diga 
que as próximas guerras serão 
travadas pelo controle da água”. 
Considerando questões sintáticas de 
concordância, analise os enunciados 
abaixo e os comentários feitos acerca 
de cada um deles. 

I. Se houvessem mais cuidados com o 
controle da água, muitos problemas 
seriam evitados. (O verbo haver está no 
plural para concordar com o sujeito 
‘mais cuidados’). 

II. Falta mais pessoas envolvidas com o 
problema da água no planeta. (O sujeito 
da oração vem após o verbo, núcleo do 
predicado. Nesse caso, o verbo fica no 
singular). 

III. O resultado de pesquisas sobre o 
controle da água mostram a gravidade 
do problema. (O verbo deve ficar no 
plural para concordar com o núcleo do 
sujeito ‘pesquisas’). 

IV. Em: “Nenhuma das pesquisas sobre o 
controle da água trouxe resultados 
alarmantes”. (O verbo deve ficar no 
singular: o núcleo do sujeito está no 
singular). 

V. Em: “Algumas das pesquisas haviam sido 
publicadas anteriormente”. (O verbo 
haver deve ficar no plural, pois está 
como auxiliar do verbo ‘publicar’). 
São CORRETOS apenas os comentários 
que aparecem nas opções: 

a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) ) II e V. 
d) I, II, III e IV. 
e) IV e V. 
 
02. Agradar a si mesmo é orgulho; aos 

demais, vaidade. Nessa frase, o 
emprego da vírgula se justifica para: 

a) separar elementos intercalados ou 
antepostos; 

b) separar aposto ou vocativo; 
c) isolar termos e expressões explicativas; 
d) marcar a omissão do verbo; 
e) evitar ambiguidades. 

3. Em relação ao uso do sinal indicativo de 
crase, assinale a opção que preenche 
corretamente as lacunas do fragmento 
a seguir. 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 
04. “O bom médico não deixa ver nada 

de suas apreensões ao seu paciente.” 
A mesma relação semântica entre as 
palavras sublinhadas se repete nos 
pares a seguir, à exceção de um. 
Assinale-o.  

a) advogado/cliente.  
b) mestre/discípulo.  
c) santo/devoto.  
d) senhorio/inquilino.  
e) religião/militante. 
 
05. O conectivo sublinhado nas frases a 

seguir – da autoria de Machado de 
Assis – que tem seu valor semântico 
corretamente indicado é:  

a) “A fantasia é um vidro de cor, um óculo 
brilhante, porém mentiroso.” / 
conclusão  

b) “Nada está perdido enquanto o coração 
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espera alguma coisa.” / proporção  
c) “Quando dois corações se querem 

entender, ainda que falem hebraico, 
descobrem-se logo um ao outro.” / 
concessão  

d) “Aprofunde mais os corações alheios, se 
quiser encontrar a verdade.” / causa  

e) “Conquanto a credulidade seja eterna, é 
preciso fazer com ela o que se faz com a 
moda: variar o feitio.” / tempo 

 
06.  As virtudes e os perfumes são da 

natureza; _____ duram pouco e 
_____ perduram por longo tempo, 
mas ambos perdem a essência 
quando expostos. As formas dos 
demonstrativos que preenchem 
corretamente as lacunas são:  

a) estes / aqueles.  
b) aqueles / estes.  
c) esses / aqueles. 
d) estes / aquelas.  
e) esses / aquelas 
 
07. A única frase que NÃO apresenta 

desvio em relação à concordância 
verbal recomendada pela norma 
culta é: 

a) A lista de assinantes da revista, uma vez 
autenticada pela direção, mostram 
profissões as mais estranhas possíveis. 

b) Nenhum dos terroristas que vinham 
atacando alvos na Europa nos últimos 
meses apresentaram-se à Polícia. 

c) Segundo a TAM, o voo teve seu atraso 
justificado, mas quem voaria para 
outros países foi transferido para outras 
companhias. 

d) Os cães aprendem a andar com as 
próteses, equipamento que os ajuda a 
se deslocar de um lugar para outro. 

e) Mas foi nos jogos da Copa do Mundo 
que a maioria dos jogadores 
conquistaram a fama que hoje justifica 
seus altos salários. 

 
 
 
 
 
 
 

REDAÇÃO – PROF. DAVID BARBOSA 

 
 O que é dissertar? 
 

 Dissertar é refletir, debater, discutir, 
questionar a respeito de um 
determinado tema, expressando o 
ponto de vista de quem escreve em 
relação a essa temática. Dissertar, 
assim, é emitir opiniões de maneira 
convincente, ou seja, de maneira que 
elas sejam compreendidas e aceitas 
pelo leitor; e isso só acontece quando 
tais opiniões estão bem 
fundamentadas, comprovadas, 
explicadas, exemplificadas, em suma: 
bem ARGUMENTADAS (argumentar= 
convencer, influenciar, persuadir). Nessa 
perspectiva, a argumentação é o 
elemento mais importante de uma 
dissertação 

 
 Tema: assunto abordado sobre o qual o 

candidato terá de dissertar. 
  
 Tese: é o posicionamento do autor do 

texto. Deve se apresentar como uma 
afirmação ou negação, indicando uma 
tomada de posição do aluno na 
argumentação. 

 
 Argumentos: são as evidências (provas) 

utilizadas num texto para defender uma 
tese, dando-lhe veracidade. 

 
 DICAS IMPORTANTES  
 
 Seu texto deve apresentar tese, 

desenvolvimento 
(exposição/argumentação) e conclusão; 

 Numa redação, não use a 1ª pessoa do 
singular (Eu). Prefira usar os verbos na 
3ª pessoa do singular ( Analisa-se ..., 
percebe-se ...,observa-se... ); 

  
 Linhas: Respeite o número mínimo, bem 

como o máximo de linhas estipulado 
pela banca. Em uma redação de 20 a 30 
linhas, o ideal é que se redija acima de 
25 linhas, sem ultrapassar a marca de 
30 linhas. Toda linha escrita a mais será 
desprezada pela banca. 
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 Parágrafos: Uma redação de 20 a 30 
linhas deve conter, no mínimo, quatro 
parágrafos e, no máximo, cinco. Um 
parágrafo para introdução, de dois a 
três parágrafos de desenvolvimento, e 
um para a conclusão. 

 
 Frases: Frases muito longas devem ser 

evitadas. O ponto final deve ser 
utilizado com mais frequência. Letras 
maiúsculas e minúsculas usadas 
indevidamente e o excesso de adjetivos 
são comuns e podem levar à perda de 
pontos. Há três pontos essenciais: 
coesão, coerência e concordância verbo 
nominal. 

 
 Objetividade: Não se esqueça da 

objetividade: o enfoque do assunto deve 
ser direto, sem rodeios. Não use 
expressões introdutórias meramente 
formais, ou simplesmente chavões sem 
utilidade prática. O uso de expressões 
ou conectores muito rebuscados, muitas 
vezes, desagrada aos examinadores. As 
bancas dão preferência a uma 
linguagem simples e objetiva. 

 Não use gírias nem provérbios; 
 
 Forma: O candidato não pode esquecer 

que deve usar letra legível, deve marcar 
os parágrafos com recuo de 
aproximadamente dois centímetros 
margem, usar hífen ou sublinhado na 
separação silábica e não pular linha 
entre um parágrafo e outro, ou entre o 
título (caso seja solicitado que se dê um 
título) e o primeiro parágrafo. 

 
 Use anáforas, catáforas, hiperônimos, 

hipônimos, perífrases e antonomásias 
para atribuir coesão a seu texto. Não 
repita palavras ou expressões. Use 
sinônimos; 

 
 Só use exemplos que sejam de domínio 

público, portanto apenas aqueles que 
tenham saído na mídia: jornais, revistas, 
internet. Geralmente, nas provas de 
redação, são abordados temas da 
atualidade ou algum assunto desafiante 
para o cargo ao qual o candidato está 

concorrendo. Por isso, é importante que 
o candidato esteja a par dos 
acontecimentos. O ideal é que leia 
jornais, revistas e informativos dos 
órgãos para onde fará concurso. 

 
 Releitura: Ao término da redação, leia 

ao menos duas vezes o texto – a 
primeira para verificar se sua 
estruturação foi respeitada e a outra 
leitura para se certificar de que não 
houve falhas quanto à gramática. Ter 
conteúdo é importante, mas o que vai 
garantir a qualidade de sua redação é a 
organização, clareza e objetividade. 

 
 Introdução: 
 
 Muito se tem discutido, recentemente, 

acerca de ... 
 Muito se debate, na atualidade, sobre... 
 Muito se discute a importância de ... 
 É de conhecimento notório que ... 
 Comenta-se, com frequência, a respeito 

de ... 
 Não raro, toma-se conhecimento, por 

meio de ...,  
 Ao analisar o (a, os, as) ... , é possível 

conhecer o (a, os, as) .... , pois ... 
 
 Desenvolvimento: 
 
 Observa-se que... 
 Verifica-se que... 
 Percebe-se que...                        D1 
 Analisa-se que... 
 Compreende-se que... 
 
 É oportuno mencionar que...  
 É importante salientar que...           D2  
 É interessante afirmar que... 
 
 Conclusão: 
 
 Em linhas gerais, ... 
 Face ao que foi dito,... 
 Em face do que foi exposto, ... 
 Diante do que foi explicitado,... 
 Mediante ao que foi apresentado,... 
                                           + 
 Assim, faz-se necessário implementar 

algumas ações... 
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 Inúmeras denúncias nos meios de 
comunicação. Desvios de verbas. 
Escândalos e superfaturamentos em 
obras públicas. Esse é o retrato 
contemporâneo do cenário político 
brasileiro, o qual apresenta a 
corrupção como uma enfermidade 
epidêmica que assola todo país. 

 É lícito mencionar que os escândalos 
que se multiplicam e os casos ilícitos 
que ocorrem em diversos níveis da 
administração pública exibem, de 
forma veemente, a profunda crise 
moral por que passa o Brasil. Desse 
modo, as instituições normativas, que 
fundamentam o sistema democrático, 
caem em descrédito. Os governantes, 
eleitos pela expressão do voto, 
também engrossam a caldeira da 
descrença e acabam comprometendo 
seus programas de gestão. Fato 
lamentável, porque nenhuma 
democracia floresce dessa maneira.  

 É oportuno também dizer que os atos 
de corrupção retardam o progresso do 
país, bem como são uma das geratrizes 
da abissal disparidade socioeconômica 
brasileira. Assim sendo, as quantias 
milionárias que são roubadas da nação 
deixam de ser investidas na saúde, na 
educação, na segurança e moradia 
digna dos cidadãos.  

 Em linhas gerais, o Brasil dos grandes 
valores, das grandes ideias, da fé no 
futuro necessita, urgentemente da 
ação solidária, tanto das autoridades 
quanto do cidadão comum, para 
instaurar uma nova ordem na política 
brasileira. Faz-se necessária uma 
punição mais rigorosa aos criminosos 
de colarinho branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA – PROF. DANILO CORTIZO 

 
1. As consequências do fenômeno El Niño 

ocorrem de forma diferenciada sobre o 
espaço brasileiro. Em algumas áreas, 
ocorrem chuvas acima da média 
histórica, enquanto em outras a 
quantidade de chuvas diminui. Há 
outras áreas, entretanto, que não 
sofrem os efeitos desse fenômeno, 
mantendo as mesmas médias 
históricas. Sobre os efeitos do El Niño 
nas chuvas sobre o território brasileiro, 
podemos afirmar que esse fenômeno  

a) intensifica as chuvas na Amazônia e 
provoca estiagem prolongada na Região 
Sul.  

b) mantém as chuvas com as mesmas 
médias históricas nas Regiões Sul e 
Sudeste.  

c) provoca precipitações acima da média 
na Região Sul, com enchentes e 
inundações anormais durante o verão.  

d) acarreta chuvas abaixo da média no 
Sertão nordestino e chuvas acima da 
média em toda a Amazônia. 

e) provoca grande estiagem na Região Sul 
e eleva as médias pluviométricas na 
Região Nordeste 

 
2. “O Mundo passa por um processo de 

rápida urbanização. Em 1950, menos 
de 30% da população global vivia em 
cidades. (...) Enquanto cerca de 730 
milhões de pessoas viviam em zonas 
urbanas em 1950, agora são mais de 
3,3 bilhões. Como podemos explicar 
essas cifras dramáticas? (...)” Fonte: 
António Guterres. Deslocamentos 
urbanos: um fenômeno global. Folha 
de S. Paulo, 21/03/2010 Considerando 
o texto acima e as características do 
processo de urbanização no mundo 
subdesenvolvido, podemos afirmar 
que  

a) na América Latina, esse processo 
iniciou-se na última década, 
acompanhando a modernização 
econômica da região.  

b) na África subsaariana, a população é 
predominantemente urbana em virtude 
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do grande número de refugiados que 
vão em direção às cidades.  

c) a América Latina abriga países que 
estão entre os mais urbanizados do 
mundo subdesenvolvido, fato explicado, 
dentre outros motivos, pela repulsão da 
força de trabalho do campo.  

d) o grande número de imigrantes 
estrangeiros no Brasil tem sido o 
principal fator responsável pelo 
crescimento urbano registrado nas 
últimas décadas.  

e) a urbanização avança lentamente no 
mundo subdesenvolvido, pois a imensa 
maioria de sua população já vive em 
cidades. 
 

3. “A guerra da concorrência tem início 
quando os empresários industriais 
tomam as decisões relativas à 
localização das suas fábricas”. ( 
Magnoli & Araújo, p.142, 2005) Sobre a 
localização industrial, ao longo dos 
últimos séculos, leia as alternativas a 
seguir:  

I. Nas últimas décadas do século XX, 
estabeleceu-se uma nova lógica 
mundial de localização industrial: a 
produção em larga escala, com elevada 
automação, é realizada nos países 
desenvolvidos e as indústrias de 
tecnologia de ponta concentram-se nos 
países subdesenvolvidos, onde a mão-
de-obra é mais barata.  

II. Com a Revolução Tecnológica ou 
Informacional, as grandes indústrias 
deixaram de ter o espaço local e 
regional como principal base de 
produção, ultrapassando as fronteiras 
nacionais.  

III. Ao longo do século XX, acentuou-se o 
processo de concentração industrial, 
em consequência da crescente elevação 
dos custos de transferência de matéria-
prima e de produtos industrializados.  

IV. Nos países desenvolvidos, as antigas 
concentrações industriais vêm 
perdendo terreno para as novas regiões 
produtivas, as quais são marcadas pela 
presença de centros de pesquisa e de 
universidades.  

V. As economias de aglomeração 

presentes nas grandes metrópoles 
mundiais reforçam a tendência, cada 
vez maior, de concentração espacial da 
indústria.  

 Assinale a alternativa que apresenta 
todas as afirmativas corretas.  

a) I e II  
b) I e V  
c) II e IV  
d) II, III e IV  
e) III, IV e V 
 

4. “As migrações internacionais são um 
fenômeno diretamente associado à 
‘era industrial’.” (Magnoli, p.464, 2005) 
Considerando a frase acima, leia as 
afirmativas a seguir:  

I. Durante o século XIX, a Europa foi a 
mais importante zona de repulsão 
demográfica do globo.  

II. Atualmente, a União Europeia, em sua 
totalidade, configura a maior zona de 
atração de fluxos migratórios do 
mundo.  

III. Grande parte das migrações 
internacionais da atualidade tem causas 
econômicas.  

IV. No atual período de globalização, assim 
como o capital, os fluxos migratórios 
fluem sem empecilhos através das 
fronteiras nacionais.  

V. A África do Sul, importante economia 
industrial da África, é um país que 
recebe significativos fluxos migratórios 
de fundo econômico do continente.  

 Assinale a alternativa que apresenta 
todas as afirmativas corretas.  

a) II e IV  
b) IV e V  
c) I, II e III  
d) I, III e V  
e) II, III e V 
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FÍSICA– PROF. ELIAS ARCANJO 

 
1. (MACK-SP) Quatro lâmpadas, 

associadas de acordo com o esquema, 
apresentam as seguintes inscrições 
nominais: 

L1: (10 W, 20 V) L3: (5 W, 10 V) 
L2: (20 W, 20 V) L4: (10 W, 10 V) 

 
 Ao ligarmos a chave K, observaremos 

que: 
a) nenhuma lâmpada se “queimará” e o 

amperímetro ideal acusará a passagem 
de corrente de intensidade 1 A 

b) nenhuma lâmpada se “queimará” e o 
amperímetro ideal acusará a passagem 
de corrente de intensidade 4,5 A 

c) nenhuma lâmpada irá acender, pois 
foram ligadas fora da especificação do 
fabricante 

d) as lâmpadas L1 e L3 se “queimarão” 
e) as lâmpadas L2 e L4 se “queimarão” 
 
2. (UFOP-MG) Na figura, observa-se uma 

barra metálica horizontal, de 
comprimento l = 40 cm e peso P = 2 N. 
A barra, suspensa por duas molas 
metálicas iguais, de constante elástica 
k = 5 N/m, se encontra em uma região 
onde existe um campo magnético 
uniforme B, horizontal e perpendicular 
à barra. 

 
 Ligando-se a chave C, a barra é 

percorrida por uma corrente elétrica i = 
5,0 A. Determine o módulo de B e o 
sentido da corrente elétrica, para que 
as molas sejam comprimidas de 10 cm. 

a) B = 1,5 T e o sentido da corrente é da 
direita para a esquerda 

b) B = 1,5 T e o sentido da corrente é da 
esquerda para a direita 

c) B = 0,5 T e o sentido da corrente é da 
direita para a esquerda 

d) B = 0,5 T e o sentido da corrente é da 
esquerda para a direita 

e) B = 2,5 T e o sentido da corrente é da 
esquerda para a direita 

 
3. (Cefet-PR) Um menino que pesa 200 N, 

caminha sobre uma viga homogênea, 
de secção constante, peso de 600 N e 
apoiada simplesmente nas arestas de 
dois corpos prismáticos. Como ele 
caminha para a direita, é possível 
prever que ela rodará em torno do 
apoio B. A distância de B em que tal 

 fato acontece, é, em metros, igual a: 
 

 
 
a) 0,5 m 
b) 1,0 m 
c) 1,5 m 
d) 2,0 m 
e) 3,0 m 
 
4. (Unimep-SP) Um objeto de 15 cm de 

altura é colocado perpendicularmente 
ao eixo principal de um espelho 
côncavo de 50 cm de distância focal. 
Sabendo-se que a imagem formada 
mede 7,5 cm de altura, podemos 
afirmar que: 

a) o raio de curvatura do espelho mede 75 
cm 

b) o objeto está entre o foco e o vértice do 
espelho 

c) o objeto está a 75 cm do vértice do 
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espelho 
d) o objeto está a 150 cm do vértice do 

espelho 
e) n.d.a. 
 
5. (UFV-MG) Um bloco de massa m é 

mantido em repouso no ponto A da 
figura, comprimindo de uma distância 
x uma mola de constante elástica k. O 
bloco, após abandonado, é empurrado 
pela mola e após liberado por essa 
passa pelo ponto B chegando em C. 
Imediatamente depois de chegar no 
ponto C, esse bloco tem uma colisão 
perfeitamente inelástica com outro 
bloco, de massa M, percorrendo o 
conjunto uma distância L até parar no 
ponto D. São desprezíveis os atritos no 
trecho compreendido entre os pontos 
A e C. Considere os valores de m, x, k, 
h, M e L, bem como o módulo da 
aceleração gravitacional local, g, 
apresentados a seguir: 

 

 

 
 Supondo os dois blocos do mesmo ma-

terial, determine o coeficiente de atrito 
cinético entre os blocos e a superfície 
plana CD. 

a) 0,1 
b) 0,2 
c) 0,3 
d) 0,4 
e) 0,5 

 
6. (UFAC) Uma carga elétrica de 1 µC 

suspensa de um fio inextensível e sem 
massa está equilibrada, na posição 
mostrada na figura, pela ação de um 
campo eletrostático de intensidade 107 
V/m. O ângulo formado entre o fio e a 

direção vertical é de 30º. O valor da 
tensão no fio será de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 20 N 
b) 1 N 
c) 2 N 
d) 120 N 
e) 1,4 10-2 N 

   
7. (Fatec-SP) Um homem de massa 80 kg 

suspende, com velocidade constante, 
um corpo de massa 200 kg, utilizando 
um esquema de polias, conforme 
mostra a figura. 

 (Adote g = 10 m/s².) 

 
 Considerando-se que as polias têm 

massas desprezíveis bem como os fios 
que são perfeitamente inextensíveis, é 
correto afirmar que a força exercida 
pelo homem sobre o solo é de: 

a) 125 N   
b) 550 N 
c) 600 N 
d) 800 N 
e) zero 
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LITERATURA – PROF. ESTHER LORENA 

 
1. (ESPCEX – 2017) “Se gostas de afetação 

e pompa de palavras e do estilo que 
chamam culto, não me leias. Quando 
esse estilo florescia, nasceram as 
primeiras verduras do meu; mas valeu-
me tanto sempre a clareza, que só 
porque me entendiam comecei a ser 
ouvido. (…) Esse desventurado estilo 
que hoje se usa, os que querem honrar 
chamam-lhe culto, os que o condenam 
chamam-lhe escuro, mas ainda lhe 
fazem muita honra. O estilo culto não é 
escuro, é negro (…) e muito cerrado. É 
possível que somos portugueses e 
havemos de ouvir um pregador em 
português e não havemos de entender 
o que diz?!” 

 Padre Antônio Vieira, nesse trecho, faz 
uma crítica ao estilo barroco conhecido 
como 

a) conceptismo, por ser marcado pelo jogo 
de ideias, de conceitos, seguindo um 
raciocínio lógico. 

b) quevedismo, por utilizar-se de uma 
retórica aprimorada, a exemplo de seu 
principal cultor: Quevedo. 

c) antropocentrismo, caracterizado por 
mostrar o homem, culto e inteligente, 
como centro do universo. 

d) gongorismo, ao caracterizar-se por uma 
linguagem rebuscada, culta e 
extravagante. 

e) teocentrismo, caracterizado por padres 
escritores que dominaram a literatura 
seiscentista. 

 
2. (ESPCEX – 2015) Leia os versos a seguir 

e responda. 
“Catar Feijão 

 Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e o oco, palha eco,” 

 
 Alguidar: recipiente de barro, metal ou 

material plástico, usado para tarefas 
domésticas 

 Em Catar feijão, João Cabral de Melo 
Neto revela 

a) o princípio de que a poesia é fruto de 
inspiração poética, pois resulta de um 
trabalho emocional. 

b) influência do Dadaísmo ao escolher 
palavras, ao acaso, que nada significam 
para a construção da poesia. 

c) preocupação com a construção de uma 
poesia racional contrária ao 
sentimentalismo choroso. 

d) valorização do eu lírico, ao extravasar o 
estado de alma e o sentimento poético. 

e) valorização do pormenor mediante 
jogos de palavras, sobrecarregando a 
poesia de figura e de linguagem 
rebuscada. 

 
3. (ESPCEX -2012) Leia o trecho abaixo, de 

“Morte e vida severina”, de João 
Cabral de Melo Neto, e responda a 
questão:  
 “– Severino retirante, 
deixa agora que lhe diga: 
eu não sei bem a resposta 
da pergunta que fazia, 
se não vale mais saltar 
fora da ponte e da vida; 
(…) 
E não há melhor resposta 
que o espetáculo da vida: 
vê-la desfiar seu fio, 
que também se chama vida, 
ver a fábrica que ela mesma, 
teimosamente, se fabrica,” 

 Quanto ao gênero literário, é correto 
afirmar que o fragmento lido é 

a) narrativo, que conta em prosa histórias 
do sertão nordestino. 

b) uma peça teatral, desprovido de lirismo 
e com linguagem rústica. 

c) bastante poético e marcado por rimas, 
sem metrificação. 

d) uma epopeia, que traduz o desencanto 
pela vida dura do sertão. 

e) dramático, que encena conflitos 
internos do ser humano. 

 
4. (ESPCEX – 2012) Leia o trecho abaixo: 
 “Não tenho uma palavra a dizer. Por 
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que não me calo, então? Mas se eu não 
forçar a palavra a mudez me engolfará 
para sempre em ondas. A palavra e a 
forma serão a tábua onde boiarei sobre 
vagalhões de mudez.” 

 O fragmento, extraído da obra de 
Clarice Lispector, apresenta 

a) uma reflexão sobre o processo de 
criação literária. 

b) uma postura racional, antissentimental, 
triste e recorrente na literatura dessa 
fase. 

c) traços visíveis da sensibilidade, 
característica presente na 2ª fase 
modernista. 

d) a visão da autora, sempre preocupada 
com o valor da mulher na sociedade. 

 
5. Leia a estrofe que segue e assinale a 

alternativa correta, quanto às suas 
características. 
“Visões, salmos e cânticos serenos 
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes... 
Dormências de volúpicos venenos 
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes...” 
 

a) valorização da forma como expressão 
do belo e a busca pela palavra mais rara 
– Parnasianismo. 

b) linguagem rebuscada, jogos de palavras 
e jogos de imagens, característica do 
cultismo – corrente do Barroco. 

c) incidência de sons consonantais 
(aliterações) explorando o caráter 
melódico da linguagem – Simbolismo. 

d) pessimismo da segunda geração 
romântica, marcada por vocábulos que 
aludem a uma existência mais 
depressiva – Romantismo. 

e) lírica amorosa marcada pela 
sensualidade explícita que substitui as 
virgens inacessíveis por mulheres reais, 
lascivas e sedutoras – Naturalismo. 

6. (ESPCEX – 2013) É correto afirmar sobre 
o Trovadorismo que 

a) os poemas são produzidos para ser 
encenados. 

b) as cantigas de escárnio e maldizer têm 
temáticas amorosas. 

c) nas cantigas de amigo, o eu lírico é 
sempre feminino. 

d) as cantigas de amigo têm estrutura 

poética complicada. 
e) as cantigas de amor são de origem 

nitidamente popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA – PROF. NYLO BARROS 

 

01.O gráfico da função f(x)= x2 - 2x + log 0 2,

k  

tangencia o eixo dos x, se k for igual a: 
a) 1 
b) 1/5 
c) 1/25 
d) 5 
e) 25 
 

02.Seja: z = 
2

2
 +  i 

2

2
. Então z8 é igual 

a: 
a) 8 i 
b) -i 
c) i 
d) -i 
e) 1 
  
03.As raízes da equação x3 - 9x2 + 23x - 15 

= 0 estão em progressão aritmética. 
Sobre elas podemos afirmar que: 

a) são múltiplos de 3. 
b) são números ímpares e consecutivos. 
c) são números pares e consecutivos. 
d) são múltiplos de 4. 
e) sua soma é um múltiplo de 6. 
 
04. O número de soluções da equação 

sen2x + 3 cos x = 3 no intervalo [0,4  ] 
é: 

a) 7 
b) 5 
c) 4 
d) 3 
e) 2 
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05.Um cubo está inscrito numa esfera de 

volume 
256 

3
 m3. Podemos afirmar 

que a área total do cubo é igual a: 

a) 128 3 m2 

b) 
128

3

2m
 

c) 
128

3


m2 

d) 128 m2 

e) 128  3 m2 

 

06.Num sistema ortogonal de 
coordenadas cartesianas, a equação da 
circunferência de centro em C(2; 1) e 
tangente ao eixo dos x é: 

a) x2 + y2 - 4x - 2y + 4 = 0 
b) x2 + y2 - 4x - 2y + 1 = 0 
c) x2 + y2 - 2x + 4y + 1 = 0 
d) x2 + y2 - 2x + 4y + 4 = 0 
e) x2 + y2 - 4x - 2y = 0 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA – PROF. GIOVANE ALBINO 

 
1. O início do período republicano no 

 rasil foi marcado por uma série de 
conflitos que culminaram com a 
 evolução de    0, que levou  et lio 
 argas ao poder. Abaixo estão listados 
atos e fatos relacionados a nossa 
 ist ria.  

I.  odelo econ mico agroexportador. 
II. Comissão Verificadora de Poderes. 

III. Possibilidade do Presidente nomear 
Interventores estaduais.  

IV. Criação da Consolidação das Leis 
Trabalhistas.  
Assinale a opção que apresenta 
elementos relacionados    rimeira 
 ep blica.  

a) I e II 
b) I e III  
c) II e III  
d) II e IV 
e) III e IV  

 
2.  e, por um lado, a  uerra Fria 

significou a inexistência de um conflito 
direto entre as superpotências, por 
outro, a disputa entre elas por áreas de 
influência em todo o mundo deu-se de 
forma intensa.  ma conferência 
internacional, que reuniu 2  nações 
africanas e asiáticas, em   55, teve a 
intenção de ser uma alternativa   
bipolarização mundial entre os  stados 
 nidos e  nião  oviética.  sta 
conferência foi realizada em  

a) Bandung.  
b)  eerã. 
c) Yalta. 
d) Pan Munjon.  
e) Varsóvia.  
 

3.  ortugal foi um dos primeiros países 
europeus a p r em prática uma 
eficiente centralização político-
administrativa.  m     , para 
solucionar problemas relacionados a 
sua sucessão dinástica e, também, para 
evitar a sua anexação pelo reino de 
 astela, deflagrou-se um movimento 
que ficou con ecido como  evolução 
de Avis. Esta levou ao poder Dom  

a) Manuel.  
b)  oão.  
c) Afonso Henriques.  
d) Dinis.  
e) Fernando.  
 

4.  urante o período con ecido por 
 nião  bérica, ocorreu o  mbargo 
 span ol ao comércio das col nias 
portuguesas com os  olandeses.  sto 
motivou a Holanda a atacar o  ordeste 
brasileiro com a finalidade de romper o 
embargo e reativar as rotas comerciais 
entre o  rasil e a  uropa.   fato 
relacionado   primeira investida dos 
holandeses ao Brasil, ocorrida em 08 
de maio de 1624, a (o)(s)  

a) conquista de Porto Calvo por Matias de 
Albuquerque. 

b) ocupação de Salvador. 
c) governo de  aur cio de Nassau. 
d) fundação do Arraial do  om  esus.  
e) Batalhas de Guararapes. 



 

                                                                                  nuceconcursos.com.br 
.  

11 

    

AAUULLÃÃOO  DDEE  VVÉÉSSPPEERRAA  EESSPPCCEEXX  22002200  

2255//0099//22002200  

INGLÊS – PROF. INALDO BENTO 
 

1. In the sentence “T is could  ave an 
effect further a ead in t e food c ain.” 
(paragraph 4), the word further 
expresses 

a) addition. 
b) distance. 
c) contrast. 
d) time.  
e) conclusion. 

 
2.  n t e sentence “Besides what we need 

to know for our own jobs, we must 
have practical skills.” (paragraph 4), 
the word besides can be replaced by 

a) however 
b) in addition to  
c) to the exclusion of 
d)  though 
e) as a result of 

 
3.  n t e sentence “But when she started 

working, s e found out t at...”, t e 
word but indicates 

a) addition.  
b) consequence.  
c) result.  
d) reason.  
e) contrast.  

 
4.  n t e sentence “All teenagers  ave t e 

same problems - life, love, school 
work, and parents”, t e conjunction 
and indicates 

a) contrast. 
b) result. 
c) reason. 
d) consequence. 
e) addition  
 

5. “ uring their deployment, the children 
encountered hostile and non-hostile 
citizens, a water-balloon fight and 
injured allies who needed help along 
t e way.” (paragrap  5), t e words 
their and who respectively refer to 

a) the children and citizens. 
b) water pistols and injured allies. 
c) the children and injured allies.  
d) deployment and non-hostile citizens. 
e) graduates and a water-balloon fight 

6. In the sentence “...s opping centres 
make good meeting places because 
they are safe...”  (paragraph 3), the 
word they refers to 

a) fans. 
b) shopping centers.  
c) rolezeiros. 
d) kids. 
e) neighbourhoods. 
 

7. In t e sentence “T e station is  ome to 
researchers who conduct studies...”, 
the word who refers to 

a) station.  
b) researchers.  
c) home. 
d) studies.  
e) Ministry of Science and Technology and 

Innovation 
 

8. In the sentence “An air of calm and 
relief swept through the 
neighborhood, as residents opened 
their windows and began walking the 
streets”, t e possessive adjective their 
refers to 

a) an air of calm and relief. 
b) neighborhood. 
c) residents. 
d) streets. 
e) calm and relief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUIMICA – PROF. MICHAEL HOLANDA 

 
 
1. (Espcex (Aman) 2015)  Uma pilha de 

zinco e prata pode ser montada com 
eletrodos de zinco e prata e 
representada, segundo a União 
Internacional de Química Pura e 
Aplicada (IUPAC), pela notação 

2 1 1
(s) (aq) (aq) (s)Zn / Zn 1mol L / / Ag 1mol L / Ag .    
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 As equações que representam as 
semirreações de cada espécie e os 
respectivos potenciais padrão de 
redução (25°C  e 1atm)  são 

apresentadas a seguir. 
 

2
(aq) (s)Zn 2e Zn E 0,76 V     

 
 

(aq) (s)Ag 1e Ag E 0,80 V     

 
 Com base nas informações 

apresentadas são feitas as afirmativas 
abaixo. 

 
I. No eletrodo de zinco ocorre o processo 

químico de oxidação. 
II. O cátodo da pilha será o eletrodo de 

prata. 
III. Ocorre o desgaste da placa de zinco 

devido ao processo químico de redução 
do zinco. 

IV. O sentido espontâneo do processo será 
2Zn 2Ag Zn 2Ag     

V. Entre os eletrodos de zinco e prata 
existe uma diferença de potencial 
padrão de 1,56 V.  

 Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e III.    
b) II, III e IV.    
c) I, II e V.    
d) III, IV e V.    
e) IV e V.    
 

2. (Espcex (Aman) 2015)  O suor humano 
é praticamente inodoro, contudo 
algumas bactérias que vivem na 
superfície da pele degradam derivados 
proteicos produzindo normalmente 
substâncias ácidas, responsáveis pelo 
odor desagradável do suor. Dentre os 
produtos de degradação que podem 
gerar cheiro azedo e de ranço, têm-se 
os ácidos comumente denominados de 
acético, butírico e láctico, cujas 
estruturas são mostradas a seguir. 

 

 
 
 Com relação a estas substâncias 

citadas, são feitas as afirmativas 
abaixo. 

I. Ácido Acético é a nomenclatura usual do 
composto que, segundo a nomenclatura 
oficial da União Internacional de 
Química Pura e Aplicada (IUPAC), é 
denominado de ácido metanoico. 

II. As substâncias apresentadas possuem na 
estrutura grupos que caracterizam a 
função química ácido carboxílico. 

III. O motivo de o ácido láctico apresentar 
maior ponto de fusão que o ácido 
butírico pode ser atribuído aos fatos de 
o ácido láctico ter maior massa 
molecular e de ser capaz de estabelecer 
maior número de fortes interações 
intermoleculares. 

 Dados: 
 - massas atômicas: C 12u;  H 1u;  

O 16u  

 Das afirmativas apresentadas está(ão) 
correta(s)  

a) apenas I.    
b) apenas I e II.    
c) apenas I e III.    
d) apenas II e III.    
e) todas.    
 
3. (Espcex (Aman) 2016)  Quantidades 

enormes de energia podem ser 
armazenadas em ligações químicas e a 
quantidade empírica estimada de 
energia produzida numa reação pode 
ser calculada a partir das energias de 
ligação das espécies envolvidas. Talvez 
a ilustração mais próxima deste 
conceito no cotidiano seja a utilização 
de combustíveis em veículos 
automotivos. No Brasil alguns veículos 
utilizam como combustível o Álcool 
Etílico Hidratado Combustível, 
conhecido pela sigla 
AEHC (atualmente denominado 
comercialmente apenas por ETANOL). 

 Considerando um veículo movido a 
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AEHC,  com um tanque de capacidade 

de 40 L  completamente cheio, além 

dos dados de energia de ligação 
química fornecidos e admitindo-se 
rendimento energético da reação de 
100%,  densidade do AEHC de 

30,80 g / cm  e que o AEHC  é 

composto, em massa, por 96%  da 
substância etanol e 4%  de água, a 
quantidade aproximada de calor 
liberada pela combustão completa do 
combustível deste veículo será de 

 Dados: massas atômicas: 
C 12 u ; O 16 u ; H 1u    

 

a) 52,11 10 kJ     

b) 33,45 10 kJ     

c) 58,38 10 kJ     

d) 44,11 10 kJ     

e) 40,99 10 kJ     

 
4. (Espcex (Aman) 2016)  O carvão e os 

derivados do petróleo são utilizados 
como combustíveis para gerar energia 
para maquinários industriais. A queima 
destes combustíveis libera grande 
quantidade de gás carbônico como 
produto. 

 Em relação ao gás carbônico, são feitas 
as seguintes afirmativas: 

I. é um composto covalente de geometria 
molecular linear. 

II. apresenta geometria molecular angular 
e ligações triplas, por possuir um átomo 
de oxigênio ligado a um carbono. 

III. é um composto apolar. 
 Das afirmativas apresentadas está(ão) 

correta(as)  
a) apenas II.    
b) apenas I e II.    
c) apenas I e III.    
d) apenas II e III.    
e) todas.    
 
5. (Espcex (Aman) 2017)  Um mineral 

muito famoso, pertencente ao grupo 
dos carbonatos, e que dá origem a uma 
pedra semipreciosa é a malaquita, cuja 
a fórmula é: 2 2 3Cu (OH) CO  (ou 

3 2CuCO Cu(OH) ).  

 Experimentalmente pode-se obter 
malaquita pela reação de precipitação 
que ocorre entre soluções aquosas de 
sulfato de cobre II e carbonato de 
sódio, formando um carbonato básico 
de cobre II hidratado, conforme a 
equação da reação: 

4(aq) 2 3(aq) 2 ( ) 3 2(s) 2 4(aq) 2(g)2 CuSO 2 Na CO H O CuCO Cu(OH) 2 Na SO CO     

 
 
 Na reação de síntese da malaquita, 

partindo-se de 1.060 g  de carbonato 

de sódio e considerando-se um 
rendimento de reação de 90%,  o 

volume de 2CO  (a 25 C  e 1atm)  e a 

massa de malaquita obtida serão, 
respectivamente, de: 

 Dados: 
- massas atômicas Cu 64 u;  S 32 u;  

O 16 u;  Na 23 u;  C 12 u;  H 1u.  

- volume molar 24,5 L mol,  no estado 

padrão.  
a) 20,15 L  e 114 g     

b) 42,65 L  e 272 g     

c) 87,35 L  e 584 g     

d) 110,25 L  e 999 g     

e) 217,65 L  e 1.480 g     

 
6. (Espcex (Aman) 2017)  O cobre metálico 

pode ser oxidado por ácido nítrico 
diluído, produzindo água, monóxido de 
nitrogênio e um sal (composto iônico). 
A reação pode ser representada pela 
seguinte equação química (não 
balanceada): 

 

(s) 3(aq) 2 ( ) (g) 3 2(aq)Cu HNO H O NO Cu(NO )   

 
 A soma dos coeficientes 

estequiométricos (menores números 
inteiros) da equação balanceada, o 

Energia de ligação 1(kJ mol )  

Tipo de 
ligaçã
o 

Energia 
1(kJ mol )

 

Tipo de 
ligaçã
o 

Energia 
1(kJ mol )

 

C C  348  H O  463  

C H  413  O O  495  

C O  799  C O  358  
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agente redutor da reação e o nome do 
composto iônico formado são, 
respectivamente,  

a) 18; Cu;  nitrato de cobre I.    

b) 20; Cu;  nitrato de cobre II.    

c) 319; HNO ;  nitrito de cobre II.    

d) 18; NO;  nitrato de cobre II.    

e) 20; Cu;  nitrato de cobre I.    
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