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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
“Cel. PM FELIPPE SE SOUSA MIRANDA” 

 

TESTE CLASSIFICATÓRIO 
CADERNO DE PROVA PARA O 1º ANO 

ENSINO MÉDIO – 2013 
 

 
DATA:  

25 Nov. 12 
Horário: 08h30 – 11h30 
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LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA! 

 

1. Verifique se este caderno de prova apresenta 13 (treze) páginas, contendo 35 (trinta e 

cinco) questões, uma folha de rascunho e uma folha de produção de texto; 

2. Você receberá separadamente 01 (uma) folha gabarito; 

3. Confira o número de sua inscrição em todas as folhas do caderno de prova, na 

folha gabarito e na folha de produção de texto; 

4. Qualquer falta de folha, de questão ou falha na impressão informe imediatamente ao 

Aplicador/Professor; 

5. Para cada pergunta há somente uma resposta; 

6. Tenha muito cuidado ao passar as respostas para a folha gabarito, preenchendo 

completamente o campo referente à resposta de cada questão (      forma correta); 

7. Caso assinale na folha gabarito uma mesma questão com mais de uma alternativa 

esta será anulada; 

8. Use somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta para o preenchimento da 

folha de gabarito e da folha de produção de texto, podendo resolver as questões do 
caderno de prova a lápis; 

9. Para a elaboração de frases e parágrafos (português), você poderá primeiro fazer no 

rascunho a lápis e depois passar a limpo na folha de produção de texto, a caneta e com 
boa letra; 

10. Você receberá somente uma folha gabarito e uma folha de produção de texto; não 

borre, nem rasure as respostas, pois não serão fornecidas outras destas folhas; 

11. O teste é sem consulta, você deve ter sobre a carteira somente: lápis, borracha e 

caneta com tinta azul ou preta; 
12. Não é permitido utilizar calculadora, telefone celular, bip ou qualquer equipamento 
eletrônico; 

13. A duração do teste será de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento 

da folha gabarito e da folha de produção de texto; 

14. Ao terminar o teste: chame o Aplicador/Professor e entregue o caderno de prova, 

incluindo as folhas de gabarito, a folha de produção de texto e rascunho, juntamente com 
sua ficha de inscrição; 

15. Caso tenha qualquer dúvida chame o Aplicador/Professor que está em sua sala; 

16. Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará no recolhimento e anulação da sua 

prova; 

17. Ao final da leitura dessas instruções, escreva o seu nome completo e depois assine. 

 
BOA SORTE! 

NOME COMPLETO:  
ASSINATURA:  

 

 
 
 

Canhoto destacável para consulta do candidato 
Questão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Resposta                   
Questão 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  
Resposta                   
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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3. 

 
O sexo do diploma 

 
As mulheres são maioria no ensino superior brasileiro. Segundo o Censo da Educação Superior, do 

MEC, mais da metade (57%) dos quase 6,4 milhões de universitários do país é formada pelo público 
feminino. A força da mulher nessa área deve ganhar visibilidade com a lei, sancionada em 3 de abril, que 
determina o uso, em diplomas, da flexão de gênero para nomear profissão ou grau.  

 

A presidenta Dilma Rousseff transformou na lei 12.605 o projeto 6.383 de 2009, que por sua vez 
teve origem em outro projeto de lei, de 2005, de autoria da então senadora Serys Slhessarenko. Segundo a 
lei, as instituições de ensino públicas e privadas devem expedir diplomas e certificados com a flexão de 
gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ao designar a profissão e o grau obtido.  

 

O artigo 2º da lei indica que as pessoas já diplomadas podem requerer, de graça, emissão de seus 
diplomas com a correção. 

 

Mal nasceu, a lei causa alvoroço. 
 

Alguns especialistas consideram a iniciativa um erro por confundir o título com o tratamento à 
pessoa. Em parte, porque usar o gênero masculino para denominar a profissão ou o grau obtido por 
mulheres é considerado uma tradição do idioma. [...]  

(Natali, Adriana. Revista Língua Portuguesa, ano 7, nº 80, junho de 2012. Ed. Segmento) 

 
1) De acordo com o texto é correto afirmar que:  
 

(A) A presidenta Dilma Rousseff transformou em lei o projeto 6.383, por ser feminista e a primeira mulher a 
governar o país. 
(B) A lei causa alvoroço porque vivemos numa sociedade machista. 
(C) As pessoas já diplomadas não poderão usufruir desse benefício. 
(D) As mulheres, no Brasil, dominam o ensino superior; portanto, o público feminino deve ganhar força com 
a lei. 
 

 
2) No trecho: “Mal nasceu, a lei causa alvoroço”, a expressão mal nasceu, poderia ser substituída 
no texto, sem mudança de sentido, por:  
 

(A) Ainda que nascesse, a lei causaria alvoroço. 
(B) Por mais que nasça, a lei causará alvoroço. 
(C) Assim que nasceu, a lei causou alvoroço. 
(D) Já que a lei nasceu, causa alvoroço. 

 
3) Em: “O sexo do diploma” há ambiguidade. Contudo, após uma leitura completa do texto e 
contexto, pode-se afirmar que esse título apresenta a seguinte figura de linguagem:  
 

(A) Eufemismo. 
(B) Metáfora. 
(C) Personificação. 
(D) Comparação. 

 
4) A regência nominal estuda os casos em que um nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) exige 
uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Essa relação geralmente é marcada pelas 
preposições. A regência verbal estuda a relação de dependência que se estabelece entre os verbos e 
seus complementos. 
Assinale a alternativa que apresenta a frase correta quanto ao assunto REGÊNCIA. 
 

(A) Professora, posso ir no banheiro? 
(B) Prefiro cinema à teatro. 
(C) Ontem assisti a um filme muito interessante. 
(D) Prefiro mais chocolate do que morango. 
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5)  Leia esta tira, de Jean Galvão, e responda a questão:      
 

 
 
(A) No primeiro quadrinho, o termo que complementa o verbo ter desempenha a função sintática de objeto 
direto. 
(B) No primeiro quadrinho, o verbo ter é intransitivo. 
(C) A palavra medo é um adjetivo que complementa o verbo ter. 
(D) No último quadrinho, a expressão “complementos nominais” tem a função sintática de sujeito 
composto. 
 
6) A música “Coração de Estudante”, composta por Milton Nascimento e Wagner Tiso em 1983, 
tornou-se hino do ex-presidente do Brasil – Tancredo Neves. Observe os quatro versos iniciais desta 
canção para responder à questão proposta. 
 
 
 
 
 
 
                                         “Quero falar de uma coisa   
                                          Adivinha onde ela anda 
                                         Deve estar dentro do peito 
                                         Ou caminha pelo ar.” 
 
 
 
 
 
Considere a análise linguística dos versos acima e assinale a alternativa que apresenta informações 
corretas sobre eles. 
 

(A) Há, no total, 9 verbos no trecho, incluindo verbos de ação e de ligação. 
(B) No último verso, existe uma oração coordenada sindética alternativa. 
(C) Existem três verbos de ligação nos versos em questão. 
(D) O verbo “andar” tem como sujeito a expressão  “advinha onde ela anda”. 
 
7) A acentuação das palavras é importante para que possamos pronunciá-las corretamente e para 
que elas estejam coerentes com o sentido do que se pretende dizer em um texto. Sobre esse 
assunto, assinale a alternativa que só apresenta palavras e regras corretas, segundo as normas da 
Língua Portuguesa. 
 
(A) Fazem parte da regra das letras “i” e “u” tônicas dos hiatos (seguidos ou não de “s”) as palavras saúde, 
juízes e Luís. 
(B) As palavras médico, alternância e gramática são acentuadas por serem proparoxítonas. 
(C) Herói, sabiá e Parabéns são acentuadas porque são oxítonas terminadas em “i”, “a” e “ens” 
respectivamente. 
(D) Caráter, pólen e baú são acentuadas por fazerem parte das regras das paroxítonas terminadas em “r”, 
“n” e “u” respectivamente. 
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8) Segue um trecho de um conhecido poema de Carlos Drummond de Andrade, um dos mais 
importantes poetas da nossa literatura. Leia-o e faça reflexões acerca da análise morfológica das 
palavras destacadas. 
 
Quando nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. 
 
O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
não perguntam nada. 
(...) 
 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a análise morfológica das palavras destacadas. 
 

(A) Os verbos – dentre os destacados – são: nasci, espiam e houvesse. 
(B) As palavras torto, azul e brancas são adjetivos. 
(C) As palavras meu, não e nada são pronomes. 
(D) Sombra, tarde e coração são substantivos. 
 
9) Segue o conteúdo de um e-mail enviado pelo líder de uma equipe do setor administrativo de uma 
empresa de São Paulo. Assinale a alternativa que melhor o reescreve no que diz respeito ao bom 
uso das regras da gramática normativa, de modo a corrigir os desvios do texto original. 

 
 

 

 

 

(A) Olá, pessoal. Seguem, em anexo, a escala e uma legenda dos códigos que existem nela. Qualquer 

dúvida, é só retornar o e-mail expondo sua dificuldade. Ok? 
 

(B) Ola pessoal. Segue anexos a escala e uma legenda dos códigos que tem na escala. Qualquer dúvida, é 

só retornar o e-mail. Ok? 
 

(C) Olá, pessoal. Segue anexa escala e uma legenda dos códigos que têm na escala. Me retorne se tiver 

dúvida. Ok? 
 

(D) Olá, pessoal. Seguem, em anexas, a escala e uma legenda dos códigos que existem na escala. Se 

tiverem duvidas, retorne o e-mail por favor. Ok? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ola pessoal... 
 

Segue em anexo a escala e uma legenda dos códigos que tem na escala. 
Qualquer duvida, me retorne o emais ok?! 
 

Sérgio 
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10) A pontuação em uma frase ou texto é um item muito importante, pois ela é responsável pela 
coerência e clareza do que o emissor pretende dizer. Assinale a alternativa cuja pontuação esteja 
CORRETA de acordo com as normas da Língua Portuguesa. 

(Todos os trechos que seguem (alguns foram adaptados) foram transcritos do site da Gazeta do Povo – cujo acesso é do dia 30/set. de 2012). 

 

“Mais dois dias de programa eleitoral no rádio e na televisão dois debates na 

televisão quatro dias para o fim da campanha de rua comício e carros de som 

rodando pelos bairros esse é o tempo que os candidatos a prefeito e vereador 

de Curitiba têm para conquistar os indecisos ou mesmo mudar a tendência de 

voto dos eleitores.” 

 
(A) “Mais dois dias de programa eleitoral, no rádio e na televisão, dois debates na televisão quatro dias para 
o fim da campanha de rua, comício e carros de som rodando pelos bairros, esse é o tempo que os 
candidatos a prefeito e vereador de Curitiba têm, para conquistar os indecisos ou mesmo mudar a tendência 
de voto dos eleitores.” 
 
 

(B) “Mais dois dias de programa eleitoral no rádio e na televisão, dois debates na televisão, quatro dias para 
o fim da campanha de rua, comício e carros de som rodando pelos bairros. Esse é o tempo que os 
candidatos a prefeito e vereador de Curitiba têm para conquistar os indecisos, ou mesmo mudar a tendência 
de voto dos eleitores.” 
 
 

(C) “Mais dois dias de programa eleitoral no rádio e na televisão. Dois debates na televisão quatro dias para 
o fim da campanha de rua comício e carros de som, rodando pelos bairros. Esse é o tempo que os 
candidatos a prefeito, e vereador de Curitiba têm para conquistar os indecisos ou mesmo mudar a tendência 
de voto dos eleitores.” 
 
 

(D) “Mais dois dias de programa eleitoral no rádio e na televisão, dois debates na televisão, quatro dias para 
o fim da campanha de rua, comício e carros de som rodando pelos bairros. Esse é o tempo que os 
candidatos a prefeito e vereador de Curitiba, têm para conquistar os indecisos ou mesmo, mudar a 
tendência de voto dos eleitores.” 
 
 

MATEMÁTICA 
 

11) Considere as igualdades :             
 

I)   ( 3 + 5)
2
 = 3

2
 + 5

2
 

II)  (10
2
)
3
 = 10

5
 

III)  7 . 7
2
 = 7

3
 

IV) 10
0
 = 0 

 
Quantas são verdadeiras? 
 

(A) 0 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 3 
 
 
12)  Em um treino de Fórmula 1, um piloto fez o percurso em 18 segundos, com uma velocidade 
média de 200 Km/h. Se a velocidade média fosse de 240 Km/h, qual seria o tempo gasto no 
percurso?  
 

(A) 15 segundos 
(B) 16 segundos 
(C) 17 segundos 
(D) 18 segundos 
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13) Observando a figura abaixo podemos afirmar que:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) O perímetro do retângulo BDFH é      . 
 

(B) A área do triângulo ABC é      . 
 

(C) A área do retângulo BDFH é       . 
 

(D) A área do losango ACEG é       . 
 
14) Se         são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5 e sabendo que         , concluímos 

que         é igual a:  
 
(A)   

  
 

(B) 34 
 

(C) 17 
 

(D)    

  
 

 
15) Um número decimal é tal que a soma desse número com a sua quinta parte é igual ao dobro do 
número menos 30. Qual é esse número decimal?  
 
(A) 35,5 
 

(B) 37,5 
 

(C) 36,5 
 
 

(D) 38,5 
 
 
16) As raízes da equação  X

2
 – 14X + 48 = 0 expressam, em centímetros, as medidas dos catetos de 

um triângulo retângulo. Nessas condições, determine a medida da hipotenusa desse triângulo.     
                     
(A) 8 cm 
 

(B) 9 cm 
 

(C) 10 cm 
 

(D) 11 cm 
 

17) Resolvendo a equação (  )           , encontramos uma raiz igual a 4. As demais raízes 
são:  
 

( )           
 

(B)           
 

(C)           
 

(D)           

F E  𝑥     𝑥    D 

𝑥 𝑥 

G C 

𝑥 𝑥 

 𝑥     𝑥    H B A 
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18) Uma moeda circular tem 3 cm de diâmetro. Essa moeda rolou em linha reta por 489,84 cm. 
Quantas voltas completas essa moeda deu nesse percurso?                  
 
(A) 32 
 

(B) 42 
 

(C) 52 
 

(D) 62 
 
 
19) Uma passagem de ônibus intermunicipal sofreu um aumento de 16%.  Sabendo que a passagem 
custava R$15,00 antes do aumento, o preço da passagem passou a ser de?          
 
(A) R$ 17,40  
 

(B) R$ 17,20 
 

(C) R$ 17,00 
 

(D) R$ 17,30 
 

 
 
 

20) (       )    é o mesmo que:       
 
(A)          

    
 

(B) 
   

 

  
    

(C)     

         
 

(D)           

 
 

HISTÓRIA 
 
 

21) A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi em parte uma continuação da Primeira, tendo sido 
prevista por muitos após o Tratado de Versalhes. A respeito das semelhanças entre os dois conflito 
bélico de proporções mundiais é correto afirmar:   
 

( A ) Ambas foram movidas pelo nacionalismo e imperialismo ou expansionismo;  
( B ) As duas foram estimuladas por divergências ideológicas em torno do capitalismo e socialismo; 
( C ) Ambas foram decorrentes apenas de interesses políticos e não por interesses econômicos;  
( D ) Tanto a Primeira quanto a Segunda ocorreram entre países democráticos e Estados totalitários, como 
Itália e Alemanha;   
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22) “Os nobres são pessoas naturalmente isentas, às quais, de direito não cabe qualquer tipo de 
servidão e de impostos. Os nobres foram escolhidos e a eles foi ordenado guardar e conservar o 
país em paz. Devem eles também sobressair-se em sua vida particular e em seus costumes, dando 
a todos o exemplo da honestidade”. (Grande Coutumier de France século XIII- In: Coletânea de documentos 

históricos para o 1ºgrau: 5ª a 8ª séries. São Paulo. SE/Cenp, 1980, p. 73) 
 

Durante a Idade Média, a sociedade feudal:    
 
( A ) Oferecia várias possibilidades para mobilidade social, principalmente de ascensão;  
( B ) Era estamental e igualitária em termos sócio-econômicos; 
( C ) Era formada pela nobreza, pelos plebeus, pelos servos e pelos escravos;  
( D ) Era desigual e estamental e os privilégios dos clérigos e dos nobres eram legitimados pela Igreja; 

23) Em 1831, o café já figurava como líder nas exportações brasileiras. Do Vale do Paraíba, região 
entre São Paulo e Rio de Janeiro, a cafeicultura espalhou-se para o sul de Minas e para o oeste 
paulista. Durante o Segundo Reinado (1840-1889), os lucros das exportações de café foram 
direcionados para além de investimentos nos próprios cafezais, contribuindo para inúmeras 
mudanças, que se tornaram mais visíveis, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Todos os seguintes elementos estão diretamente relacionados com a cafeicultura no 
período mencionado, EXCETO: 
 

( A ) A abolição da escravidão e a generalização do trabalho assalariado no meio rural e urbano;     
( B ) A imigração e a introdução do sistema de parceria; 
( C ) A modernização e urbanização do Rio de Janeiro e de São Paulo;   
( D ) O surgimento de estradas de ferro, para o escoamento do produto oriundo do Oeste Paulista até o 
porto de Santos;  

24) Atualmente, a China é o país que mais fabrica produtos industrializados no mundo. A 
preocupação em gerar lucro e riqueza de modo acelerado, porém, tem levado à degradação do 
meio ambiente e, consequentemente, das condições da vida humana. Gases tóxicos liberados na 
atmosfera pelas indústrias chinesas estão entre os maiores responsáveis pela elevação da 
temperatura da Terra. (ALVES, Alexandre e OLIVEIRA, Letícia Fagundes. Conexões com a História: da colonização da América do 

século XIX. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2010, p. 143) 

 

Além da degradação ambiental, foram consequências do processo de industrialização – iniciado na 
Inglaterra nas últimas décadas do século XVIII -, EXCETO:        
 

( A ) O desenvolvimento de meios de transporte mais rápidos e eficientes; 
( B ) O surgimento de ideias socialistas;  
( C ) A diminuição das desigualdades sociais e a redução do abismo que separava ricos e pobres;  
( D ) O crescimento das cidades e a grande concentração populacional nos centros urbanos 

industrializados;  

 
 

 
25) Muitos estudiosos afirmam que os governos Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique 
Cardoso adotaram políticas neoliberais em seus respectivos mandatos. Para esses estudiosos, o 
neoliberalismo manifestou-se em tais governos, por meio de:  
 

( A ) Combate ao desemprego, elevação salarial e controle da inflação; 
( B ) Redução de gastos do Estado, abertura do mercado brasileiro ao comércio internacional, permissão 
para entrada de capital externo no país e processo de privatizações de setores econômicos básicos como, 
por exemplo, o elétrico e o de telecomunicações; 
( C ) Diminuição da interferência do Estado na economia, redução de impostos e valorização das 
organizações sindicais;   
( D ) Criação de novas leis trabalhistas, estatização de empresas e valorização dos movimentos sociais;  
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GEOGRAFIA 
 
 

26) A Segunda Revolução Industrial ocorrida, fundamentalmente, a partir da terceira década do 
século XIX, provocou profundas transformações no Sistema Capitalista de Produção. Sobre este 
fato histórico é INCORRETO afirmar: 
 
( A ) A Segunda Revolução Industrial foi baseada no profundo avanço da Ciência Moderna e da 
Tecnologia. 
( B ) A Segunda Revolução Industrial provocou a concentração e a centralização do Capital. 
( C ) A Segunda Revolução Industrial levou ao Imperialismo. 
( D ) Os principais setores da Segunda Revolução Industrial foram o têxtil e o metalúrgico. 
 
 
 

27) Analise as afirmativas a seguir, que contêm aplicações práticas dos principais fatores 
climáticos.    
 

I. Regiões situadas em latitudes recebem maior quantidade e intensidade de radiações solares, devido à 
inclinação da Terra – e por isso são as mais quentes do globo. 
 

II. A altitude não compensa a latitude, o ar rarefeito das altas montanhas é muito frio em qualquer latitude. 
 

III. Correntes marítimas frias, ao passarem nas proximidades de litorais, contribuem para o 
surgimento de desertos, já que a massa de ar sobre elas é mais seca e dificulta a chegada de massas 
úmidas ao continente – como ocorre, por exemplo, na relação entre a Corrente de Humboldt e o deserto 
do Atacama. 
 

IV. A continentalidade faz com que a amplitude térmica seja maior, devido ao fato de que o continente 
tende a aquecer-se e resfriar-se mais rapidamente e do que o mar. Por isso, o hemisfério norte, que tem 
mais terras do que água, possui temperaturas mais extremas do que o hemisfério sul. 
 

V. O relevo influencia no clima ao criar barreiras naturais ou corredores para o trânsito das massas de ar. 
A disposição das montanhas na América, por exemplo, facilita a chegada das massas frias do pólo norte 
até a região equatorial – ao contrário da Europa onde as barreiras naturais do relevo dificultam tal trânsito. 
 
Está correta ou estão corretas: 
 

( A ) Apenas II e III. 
( B ) I, III, IV e V. 
( C ) Apenas III e IV. 
( D ) I, II, III e V. 
 
28) Analise o gráfico abaixo a respeito da evolução da urbanização brasileira. A partir dos dados 
observados no gráfico e mais seus conhecimentos sobre a evolução dos índices de urbanização no 
Brasil, você pode constatar corretamente 
que: 
 

I) O Brasil é um país rural, pois possui uma 
população superior a 80% vivendo nas cidades. 
 

II) O ritmo de crescimento da taxa de 
urbanização tende a diminuir no Brasil atual, 
pois a população rural já é pouco expressiva, 
não havendo grandes contingentes para migrar 
para as cidades.  
 

III) O Censo 2010 apresenta uma população 
mais urbanizada que há uma década.  
 

IV) As regiões brasileiras com as maiores taxas 
de urbanização são, pela ordem, Sudeste 
(92,9%), Centro-Oeste (88,8%) e Sul (84,9%).  
 

V) Segundo o Censo 2010 a população 
residente no campo apresenta uma taxa inferior 
a 20%, demonstrando que o êxodo rural vem 

perdendo força no país.                                                           Fonte: IBGE.Censo 2010 (Folha de São Paulo,30/04/2011) 
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Estão corretas as alternativas 
 
( A ) I e II, apenas. 
 

( B ) III e IV, apenas. 
 

( C ) I, III e V, apenas. 
 

( D ) II, III, IV e V, apenas. 
 
 
29) Com relação aos fusos horários, assinale a alternativa INCORRETA. 
  
( A ) Como o movimento de rotação é de oeste para leste, os lugares localizados a leste estão mais 
adiantados do que os lugares localizados a oeste do globo. 
( B ) Fuso horário é o conjunto de 24 graus de longitude. 
( C ) O Brasil possui três fusos horários, o primeiro é o oceânico. 
( D ) O segundo fuso horário brasileiro é o que marca a hora oficial do Brasil. 
 
30) Após a Segunda Guerra Mundial, além de se formarem os grandes blocos, diversos países se 
reuniram em organizações geopolíticas e econômicas, constituindo blocos econômicos regionais 
de diversos tipos.  

Fonte: TERRA, L. e COELHO, M. de A. Geografia Geral e Geografia do Brasil: O espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2005. 

 
Considerando a integração econômica que ocorre no interior dos blocos regionais, relacione as colunas. 
 
 
 

1 - Mercado comum (    ) Circulação de bens com taxas alfandegárias reduzidas 
ou eliminadas. 
 

2 - Zona de livre comércio  (    ) Padronização de tarifas para diversos itens relacionadas 
ao comércio com países que não pertencem ao bloco. 
 

3 - União aduaneira (    ) Livre circulação comercial e financeira de pessoas, bens 
e serviços. 

 
 Assinale a sequência correta.  
( A ) 1, 2, 3.     
( B ) 3, 2, 1.     
( C ) 2, 3, 1.     
( D ) 2, 1, 3. 
 
 

CIÊNCIAS 

31) Correlacione os itens da coluna da esquerda com os itens da coluna da direita e assinale a 
alternativa correspondente.         
 

(1) Matéria (    ) Quantidade de energia transmitida de um corpo a outro. 
 

(2) Calor (    ) Onda eletromagnética. 
 

(3) Próton (    ) Tudo que ocupa lugar no espaço. 
 

(4) Potência (    ) Partícula sub-atômica encontrada no núcleo dos átomos. 
 

(5) Luz (    ) Quantidade de energia concedida a um corpo a cada unidade temporal. 
 

 
( A ) 2, 3, 1, 5, 4 
( B ) 2, 5, 1, 3, 4 
( C ) 4, 5, 1, 3, 2 
( D ) 4, 2, 5, 1, 3 
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32) O corpo humano saudável funciona em perfeito equilíbrio para que possamos desempenhar as 
mais diversas atividades a que estamos submetidos no dia a dia. Analise os itens abaixo e assinale 
a alternativa correta.     
 

I) O Sistema Nervoso é dividido em Central e Periférico, o Periférico é dividido em Voluntário e Autônomo e 
o Autônomo é dividido em Simpático e Parassimpático. 
 

II) Veias são vasos sanguíneos que chegam no coração e transportam apenas sangue venoso, enquanto 
que artérias são vasos sanguíneos que saem do coração e transportam somente sangue arterial. 
 

III) O Sistema Endócrino é formado por glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. 
 

IV) A musculatura estriada esquelética se fixa no esqueleto o qual, por sua vez, é responsável pela 
sustentação do corpo. 
V) As gônadas e os gametas masculinos são, respectivamente, os espermatozóides e os testículos 
enquanto que as gônadas e os gametas femininos são, respectivamente, os óvulos e os ovários. 
 
( A ) I, III e IV estão incorretas. 
( B ) I, II, III e IV estão corretas. 
( C ) II, III e V estão incorretas. 
( D ) I, II e V estão corretas. 

 
33) Com relação às características dos animais, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas 
afirmativas abaixo, em seguida, marque a alternativa que concentra as respostas corretas:  
 
(   ) A minhoca é um animal segmentado, possui sistema digestório completo,  respiração pulmonar e 
quanto à reprodução, é hermafrodita. 
 

(   ) Os insetos pertencem ao Filo Artrópoda. Entre as suas características estão: três pares de pernas e 
dois pares de asas, olhos compostos e como todos os artrópodos, trocam periodicamente o exoesqueleto 
antigo, por um novo. 
 

(    ) Os peixes são classificados em osteíctes que são peixes de esqueleto ósseo que apresentam bexiga 
natatória e condrictes com esqueleto cartilaginoso, cinco fendas branquiais e sistema digestório terminado 
em cloaca. 
 

(    ) Anfíbios são animais pecilotérmicos, respiram por brânquias, pulmões e pela pele. 
 

(    ) Os mamíferos são seres que apresentam glândulas mamárias, glândulas sebáceas e sudoríparas, a 
temperatura corporal é constante, sistema digestório completo e respiração pulmonar. 
 
( A ) V – V – F – V – V  
( B ) F – V = V – V – V  
( C ) V = V = F – V – F  
( D ) F – F – V – V – V  
 
34) Ecologia é a ciência responsável pelo estudo das interações entre os organismos e o meio 
ambiente. Com base em seus conhecimentos, analise os itens abaixo e assinale a alternativa 
correta.  
I) Ecossistema é a maior unidade ecológica da Terra e é onde ocorrem as interações entre populações e 
comunidades. 
 

II) Um mesmo organismo pode desempenhar diferentes funções em uma mesma teia alimentar. 
 

III) Atualmente a floresta amazônica é considerada como sendo o “pulmão do mundo”. 
 

IV) Mutualismo, parasitismo, predatismo e competição são tipos de interações que ocorrem entre 
indivíduos de espécies diferentes. 
 

V) Os ciclos biogeoquímicos são influenciados por fatores bióticos e abióticos do meio ambiente. 
 
( A ) I, III e IV estão incorretas. 
( B ) II, IV e V estão corretas. 
( C ) I, II e III estão corretas. 
( D ) II, III e V estão incorretas. 
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35) A respeito dos seres vivos, marque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.  
 
(    ) Vírus são pequenos agentes infecciosos que apesar de não possuírem metabolismo próprio, podem 

se replicar quando no interior de uma célula. 
(    ) Bactérias e protozoários são seres respectivamente procariontes e eucariontes, unicelulares e que 

podem causar doenças aos humanos e outros animais. 
(    ) Fungos são seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares que pertencem ao reino Plantae. 

 
(    ) Poríferos e moluscos são exemplos de animais invertebrados enquanto que artrópodos e anfíbios 

são exemplos de animais vertebrados. 
(    ) As plantas são divididas em dois grandes grupos, as gimnospermas e as angiospermas. 

 
( A ) F – F – F – V – V  
( B ) F – V – V – F – V  
( C ) V – V – F – F – F  
( D ) V – F – V – V – F  
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FOLHA DE RASCUNHO 1º ANO – ENSINO MÉDIO 
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PRODUÇÃO DE TEXTO – 1º ANO – ENSINO MÉDIO 
A vinte dias do primeiro turno das eleições municipais deste ano, enquete feita por A CRÍTICA 

aponta que a população eleitoreira de Manaus está mais atenta a assuntos ligados à corrupção. Das 15 

pessoas ouvidas pela reportagem, nove afirmaram que pretendem estudar a história dos candidatos antes 

de confirmar o voto nas urnas no dia 7 de outubro. 

A Lei Complementar nº 135/2010, também 

conhecida como Lei da Ficha Limpa, está sendo aplicada 

pela primeira vez este ano. Cientistas políticos afirmam que 

o uso da lei é fruto de uma série de mudanças favoráveis ao 

voto consciente que já serão vistas nas urnas deste ano. 

(http://acrítica.uol.com.br/noticias/Manaus-amazonas-amazonia_0_7, 17/09/2012.) 

 
Escreva um texto posicionando-se frente ao fato noticiado.  
 

Seu texto deve: 
 

 apresentar sua opinião e os argumentos que a 
sustentam; 

 relacionar a notícia e a charge com a situação 
política brasileira; 

 ter de 10 a 12 linhas; 

 ser escrito com caneta de cor azul ou preta e com letra legível. 

 

1____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 

6____________________________________________________________________________ 

7____________________________________________________________________________ 

8____________________________________________________________________________ 

9____________________________________________________________________________ 

10___________________________________________________________________________ 

11___________________________________________________________________________ 

12___________________________________________________________________________ 

 
Critérios de Avaliação: 

Estrutura 
Gramatical 

Ortografia (1,0) Acentuação (1,0) Pontuação (1,0) Concordâncias/Regência (1,0) Nota 

     

Expressão 
de Ideias 

Clareza/Coerência/Objetiv. (2,0) Criatividade (3,0) Argumentação (1,0)  

      

 

http://acrítica.uol.com.br/noticias/Manaus-amazonas-amazonia_0_7

