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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

(SRE-MG) Leia o texto abaixo: 

MENTE X CÉREBRO 
 

Entenda a diferença entre os dois conceitos 
 

Embora esses termos às vezes sejam usados como sinônimos, a ciência tem definições 

bastante distintas para cada um deles. “Cérebro” é a parte física: o principal órgão do 
nosso sistema nervoso, composto de bilhões de células chamadas neurônios. Já “mente” 

é um conceito um pouco mais abstrato. Trata-se do conjunto (e do resultado) das 
conexões organizadas entre esses neurônios. É uma mistura do nosso pensamento 
consciente, inconsciente, memória, emoções, percepção e imaginação. As relações 

específicas entre cérebro e mente ainda são um dos principais mistérios da neurologia. 
Fonte: Mundo Estranho, edição 97, mar. 2010, p. 17. 

 

1) Qual é o objetivo comunicativo desse texto? 
 
(A) Determinar a distinção entre os conceitos do título. 

(B) Estabelecer as semelhanças entre termos sinônimos. 
(C) Informar a respeito de uma descoberta científica. 

(D) Motivar o estudo de conceitos ligados à neurologia. 
 

2) Leia a charge abaixo. 
 
Na frase apresentada na charge: 

“Agora é só a gente esperar baixar o 
imposto da comida!”; se o sujeito “a 

gente” for substituído pelo pronome 
“nós”, qual forma o verbo “esperar” 
assumiria? 

 
 

(A) esperarmos. 
(B) esperar. 
(C) esperaríamos. 

(D) esperávamos. 
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A charge abaixo se refere às questões 3 e 4: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
3) (SRE-MG) O texto acima é, essencialmente, 

 
(A) didático.     
(B) humorístico. 

(C) instrucional. 
(D) metafórico. 

 
4)  (SRE-MG) No trecho “Nem vem com esse papo...” é uma manifestação de linguagem 

 
(A) coloquial associada à gíria. 
(B) padrão associada à coloquial. 

(C) regional associada à gíria. 
(D) técnica associada à informática. 

 
5) Leia integralmente o poema abaixo.  

 
 

Receita de acordar palavras 

palavras são como estrelas 
facas ou flores 

elas têm raízes pétalas e espinhos 
são (liso) (áspero) (leve) ou (denso) 
para acordá-las basta um sopro 

em sua alma 
e como pássaros 

vão encontrar seu caminho. 
 

(Roseana Murray. Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1997. p.10.) 

 
 

Assinale a alternativa, cujas palavras substituem corretamente os termos que estão entre 
parênteses no texto. 
 

(A)  lisas, ásperas, leves, densas. 
(B)  lisa, áspera, leves e densa. 

(C)  lisas, ásperas, leve e densas. 
(D)  lisas, ásperas, leve e densa. 

 

 

Disponível em: 
http://singrandohorizontes.files.wordpress.com/2009/1

1/raposacorvo.jpg>.  Acesso em: 08 set. 2010. 
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INGLÊS 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 10. Depois, marque a opção 
correta para cada questão. 

Actions that made me happy 
 
When I was younger I used to play soccer with friends and have a lot of fun. But I had to 

read, write and study (a lot) different subjects to improve my knowledge. 
Every weekend I went to the club, there I swam, played sports, ate and drank in the 

restaurant with my family. I grew up and moved to a different city. Today I’m married, 
have children and try to teach them how to enjoy life just like I did in the past. 

(Texto elaborado por um grupo de professores da rede municipal de Ipatinga) 

Vocabulário 

improve: melhorar                      

knowledge: conhecimento 
             

6)  Ao relacionarmos o título do texto com o assunto abordado no mesmo, podemos 
afirmar que: 

 
(A) os fatos que o autor vivenciou em sua infância não o fizeram feliz. 
(B) o autor estudou tanto que nem pôde frequentar o clube com a sua família. 

(C) tanto se divertir com os amigos e família quanto estudar “bastante” foram coisas 
importantes e que trazem felicidades ainda hoje para o autor, uma vez que ele tenta 

passar para os seus filhos essas experiências. 
(D) o autor não experimentou coisas positivas na sua infância, por isso tenta ensinar a 
seus filhos uma outra forma de viver, fato que pode ser comprovado na última frase do 

texto. 
 

7)  What did the author do in the past? 
 
(A)  played soccer. 

(B)  went out at night. 
(C)  bought a new car. 

(D)  played the piano. 
 
8)  Where did the author go on the weekends? 

 
(A)  He went to his grandparents’ house. 

(B)  He went out with his friends. 
(C)  He just stayed at home. 
(D)  He went to the club. 

 
9)  According to the text, when did the author move from his city? 

 
(A) After his first graduation. 

(B) When his father asked him to do that. 
(C) When he grew up. 
(D) When he got sick. 

 
10) Why did the author study (a lot) in the past? 

 
(A)  Because he wasn’t so much intelligent. 
(B)  Because he didn’t like  to study Portuguese. 

(C)  Because he needed to improve his knowledge. 
(D)  Because his parents were very strict. 
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MATEMÁTICA 
 

11) Determine o valor do discriminante delta da equação do 2º grau  
x2 – 3x + 2 = 0 e marque a alternativa correspondente ao estudo de suas raízes. 

 
(A) Possui duas raízes reais e iguais. 
(B) Não possui raízes reais. 

(C) Possui duas raízes reais e diferentes. 
(D) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
12)  Resolva a equação do 2º grau x2 + 5x + 6 = 0 e assinale a alternativa que 
corresponde às raízes dessa equação. 

 
(A) 2 e 1 

(B) 3 e – 2 
(C) – 2 e 3  

(D) – 2 e – 3  
 

13)  Leia a situação problema abaixo relatada por Caio:  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

A idade do irmão de Caio é: 
 
(A) 1 ano  (B) 7 anos   (C) 8 anos       (D) 16 anos 

 
14) Determine o valor de x na figura abaixo, sabendo que  // . 

 
(A) x = 24  (B) x = 30  (C) x = 18  (D) x = 27 

Fonte: CASTRUCCI, B.; GIOVANNI, J.R.; GIOVANNI, J. R. J.  
A Conquista da Matemática. 9º ano. FTD, 2008, p. 121. 
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15) A figura abaixo indica três lotes de terreno com frentes para a rua A e para a rua B. 

 
As divisas dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente: 15m, 20m e 25m.  
A frente do lote 2 para a rua B mede 28m. Qual é a medida, em metros, da frente para 

a rua B dos lotes 1 e 3? 
 

(A) 22,4m e 36m      (B) 21m e 35m       (C) 60m e 28m     (D)15m e 25m 
    

HISTÓRIA 

 
16) “A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Pittsburgo, o plantador 

de café brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres, todos foram atingidos”. 
 ( Paul Raynaud – LA FRANCE A SAUVÉ L. EUROPE. TI. Flamarion). 

 
 O autor refere-se à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos com a queda da 

bolsa de Nova Yorque, da qual resultou: 
 

(A) na expansão do sistema de crédito e do financiamento ao consumidor. 
(B) no crescimento acelerado das atividades de empresas industriais e comerciais, e o 

     pleno emprego. 
(C) no abalo da economia mundial e a tendência da intervenção do Estado (Governo)  

 na economia para solucionar a crise. 

(D) na imediata valorização dos preços da produção industrial e fim da acumulação de 
      estoques. 

 
17)  Leia o texto abaixo: 
 

Nas eleições de 1930 no Brasil, a Aliança Liberal perdeu, vencendo o candidato 
republicano Júlio Prestes. Mas usando como pretexto o assassinato do aliancista João 

Pessoa por um simpatizante de Washington Luiz, João Dantas, Getúlio Vargas e seus 
partidários organizaram um golpe que, em outubro de 1930, tirou Washington Luis do 
poder. 

Fonte: www.culturabrasileira.org 

 
Os fatos ocorridos em 1930 puseram fim à: 

 
(A) Política Café-com-leite. 
(B) Política do Pão e Circo. 

(C) República Nova. 
(D) República Populista. 
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18)  Leia o texto abaixo: 
 

O general Góis Monteiro, Ministro da Guerra de Getúlio Vargas, afirmava em uma carta 
dirigida ao presidente, em 1934: "O desenvolvimento das ideias sociais 

preponderantemente nacionalistas e o combate ao estadualismo (provincialismo, 
regionalismo, nativismo) exagerado, não devem ser desprezados, assim como a 
organização racional e sindical do trabalho e da produção, o desenvolvimento das 

comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, etc., para 
conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classes, pela 

unidade de vistas e a convergência de forças para a cooperação geral, a fim de alcançar 
o ideal comum à nacionalidade".  

Fonte: www.arquivonacional.org 

 
No trecho dessa carta estão expressos pontos centrais do regime instalado após a 
Revolução de 1930, entre elas: 

 
(A)  organização de milícias estaduais, crescimento do número de partidos políticos. 

(B) estímulo à autonomia dos Estados, organização de milícias estaduais. 
(C)  centralização política, regulamentação das relações trabalhistas e nacionalismo. 
(D)    estímulo à autonomia dos Estados, liberdade política. 

 
19)  Leia o texto abaixo: 

 
 “Um dos mais importantes motivos que levou à Segunda Guerra Mundial foi o 
surgimento, na década de 1930, na Europa, de governos totalitários com fortes objetivos 

militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler. Na 
Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini. O marco inicial 

ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a 
França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de 
alianças militares existentes na época, formaram-se dois grupos: Países Aliados e Países 

do Eixo”. 
Fonte:  www..suapesquisa.com (adaptado) 

 

De acordo com o texto acima e seus conhecimentos, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira: 
 

(1) Países do Eixo   (  ) Regime político comandado por Mussolini. 
(2) Países Aliados  (  ) Perseguição e extermínio sistemático, de cerca de seis milhões  

                                   de judeus. 
(3) Fascismo          (  ) Itália, Alemanha, Japão. 
(4) Nazismo           (  ) Regime político comandado por Adolf Hitler. 

(5) Holocausto        (  ) Estados Unidos, Inglaterra, França. 
 

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta acima: 
 

(A)  3;5;1;4;2  
(B)  3;4;2;5;1  
(C)  5;4;2;4;1 

(D)  4;3;1;5;2 
 

 
 
 

 
 

http://www.arquivonacional.org/
http://www.suapesquisa.com/paises/polonia
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20)  Observe a charge: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
A alternativa que melhor se relaciona com a charge é: 

 
(A) O nazismo é uma ideologia anti-comunista que prometia defender o capitalismo, mas 

na Alemanha isso não aconteceu porque foi implantado um governo de caráter       

socialista. 
(B) A doutrina nazista defendia os judeus, recebendo apoio desse grupo no início do seu  

      governo. 
(C) O nazismo criou um sistema de perseguição racial que afetou os judeus e os          

burgueses alemães. 

(D) O nazismo é uma ideologia anti-comunista, que acabou protegendo a burguesia       
alemã por um lado, mas submeteu toda a sociedade a um regime totalitário com a      

morte de milhões de judeus. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

(SCHMIDT, Mario. História Crítica, São Paulo: Editora Atual, 1995, p. 141) 
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GEOGRAFIA 
 

21) Estatísticas recentes dão conta de que as exportações brasileiras de produtos de 
alta tecnologia estão sendo prejudicadas pela expansão da participação chinesa no 

mercado mundial. 

 

A análise da tabela permite afirmar que, entre as duas datas: 

 
(A) as exportações chinesas de produtos de alta tecnologia para os países de nível 

tecnológico médio-alto apresentaram as maiores diferenças percentuais. 
(B) a China passou a exportar mais para países de alto nível tecnológico do que para 
aqueles com baixo nível tecnológico. 

(C) as diferenças significativas nos percentuais de exportações chinesas para os países 
de baixa tecnologia deveram-se ao grande avanço tecnológico conseguido internamente 

por tais países. 
(D) o aumento de 20,8% para 34,5% das exportações chinesas para o bloco de países 
de alta tecnologia revela o grande contingente de mão de obra não qualificada que eles 

possuem. 
 

22)  Pode-se dizer que os fluxos migratórios entre Brasil e Japão conheceram dois 
momentos.  No primeiro deles, ocorrido há quase 100 anos, o Brasil recebia imigrantes 
vindos do Japão. Na atualidade, o fluxo se inverteu e o país envia para o Japão os 

“dekasseguis”, descendentes dos imigrantes do primeiro momento.  
 

Marque a alternativa que mostra as causas dessa migração: 
 
(A) A baixa natalidade, o que leva à carência de mão de obra no Japão. 

(B) A reduzida população japonesa em função das mortes ocorridas na Segunda Guerra. 
(C) A forte necessidade de mão de obra no campo do Japão. 

(D) A falta de tecnologia no setor secundário japonês 
 
23)  Este país, de dimensões continentais, localiza-se no leste da Ásia e 2/3 do seu 

território são denominados por climas desérticos. Possui também climas de monção e 
subtropical úmido. Em 2006, o seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu próximo de 

10%, sendo considerado um dos mais elevados do mundo. A sua população é de 
aproximadamente 1,3 bilhões de pessoas. Vem sendo, contudo, criticado pelo Ocidente 

em face das violações dos direitos humanos e por manter a estrutura autoritária de 
partido único. 
 

Pelas características apontadas, podemos afirmar que o texto acima se refere: 
 

 (A) à Rússia. 

 (B) ao Vietnã. 
 (C) à Índia. 

 (D) à China. 

CHINA: EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE ALTA TECNOLOGIA EM VÁRIAS PARTES DO 

MUNDO CONFORME INTENSIDADE TECNOLÓGICA, EM 1999 E 2006, EM % 

Áreas/Nível tecnológico 1999 2006 

Baixa tecnologia 43,4 28,3 

Baixa-média tecnologia 13,2 15,2 

Média-alta tecnologia 18,0 20,1 

Alta tecnologia 20,8 34,5 

(Global Trade International Service (GTIS)/FIESP.) 
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24) (UNITAU) Apesar das críticas, nos últimos tempos, alguns países superaram o 
subdesenvolvimento. São os Newly Industrialized Countries (NIC), também conhecidos 

como os "tigres asiáticos".  
 

Assinale a alternativa abaixo que representa esses países. 
  
 (A) Japão, Cingapura, Índia, Rússia 

 (B) Cingapura, Taiwan, Hong Kong, Coréia do Sul 
 (C) Paquistão, Coréia do Norte, China, Japão 

 (D) Cingapura, Coréia do Sul, Japão, Rússia 
 
25) (UNAERP - 1996) A área do Continente Asiático, assinalada no mapa, caracteriza-se por 

determinadas condições climáticas. Características essas determinadas pelo mecanismo 
decorrente da alternância dos ventos. No verão, os deslocamentos dos ventos se dão 

dos oceanos para o Continente, ocasionando, devido à elevada umidade do ar, a estação 
chuvosa. No inverno, os ventos dirigem-se do Continente Asiático para os oceanos, 

gerando a estação seca. 
 
Qual o nome dado ao clima dessa área? 

 
 (A) Desértico. 

 (B) Monções. 
 (C) Mediterrâneo. 
 (D) Tropical. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CIÊNCIAS 

    
26) (Unesp) O intervalo de tempo de 2,4 minutos equivale, no Sistema Internacional de 

Unidades (SI), a:  
 

(A) 24 segundos.     
(B) 124 segundos.  
(C) 144 segundos.    

(D) 160 segundos.    
 

27) (SME-RJ) Um professor de Ciências, verificando em sala de aula que todos os seus 

alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles 

refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimentos. Das afirmações 

formuladas pelo ele, a única correta é: 

 

(A) Jonas (aluno da sala) está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos 

nós estamos em movimento em relação ao Sol. 

(B) Eu, professor, que não paro de andar, estou em repouso se o referencial for a Terra. 

(C) Os alunos sentados estão em repouso independente do referencial. 

(D) Jonas e o professor estão em repouso, em relação a qualquer referencial. 
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28) (SME-RJ) Você já viu uma trilha de formigas?  
Geralmente, elas andam em fila, carregando alimento ou 

folhas até o formigueiro. Depois voltam ao lugar de onde 

retiraram o alimento. 

Imaginando essa situação, considere as seguintes afirmações: 

I- A distância entre a fonte de folhas ou alimento e o 

formigueiro corresponde ao deslocamento executado pelas formigas. 

II- O caminho que as formigas percorrem corresponde à trajetória executada por elas. 

III- Se a trajetória executada do formigueiro até a fonte for em linha reta, essa 

trajetória é chamada retilínea. 

Estão corretas as seguintes afirmações: 

 

(A) I e II.      (B) II e III.        (C) I e III.         (D) I, II e III. 

  
29) Leia o trecho da música: 
 

Tendo a Lua        (Composição: Hebert Vianna & Tet Tillett) 

 
[...] Tendo a Lua aquela gravidade aonde o homem flutua 

Merecia a visita não de militares 
Mas de bailarinos 
E de você e eu. [...] 

 
Na Lua a “gravidade aonde o homem flutua” tem um valor seis vezes menor que a 

gravidade terrestre. Imagine uma bailarina de 60 kg visitando a Lua. 
 
Sobre o corpo da bailarina na Lua é correto afirmar que: 

 
(A)  o valor de sua massa seria alterado. 

(B)  o peso do seu corpo não sofrerá influência da gravidade. 
(C)  sua massa não sofrerá nenhuma alteração, mas sim seu peso. 
(D)  sua massa seria de 10 Kg. 

 
30) (PUC-MG-adaptada) Abaixo, apresentamos três situações do seu dia-a-dia que devem ser 

associadas às três leis de Newton.  
Associe as duas colunas relacionando as situações às respectivas leis de Newton: 

 
A opção que apresenta a associação que preenche corretamente a segunda coluna é:   

 
(A)  I, II e III. 
(B)  III, I e II. 

(C)  II, III e I. 
(D)  III, II e I. 

I. Se o carrinho do supermercado 
estiver vazio, é muito fácil fazê-lo 

correr. Mas se o carrinho estiver cheio, 
você tem que se esforçar muito para 

fazê-lo andar. 

 (  ) Primeira Lei de Newton, ou Lei da 
Inércia.  

 
 

(   ) Segunda Lei  ( F = m . a ) 

II. João machucou o pé ao chutar uma 
pedra. 

  

III. Ao fazer uma curva ou frear, os 

passageiros de um ônibus que viajam 
em pé devem se segurar. 

 (  ) Terceira Lei de Newton, ou Lei da 

Ação e Reação. 


