
 
 
 
 
 
 
          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO
CADERNO             1 
 
GABARITO            1 
 
APLICAÇÃO         MANHÃ 

ESCOLA TÉCNICA DO 
ARSENAL DE MARINHA 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da 
sala e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - NÃO poderá levar o caderno de questões. 
 
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

 
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 

60 questões objetivas, está completo. 
2 - Confira se seus dados e o curso e especialidade escolhido, 

indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar 
qualquer divergência, notifique imediatamente o Fiscal/Chefe 
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de 
respostas no espaço apropriado. 

3 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado. 

4 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro 
alternativas de respostas, apenas uma das quais está correta. 
Você deve assinalar essa alternativa de modo contínuo e 
denso. 

5 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta.  

 
              

 
AGENDA 

 
 24/01/2011, divulgação do 

gabarito da Prova objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 
 

 27 e 28/01/2011, recursos 
contra formulação e conteúdos da 
Prova Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br até as 
17h 
 

 04/02/2011, divulgação do 
resultado da análise dos recursos da 
Prova Objetiva.  
 

 08/02/2011, divulgação do 
Resultado Final da Prova Objetiva. 
 
 

 Informações: 
Tel: 21 3525-2480 das 9 às 17h;  
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br  
 
E-mail:  
etam2011@biorio.org.br 

 

 

http://concursos.biorio.org.br/


  
 

 2

TÉCNICO EM ELETRÔNICA / TÉCNICO EM MECÂNICA /  
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA / TÉCNICO EM ESTRUTURAS NAVAIS 

FÍSICA 
 

01 – Uma distância de duzentos e quarenta mil metros, em 
linguagem do dia a dia, corresponde à seguinte quantidade em 
notação científica: 
 
(A) 2,40 x 105 m; 
(B) 2,40 x 104 m; 
(C) 2,40 x 103 m; 
(D) 2,40 x 102 m. 
 
 
02 – A unidade de peso no Sistema Internacional de   
Unidades é: 
 
(A) quilograma; 
(B) newton; 
(C) joule; 
(D) newton por metro quadrado. 

 
 

03 – Multiplicando-se uma massa de 20kg por uma aceleração 
de 30m/s2 obtém-se:  

 
(A) 6,0 x 102 N; 
(B) 3,0 x 102 N; 
(C) 2,0 x 102 N; 
(D) 1,5 x 102 N. 

 
 

04 – Uma bolinha de chumbo é solta com velocidade nula de 
uma altura de 0,80m do chão em um local em que a aceleração 
da gravidade é 10m/s2 e a resistência do ar é desprezível. O 
tempo de queda da bolinha é:    

 
(A) 0,4 s; 
(B) 0,8 s; 
(C) 40 s; 
(D) 80 s. 

 
 

05 – Uma fragata mantém uma velocidade constante de        
30km/h em linha reta durante 10 minutos. Nesse tempo ela 
percorre uma distância de:  

 
(A) 50 km; 
(B) 30 km; 
(C) 5,0 km; 
(D) 3,0 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 – Três resistores, cada um com resistência de 2,0Ω, estão 
ligados em série com uma bateria ideal que mantém em seus 
terminais uma diferença de potencial constante de 12Volts em 
um circuito de uma única malha.  
 

 
                                     12 V 
A corrente no circuito é:  

 
(A) 24 A; 
(B) 2,4 A; 
(C) 2,0 A; 
(D) 6,0 A. 

 
 

07 – A pressão p da água a uma distância vertical d abaixo da 
superfície livre da água de um lago em equilíbrio hidrostático 
é dada pela fórmula  p = p0 + qd, na qual p0 = 1,0 x 105 N/m2 
e q = 1,0 x 104 N/m3. De acordo com essa fórmula, a 15m 
abaixo do nível da água a pressão é: 

 
(A) 2,5 x 105 N/m2; 
(B) 16 x 105 N/m2; 
(C) 2,5 x 104 N/m2; 
(D) 16 x 104 N/m2. 
 
 
08 – O módulo do momento de um binário cujas forças têm 
módulo 10N e estão aplicadas ao longo de retas paralelas 
separadas de 0,50m é: 

 
(A) 0,50 Nm; 
(B) 5,0 Nm; 
(C) 50 Nm; 
(D) 2,0 N/m. 

 
09 – Avalie as seguintes afirmações: 
 

I - Força é uma grandeza vetorial. 
II - O peso de um objeto é uma força. 
III - Em um referencial inercial, a aceleração de uma 

partícula é proporcional à força resultante sobre ela. 
IV - Em um bloco em repouso sobre o solo, o peso do 

bloco e a força do solo sobre ele formam um par de 
ação e reação de acordo com a terceira lei de Newton. 

 
Estão corretas as afirmações: 
 
(A) I e II, apenas; 
(B) III e IV, apenas; 
(C) I, II e III, apenas; 
(D) I, II, III e IV. 

Organização: BIORIO Concursos 
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10 – Três partículas com cargas elétricas iguais estão fixas em 
uma reta, a primeira separada da segunda por uma distância d 
e a segunda separada da terceira também por uma distância d, 
de modo que a terceira fique a uma distância 2d da primeira.  

 

 
 

Se o módulo da força exercida pela primeira sobre a segunda 
for denotado por F12 e o módulo da força exercida pela 
primeira sobre a terceira por F13 , a razão F12 /F13  será: 

 
(A) 1; 
(B) 2; 
(C) 3; 
(D) 4. 

 
 

11 – Sabendo que uma onda eletromagnética tem velocidade 
de 3,0 x 108 m/s e frequência de 2,0 x 1011 Hz, concluímos 
que o seu comprimento de onda é: 

 
(A) 1,5 mm; 
(B) 1,5 m; 
(C) 6,0 mm; 
(D) 6,0 m. 

 
 

12 – Um bloco de peso igual a 100N está em repouso 
suspenso por dois fios em um mesmo plano, cada um fazendo 
um ângulo de 60o com a vertical.  

 
 

 
 

Sabendo que a aceleração da gravidade local é g = 10m/s2, 
concluímos que a tensão em cada fio é:  

 
(A) 600 N; 
(B) 160 N; 
(C) 110 N; 
(D) 100 N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 – Sabendo que o calor latente de liquefação da água é 
540cal/(goC) , podemos afirmar que 2g de água a 100oC ao se 
transformarem em 20g de vapor d’água a 100oC absorvem:    
 
(A) 108cal;  
(B) 270cal;  
(C) 540cal; 
(D) 1080cal. 
 
 
14 – Uma esfera homogênea de peso igual a 20N flutua, em 
repouso, na água contida em um recipiente, com metade de 
seu volume submerso e sem tocar em nenhuma das paredes do 
recipiente.  
Nesse caso é correto afirmar que: 
 
(A) o empuxo sobre a esfera é 10N e a densidade da esfera é 

metade da densidade da água; 
(B) o empuxo sobre a esfera é 20N e a densidade da esfera é 

metade da densidade da água; 
(C) o empuxo sobre a esfera é 10N e a densidade da esfera é o 

dobro da densidade da água; 
(D) o empuxo sobre a esfera é 20N e a densidade da esfera é o 

dobro da densidade da água. 
 
 
15 – Uma lâmpada é ligada aos terminais de uma bateria ideal 
e, nessa situação, a potência dissipada no circuito vale 100W. 
Se uma segunda lâmpada, idêntica à primeira, for incluída no 
circuito e ligada em série com ela, a nova potência dissipada 
no circuito será:  
 
(A) 400W; 
(B) 200W; 
(C) 100W; 
(D) 50W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organização: BIORIO Concursos 
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16 – Um pequeno bloco massa m desce uma rampa inclinada 
de um ângulo θ em relação à superfície horizontal do solo 
com uma aceleração constante de módulo a = (1/3)g senθ, 
sendo g o módulo da aceleração da gravidade.  

 
 
 

 
 
 

O módulo da força de atrito é: 
 

(A) 2mg senθ; 
(B) mg senθ; 
(C) (2/3)mg senθ; 
(D) (1/3)mg senθ. 

 
 

17 – A figura a seguir mostra o gráfico da distância s 
percorrida por um móvel em função do tempo t.  

 
 

 
 
 

O móvel tem velocidade maior no intervalo de tempo entre: 
 
 

(A) 0s  e 10s; 
(B) 10s e 20s; 
(C) 20s e 30s; 
(D) 30s e 40s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 – Uma esfera metálica neutra isolada é aproximada de um 
bastão de vidro com carga positiva sem contudo encostar no 
bastão. Após atingir o equilíbrio eletrostático, e ainda próxima 
do bastão, a esfera é aterrada. A esfera é então desaterrada e 
afastada do bastão. Nessa situação final é correto afirmar que a 
carga da esfera é: 
 
(A) necessariamente nula; 
(B) positiva; 
(C) negativa; 
(D) necessariamente maior do que a carga do bastão. 
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MATEMÁTICA 
 

19 – Se  a = 5 , b = 3125 , c = 25  , então: 
 

Organização: BIORIO Concursos 

(A) a < b < c; 
(B) a < b = c; 
(C) a = b = c; 
(D) b < a < c. 

 

20 – O resultado de               
46

                         
33 x 22

 
(A) 0,25; 
(B) 1; 
(C) 6; 
(D) 12. 

 
 

21 – Dois terços de um sexto é igual a: 
 

(A) 1/9; 
(B) 1/4; 
(C) 1/2; 
(D) 2. 

 
 

22 – O número 10−5 pode ser escrito como: 
 

(A) 0,00001; 
(B) 0,0001; 
(C) 0,0005; 
(D) 0,5. 

 
23 – Se 3 − 2x = − 9 então x é igual a: 

 
(A) − 3; 
(B) − 2; 
(C) 3; 
(D) 6. 

 
 

24 – Antônio é 5 anos mais moço do que Bernardo. Há 20 
anos a idade de Bernardo era o dobro da idade de Antônio. A 
soma das idades atuais de Antônio e Bernardo é igual a: 

 
(A) 40; 
(B) 50; 
(C) 55; 
(D) 60. 

 
 
 
 
 
 
 

25 – Se 1 é raiz da equação 3x2 – 12x + m = 0, em que m é 
uma constante, então a outra raiz é igual a: 
 
(A) 3; 
(B) 4; 
(C) 6; 
(D) 12. 

 
 

26 – O professor diz: “Cada um de vocês pense em um 
número. Vamos chamar esse número de x. Multiplique-o por 
2, some 10 ao resultado e depois divida o novo resultado por 
4. Chame de y ao número obtido ao final.” 
 
Se o resultado y for anunciado por um aluno qualquer, então o 
número x por ele pensado inicialmente pode ser calculado pela 
equação: 
 

é: 

(A) x = 4y + 5; 
(B) x = 2y + 5; 
(C) x = 2y − 5; 
(D) x = 4y − 10. 

 
 

27 – Se
 1

3
2

2
+

=
− xx

 , x ≠ 2, x ≠ − 1, então x é igual a: 

 
(A) – 4; 
(B) – 1; 
(C) 4; 
(D) 8. 
 
 
28 – O professor lança o seguinte desafio: “Se você escolher 
um número x qualquer, elevá-lo ao quadrado, em seguida 
elevar o resultado obtido ao quadrado e, depois, elevar esse 
último resultado novamente ao quadrado, sempre obterá 4x, 
x3, x6 ou x8”? Acertou a solução quem respondeu: 
 
(A) 4x; 
(B) x3; 
(C) x6; 
(D) x8. 
 
 
29 – O resultado da subtração 13.210.0002 – 13.209.9992 é: 
 
(A) 18.420.999; 
(B) 26.419.999; 
(C) 136.329.999; 
(D) 1.268.900.999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 6

TÉCNICO EM ELETRÔNICA / TÉCNICO EM MECÂNICA /  
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA / TÉCNICO EM ESTRUTURAS NAVAIS 

30 – Se A e B são os conjuntos 
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                   A = {0, 1, 2}, B = {1, 2} 
 

então o produto cartesiano de A por B é o conjunto: 
 

(A) {(1, 1), (2, 2)}; 
(B) {(1, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2)}; 
(C) {(0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)}; 
(D) {0, 1, 2}. 

 
 

31 – A distância do ponto (−1, −1) ao ponto (1, 1) é igual a: 
 

(A) 2 2 ; 
(B) 3 2 ; 
(C) 2 3 ; 

(D) 3 3 . 
 
 

32 – Avalie o gráfico a seguir: 
 
                                   f(x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           x                                                       
 

O gráfico apresentado pode representar a seguinte função real: 
 

(A) f(x) = | x – 5 |; 
(B) f(x) = | x + 2|; 
(C) f(x) = 2x – 1; 
(D) f(x) = 4 – 2x. 

 
 

33 – Ademir imaginou um painel de cerâmica para decorar 
uma parede. O painel terá formato retangular e usará 
cerâmicas brancas e cinzas para compor o seguinte “visual”: 

 
 
 
 
 
 

O painel terá 3m por 2m. A área ocupada pela cerâmica cinza, 
em m2, será igual a: 

 
(A) 2; 
(B) 2 2 ; 
(C) 3; 
(D) 3 2 . 

 

34 – O terreno que Maria adquiriu tem formato de um 
triângulo retângulo com as medidas indicadas na planta a 
seguir. 
 
 
 
 
                     7,5m 
                                                        α 
 
                                                10m 
 
 
O seno do ângulo α indicado na planta é igual a: 
 
(A) 0,45; 
(B) 0,5; 
(C) 0,6; 
(D) 0,75. 
 
 
35 – As caixas de sapato de um certo modelo têm a forma 
aproximada de um paralelepípedo com dimensões 40cm, 
25cm e 18cm. Uma pilha com cinco dessas caixas ocupa um 
volume, em m3, aproximadamente igual a: 
 
(A) 0,009; 
(B) 0,09; 
(C) 0,9; 
(D) 9,0. 
 
 

36 – O resultado de 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎜
⎝
⎛

4
cos

sen2 ⎟
⎠
⎞

4
π

π

é: 

 
 
(A) ½; 
(B) 2; 
(C) 2 ; 
(D) 2 3 . 
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 LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 1: 

O Fim do Mundo (Cecília Meireles) 

           A primeira vez que ouvi falar no fim do mundo, o 
mundo para mim não tinha nenhum sentido, ainda; de modo 
que não me interessava nem o seu começo nem o seu fim. 
Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas 
que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um cometa 
que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas 
tanto temiam. 
          Nada disso se entendia comigo: o mundo era delas, o 
cometa era para elas: nós, crianças, existíamos apenas para 
brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. 
          Mas, uma noite, levantaram-me da cama, enrolada num 
lençol, e, estremunhada, levaram-me à janela para me 
apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então 
não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus 
olhos pareceu-me, de repente, maravilhoso. Era um pavão 
branco, pousado no ar, por cima dos telhados? Era uma noiva, 
que caminhava pela noite, sozinha, ao encontro da sua festa? 
Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no 
céu, como há lua, sol, estrelas. Por que as pessoas andavam 
tão apavoradas? A mim não me causava medo nenhum. 
          Ora, o cometa desapareceu, aqueles que choravam 
enxugaram os olhos, o mundo não se acabou, talvez eu tenha 
ficado um pouco triste — mas que importância tem a tristeza 
das crianças? 
          Passou-se muito tempo. Aprendi muitas coisas, entre as 
quais o suposto sentido do mundo. Não duvido de que o 
mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos, inúmeros, pois 
em redor de mim as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem 
cada coisa que bem se vê haver um sentido do mundo 
peculiar a cada um. 
          Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. 
Ninguém fala em cometa, e é pena, porque eu gostaria de 
tornar a ver um cometa, para verificar se a lembrança que 
conservo dessa imagem do céu é verdadeira ou inventada pelo 
sono dos meus olhos naquela noite já muito antiga. 
          O mundo vai acabar, e certamente saberemos qual era o 
seu verdadeiro sentido. Se valeu a pena que uns trabalhassem 
tanto e outros tão pouco. Por que fomos tão sinceros ou tão 
hipócritas, tão falsos e tão leais. Por que pensamos tanto em 
nós mesmos ou só nos outros. Por que fizemos voto de 
pobreza ou assaltamos os cofres públicos — além dos 
particulares. Por que mentimos tanto, com palavras tão 
judiciosas. Tudo isso saberemos e muito mais do que cabe 
enumerar numa crônica. 
            Se o fim do mundo for mesmo em fevereiro, convém 
pensarmos desde já se utilizamos este dom de viver da 
maneira mais digna. 
           Em muitos pontos da terra há pessoas, neste momento, 
pedindo a Deus — dono de todos os mundos — que trate com 
benignidade as criaturas que se preparam para encerrar a sua 
carreira mortal. Há mesmo alguns místicos — segundo leio — 
que, na Índia, lançam flores ao fogo, num rito de adoração. 
 

           Enquanto isso, os planetas assumem os lugares que lhes 
competem, na ordem do universo, neste universo de enigmas 
a que estamos ligados e no qual por vezes nos arrogamos 
posições que não temos — insignificantes que somos, na 
tremenda grandiosidade total. 
            Ainda há uns dias a reflexão e o arrependimento: por 
que não os utilizaremos? Se o fim do mundo não for em 
fevereiro, todos teremos fim, em qualquer mês... 

 
Texto extraído do livro "Quatro Vozes", Distribuidora Record de 

Serviços de Imprensa - Rio de Janeiro, 1998, pág. 73. 
 
Vocabulário: 
Estremunhar – despertar ou fazer despertar (alguém) subitamente. 
Peculiar – inerente, próprio, respectivo. 
Judicioso – que demonstra sensatez; acertado. 
Enigma – mistério. 
Arrogar – tomar como seu, atribuir a (alguém ou si próprio) direito a 
(um privilégio, poder etc.). 
 
 
37 – O texto acima pode ser resumido pela seguinte frase: 
 
(A) Comparações entre a visão infantil e a visão adulta do 

narrador sobre a visão do cometa no céu. 
(B) A declaração apenas da visão infantil do narrador sobre a 

visão do cometa no céu. 
(C) A declaração apenas da visão adulta do narrador sobre a 

visão do cometa no céu. 
(D) Comparações entre duas visões de dois adultos diferentes 

sobre a visão do cometa no céu. 
 
 
38 – Da leitura do penúltimo parágrafo do texto 1, podemos 
concluir que: 
 
(A) O narrador não recomenda que todos se comportem como 

se fosse o fim do mundo. 
(B) O narrador fala sobre os lugares dos diferentes planetas. 
(C) O narrador constata que somos quase nada comparados à 

grandiosidade do universo. 
(D) O narrador afirma que é o fim do mundo. 
 
 
39 – Em “Se o fim do mundo for mesmo em fevereiro, 
convém pensarmos desde já se utilizamos este dom de viver 
da maneira mais digna.”, o verbo grifado na primeira oração 
encontra-se no modo: 
 
(A) indicativo; 
(B) subjuntivo; 
(C) imperativo afirmativo; 
(D) imperativo negativo.  
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40 – Em “Nada disso se entendia comigo: o mundo era 
delas...”(segundo parágrafo), a palavra grifada refere-se a: 

 
(A) crianças; 
(B) pessoas em geral; 
(C) mulheres nervosas; 
(D) noites. 

 
 

41 – O fragmento do texto em que foi assinalada uma 
preposição é o seguinte: 
 
(A) “A primeira vez que ouvi falar no fim do mundo...” 
(B) “A mim não me causava medo nenhum.” 
(C) “mas que importância tem a tristeza das crianças?” 
(D) “Por que as pessoas andavam tão apavoradas?” 
 
 
42 – Na palavra “vagamente”, o elemento mórfico assinalado 
é: 
 
(A) radical; 
(B) vogal temática; 
(C) prefixo; 
(D) sufixo. 
 
 
43 – Assinale o item em que se indica corretamente a função 
sintática do termo grifado em “Aprendi muitas coisas...”: 
 
(A) sujeito; 
(B) adjunto adnominal; 
(C) adjunto adverbial; 
(D) objeto direto. 
 
 
44 – Na metade do 3º parágrafo foram utilizados os pontos de 
interrogação para indicar uma: 
 
(A) ironia, deboche; 
(B) perplexidade, espanto; 
(C) advertência, conselho; 
(D) explicação, exposição. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2: 
 

Coisas da Magia 
 

       O fascínio que os cometas exercem decorre certamente de 
sua forma inusitada, de suas aparições rápidas e de suas 
prolongadas ausências. Um astro, que arrasta atrás de si uma 
cauda luminosa, surge voando em direção ao Sol e desaparece 
do céu para tornar a aparecer anos mais tarde só poderia 
fascinar a mente humana. Não é de admirar ter sido a cauda a 
primeira parte do cometa a merecer atenção. O próprio nome 
cometa, que deriva do grego, quer dizer “estrela de cabelo”, 
uma evidente associação com a cauda; e as palavras chinesa e 
japonesa para cometa significam “estrela de vassoura” — de 
novo a alusão à cauda. (Talvez seja essa origem, aliás, a 
responsável pela confusão que a certa altura se fez entre cauda 
e cabeleira, o invólucro do núcleo do cometa.) 
     Assim também as ausências, mesmo curtas, causaram 
perplexidade entre os antigos observadores, gerando não só 
polêmicas, mas explicações que hoje fazem rir. Em 1680, por 
exemplo, Isaac Newton avistou o cometa que tomou seu 
nome. O Newton sumiu em novembro para reaparecer em 
meados de dezembro. E foi uma luta para o astrônomo inglês 
convencer os seus contemporâneos de que o cometa 
simplesmente dera a volta por trás do Sol. Para eles, um 
primeiro cometa se chocara contra o astro e posteriormente 
outro surgira do lado oposto. 
        Nem o século XX escapou a explicações estapafúrdias. 
Antes e durante a visita do cometa Halley, em 1910, 
multiplicaram-se reações que variaram do pitoresco ao 
dramático. Toda uma aldeia húngara, convencida de que o 
cometa se chocaria com a Terra, fazendo-a em pedaços, 
acendeu uma grande fogueira na praça e se atirou a uma orgia 
místico-gastronômica. Ao som das orações e imprecações, 
todo o estoque de comida e de bebida foi sendo consumido até 
que a ressaca e o pasmo se instalaram. Além da colisão, 
anunciada por astrólogos, temia-se o envenenamento por gases 
da cauda do cometa (a qual, conforme as previsões, a Terra 
cruzaria a 21 de maio). Muita gente vedou portas e janelas e se 
trancou a sete chaves, e não faltou quem amealhasse gordas 
somas vendendo máscaras contra gases. Segundo um boato 
jamais confirmado ou desmentido, no estado de Oklahoma, 
nos Estados Unidos, uma virgem quase foi sacrificada por 
religiosos fanáticos ansiosos para aplacar o cometa; teria sido 
salva por policiais, no bom estilo dos romances de aventuras. 
Em vários lugares houve casos de suicídio. 
        Claro, não ocorreu colisão nem envenenamento. (a 
possibilidade de colisão existe, mas, segundo os astrônomos, é 
de apenas uma em um milhão). E cruzar os gases na cauda de 
um cometa não é mais perigoso do que se expor à poluição de 
uma área industrial durante algumas horas. Mas o Halley, 
portador de uma antiga fama como assassino de monarcas, em 
1910 a confirmou: faleceu Eduardo VII da Grã-Bretanha e 
Irlanda. Para muita gente, foi o cometa que matou o rei, 
embora ele já estivesse doente e até pensando em abdicar. 
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 Por um lado, como se vê, os homens buscam os 
cometas como um deslumbrante espetáculo celeste. Por outro, 
atribuem-lhes mortes e todo tipo de desastres. Até o dilúvio 
universal já foi atribuído a um deles. No ano 11 a.C., a 
aparição de um cometa teria anunciado a morte de Marco 
Agripa, poderoso general e estadista romano. No ano 48 a.C., 
quando César e Pompeu entraram em guerra, Plínio o Velho, 
famoso naturalista romano, pontificou: o conflito seria “um 
exemplo dos terríveis efeitos que se seguem à aparição de um 
cometa”. No ano 60 de nossa era, Nero, verificando que os 
deuses se punham a enviar cometas contra Roma, e temendo 
que os patrícios romanos o sacrificassem a fim de apaziguá-
los, houve por bem tomar a iniciativa; ato contínuo, vários 
patrícios foram passados pelo fio da espada. Atribuíram-se 
igualmente a cometas a destruição de Jerusalém, no ano 66; a 
morte do imperador romano Macrino, em 218; a derrota de 
Átila, rei dos hunos, em 451; e a morte de Haroldo II, rei dos 
anglo-saxões. Haroldo II morreu em 1066, ano de visita do 
cometa Halley, em luta contra Guilherme I o Conquistador, 
duque da Normandia e depois rei da Inglaterra. Tanto a 
aparição do Halley quanto a conquista normanda da Inglaterra 
estão retratados no célebre bordado conhecido como tapeçaria 
de Bayeux (por ter sido trabalhado nesse famoso centro 
tapeceiro) e também como tapete da rainha Matilde (por ser 
atribuído a Matilde, esposa de Guilherme). Responsabilizados 
por tantas desgraças, os cometas sofreram revides. Afonso VI 
de Portugal entrincheirou-se numa ameia de seu palácio e 
recebeu o Halley a tiros de pistola. 
        Mas se a associação entre os cometas e a desgraça é 
predominante, pelo menos não é única. Giotto de Bondone, 
considerado o maior pintor do século XIV, viu o Halley em 
1301 e, dois anos depois, o incluiu no afresco “Adoração dos 
magos”, do ciclo de Pádua, em que retratou a história sacra. 
Vem daí a confusão entre o Halley e a estrela de Belém. Na 
verdade, não consta que esse cometa tenha aparecido no ano 
do nascimento de Jesus Cristo. 

(http://www.idealdicas.com/o-cometa-halley/) 

Vocabulário: 
Estapafúrdio – excêntrico, bizarro, singular. 
Pitoresco – que diverte; recreativo. 
Imprecação – pedido de favor ou graça; rogo, súplica. 
Amealhar – acumular, juntar, enriquecer. 
Ameia – parte alta ou superior de alguma coisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 – No texto 2, há o predomínio da seguinte função de 
linguagem: 

 
(A) referencial; 
(B) fática; 
(C) poética; 
(D) emotiva. 

 
 

46 – Os vocábulos só, é, vê, já recebem acento gráfico 
obrigatoriamente por serem todos: 

 
(A) proparoxítonos; 
(B) oxítonos; 
(C) paroxítonos; 
(D) monossílabos tônicos. 

 
 

47 – A palavra aplacar em “uma virgem quase foi sacrificada 
por religiosos fanáticos ansiosos para aplacar o cometa” 
poderia ser substituída pelo seguinte sinônimo sem qualquer 
prejuízo do sentido original da frase: 

 
(A) acalmar; 
(B) incendiar; 
(C) calar; 
(D) falar. 

 
 

48 – Na frase “Na verdade, não consta que esse cometa tenha 
aparecido no ano do nascimento de Jesus Cristo.”, é possível 
utilizar a seguinte pontuação sem qualquer prejuízo sintático 
e/ou semântico em relação à frase original: 
 
(A) Na verdade não consta que esse cometa tenha aparecido 

no ano do nascimento de Jesus Cristo. 
(B) Na verdade, não consta que, esse cometa tenha aparecido 

no ano do nascimento de Jesus Cristo. 
(C) Na verdade, não consta que esse, cometa tenha aparecido 

no ano do nascimento de Jesus Cristo. 
(D) Na verdade, não consta que esse cometa tenha aparecido, 

no ano do nascimento de Jesus Cristo. 
 
 
49 – No período “E foi uma luta para o astrônomo inglês 
convencer os seus contemporâneos de que o cometa 
simplesmente dera a volta por trás do Sol.”, a oração de 
que o cometa simplesmente dera a volta por trás do Sol 
possui um valor equivalente ao de um: 
 
(A) adjetivo; 
(B) advérbio de lugar; 
(C) substantivo; 
(D) advérbio de tempo. 
 
 
 
 
 
 

http://www.idealdicas.com/o-cometa-halley/
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50 – O texto 2 (Coisas da Magia) estabelece uma espécie de 
diálogo com o texto 1 (O Fim do Mundo) na medida em que 
os dois textos tratam: 

 
(A) das curiosidades de uma menina sobre os astros celestes; 
(B) das descobertas científicas sobre os astros celestes; 
(C) das repercussões individuais e coletivas com relação à 

passagem do cometa; 
(D) das curiosidades de um cientista sobre a passagem do 

cometa. 
 
 

51 – Em “Mas se a associação entre os cometas e a desgraça é 
predominante, pelo menos não é única.”, é possível substituir, 
sem alterar o sentido original do texto, a conjunção mas pela 
palavra: 

 
(A) contudo; 
(B) embora; 
(C) logo; 
(D) como. 

 
 

LÍNGUA INGLESA 
 

LEIA O TEXTO I E RESPONDA ÀS PERGUNTAS  
52 A 57: 

 
 

TEXTO I 
Ecology and History of the Amazon Rain Forest 

 
Biodiversity and Symbiosis of South America's 
Vulnerable Habitat 
 

 
 

This parrot is one of many to call the Amazon home – Dee 

No place on Earth is as full of diverse life and landscape as the 
Amazon Rainforest. It spreads its tall trees and rich 
biodiversity over 40% of the South American continent. The 
Amazon River shares its name with its host, and is 11 times 
the volume of the Mississippi river. The massive water system 
begins in the Andes Mountains and winds its way 4,080 miles 
eastward to the Atlantic Ocean, rushing through the forests 
with tremendous force. The annual outflow of the river is 
responsible for 1/5 of the entire world’s freshwater flow. 
Everything about this habitat is super-sized. 

 (http://www.suite101.com/content/lungs-of-the-earth-a55287) 
 
 
 

52 – De acordo com o texto, a biodiversidade da Floresta 
Amazônica: 
 
(A) é a mais rica do planeta; 
(B) está sendo totalmente destruída; 
(C) não difere da de outras florestas; 
(D) é invulnerável à ação humana. 
 
 
53 – O texto informa que tudo o que se refere ao meio 
ambiente da Floresta Amazônica é: 
 
(A) insuficiente; 
(B) descuidado; 
(C) pobre; 
(D) superdimensionado. 
 
 
54 – De acordo com o texto, o volume de água do Rio 
Amazonas: 
 
(A) é igual ao do Rio Mississipi; 
(B) é maior do que o do Rio Mississipi; 
(C) é menor do que o do Rio Mississipi;  
(D) não pode ser comparado ao do Rio Mississipi. 
 
 
55 – A expressão “its host” está substituindo: 
 
(A) the Mississippi river; 
(B) the Andes Mountains; 
(C) the Amazon Rainforest; 
(D) the Atlantic Ocean. 
 
 
56 – O oposto de “many” em “This parrot is one of many to 
call” (na legenda da foto) é:  
 
(A) few; 
(B) much; 
(C) fewest; 
(D) more. 
 
 
57 – Em “as full of diverse life and landscape as the Amazon 
Rainforest” há um:   
 
(A) comparativo de inferioridade; 
(B) comparativo de igualdade; 
(C) comparativo de superioridade;  
(D) superlativo. 
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READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 58 TO 60: 
 

TEXT II 
 

Why Join the Navy? 
 

The Navy experience can shape your future through 
outstanding financial benefits, unparalleled career potential, 
and the lifestyle of freedom and personal growth that you’ve 
been waiting for. 

(from http://www.navy.com/navy/) 
 
 

58 –The aim of the paragraph is to: 
 
(A) stop people from joining; 
(B) explain technical terms; 
(C) offer secretarial jobs; 
(D) motivate people to enlist. 
 
 
59 – The underlined word in “The Navy experience can shape 
your future” indicates a(n): 
 
(A) obligation; 
(B) capacity; 
(C) prohibition; 
(D) permission. 
 
 
60 – The word “benefit” in “outstanding financial benefits” means 
something: 
 
(A) indifferent; 
(B) irritable; 
(C) bad; 
(D) good. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navy.com/navy/joining/why-join.html
http://www.navy.com/navy/
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