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PORTUGUÊS 
 

Texto para a próxima questão:  
 

 
 

1. Está correto o seguinte comentário: o quadrinho acima  

a) é composto de unidades produzidas pela associação 

entre imagem e linguagem verbal; o sentido de cada 

unidade é determinado pela relação de oposição que o 

quadro estabelece com aquele que vem imediatamente 

anterior, contraste que produz o humor.    

b) correlaciona os quadrinhos por meio da relação 

consequente entre as diversas ações das personagens, 

fato que determina uma única direção possível de leitura, 

a horizontal, da esquerda para a direita, da primeira para 

a segunda tira, desta para a terceira.    

c) é composto de um bloco e uma sequência, esta 

construída pela permanência da personagem “mulher 

alterada”, que manifesta, nas diferentes unidades, 

distintos sentimentos, com exceção da tristeza pelo mal 

cometido, o que produz o humor.    

d) apresenta uma frase exclamativa que introduz 

imagens, aliadas à linguagem verbal, que aparecem em 

quadros antecedidos de legendas; estas remetem a um 

mesmo sujeito, enunciado na frase exclamativa, e esse 

fator dá unidade ao conjunto.    

e) inova o gênero História em Quadrinhos ao delinear os 

balões de modo a distinguir se seu conteúdo é um 

pensamento ou uma fala da personagem; ao não se valer 

de interjeição ou onomatopeia; ao expressar movimento 

somente pela sequência dos quadros.     

  

Textos para a próxima questão:  
 

Versos da canção Irônico, da compositora e cantora 

Clarice Falcão. 
 

Queria te dizer que esse amor todo por você 

Ele é irônico, é só irônico 

A cada “eu te amo” que eu te mando, eu tô pensando: 

Isso é irônico, e é irônico. 
 

Só de pensar que cê pensou que era sério 

Falando sério, eu quero rir 

Que você acha que quando eu me descabelo 

Ao som de um cello, eu tô aí. 
 

Eu gosto de você como quem gosta 

De um vídeo do Youtube de alguém cantando mal 

Eu gosto de você como quem gosta 

De uma celebridade “B”. 
(www.vagalume.com.br) 

 

Poema de Manuel Bandeira 
 

Pousa a mão na minha testa 
 

Não te doas do meu silêncio: 

Estou cansado de todas as palavras. 

Não sabes que te amo? 

Pousa a mão na minha testa: 

Captarás numa palpitação inefável 

O sentido da única palavra essencial 

− Amor. 
(Lira dos cinquent'anos, 1940)  

 

2.   Sobre os textos afirma-se com correção:  

a) A canção constrói a harmonia sonora por meio da sua 

substância, a linguagem musical, valendo-se da 

linguagem verbal, própria do poema, para, como espécie 

de redundância enfática, descrever a harmonia obtida.     

b) Por explorar idênticos recursos de métrica fixa e 

rimas regulares, meios sem os quais não se produz a 

unidade rítmica e melódica necessária a uma boa 

estrutura, o modo de composição dos versos da canção 

coincide com o do poema.     
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c) Ainda que se assemelhem aos versos do poema, ao 

constituir estrofes e explorar recursos da linguagem 

verbal para intensificar o poder expressivo, os versos da 

canção implicam a associação da musicalidade das 

palavras com a dos sons dos instrumentos.    

d) O fato de o meio de difusão de uma composição 

musical como a canção ser totalmente diverso daquele 

que se tem no caso de poemas comprova que não há 

familiaridade alguma entre esses dois gêneros, ainda que 

possam coexistir.    

e) A exploração de recursos que a linguagem verbal 

oferece para uma eficaz expressão poética faz do autor, 

seja poeta ou compositor, um artista, o que evidencia 

que não cabem distinções de ordem alguma entre o fazer 

de um e do outro.     

 

Texto para a próxima questão:  
 

CELULAR ROUBADO? COMO BLOQUEAR O 

IMEI DE SEU APARELHO NA OPERADORA. 
 

1. Seu celular foi roubado? Aprenda a fazer o bloqueio 

do IMEI do aparelho junto à operadora. Isso desestimula 

o roubo de smartphones, já que seu celular não se 

conectará mais a nenhuma operadora, tornando o crime 

inútil: na maioria dos casos, o ladrão rouba o aparelho 

para revendê-lo posteriormente. 

2. Para descobrir o IMEI do seu aparelho, digite *#06# 

no telefone, como se você fosse efetuar uma ligação – o 

código, com 15 dígitos, será imediatamente exibido na 

tela. Caso você não tenha mais acesso ao celular, 

procure o IMEI na embalagem do produto, que estará 

próximo a um código de barras. 
 

 
 

3. Se você não tem mais o aparelho e nem a caixa, ainda 

há salvação para os usuários de Android. Acesse o 

Google Dashboard e expanda o menu Android. Uma 

lista de todos os aparelhos atrelados ao seu Google Play 

serão exibidos, acompanhados dos respectivos códigos 

IMEI. Então, para bloquear o IMEI de um celular por 

roubo ou furto, entre em contato com a sua operadora. 
Celular roubado? Como bloquear o IMEI de seu aparelho na 

operadora. 

Disponível em: <https://tecnoblog.net/189729/celular-roubado-como-

bloquear-imei-operadora/>. 

Acesso: 09 nov. 2016. (Adaptado).  
 

3. A partir da análise da pontuação do texto “Celular 

roubado? Como bloquear o IMEI de seu aparelho na 

operadora”, avalie as proposições a seguir. 
 

I. A vírgula depois de “celular”, em “Caso você não 

tenha mais acesso ao celular, procure o IMEI...”, no 

segundo parágrafo, foi utilizada de maneira equivocada, 

uma vez que está separando o sujeito do predicado. 

II. No trecho “o código, com 15 dígitos, será 

imediatamente exibido na tela.”, no segundo parágrafo, 

as duas vírgulas que isolam a expressão “com 15 

dígitos” poderiam ser retiradas sem que isso provocasse 

nenhum prejuízo semântico ao período. 

III. A vírgula no trecho “procure o IMEI na embalagem 

do produto, que estará próximo a um código de barras.”, 

no segundo parágrafo, foi utilizada de maneira correta, 

pois está separando uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. 

IV. A vírgula depois de “Se você não tem mais o 

aparelho e nem a caixa, ainda há salvação...” início do 

terceiro parágrafo, poderia ser retirada, já que se trata de 

um caso facultativo. 

V. Os dois pontos em “já que seu celular não se 

conectará mais a nenhuma operadora, tornando o crime 

inútil: na maioria dos casos...”, no primeiro parágrafo, 

foram utilizados para introduzir uma enumeração de 

fatores. 
 

Estão corretas apenas as proposições  

a) III e IV.      b) I e II.    

c) II e III.       d) I, III e IV.    

e) II e V.    

 

Texto para a próxima questão:  
 

Sujinho e saudável 
 

Pesquisas confirmam que não se deve levar a extremos 

os cuidados com a higiene das crianças, sob pena de 

expô-las a alergias e infecções.  
 

 Uma série de pesquisas feitas desde o fim dos 

anos 80 leva os cientistas a acreditarem que [...] o 

exagero do esforço de manter as crianças afastadas das 
10bactérias com que 8elas 1se deparam no 6seu dia a dia 

pode minar as resistências do organismo e abrir caminho 

para as 11doenças 9que 2se quer evitar. A mais recente 

dessas pesquisas, desenvolvida pela Universidade da 

Califórnia e divulgada há três semanas, conclui que as 

bactérias Staphylococcus epidermidis, presentes na 

superfície da pele humana, agem sobre as células da 

epiderme para bloquear os processos inflamatórios. Essa 

ação evita que pequenos ferimentos infeccionem. Ocorre 

que essas bactérias são destruídas por desinfetantes, 
5detergentes e sabões.  

 A secretária gaúcha Andreia Garcia acredita que 

as mães de hoje são excessivamente preocupadas com a 

higiene das crianças. 7Seu filho Guilherme, de 4 anos, 

adora andar descalço e brincar na terra até ficar 

encardido, mas nunca leva bronca. “Acho que um pouco 

de vitamina S, 3de Sujeira, reforça as defesas do 

organismo”, ela diz. A pesquisa americana confirma a 

teoria batizada pelos cientistas de hipótese da higiene. 

Segundo ela, até os 5 anos de idade, quando o sistema 

imunológico da criança está em fase de 

amadurecimento, o contato com bactérias traz dois 

benefícios: prepara o corpo contra alergias e previne 

doenças autoimunes. [...]. 

 “Nosso organismo precisa treinar a tolerância 

aos agentes externos”, diz o imunologista Victor 
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Nudelman, do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. A 

técnica em radiologia Marília Mercer, de Londrina, 

atribui à saúde dos filhos Mateus, 4de 10 anos, e Gabriel, 

de 2, à liberdade que têm para brincar na terra. “Deixo as 

crianças livres. Se elas caem ou ingerem algo que não 

devem, não me desespero”, ela diz. 
BUTTI, Nathália. “Sujinho e saudável”. Veja, Saúde, 16 dez. 2009. p. 

122-123.  
 

4. Considere as seguintes afirmações:  
 

I. A indeterminação do sujeito agente nas estruturas “se 

deparam” (ref. 1) e “se quer evitar” (ref. 2) sugere que o 

enunciado é produto de um saber coletivo.  

II. São usados argumentos de autoridade e 

exemplificação de experiência cotidiana como 

estratégias para confirmar a validade da hipótese da 

higiene.  

III. O emprego das vírgulas que intercalam as expressões 

“de Sujeira” (ref. 3) e “de dez anos” (ref. 4) justifica-se 

pela mesma regra que determina o emprego da vírgula 

antecedente a “detergentes” (ref. 5).  
 

Está(ão) correta(s)   

a) apenas I.     b) apenas II.     

c) apenas I e III.      d) apenas III.     

e) apenas II e III.     

 

5. Aí pelas três da tarde 
 

Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis, onde 

invejáveis escreventes dividiram entre si o bom senso do 

mundo, aplicando-se em ideias claras apesar do ruído e 

do mormaço, seguros ao se pronunciarem sobre 

problemas que afligem o homem moderno (espécie da 

qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um 

tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares a 

sua volta, componha uma cara de louco quieto e 

perigoso, faça os gestos mais calmos quanto os tais 

escribas mais severos, dê um largo “ciao” ao trabalho do 

dia, assim como quem se despede da vida, e surpreenda 

pouco mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, 

os que estiveram em casa ocupados na limpeza dos 

armários, que você não sabia antes como era conduzida. 

Convém não responder aos olhares interrogativos, 

deixando crescer, por instantes, a intensa expectativa que 

se instala. Mas não exagere na medida e suba sem 

demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos 

sapatos, tirando a roupa do corpo como e retirasse a 

importância das coisas, pondo-se enfim em vestes 

mínimas, quem sabe até em pelo, mas sem ferir o decoro 

(o seu decoro, está claro), e aceitando ao mesmo tempo, 

como boa verdade provisória, toda mudança de 

comportamento. 
NASSAR, R. Menina a caminho. São Paulo: Cia. das Letras. 1997. 

 

Em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias 

argumentativas referem-se a recursos linguístico-

discursivos mobilizados para envolver o leitor. No texto, 

caracteriza-se como estratégia de envolvimento a  

a) prescrição de comportamentos, como em: “[...] largue 

tudo de repente sob os olhares a sua volta [...]”.    

b) apresentação de contraposição, como em: “Mas não 

exagere na medida e suba sem demora ao quarto [...]”.    

c) explicitação do interlocutor, como em: “[...] (espécie 

da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um 

tanto excluído) [...]”.    

d) descrição do espaço, como em: “Nesta sala atulhada 

de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis 

escreventes dividiram entre si o bom-senso do mundo 

[...]”.    

e) construção de comparações, como em: “[...] 

libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando a 

roupa do corpo como se retirasse a importância das 

coisas [...]”.    

   

6. Romanos usavam redes sociais há dois mil anos, 

diz livro 
 

Ao tuitar ou comentar em baixo do post de um de seus 

vários amigos no Facebook, você provavelmente se 

sente privilegiado por viver em um tempo na história em 

que é possível alcançar de forma imediata uma vasta 

rede de contatos por meio de um simples clique no botão 

“enviar”. Você talvez também reflita sobre como as 

gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, 

desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de 

receber, gerar e interagir com uma imensa carga de 

informações. Mas o que você talvez não saiba é que os 

seres humanos usam ferramentas de interação social há 

mais de dois mil anos. É o que afirma Tom Standage, 

autor do livro Writing on the Wall – Social Media, The 

first 2.000 Years (Escrevendo no mural – mídias sociais, 

os primeiros 2 mil anos, em tradução livre). 
 

Segundo Standage, Marco Túlio Cícero, filósofo e 

político romano, teria sido, junto com outros membros 

da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O 

autor relata como Cícero usava um escravo, que 

posteriormente tornou-se seu escriba, para redigir 

mensagens em rolos de papiro que eram enviados a uma 

espécie de rede de contatos. Estas pessoas, por sua vez, 

copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios 

comentários e repassavam adiante. “Hoje temos 

computadores e banda larga, mas os romanos tinham 

escravos e escribas que transmitiam suas mensagens”, 

disse Stand age à BBC Brasil. “Membros da elite 

romana escreviam entre si constantemente, comentando 

sobre as últimas movimentações políticas e expressando 

opiniões”. 
 

Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada 

pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da 

forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, 

perguntas ou transmitiam os principais pontos da acta 

diurna, um “jornal” exposto diariamente no Fórum de 

Roma. Essa tábua, o “iPad da Roma Antiga”, era levada 

por um mensageiro até o destinatário, que respondia 

embaixo da mensagem. 
NIDECKER, F. Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 7 nov. 

2013 (adaptado}. 

 

Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias de 

comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero 
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mensagem, identifica-se como característica que perdura 

ao longo dos tempos o(a)  

a) imediatismo das respostas.    

b) compartilhamento de informações.     

c) interferência direta de outros no texto original.    

d) recorrência de seu uso entre membros da elite.    

e) perfil social dos envolvidos na troca comunicativa.     

 

7. João/Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas 

infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado 

publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne 

Moraes), uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma 

experiência com um de seus inventos permite que ele 

faça uma viagem no tempo, retornando para aquela 

época e podendo interferir no seu destino. Mas quando 

ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e 

agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, 

nem que para isso tenha que voltar novamente ao 

passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? 
Disponível em: http://adorocinema.com. Acesso em: 4 out. 2011. 

 

Qual aspecto da organização gramatical atualiza os 

eventos apresentados na resenha, contribuindo para 

despertar o interesse do leitor pelo filme?  

a) O emprego do verbo haver, em vez de ter, em “há 20 

anos atrás foi humilhado”.    

b) A descrição dos fatos com verbos no presente do 

indicativo, como “retorna” e “descobre”.     

c) A repetição do emprego da conjunção “mas” para 

contrapor ideias.     

d) A finalização do texto com a frase de efeito “Será que 

ele conseguirá acertar as coisas?”.     

e) O uso do pronome de terceira pessoa “ele” ao longo 

do texto para fazer referência ao protagonista 

“João/Zero”.     

 

8. A ascensão social por meio do esporte mexe com o 

imaginário das pessoas, pois em poucos anos um 

adolescente pode se tornar milionário caso tenha um 

bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias 

pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para 

oferecer uma boa qualidade de vida à família. Isso 

aproximou mais ainda o futebol das camadas mais 

pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. 
 

Acontece que esses jovens sonham com fama e dinheiro, 

enxergando no futebol o único caminho possível para o 

sucesso. No entanto, eles não sabem da grande 

dificuldade que existe no início dessa jornada em que a 

minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos 

abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, à 

qual a maioria sucumbe. 
 

O caminho até o profissionalismo acontece por meio de 

um longo processo seletivo que os jovens têm de 

percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá 

ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta 

de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em 

subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em 

vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso 

acontece porque no auge da sua formação escolar e na 

condição juvenil de desenvolvimento, eles não se 

preparam e não são devidamente orientados para buscar 

alternativas de experiências mais amplas de ocupação 

fora e além do futebol. 
BALZANO. O. N.; MORAIS, J. S. A formação do jogador de futebol 

e sua relação com a escola. EFDeportes, n. 172, set. 2012 (adaptado). 
 

Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens 

depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o 

texto critica o(a)  

a) a despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem 

suas famílias a superar a miséria.     

b) garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de 

jogador de futebol.    

c) falta de investimento dos clubes para que os atletas 

possam atuar profissionalmente e viver do futebol.    

d) investimento reduzido dos atletas profissionais em sua 

formação escolar, gerando frustração e desilusão 

profissional no esporte.     

e) despreocupação dos sujeitos com uma formação 

paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar em outros 

setores da vida.    

 

Texto para a próxima questão:  
 

Os poetas do nosso Romantismo atestam diferentes 

estações do nosso nacionalismo e das ideias, 

dominantes ou libertárias, que vicejaram ao longo do 

século XIX. Há em Gonçalves Dias uma exaltação do 

índio, que não hesitou em dotar de algumas virtudes 

aristocráticas caprichosamente combinadas com as da 

vida natural; há em Castro Alves o voo de condor para 

ideais humanistas, em combate aos horrores da 

escravidão. Mesmo o lirismo intimista de um Álvares de 

Azevedo não deixa de ecoar algo dos mestres europeus 

que, como Byron ou Victor Hugo, ampliam os contornos 

da vida subjetiva para que ela venha a ocupar o centro 

de um palco público, interpretando sentimentos e 

aspirações da época. 
DOMIGUES, Alaor, inédito. 

  

9. Do quadro apresentado nesse texto, depreende-se que 

nossa poesia romântica:  

a) não apenas mostrou sua independência em relação aos 

modelos europeus como, de fato, chegou a superá-los.    

b) manifestou-se qual um painel de temas, estilos e 

ideias capazes de representar variadas gamas do 

Romantismo.    

c) direcionou-se sobretudo para o fortalecimento do 

nosso desejo de emancipação do domínio estrangeiro.    

d) aferrou-se aos domínios da subjetividade, deixando 

em segundo plano os ideais propriamente históricos.    

e) os temas libertários universais foram abraçados sem 

que neles se divisasse a presença de qualquer inflexão 

local.    

 

Texto para as próximas 3 questões:  
 

Leia o soneto “Nasce o Sol, e não dura mais que um 

dia”, do poeta Gregório de Matos (1636-1696), para 

responder às questões a seguir: 
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Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 
 

Porém, se acaba o Sol, por que nascia? 

Se é tão formosa a Luz, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 
 

Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 
 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 
(Poemas escolhidos, 2010.)  

 

10. O soneto de Gregório de Matos aproxima-se 

tematicamente da citação:  

a) “Nada é duradouro como a mudança.” (Ludwig 

Börne, 1786-1837)    

b) “Não se deve indagar sobre tudo: é melhor que muitas 

coisas permaneçam ocultas.” (Sófocles, 496-406 a.C.)    

c) “Nada é mais forte que o hábito.” (Ovídio, 43 a.C.-17 

d.C.)    

d) “A estrada do excesso conduz ao palácio da 

sabedoria.” (William Blake, 1757-1827)    

e) “Todos julgam segundo a aparência, ninguém 

segundo a essência.” (Friedrich Schiller, 1759-1805)    

   

11. A figura de linguagem mais recorrente nesse soneto 

é  

a) a hipérbole.     b) a ironia.    

c) o eufemismo.     d) a sinestesia.    

e) a antítese.    

   

12. O verso está reescrito em ordem direta, sem 

alteração do seu sentido original, em:  

a) “Começa o mundo enfim pela ignorância,” (4ª estrofe) 

→  Pela ignorância, enfim, o mundo começa.    

b) “Em tristes sombras morre a formosura,” (1ª estrofe) 

→  A formosura morre em tristes sombras.    

c) “Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,” (1ª 

estrofe) →  O Sol não dura mais que um dia que nasce.    

d) “Depois da Luz se segue a noite escura,” (1ª estrofe) 

→  Segue-se a noite escura depois da Luz.    

e) “Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza,” (3ª estrofe) 

→  Mas falte a firmeza no Sol e na Luz.    

 

13. Sinha Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, 

franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves 

matarem bois e cabras, que lembrança! Olhou a mulher, 

desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. 
(Graciliano Ramos, Vidas Secas) 

 

Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso 

do discurso indireto livre, que ocorre no trecho: 

a) “Sinha Vitória falou assim”. 

b) “Fabiano resmungou”. 

c) “franziu a testa”. 

d) “que lembrança”. 

e) “olhou a mulher”. 

 

14. Quanto às tipologias textuais, assinale o trecho que 

contém apenas exposição. 

a) Outro exemplo: você diz “eu te amo” ou “amo-te”? A 

primeira opção é uma preferência nacional, a menos que 

você seja um linguista fanático por gramatiquices que 

não suporta variações na modalidade oral. 

b) “falar errado” deixa o idioma mais... saboroso, 

digamos assim. 

c) É possível que você, falante da língua portuguesa, 

possa não saber nada sobre seu próprio idioma? Ou 

saber tudo a ponto de não precisar adentrar nas minúcias 

gramaticais? 

d) segundo a gramática, o verbo namorar é transitivo 

direto, não aceita preposição. 

e) Imagine se as regras não existissem e, por esse 

motivo, cada falante resolvesse estabelecer suas próprias 

normas? Viveríamos em uma verdadeira “torre de 

Babel”, e nossa língua portuguesa estaria fadada ao 

esquecimento. 

 

15. Assinale a conclusão que teria a menor pontuação 

numa prova de redação do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM): 

a) Cabe, portanto, ao governo, à família e aos demais 

segmentos sociais estimular o senso crítico a partir do 

debate em escolas e creches, de forma a instruir que as 

necessidades individuais devem se sobrepor às vontades 

que se possuem, a fim de coibir o abuso comercial e o 

superconsumo. 

b) Por fim, entende-se que, embora a publicidade infantil 

seja preocupante, tal efeito é reduzido com o 

desenvolvimento do senso crítico, seja na base familiar, 

seja na escolar. A fim de atenuar o problema, o Estado 

deve implementar, no ensino de base, projetos 

educacionais de análise de linguagens com o auxílio do 

Ministério da Educação e Cultura e governos 

municipais, visando a evidenciar, para a faixa etária 

infantil, a suma relevância da consciência sobre reais 

necessidades de consumo. Dessa forma, a folha em 

branco ao nascer poderá ser preenchida, formando 

cidadãos, de fato, conscientes. 

c) Portanto, o uso da propaganda e dos anúncios 

publicitários não é tão grande por acaso: a união entre a 

manipulação e imposição é capaz de gerar resultados 

muito satisfatórios para quem a emprega, seja o governo 

de um país ou uma empresa de cartões de crédito. Para 

algumas pessoas, no passado, o Brasil experimentou um 

período de progresso jamais visto com a ditadura, 

enquanto para outras pessoas, hoje, entrar num shopping 

com muito crédito no cartão passa a ser a melhor coisa 

do mundo. 

d) Tendo em vista a realidade abusiva da propaganda 

infantil, é necessário que o Conar e o Conanda 

trabalhem juntos para providenciar uma análise ainda 

mais criteriosa dos anúncios publicitários dirigidos à 

primeira infância, a fim de verificar as técnicas de 
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indução utilizadas. Ademais, a família e o sistema 

educacional brasileiro devem proporcionar às crianças 

uma educação relacionada a questões analíticas e 

argumentativas para que, já na adolescência, possam 

distinguir de maneira cautelosa as intenções dos órgãos 

publicitários e a validez das propagandas. Dessa forma, 

será possível conter os abusos e estabelecer justiça nesse 

contexto. 

e) No entanto, espera-se que a publicidade infantil 

assuma um caráter educativo, apesar de ser persuasivo, 

não afetando os direitos e os deveres da criança, dentro 

das normas contidas na legislação do país. As escolas e, 

sobretudo os pais, devem orientar as crianças a 

tornarem-se bons consumidores, realizando a escolha 

certa do produto, conscientes de suas atitudes na 

sociedade em adquirir tal produto a fim de não tornarem-

se consumidoras compulsivas. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

16. Renato e Carlos juntaram dinheiro para comprar uma 

bola de futebol. Renato pagou por 5/8 do preço e Carlos 

contribuiu com R$ 45,00. O preço dessa bola, em reais, 

é 

a) 80   b) 90   c) 100 

d) 110   e) 120 

 

17. Em julho deste ano, os brasileiros foram 

surpreendidos com uma alteração da alíquota do PIS e 

Cofins que resultou em um aumento de R$ 0,41 por litro 

de gasolina, elevando seu preço médio para R$ 3,51. De 

quanto foi o aumento percentual aproximado do preço 

médio da gasolina causado por essa alteração de 

alíquota?  

a) 7,5%.   b) 8,8%.             c) 11,7%.  

d) 13,2%.   e) 15,1%. 

 

18. Dentre os candidatos que fizeram provas de 

matemática, português e inglês num concurso, 20 

obtiveram nota mínima para aprovação nas três 

disciplinas. Além disso, sabe-se que:  
 

I. 14 não obtiveram nota mínima em matemática;  

II. 16 não obtiveram nota mínima em português; 

III. 12 não obtiveram nota mínima em inglês;  

IV. 5 não obtiveram nota mínima em matemática e em 

português;  

V. 3 não obtiveram nota mínima em matemática e em 

inglês;  

VI. 7 não obtiveram nota mínima em português e em 

inglês e  

VII. 2 não obtiveram nota mínima em português, 

matemática e inglês.  
 

A quantidade de candidatos que participaram do 

concurso foi  

a) 44.    b) 46.    c) 47.  

d) 48   e) 49 

 

19. Em certo dia, o Serviço de Emergências da Polícia 

Militar recebeu n ligações em apenas uma hora. Se esse 

número de ligações tivesse sido dividido igualmente 

entre 45 operadores, cada um teria atendido x ligações. 

Entretanto, se essa divisão tivesse ocorrido entre          

35 operadores, somente, cada um teria atendido (x + 8) 

ligações. Desse modo, é correto afirmar que n é igual a 

a) 1260.   b) 1240. 

c) 1180.   d) 1120. 

e) 980. 

 

20. O valor da expressão 
 

2 2 2 22x y x xy y

x y x y

− + +


+ −
, 

 

para 1,25x =  e = −0,75y  é: 

a) -0,25   b) -0,125  c) 0 

d) 0,125  e) 0,25 

 

21. Qual dos gráficos não representa uma função 

y = f(x)? 
 

a) 

  
b)  

 
c) 

  
d)  

 
e) 
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22. Na figura, o lado AB  do triângulo equilátero ABC é 

paralelo ao lado DG  do quadrado DEFG. 

 
Qual é o valor, em graus, do ângulo x? 

a) 80°   b) 90°   c) 100° 

d) 110°   e) 120° 

 

23. No triângulo ABC da figura a seguir, temos que 

ˆABC 75=   e ˆACB 55=  . Os segmentos AD  e DE  são 

bissetrizes dos ângulos ˆBAC  e , respectivamente. 

 

Qual a medida do ângulo ˆAED? 

a) 100°   b) 105°   c) 120° 

d) 130°   e) 150° 

 

24. No círculo de centro O, o segmento AD  é um 

diâmetro. Sejam B e C tais que ˆAOC 90=   e 

1ˆ ˆAOB BOC
2

=  . 

 

Qual o valor de ˆODB ? 

a) 12°   b) 15°   c) 18° 

d) 22,5°  e) 30° 

 

25. Os retângulos S1 e S2 na figura têm a mesma área. 

Qual é a razão 
x

y
? 

 
 

a) 1   b) 
3

2
   c) 

4

3
 

d) 
7

4
   e) 

8

5
 

 

 

HISTÓRIA 

 
26. Vivemos sob uma forma de governo que não se 

baseia nas instituições de nossos vizinhos; ao contrário, 

servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. 

Seu nome é democracia, pois a administração serve aos 

interesses da maioria e não de uma minoria.  
(Tucídides, História da Guerra do Peloponeso. Texto adaptado.)  

 

O trecho acima faz parte do discurso feito por Péricles 

em homenagem aos atenienses mortos na guerra do 

Peloponeso. Por esse discurso é correto afirmar que  

a) a guerra do Peloponeso foi injusta e trouxe muitas 

mortes tanto para os atenienses como para os espartanos, 

que lutavam em lados opostos pela hegemonia da 

Grécia.  

b) Péricles se orgulhava da cidade de Atenas por ser ela 

uma cidade democrática, que não imitava o sistema 

político de outras cidades-Estado, mas era imitada por 

elas.  

c) Atenas e Esparta possuíam o mesmo sistema político 

descrito por Péricles, a democracia, mas divergiam sobre 

como implantá-lo nas demais cidades-Estado gregas.  

d) Atenas, por não partilhar do sistema político 

democrático de Esparta, criou a Liga de Delos e 

declarou Guerra à Liga do Peloponeso.  

e) Esparta era a única cidade-Estado democrática em 

toda a Grécia antiga e desejava implantar esse sistema 

nas cidades-Estado gregas 

 

27. “Os cristãos fazem os muçulmanos pagar uma taxa 

que é aplicada sem abusos. Os comerciantes cristãos, por 

sua vez, pagam direitos sobre suas mercadorias quando 

atravessam o território dos muçulmanos. O 

entendimento entre eles é perfeito e a eqüidade é 

respeitada.”  
Ibn Jobair, em visita a Damasco, Síria, 1184. In: Amin Maalouf, 

1988.  
 

Com base no texto, pode-se afirmar que, na Idade 

Média,  
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a) as relações comerciais entre as civilizações do 

Ocidente e do Oriente eram realizadas pelos judeus e 

bizantinos.  

b) o conflito entre xiitas e sunitas pôs a perder o 

florescente comércio que se havia estabelecido 

gradativamente entre cristãos e muçulmanos.  

c) o comércio, entre o Ocidente cristão e o Oriente 

islâmico, permaneceu imune a qualquer interferência de 

caráter político.  

d) a Península Ibérica desempenhou o papel de centro 

econômico entre os mundos cristão e islâmico por ser a 

única área de contato entre ambos.  

e) as cruzadas e a ocupação da Terra Santa pelos cristãos 

engendraram a intensificação das relações comerciais 

entre cristãos e muçulmanos. 

 

28. Em todos os países, os reis eram então considerados 

personagens sagradas; pelo menos em certos países, 

eram tidos como taumaturgos. Durante muitos séculos, 

os reis da França e os reis da Inglaterra (para usar uma 

expressão já clássica) ‘tocaram as escrófulas’: 

significando que eles pretendiam, somente com o 

contato de suas mãos, curar os doentes afetados por essa 

moléstia; acreditava-se comumente em sua virtude 

medical. Durante um período apenas um pouco menos 

extenso, os reis da Inglaterra distribuíram a seus súditos, 

mesmo para além dos limites de seus Estados, os anéis 

(os cramprings) que, por terem sido consagrados pelos 

monarcas, haviam supostamente recebido o poder de dar 

saúde aos epilépticos e de amainar as dores musculares.  
Marc Bloch - Os reis taumaturgos  

 

O trecho dado, da obra do historiador francês,  

a) menciona superstições medievais que sobreviveram 

em tempos modernos, sem, contudo, possuir nenhum 

significado político ou religioso. 

b) comprova a ligação da política absolutista europeia 

com o charlatanismo dos curandeiros medievais  

c) faz referência ao caráter sobrenatural que se atribuía 

ao poder dos reis em algumas monarquias europeias.  

d) descreve as práticas mais comuns de exercício da 

medicina na Idade Moderna.  

e) destaca o problema político que representavam os 

escrofulosos e os epilépticos para as monarquias 

medievais. 

 

29. Fundamental para a estruturação do sistema colonial 

português na Idade Moderna, o chamado “exclusivo 

colonial” visava, sobretudo a  

a) estimular nas colônias uma política de 

industrialização que permitisse à Metrópole concorrer 

com suas rivais industrializadas.  

b) reservar a grupos ou a companhias privilegiadas — ou 

mesmo ao Estado — o comércio externo das colônias, 

tanto o de importação quanto o de exportação.  

c) restringir a tarefa de doutrinação dos indígenas 

americanos exclusivamente aos membros da Companhia 

de Jesus, assegurando, dessa forma, o poder real entre os 

povos nativos.  

d) impedir, nas colônias, o acesso de fidalgos mazombos 

a cargos administrativos importantes, reservados a 

fidalgos reinóis.  

e) orientar a produção agrícola conforme as exigências 

da população colonial, evitando por esse meio crises de 

abastecimento de alimentos nos centros urbanos. 

 

30. Não é minha intenção que não haja escravos... nós só 

queremos os lícitos, e defendemos (proibimos) os 

ilícitos. Essa posição do jesuíta Antônio Vieira, na 

segunda metade do século XVII,  

a) aceita a escravidão negra, mas condena a indígena.  

b) admite a escravidão apenas em caso de guerra justa.  

c) apoia a proibição da escravidão aos que se convertem 

ao cristianismo.  

d) restringe a escravidão ao trabalho estritamente 

necessário.  

e) conserva o mesmo ponto de vista tradicional sobre a 

escravidão em geral.  

 

 

GEOGRAFIA 
 
31. Observe o mapa abaixo. 
 

 
 

O conjunto de áreas e pontos, destacados no mapa, 

indica  

a) terras indígenas demarcadas.     

b) terras de remanescentes quilombolas.    

c) áreas de extração de minérios.    

d) áreas de grande pluviosidade.    

e) áreas destinadas à agropecuária.   

 

32. Observe a charge abaixo. 
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Assinale a alternativa que indica a correta relação, 

ilustrada pelos dois quadros.  

a) O êxodo rural causou a redução dos empregos no 

campo, intensificou a urbanização do Brasil e gerou o 

crescimento desorganizado das cidades.    

b) A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no 

campo, mas propiciou melhores ofertas de trabalho e 

condições de vida nas áreas urbanas.    

c) Os latifúndios contribuíram para uma melhor 

distribuição das terras nas áreas rurais, redistribuindo a 

população nas áreas urbanas.    

d) As cidades atraíram os trabalhadores rurais que 

optaram por oportunidades de trabalho mais vantajosas.    

e) A política agrária modernizou o trabalho no campo, 

concentrou a posse da terra e gerou, em condições 

precárias, o êxodo rural dos migrantes para as cidades.   

 

33. Assinale a alternativa correta sobre uso e ocupação 

do solo.  

a) A cobertura vegetal, através das copas e da 

serapilheira, amplia o escoamento superficial no solo e 

diminui o processo erosivo.    

b) A impermeabilização do terreno urbano por 

edificações e pavimentações aumenta o processo de 

recarga do lençol freático.    

c) A cobertura vegetal diminui a infiltração e a erosão do 

solo.    

d) As intervenções antrópicas em drenagens urbanas 

podem alterar seu equilíbrio dinâmico.    

e) A falta de retificação de trechos de rios e a inserção de 

áreas úmidas intensificam as enchentes.   

 

34. Esse produto percorreu ampla região, desde o Morro 

da Tijuca, no Rio de Janeiro, no primeiro quartel do 

século XIX, até o norte do Paraná, onde praticamente 

cessou sua marcha na década de 1970. Nesse período, 

seu percurso deixou marcas significativas na paisagem: 

vasta rede urbana e densa malha ferroviária, solos 

empobrecidos pela erosão, florestas dizimadas e 

extensivas pastagens, quase sempre de baixa 

produtividade. 
(Jurandyr L. S. Ross. Ecogeografia do Brasil, 2009. Adaptado.) 

 

O excerto refere-se à produção do espaço brasileiro 

relacionada ao ciclo econômico  

 

a) da borracha.    b) da cana-de-açúcar.    

c) do café.      d) do ouro.     

e) do algodão.   

 

35. AGROPECUÁRIA BRASILEIRA É UMA DAS 

QUE MAIS CRESCE NO MUNDO  
 

“A agropecuária brasileira é uma das que apresenta 

maior ritmo de crescimento no mundo. A conclusão é de 

um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos. A pesquisa apontou que entre 2006 e 2010, o 

rendimento da agropecuária aumentou 4,28%  ao ano no 

Brasil.”  
Reportagem do portal do governo do Brasil de 12/05/2017(adaptada). 

Disponível em:< 

http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/05/agropecuaria-

brasileira-e-uma-das-que-mais-cresce-no-mundo>. Acesso em: 08 

out.2017.  
 

A agropecuária é um dos setores mais importantes da 

economia brasileira, e apresenta um desenvolvimento 

crescente, como afirma o texto acima. Sabendo disso e 

de posse dos seus conhecimentos, analise as alternativas 

a seguir sobre a agropecuária e a questão agrária no 

Brasil.  
 

I. Uma das marcas da agropecuária no Brasil é o 

agronegócio, com elevada produtividade, sendo uma das 

mais competitivas do mundo.  

II. Apesar da grande produtividade do setor do 

agronegócio, cerca de 70%  dos produtos que abastecem 

o mercado interno são fornecidos pela agricultura 

familiar.  

III. O Brasil protagoniza intensos conflitos que 

envolvem trabalhadores rurais, no entanto, apresenta 

uma das menores concentrações fundiárias do mundo.  

IV. A grilagem foi uma das práticas responsáveis pela 

concentração de terras no meio rural brasileiro desde o 

século XIX.  

V. A pecuária brasileira não possui grande destaque no 

mercado mundial, pois sua elevada produção é 

destinada, majoritariamente, para o mercado interno.  
 

Estão CORRETAS, apenas, as assertivas   

a) III, IV e V.      b) I, II e III.     

c) II, III e V.       d) I, II e IV.     

e) I, IV e V. 

 

   

FÍSICA 
 

36. Um automóvel mantém velocidade escalar constante 

de 72 km/h. Em 1 h 10 min ele percorre, em 

quilômetros, uma distância de: 

a) 79,2   b) 80,0   c) 82,4 

d) 84,0   e) 90,0 

 

37. O gráfico a seguir representa a velocidade escalar de 

um corpo, em função do tempo. Pode-se concluir 

corretamente, de acordo com o gráfico, que o módulo da 

aceleração escalar do corpo, em m/s², e o espaço 

percorrido, em m, nos dois segundos iniciais são, 
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respectivamente, 

 
 

a) 2,0 e 8,0   b) 2,0 e 4,0 

c) 1,3 e 4,0   d) 1,3 e 3,0 

e) zero e 3,0 

 

38. Duas polias ligadas por uma correia têm 10 cm e 

20 cm de raio. A primeira efetua rotação a 40 rpm. A 

frequência de rotação da segunda polia e a velocidade 

linear dos pontos da correia são, respectivamente: 
 

a) 40 rpm e 
3

20
cm/s  b) 20 rpm e 30 cm/s 

 

c) 20 rpm e 
3

40
cm/s  d) 80 rpm e 20 cm/s 

 

e) 80 rpm e 40 cm/s 
 

 

39. Um elevador começa a subir, a partir do andar térreo, 

com aceleração de 3 m/s2. Uma pessoa de massa 40 kg, 

no seu interior, comprime o piso do elevador com força 

de intensidade aproximadamente igual a: 
 

a) 40 N   b) 400 N  c) 520 N 

d) 1 200 N  e) 4 000 N 
 

(dado g = 10 m/s2) 

 

40. Um corpo de peso P, preso à extremidade livre de 

um fio de massa desprezível (pêndulo) é abandonado na 

posição horizontal, conforme a figura. Desse modo, a 

traçao no fio no ponto mais baixo da trajetória é dada 

por: 
 

 
 

 

a) T = 3P   b) T = 2P 

c) T = 0    d) T = 0,5P 

e) T = P 

 

 

BIOLOGIA 
 

41. A concentração de gás carbônico na atmosfera 

aumenta significativamente desde meados do século 

XIX. Qual dos fatores a seguir é o principal responsável 

por esse aumento?  

a) Extinção de muitas espécies de seres 

fotossintetizantes. 

b) Ampliação da área de terras cultivadas.  

c) Crescimento demográfico das populações humanas.  

d) Maior extração de alimentos do mar.  

e) Utilização crescente de combustíveis fósseis.  

 

42. Alimentos como carnes, quando guardados de 

maneira inadequada, deterioram-se rapidamente devido 

à ação de bactérias e fungos. Esses organismos se 

instalam e se multiplicam rapidamente por encontrarem 

aí condições favoráveis de temperatura, umidade e 

nutrição. Para preservar tais alimentos é necessário 

controlar a presença desses micro-organismos. Uma 

técnica antiga e ainda bastante difundida para 

preservação desse tipo de alimento é o uso do sal de 

cozinha (NaCl). Nessa situação, o uso do sal de cozinha 

preserva os alimentos por agir sobre os micro-

organismos:  

a) desidratando suas células.  

b) inibindo sua síntese proteica.  

c) inibindo sua respiração celular.  

d) bloqueando sua divisão celular.  

e) desnaturando seu material genético. 

 

43. Tendo em vista a estrutura e a função dos ácidos 

nucleicos, é correto afirmar que:  

a) todas as trincas da molécula do RNAm especificam 

algum aminoácido.  

b) as moléculas do ácido ribonucleico (RNA) são hélices 

duplas de polirribonucleotídeos.  

c) em todos os organismos, só existe um gene para cada 

molécula de DNA.  

d) as estruturas espaciais e moleculares do DNA e RNA 

são diferentes.  

e) as duas metades de hélice dupla do DNA têm 

sequências iguais de bases nitrogenadas.  

 

44. Analise as afirmativas.  
 

I. No fim da meiose, as células-filhas são idênticas à 

célula-mãe, pois possuem o mesmo número 

cromossômico. 

II. Na interfase, ocorre a duplicação do material 

genético.  

III. Mitose é o processo pelo qual células diploides 

originam células haploides para a formação de gametas.  
 

Está(ão) correta(s):  

a) apenas I.    b) apenas II.  

c) apenas I e II.   d) apenas I e III.  

e) apenas II e III. 

 

45. No heredograma a seguir, os indivíduos marcados 

são afetados por um caráter autossômico condicionado 

por um par de genes. 



Concurso de bolsas – Alunos que ingressarão no 2º EM – 27/10/2018 

 

 
Pode-se afirmar seguramente que são heterozigotos 

apenas os indivíduos de números:  

a) 1, 3, 4, 7 e 8.   b) 3, 4, 6, 7 e 8.  

c) 1, 4, 7 e 10.   d) 3, 4, 6 e 7.  

e) 2, 5, 7 e 9. 

 

 

QUÍMICA 
 

46. No ano de 2014, o Estado de São Paulo vive uma das 

maiores crises hídricas de sua história. A fim de elevar o 

nível de água de seus reservatórios, a Companhia de 

Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) contratou a 

empresa ModClima para promover a indução de chuvas 

artificiais. A técnica de indução adotada, chamada de 

bombardeamento de nuvens ou semeadura ou, ainda, 

nucleação artificial, consiste no lançamento em nuvens 

de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas 

de água. 
(http://exame.abril.com.br. Adaptado.) 

 

Além do iodeto de prata, outras substâncias podem ser 

utilizadas como agentes aglutinadores para a formação 

de gotas de água, tais como o cloreto de sódio, o gás 

carbônico e a própria água. Considerando o tipo de força 

interatômica que mantém unidas as espécies de cada 

agente aglutinador, é correto classificar como substância 

molecular: 

a) o gás carbônico e o iodeto de prata. 

b) apenas o gás carbônico. 

c) o gás carbônico e a água. 

d) apenas a água. 

e) a água e o cloreto de sódio. 

 

47. […] São Lourenço (pertinho de Carmo de Minas) é 

considerada uma das principais estâncias hidrominerais 

do país, reconhecida pelo valor medicinal de suas águas 

cristalinas e é lá que fica uma das grandes atrações do 

Circuito: o Parque das Águas, que recebe em média 512 

mil turistas por ano. Ele concentra nove fontes de águas 

minerais, entre elas a Fonte Oriente, onde se origina a 

água pura, cristalina e naturalmente gasosa. […] 

a) uma substância pura. 

b) uma substância simples. 

c) uma mistura de somente substâncias compostas. 

d) uma mistura de somente substâncias simples. 

e) uma mistura de substâncias simples e compostas. 

48. Água pesada, ou água deuterada é quimicamente 

semelhante a água comum, porém enquanto a água 

comum apresenta hidrogênios compostos por apenas 1 

próton a água pesada apresenta hidrogênios que além 

deste próton apresentam 1 nêutron. 

Também existe a água semipesada, neste caso apenas 

um hidrogênio da molécula de água apresenta 1 nêutron. 

Nas três moléculas, água pesada, semipesada e comum, 

o átomo de oxigênio é sempre aquele com 8 prótons e 8 

nêutrons. 

Na literatura química é bastante corriqueiro encontrar as 

fórmulas H2O para a água comum, D2O para a deuterada 

e HDO para a semipesada. 

Os valores de massa atômica (em unidades de massa 

atômica) para H2O, D2O e HDO serão respectivamente 

a) 20, 19 e 18   b) 18, 20 e 19 

c) 18, 19 e 20   d) 20, 18 e 19 

e) 19, 18 e 20 

 

49. “Metal pesado é um conceito muito usado em nosso 

dia a dia, sendo associado como uma substância tóxica, 

geralmente proveniente de um descarte inadequado de 

um rejeito no meio ambiente. (...) O limite máximo de 

lançamento de efluente (segundo o Ministério do Meio 

Ambiente, 2005) o para o mercúrio é de 0,01 mg/L”. 

Considerando que a massa molar do mercúrio é 

200 g.mol-1, 200 m3 de um efluente lançado em um rio 

no limite máximo de mercúrio permitido corresponde a 

a) 2 mols  b) 10 mols         c) 0,01 mol 

d) 1 mol  e) 0,02 mols 

 

50. A hidrazina (NH2NH2) é um explosivo perigoso e 

pode ser normalmente armazenada em solução aquosa. 

Ela é utilizada como combustível de foguete e sua 

produção pode ser realizada através de uma reação 

química relativamente simples a partir de substâncias 

presentes em materiais de limpeza. Os reagentes são 

amônia em solução aquosa (existente no material de 

limpeza amoníaco) e hipoclorito de sódio (substância 

alcalina presente nas soluções de cloro, do tipo água 

sanitária), de acordo com a reação 
 

2NH3(g)  +  ClO-(aq)  →  N2H4(aq)  +  Cl-(aq)  +  H2O(l) 
 

(Adaptado de Atikins, P. e Jones, L. Princípios de Química 5ª Edição. 

Porto Alegre 2012:  Bookman). 
 

Considerando que em certo volume de amoníaco 

comercial haja 25,5 gramas de amônia que reage 

totalmente com uma solução de hipoclorito de sódio em 

excesso; a massa de hidrazina obtida será de: 

a) 48 gramas   b) 13,5 gramas 

c) 27 gramas   d) 24 gramas 

e) 12 gramas 
 

(Dados: NH3 17 g/mol; N2H4  32 g/mol) 


