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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto I 
 

O político 
 

Vi ontem um político 
Na luxúria do plenário 
Catando votos entre os deputados. 
 

Quando persuadia algum comparsa 
Seu partido não perguntava, 
Unia-se com falsidade. 
 

O político era um cão, 
Era um gato, 
Era um rato. 
O político, meu Deus, já foi um homem. 
 

(autor desconhecido) 
http://piquiri.blogspot.com/search/label/Produ%C3%A7%C3%B5es%20de%

20textos%201 

 

Texto II 
 

O Bicho 
(Manoel Bandeira) 
 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 

Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade.  
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

1ª QUESTÃO 

A ideia central que perpassa ambos os textos poderia ser 
sintetizada nos termos que se seguem; 
 

(A) Uma expressão que denota miséria, mostrando que 

o homem se viu reduzido a uma condição de 
animal.  

(B) Uma degradação moral do homem, notificada pela 
corrupção política e  uma degradação social do 
homem, notificada pela ausência de condições 

básicas de sobrevivência. 
(C) A condição moral e intelectual do homem 

desfavorecida pelo cenário político brasileiro.  
(D) Faz uma analogia, retratando a miséria humana, um 

homem faminto a ponto de agir feito um animal; 
retratando a degradação  espiritual humana, com a 

ausência  de valores religiosos . 
(E) Situações de perigo vividas pelo homem, 

demonstradas por atos de violência.  

2ª QUESTÃO 

Analisando a forma de construção do Texto I, podemos 
concluir que: 
 

(A) Trata-se de um poema épico, toda epopeia percebe-
se pela crítica política. 

(B) Conforme demonstram as flexões verbais realizadas, 

trata-se de um texto essencialmente descritivo, com 
linguagem referencial baseada em percepções 

visuais. 
(C) O autor escolheu uma metáfora como apoio para 

desenvolver sua argumentação, construindo uma 

sátira poética em forma de paródia.   
(D) O texto é fundamentalmente uma narrativa, com 

narrador, personagens, cenário e ações.  
(E) Graças a seu propósito comunicativo, trata-se de um 

texto argumentativo com linguagem rebuscada e 

erudita. 

3ª QUESTÃO 

Quanto à estrutura, os textos estão em prosa, completam-se 

no conteúdo poético e se diferenciam na linguagem; no 

texto I predomina-se a linguagem denotativa e no texto II a 

conotativa. 

Estão corretas: 

(A) 1, 2 e 3 (D) 2, 3 e 4 

(B) 1 e 3 apenas (E) 1, 2, 3 e 4 
(C) Apenas 3  

4ª QUESTÃO 

Analisando sintaticamente o primeiro verso da primeira 
estrofe do poema “O político” Texto I, o sujeito é: 
 

(A) Simples, claramente expresso. 

(B) Oculto, desinencial. 

(C) Indeterminado.  

(D) Inexistente, pois não se sabe a quem se refere. 

(E) Simples, um político. 

 
Texto III 

 

5ª QUESTÃO 

Analisando a construção linguísticas dos balões  da charge, 

podemos afirmar que: 
 

(A) Os verbos e suas flexões estão no futuro do modo 
subjuntivo. 

(B) Na frase “ Tá escrito aqui “ percebe-se claramente a 

marca de uma linguagem coloquial. 

http://piquiri.blogspot.com/search/label/Produ%C3%A7%C3%B5es%20de%20textos%201
http://piquiri.blogspot.com/search/label/Produ%C3%A7%C3%B5es%20de%20textos%201
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(C) “ Só pode ser aqui”, só equivale a somente e tem 
valor adjetivo. 

(D) Na frase” Será que é aqui mesmo”  temos 3 

advérbios.  
(E) “Dos homens mais perigosos do Brasil”, há na frase o 

grau comparativo de superioridade.    

6ª QUESTÃO 

Leia as construções linguísticas e marque a alternativa em 
que há uma impropriedade gramatical no que se refere ao 

emprego dos conectivos: 
 

 

(A) “A corrupção é um crime sem rosto”. 
(B) “A ausência da ética deixa um vácuo onde se 

propaga a onda da corrupção”. 
(C) “Os costumes, cuja a excelência torna o governo 

quase inútil e cuja a corrupção o torna quase 
impossível”. 

(D) “A vida poderia ser bem melhor se as pessoas se 

entendessem”. 
(E) Num estado democrático existem duas classes de 

políticos: Os suspeitos de corrupção e os corruptos. 

7ª QUESTÃO 

Observe o emprego do verbo ‘haver’ no seguinte trecho: 
“Mesmo com leis  severas para combater a corrupção, há, 

no  Brasil,  grandes escândalos envolvendo desvios de 
dinheiro público, subornos e demais ações de corrupção ”. 
Também estaria correto o uso deste verbo em: 
 

(A) Devem haver, no  Brasil,  grandes escândalos 

envolvendo desvios de dinheiro público. 
(B) Se houvessem, no  Brasil,  grandes escândalos 

envolvendo desvios de dinheiro público. 
(C) Grandes escândalos envolvendo corrupção haviam 

ocorrido no Brasil.  
(D) Houveram vários escândalos envolvendo desvio de 

dinheiro público. 
(E) As pessoas estão desacreditadas da política, só 

votarão, caso hajam mudanças. 

8ª QUESTÃO 

Quanto ao emprego da crase, marque a alternativa em que 

o uso do sinal grave foi inadequado: 
 

(A) Trata-se de substantivo feminino cujo significado 
encontra-se ligado à ação ou efeito de corromper. 

(B) Chegamos à conclusão de que em outras nações 

também há corrupção. 
(C) Referindo-se à nossa nação, seremos  livre desse mal. 
(D) Somos favoráveis à todas as leis contra a corrupção. 
(E) Às vezes, corrupção também é a ação de seduzir 

alguém por dinheiro, presentes ou quaisquer 

benesses.  

9ª QUESTÃO 

Por influência de alguns verbos, formulam-se frases que 
não são aceitas pela norma culta ou padrão. Em cada frase 

abaixo há uma transgressão de regência verbal, exceto em 
uma.  Assinale a alternativa de acordo com a linguagem 
formal: 

 

(A) Foram esperar a mãe na Rodoviária. 

(B) Aguardaram o ônibus durante meia hora. 

(C) Prefiro músicas baianas do que forró. 

(D) O povo não perdoou as faltas dos deputados 

relacionados ao evento Lava Jato. 
(E) “Exigir que a filha não se separe do marido por não 

querê-lo mais como genro é um dos caprichos da 
matriarca Dona Mocinha, interpretada por Fernanda 
Montenegro no filme Infância, do diretor Domingos 

Oliveira.”  (Revista Gol) 

          

 

10ª QUESTÃO 

A variação linguística é cada um dos sistemas em que uma 

língua se diversifica, em função das possibilidades de 

variação de seus elementos. Quanto à variação geográfica, 

há vários fatores que a identificam. Marque a alternativa 

que não aponta a influência neste tipo de variação. 
 

(A) Uso de Gírias em determinadas regiões. 

(B) Grande extensão territorial do Brasil 

(C) Cultura de cada região 

(D) Profissão da pessoa que fala em determinada região 

(E) Pronúncias e diferentes sentidos em cada região 
 

Texto IV   
 

Correspondência (Millôr Fernandes) 

Querido mano, 
Anteontem futebolei bastante com uns amigos. Depois 
cigarrei um pouco e nos divertimos montanhando, até 
que o dia anoiteceu. Então desmontanhamos, nos 
amesamos, sopamos, arrozamos, bifamos, ensopadamos 
e cafezamos. Em seguida, varandamos. No dia seguinte, 
cavalamos muito. 
Abraços do irmão, 
Maninho. 

11ª QUESTÃO 
 

O narrador do texto “Correspondência”, de Millôr 
Fernandes, criou palavras novas para se comunicar. Que 

transformação o fez produzir essa “inovação” textual? 
 

(A) a) transformou adjetivos em verbos; 

(B) b) transformou ações em objetos imateriais; 

(C) c) transformou predicados em sujeitos; 

(D) d) transformou sujeitos em predicados; 

(E) e) transformou substantivos em verbos. 
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12ª QUESTÃO 

Identifique a alternativa que contém apenas os elementos 
formativos da tipologia narrativa:  
 

(A) personagens, espaço, tempo e foco narrativo; 

(B) introdução, desenvolvimento e conclusão; 

(C) ideia, tema, argumento e defesa; 

(D) local, data, invocação, texto e despedida; 

(E) enredo, protagonistas, tese, clímax e argumentos. 

13ª QUESTÃO 

Gêneros textuais como um guia de automóvel, um manual 
de montagem de móveis ou uma receita de bolo são 
predominantemente da tipologia: 
 

(A) narrativa;    (D) instrucional; 

(B) dissertativa;   (E) argumentativa 

(C) descritiva;     

14ª QUESTÃO 

Nas frases abaixo, encontre a alternativa completamente 

correta de acordo com a ortografia oficial e regras de 
pontuação: 
 

(A) Para que todos viajem em paz, é preciso seguir as 

normas de trânsito. 
(B) Para que a viagem siga em paz é preciso seguir às 

normas de trânsito 
(C) Para que a viajem seja feita em paz, é preciso 

seguir as normas de trânsito. 
(D) Para que todos viagem em paz, é preciso seguir as 

normas de trânsito. 
(E) Para que todos possam viajar em paz é preciso 

seguir às normas de transito.  

15ª QUESTÃO 

Encontre nas alternativas abaixo, a frase com problemas de 
concordância, de acordo com as normas gramaticais: 
 

(A) Os dois rapazes podem chegar atrasados porque têm 

justificativa.  
(B) Um milhão de pessoas foi prejudicado pela poluição 

na China.  
(C) 35% da população mundial sofrem com a poluição 

nas grandes cidades. 
(D) Nenhum aluno faltou à aula ontem.  
(E) A maioria das pessoas concorda com a redução da 

maioridade penal no Brasil. 

 

MATEMÁTICA 

16ª QUESTÃO 

Sabendo que o dobro de minha idade hoje é igual a minha 
idade daqui a 20 anos. Qual será a minha idade daqui a 10 
anos? 
 

(A) 20 
(B) 30 
(C) 40 
(D) 50 
(E) 60 

17ª QUESTÃO 

O salário de um servidor público é de R$ 5900,00. 
Sabendo que esse servidor terá dois reajustes salariais, o 

primeiro de 5,5% em 1 de agosto de 2016, o segundo de 
5% em 1 de janeiro de 2017. Qual será o seu salário após 
os dois reajustes:  
 

(A) R$ 6237,70 (D)  R$ 6428,93 
(B) R$ 6326,26 (E)   R$ 6535,72 
(C) R$ 6428,93  

18ª QUESTÃO 

Os preços de um litro de gasolina em um posto de uma 
cidade do Sertão Pernambucano é de R$ 3,40. Sabendo que 
esse preço terá um aumento de 15%, qual será o novo valor 

da gasolina depois do aumento: 
 

(A) R$ 3,91 
(B) R$ 3,86  
(C) R$ 3,81 
(D) R$ 3,79 
(E) R$ 3,75 

19ª QUESTÃO 

Com a crise do mercado imobiliário uma determinada 
marca de carro oferece a seguinte promoção: 40% de 
entrada e saldo devedor em 36 vezes sem juros. Se uma 

carro dessa marca custa R$ 69.990,00, qual será o valor da 
entrada desse carro na referida promoção: 
 

(A) R$ 25000,00  
(B) R$ 27996,00  
(C) R$ 28996,00 
(D) R$ 28996,50 
(E) R$ 29000,00 

20ª QUESTÃO 

Sabendo que os lados de uma triângulo qualquer são 3 cm, 
4 cm e 5cm. Qual é a área desse triângulo: 
 

(A) 3 cm
2
 

(B) 4 cm
2
 

(C) 5 cm
2
 

(D) 6 cm
2
 

(E) 7 cm
2
 

21ª QUESTÃO 

Você vai ao médico e o mesmo lhe passa três medicações: 

Medicação "A" que você deve tomar de 4 em 4 horas; 
Medicação "B" que você deve tomar de 6 em 6 horas; e a 

Medicação "C" que você deve tomar de 8 em 8 horas.  
 

Sabendo que você iniciou o tratamento no dia 8 de 
novembro de 2015, às 13 horas, tomando simultaneamente 
as três medicações, em que dia e horário você tomará 

novamente as três medicações simultaneamente? 
 

(A) No dia 9/11/2015 às 13 horas 
(B) No dia 9/11/2015 às 5 horas 
(C) No dia 10/11/2015 às 13 horas  
(D) No dia 10/11/2015 às 5 horas  
(E) No dia 10/11/2015 às 21 horas 
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22ª QUESTÃO 

Quais das frações abaixo representa a porcentagem de 
25%: 
 

(A)
2

1
                         (D) 

5

1
 

(B) 
3

1
                         (E) 

6

1
 

(C) 
4

1
       

23ª QUESTÃO 

Se RRf :  é um função tal que: cbxaxf  2
; 

  31 f ;   72 f  e   133 f então cba   é 

igual a: 
 

(A) 1       (B) 2    (C) 3      (D) 4    (E) 5 

24ª QUESTÃO 

 Dois aumentos sucessivos de 20% e 30% equivalem a um 
único aumento de quanto? 
 

(A) 56%        (D) 52% 
(B) 55%         (E) 50% 

(C) 54%    

25ª QUESTÃO 

Se a velocidade de uma viagem for aumentada em 25%, 

então o tempo de viajem: 
 

(A) diminuirá em 25% (D) aumentará em 15% 
(B) diminuirá em 20% (E) aumentará em 25% 

(C) diminuirá em 15%  

 

GEOGRAFIA 

26ª QUESTÃO 

“É a mais extensa rede hidrográfica do mundo. Seu 

principal rio nasce na cordilheira dos Andes, no Peru, e se 

estende por vários países da América do Sul”. O enunciado 

anterior refere-se à qual bacia hidrográfica? 

(A) Bacia do rio São Francisco 

(B) Bacia do Rio Amazonas. 

(C) Bacia do Araguaia-Tocantins. 

(D) Bacia do rio Paraguai. 

(E) Bacia do rio Uruguai. 

27ª QUESTÃO 

Sobre as características climáticas do Sertão Nordestino, 

marque a opção correta. 

(A) Baixos índices pluviométricos, médias térmicas 
baixas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

(B) Elevados índices pluviométricos, médias térmicas 
elevadas e chuvas mal distribuídas ao longo do ano. 

(C) Baixos índices pluviométricos, médias térmicas 

elevadas e chuvas mal distribuídas ao longo do ano. 
(D) Elevados índices pluviométricos, médias térmicas 

baixas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. 

(E) Elevados índices pluviométricos, médias térmicas 
baixas e chuvas mal distribuídas ao longo do ano. 

  

28ª QUESTÃO 

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um bloco 

econômico fundado em 1991 que estabelece a integração 
econômica entre os países da América do Sul.  Qual dos 
países abaixo não faz parte do Mercosul? 
 

(A) Argentina (D)  México 
(B) Paraguai (E)  Uruguai 
(C) Venezuela  

29ª QUESTÃO 

Leia atentamente a citação do geógrafo David Harvey 

sobre o neoliberalismo. 

“Ele sustenta que o bem estar social é maximizado se se 

maximizam o alcance e a frequência das transações de 

mercado, procurando enquadrar todas as ações humanas no 

domínio do mercado” (HARVEY, 2008, p. 13. O 

neoliberalismo: história e implicações). 

Sobre as características do neoliberalismo, podemos 

dizer que: 
 

(A) Defende a existência de uma economia planificada 
com forte presença do Estado como agente 

regulador. 
(B) Defende a adoção de medidas de protecionismo 

econômico para favorecer o desenvolvimento do 
mercado interno e o crescimento econômico. 

(C) Defende o controle de preços dos produtos e serviços 

por parte do Estado, com o objetivo de evitar a 
inflação. 

(D) Defende a intervenção mínima do Estado na 

economia e a livre circulação de capitais. 
(E) Defende que a base da economia deve ser formada 

por grandes empresas estatais. 

30ª QUESTÃO 

Na interpretação do geógrafo Aziz Ab’Saber a caatinga é 
um domínio morfoclimático diretamente relacionado ao 

clima semiárido. Quanto às características desse domínio 
marque a opção verdadeira. 
 

(A) Apresenta solos profundos e pouco férteis com 

presença de uma vegetação rasteira formado por 
herbáceas e gramíneas. 

(B) Apresenta solos rasos, porém ricos em minerais. 

Em sua vegetação predominam plantas adaptadas 
ao clima seco (xerófilas). 

(C) Solos muito ácidos. Seu relevo é caracterizado por 
presença de planaltos ou chapadões se estendendo 
pelo centro-oeste do Brasil. 

(D) Vegetação predominante é a mata atlântica e sua 
exploração começou no período colonial através da 
pecuária. 

(E) Ocorre o predomínio de rios perenes, solos bem 
desenvolvidos e ricos em matéria orgânica. 
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HISTÓRIA 

31ª QUESTÃO 

A II Guerra Mundial ocorreu devido a um conjunto de 

fatores político-econômico-sociais em várias partes do 
mundo. Regimes totalitários surgiram, sobretudo, na 
Alemanha, Itália e Japão. A ideologia expansionista dessas 

potências marcou tensões em todo o mundo deflagrando 
ações belicistas. Formaram os países do Eixo os seguintes 

países: 
 

(A) Japão – EUA - Inglaterra 

(B) Alemanha – Itália - Noruega 

(C) Itália – França - China 

(D) Alemanha – Irlanda - Japão 

(E) Alemanha – Itália – Japão 

 
32ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa que corresponde às razões do 
pioneirismo português na expansão marítima. 
 

(A) A unificação dos pequenos reinos e a formação de 

Portugal; o surgimento do mercado interno forte e a 
circulação de moeda comum; a Escola de Sagres, 
reunindo navegadores, cartógrafos, cosmógrafos, e 

todos aqueles que estavam dispostos a investir nas 
grandes navegações; a conquista de Ceuta em 1415, 

liderança na rota do comércio de especiarias. 
(B) A perda de espaços no comércio com o Oriente e a 

África Ocidental; as guerras napoleônicas; a subida 

de D. João III a coroa ibérica; o domínio das rotas do 
comércio com a África Austral. 

(C) O território dividido com a Alemanha e a variedade 

de idiomas da população; o conhecimento dos 
portugueses das rotas pelo Pacífico para dominar as 
terras irlandesas.  

(D) D. João VI e a fuga da família real para o Brasil; o 
comércio de cana-de-açúcar e os lucros que o açúcar 

estavam proporcionando ao Brasil; a expansão dos 
turcos otomanos na península ibérica. 

(E) A unificação do reino da Inglaterra e as alianças com 

Portugal; o comércio de bugigangas com os 
indígenas; as relações comerciais com os árabes nas 
Índias Ocidentais.  

Observe a Imagem abaixo: 
 

 

33ª QUESTÃO 

Sobre as razões da fuga da família real portuguesa para o 

Brasil, assinale V (Verdadeiro) e F (Falso): 
 

I- Por um lado, as pressões de Napoleão Bonaparte 

para o rompimento da aliança de Portugal e 
Inglaterra; e por outro, a impossibilidade de romper 
com os ingleses, devido aos acordos comerciais 

com a nova potência capitalista (Inglaterra) 
fragilizaram a soberania de Portugal. (  ) 

II- Os acordos que Portugal fez com a França de 
Napoleão Bonaparte levaram ao rompimento do 

Brasil com a Inglaterra. (   ) 

III- O Brasil já estava independente da Espanha e 
entrou em guerra contra a Inglaterra, concorrendo 
para a fúria de Napoleão Bonaparte. (   ) 

IV- Com o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte 

ficou duas alternativas para a Corte em Lisboa: 
permanecer em Portugal e se submeter ao domínio 
napoleônico; ou fugir para o Brasil. (   ) 

V- D. João VI e a família real chegaram ao Brasil. As 

forças britânicas e portuguesas derrotaram 
Napoleão Bonaparte na Batalha de Vimeiro em 
1808. (   ) 

 

Marque a alternativa que corresponde à sequência 
correta: 
 

(A) VFFVV                                (D)   FVFVF 

 (B) FFVVF                                 (E)   VFFFV 

(C) VVVF 

34ª QUESTÃO 

A escravidão dos povos africanos durou no Brasil mais de 
trezentos anos, desde meados do século XVI até 1888. O 
nome da lei que pôs fim a escravidão no Brasil foi? 
 

(A) Lei do Ventre Livre 

(B) Lei Eusébio de Queirós  

(C) Lei dos Sexagenários 

(D) Lei Áurea 

(E) Lei Dantas Saraiva Cotegipe  
_______________________________________________________________________ 

Leia o texto seguinte para responder a questão 35. 

Zumbi, comandante guerreiro  
Ogunhê, ferreiro-mor capitão  
Da capitania da minha cabeça  

Mandai a alforria pro meu coração 

Minha espada espalha o sol da guerra 

Meu quilombo incandescendo a serra  
Tal e qual o leque, o sapateado do mestre-escola de samba 
Tombo-de-ladeira, rabo-de-arraia, fogo-de-liamba 

Minha espada espalha o sol da guerra 
Rompe mato, varre céus e terra  
A felicidade do negro é uma felicidade guerreira 

Do maracatu, do maculelê e do moleque bamba 

Em cada estalo, em todo estopim, no pó do motim  

Em cada intervalo da guerra sem fim  
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Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto 
assim: 

A felicidade do negro é uma felicidade guerreira!  

A felicidade do negro é uma felicidade guerreira!  
A felicidade do negro é uma felicidade guerreira! 

Brasil, meu Brasil brasileiro  
Meu grande terreiro, meu berço e nação  
Zumbi protetor, guardião padroeiro  

Mandai a alforria pro meu coração 

35ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa correta sobre resistência negra no 
Brasil do século XIX: 

 
(A) Os escravos do eito, ou seja, aqueles que 

trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar 
aceitavam todo e qualquer tipo de dominação dos 
senhores, sem nunca se rebelarem. 

(B) Zumbi dos Palmares fez alianças com a 
administração portuguesa e traiu os palmarinos.  

(C) A morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 de 

novembro de 1695, não significou o fim da 
resistência negra no Brasil. O negro continuou 
resistindo a dominação senhorial com diversas 

formas de luta: quilombos, fugas, alforrias, 
irmandades religiosas, etc.  

(D) A resistência negra acabou com a proclamação da 
República em 1889. 

(E) Os indígenas no Nordeste do Brasil foram os 

únicos que resistiram a escravidão. 

 

BIOLOGIA 

36 QUESTÃO 

Assinale a alternativa correta quanto à célula. 
 

(A) O peroxissoma é responsável pelo armazenamento 

das proteínas ligadas ao peróxido de nitrogênio e é 
constituído por uma rede de túbulos separados. 

(B) O retículo endoplasmático liso possui a função de 

sintetizar proteínas e é constituído por uma rede de 
túbulos separados. 

(C) O retículo endoplasmático rugoso possui a função de 

sintetizar proteínas e é constituído por uma rede de 
túbulos interconectados que se comunicam com o 

envoltório nuclear. 
(D) O complexo de Golgi possui algumas funções, 

dentre elas, é responsável pela formação das 

mitocôndrias e pela formação do espermatozoide. É 
constituído por uma rede de túbulos interconectados 
que permitem o armazenamento de lipídeos. 

(E) O lisossomo possui a função de sintetizar lipídio e é 
constituído por uma rede de lipídeos. 

37ª QUESTÃO 

Os caules subterrâneos e aéreos, ilustrados em 1, 2, 3, 4 e 

5, são observados, respectivamente, em plantas de: 

 
 

(A) morango, banana, gengibre, maracujá e cana–de–

açúcar. 
(B) banana, morango, maracujá, cana–de–açúcar e milho. 
(C) milho, batata, banana, maracujá e morango. 
(D) morango, gengibre, batata, banana e milho. 
(E) maracujá, gengibre, batata, morango e cana–de–

açúcar. 

38ª QUESTÃO 

Inda tanto nos sobra, por este grandioso país, de doenças 

e insectos por cuidar!... 
 

Trecho extraído do livro Macunaíma, escrito por Mário de 
Andrade em 1928. 
 

A malária é uma das doenças que, ainda hoje no Brasil, 

acomete intensamente a população, com mais de 300 

mil casos por ano, concentrados principalmente na 

região amazônica. Nessa protozoose, a função realizada 

pelo mosquito prego, Anopheles spp, com relação ao 

Plasmodium spp e ao ser humano é, respectivamente, de 
 

(A) hospedeiro intermediário e vetor. 
(B) hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. 
(C) hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. 
(D) hospedeiro definitivo e vetor. 
(E) vetor e hospedeiro intermediário. 

39ª QUESTÃO 

O ozônio (O3) é um gás existente na atmosfera. A respeito 

dele, considere as seguintes afirmações: 
 

I- É um dos responsáveis pela ocorrência de chuva 

ácida. 

II- A presença dele em qualquer nível da atmosfera é 

responsável pelo bloqueio de raios ultravioleta. 

III- Grandes quantidades desse gás nas camadas mais 

baixas da atmosfera são responsáveis pelo aumento 
do risco de câncer. 

 

Assinale 
 

(A) se somente as afirmações II e III estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmações I e II estiverem corretas. 
(C) se somente a afirmação III estiver correta. 
(D) se somente a afirmação II estiver correta. 
(E) se somente as afirmações I e III estiverem corretas. 
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40ª QUESTÃO 

Os nossos dentes, mesmo duros e resistentes, são 
modelados pelos aparelhos ortodônticos. As alternativas 
abaixo se referem ao tecido ósseo e ao seu mecanismo de 

reparação. 

     
Fonte : Google imagens - images.quebarato.com.br 

 

Analise-as e assinale a CORRETA. 
 

(A) A formação do tecido ósseo pode ser por ossificação 

endocondral que ocorre a partir de uma membrana de 
tecido conjuntivo embrionário que serve de molde 
para o tecido ósseo. 

(B) Os osteoclastos são células gigantes e uninucleadas, 
provenientes dos macrófagos, relacionados à 
regeneração e remodelação do tecido ósseo, pois 

liberam enzimas, que digerem a parte orgânica da 
matriz, contribuindo nesses processos. 

(C) Durante a formação dos ossos, à medida que ocorre a 
mineralização da matriz, os osteoblastos ficam presos 
em lacunas, diminuem a atividade metabólica e 

transformam-se em osteócitos. 
(D) A remodelagem óssea é um processo lento e difícil 

nos adultos e nas crianças, dependendo da atividade 

conjunta de destruição e reconstrução desempenhadas 
pelos osteócitos e condrócitos, respectivamente. 

(E) Os ossos são envolvidos externa e internamente por 
membranas cartilaginosas vascularizadas, 
denominadas, respectivamente, de endósteo e 

periósteo. 

QUÍMICA 

41ª QUESTÃO 

Toda e qualquer matéria apresenta um estado de 

agregação (estado físico da matéria), assim o Sol como 
todas as Estrelas também apresenta um estado de 
agregação. Dentre as alternativas abaixo, identifique qual o 

estado de agregação do sol: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(A) plasma (D)  sólido 
(B) gasoso (E)  viscoso 
(C) líquido  

42ª QUESTÃO 

Toda matéria está disposta a sofrer qualquer 
transformação, sendo química ou física. Um surfista com a 
intenção de utilizar cera de vela (parafina) em sua prancha 

foi até a capela de sua paróquia  e pegou parafina na. Em 
seguida, o surfista derreteu toda a parafina e a colocou em 

forma cilíndrica formando um bastão. Que fenômeno (ou 
transformação) ocorreu para formação do bastão de 
parafina? 
 

(A) transformação química 
(B) transformação física 
(C) transformação físico-química  
(D) transformação orgânica 
(E) nenhuma das transformações acima 

43ª QUESTÃO 

O famoso “cafezinho” é apreciado por uma grande parte 

da população do nosso país, além de possuir a cafeína que 
traz como características sensação de felicidade, é 
catalizador químico e aumenta o metabolismo nos 

organismos. Uma dona de casa para preparar seu cafezinho 
utiliza água quente misturando com o pó que é separado no 
coador. As operações realizadas pela dona de casa 

envolvem quais processos de separação, respectivamente: 

 

 
 

 

 

 

(A) filtração e decantação 
(B) destilação e peneiração 
(C) filtração e liquefação 
(D) extração e filtração 
(E) evaporação e fusão 

44ª QUESTÃO 

Um átomo é formado por partículas subatômicas (próton, 
nêutron e elétrons). Para que ocorra uma fissão nuclear é 

necessário desestruturar o núcleo atômico. Lembrando-se 
do conhecido da estrutura do átomo, sabe-se que existem o 
próton (carga positiva), nêutron (carga neutra) e elétron 

(carga negativa), qual das três subpartículas teriam maior 
probabilidade de penetrar o núcleo atômico? 
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(A) próton 
(B) nêutron 
(C) elétron  
(D) pósitron 
(E) nenhuma das subpartículas 

45ª QUESTÃO 

Em uma análise realizada nas águas do Rio São Francisco, 
foi detectada uma concentração de 6 g de sal cloreto de 

sódio (NaCl) numa quantidade 100 mL de água. Dessa 

forma, qual a concentração comum em mg/L de NaCl  nas 

águas do rio São Francisco? 
 

(A) 60000 mg/L (D)  60 mg/L 
(B) 6000 mg/L (E)  6 mg/L 
(C) 600 mg/L  

FÍSICA 

46ª QUESTÃO 

Considere que a trajetória da viagem entre Santa Maria da 
Boa Vista e Lagoa Grande, cidades localizadas no sertão 
pernambucano, seja uma reta, e que a velocidade varie 

uniformemente. Levando em conta ter partido do repouso, 
pode-se afirmar que o deslocamento será: 
 

(A) diretamente proporcional à velocidade; 
(B) inversamente proporcional ao tempo do trajeto; 
(C) diretamente proporcional ao quadrado do tempo do 

trajeto; 
(D) inversamente proporcional ao quadrado do tempo 

do trajeto; 
(E) não há como afirmar nada, dados insuficientes. 
  

47ª QUESTÃO 

Um experiente motorista faz uma viagem de 100 km 
transportando uma carga perigosa. Na primeira metade do 

percurso há muito trânsito, fazendo com que ande a 40 
km/h. Ele necessita, ao final da viagem, fazer uma média 

de 50 km/h devido aos perigos da carga. Considerando que 
isso seja possível por não existir trânsito na segunda 
metade do caminho, sua velocidade nesse trecho deverá ser 

de aproximadamente:  
 

(A) 50 km/h (D)  67 km/h 
(B) 80km/h (E)  75km/h 
(C) 60 km/h  

48ª QUESTÃO 

Um objeto estranho não identificado viaja em linha reta 
com velocidade constante de 25 m/s. De repente, algo age 
sobre ele com uma força de 15 N, impondo-lhe o repouso 

em uma distância de 62,5 m. Qual a massa desse estranho 
objeto? 
 

(A) 50 kg (D)  5 kg 

(B) 25 kg (E)  3 kg 

(C) 15 kg  

49ª QUESTÃO 

Um corpo que tem massa de 3,0 kg se move com 
velocidade constante de módulo 20m/s na direção norte, 
depois de 3s este mesmo corpo se move na direção oeste 

com velocidade constante de módulo 15m/s. Qual o 
módulo e a direção da velocidade resultante? 
 

(A) 20m/s a Sudeste 
(B) 25m/s a Noroeste 
(C) 25m/s a Nordeste 
(D) 15m/s a Sudoeste 
(E) 15m/s a Sudeste 

50ª QUESTÃO 

Uma partícula de massa 2 kg está realizando um 

movimento circular obedecendo a seguinte equação horária 
da velocidade V = 5 + 5t. O raio da trajetória que a 
partícula descreve é R = 2m, no instante de t = 1s a 

intensidade da força resultante vale: 
 

(A) A força tangencial é Ft = 100N 
(B) A força centrípeta é Fc = 100N 
(C) A força Normal é N = 200N 
(D) A força peso é P = 150N  
(E) A força de atrito é Fat = 50N 

 

 

 


