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 O início da prova será pontualmente às 13h20 e o seu 
encerramento será às 17h20.  

 A prova será de questões de múltipla escolha e as 
respostas serão registradas em cartão-resposta. Os 
cartões deverão ser marcados com caneta esferográfica 
de cor azul ou preta e assinados em local apropriados. 

 A prova terá duração de 04 (quatro) horas. O candidato 
RECEBERÁ O CARTÃO-RESPOSTA após 30 minutos do 
início das provas e somente poderá entregá-lo após 1 
(uma) hora do início da prova. 

 Ao terminar as provas, antes das 16h, o candidato 
entregará ao fiscal de sala, o caderno de provas, 
devendo retirar-se, definitivamente, da sala e do 
prédio. 

 Somente a partir das 16h o candidato poderá levar 
consigo o seu caderno de provas. 

Não será permitido: 

a)  Uso de calculadora de qualquer espécie;  

b) Uso de bonés, dicionários, livros e/ou apostilas de 
qualquer espécie;  

c) Uso de aparelhos eletroeletrônicos como: telefone 
celular, walkman, pager, rádios, gravadores, receptores, 
mídia players ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico.  

d) Comunicar-se com outros candidatos e/ou efetuar 
empréstimos de materiais didáticos durante a realização das 
provas.  

Será considerado eliminado do Processo Seletivo o 
candidato que: 

a) Não atingir o rendimento mínimo estabelecido na prova 
de Língua Portuguesa (10% do total da prova);  

b) Não atingir o rendimento mínimo estabelecido na prova 
de Matemática (10% do total da prova);  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Durante a realização das provas, for surpreendido em 
comportamento fraudulento, comunicar-se com outros 
candidatos, efetuar empréstimos de materiais didáticos, for 
apanhado em flagrante utilizando-se qualquer meio na 
tentativa de burlar a prova, usar outros meios ilícitos, for 
responsável por falsa identificação  pessoal  ou  praticar  
atos  contra  as  demais  normas  contidas  neste  Edital  e  
nas  instruções  fornecidas  ao candidato.  

d) Não devolver a prova e o cartão-resposta no horário 
estabelecido;  

e)  NÃO ASSINAR O CARTÃO-RESPOSTA.  

f) O telefone celular tocar durante a realização da prova;  

Instruções para preenchimento do cartão-resposta: 

a) O candidato que não preencher corretamente os círculos 
correspondentes as letras  no cartão-resposta a carretará o 
não processamento dessas questões. 

b) Ao marcar o cartão-resposta  o  candidato  deverá  
verificar  se  o circulo correspondente  à  resposta  foi  
preenchido  completamente, tomando cuidado para não 
ultrapassar os seus limites.  

 

 

c) Não dobre, não amasse e nem rasure o cartão-resposta.  

d) Não marque mais de uma resposta para a mesma 
questão.  

e) O cartão-resposta não poderá ser substituído em caso 
de rasura ou erro do candidato. 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES, ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO 
Edital nº. 55, de 09 de outubro de 2017. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

MÉDIO INTEGRADO 
 

CADERNO DE PROVAS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO (40 Questões): Língua Portuguesa (15 questões), 

Matemática (15 questões), Geografia (03 questões), História (03 questões), Ciências (04 questões). 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os 

pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 

engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o 

seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros 

engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser 

pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros 

engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. 

Existem para dar aos pássaros coragem para voar. 

Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo 

já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser 

ensinado. Só pode ser encorajado. (ALVES, Rubem. 

Disponível em: https://www.pensador.com/poesias sobre escola/ ) 

 

1ª QUESTÃO 

O texto I estabelece diferenças entre modelos de escola. 

Essa diferença pode ser, implicitamente, sintetizada a 

partir dos seguintes antônimos: 
 

A) controle x coragem. 

B) medo x liberdade. 
C) aprisionamento x liberdade. 
D) bem x mal. 
E) ausência x presença. 

2ª QUESTÃO 

Sobre o primeiro parágrafo do texto I, é CORRETO 

inferir que 

A) o autor não considera a existência de outros 

tipos de escola. 
B) os pássaros já possuem algum domínio sobre a 

arte do voo. 
C) desaprender a arte do voo não possibilita o 

domínio das escolas. 
D) escolas que são gaiolas não exercem qualquer 

domínio sobre os pássaros.  
E) não há uma finalidade específica atribuída às 

escolas que são gaiolas. 

3ª QUESTÃO 

No que se refere aos recursos coesivos, empregados no 

texto I, julgue as análises que são feitas a seguir: 

I – Em ”o seu dono pode levá-los para onde quiser”, 

os termos “seu” e “los” referem-se ao termo 

“pássaros”; 

 II – Em “O que elas amam são pássaros em voo”, o 

termo “elas” retoma uma palavra anteriormente 

citada; 

III – Algumas palavras aparecem repetidas vezes no 

texto, a exemplo de “pássaros” e “voo”. Esse 

procedimento prejudica a coesão textual. 
 

Está CORRETO o que se afirma 

A) no item I, apenas. 

B) no item II, apenas. 

C) no item III, apenas. 

D) nos itens I e II, apenas. 

E) nos itens I, II e III. 

4ª QUESTÃO 

Analise os períodos a seguir no que se refere à 

concordância verbal. Em seguida, marque a proposição 

que contém uma afirmativa INCORRETA. 

I – Escolas que são gaiolas existem para que os 

pássaros desaprendam a arte do voo. 

 II – Pássaros engaiolados sempre têm um dono. 

A) No item I, A forma verbal “existem” concorda 

em número e pessoa com o termo “escolas”. 

B) Se substituíssemos o verbo existir pelo verbo 

haver, seria obrigatório o uso do singular. 

C) A forma verbal “são”, no item I, concorda em 

número e pessoa com seu sujeito. 

D) O verbo desaprender (desaprendam) concorda 

normalmente com o sujeito “pássaros”. 

E) Se colocássemos o termo “pássaros” no singular, 

seria obrigatório retirar o acento do verbo “ter”.  

TEXTO II 

SOBRE POLÍTICA E JARDINAGEM 
 

De todas as vocações, a política é a mais nobre. 

Vocação, do latim vocare, quer dizer ‘chamado’. 

Vocação é um chamado interior de amor: chamado de 

amor por um ‘fazer’, o vocacionado quer ‘fazer amor’ 

com o mundo. Psicologia de amante: faria, mesmo que 

não ganhasse nada. 

‘Política’ vem de ‘polis’, cidade. A cidade era, 

para os gregos, um espaço seguro, ordenado e manso, 

onde os homens podiam se dedicar à busca da 

felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse 

espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da 

felicidade dos moradores da cidade. Talvez por terem 

sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam 

com cidades; sonhavam com jardins. Quem mora no 

deserto sonha com o oásis. Deus não criou uma cidade. 

Ele criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta 

hebreu ‘o que é política?’ ele nos responderia: ‘A arte 

de jardinagem aplicada às coisas públicas’. 

https://www.pensador.com/poesias%20sobre%20escola/
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O político por vocação é um apaixonado pelo 

grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que 

ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar 

para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se a 

sua volta está deserto? É preciso que o deserto inteiro 

se transforme em jardim. 

Amo a minha vocação, que é escrever. 

Literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem 

amor, mas não tem poder. Mas o político tem. Um 

político por vocação é um poeta forte: ele tem o poder 

de transformar poemas sobre jardins em jardins de 

verdade. 

A vocação política é transformar sonhos em 

realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu 

que os políticos não precisam possuir nada: bastar- 

lhes-ia o grande jardim para todos. Seria indigno que o 

jardineiro tivesse um espaço privilegiado, melhor e 

diferente do espaço ocupado por todos. Conheci e 

conheço muitos políticos por vocação. Sua vida foi e 

continua a ser um motivo de esperança.  

Vocação é diferente de profissão. Na vocação a 

pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na 

profissão o prazer se encontra não na ação. O prazer 

está no ganho que dela se deriva. O homem movido 

pela vocação é um amante. Faz amor com a amada pela 

alegria de fazer amor. O profissional não ama a mulher. 

Ele ama o dinheiro que recebe dela. É um gigolô. 

Todas as vocações podem ser transformadas 

em profissões. O jardineiro por vocação ama o jardim 

de todos. O jardineiro por profissão usa o jardim de 

todos para construir seu jardim privado, ainda que, para 

que isso aconteça, ao seu redor aumentem o deserto e o 

sofrimento.  

Assim é a política. São muitos os políticos 

profissionais. Posso, então, enunciar minha segunda 

tese: de todas as profissões, a política é a mais vil. O 

que explica o desencanto total do povo, em relação à 

política. Guimarães Rosa, questionado por Gunter 

Lorenz se ele se considerava político, respondeu: “Eu 

jamais poderia ser político com toda essa charlatanice 

da realidade. Ao contrário dos ‘legítimos’ políticos, 

acredito no homem e lhe desejo um futuro. O político 

pensa apenas em minutos. Sou escritor e penso em 

eternidades. Eu penso na ressurreição do homem”. 

Quem pensa em minutos não tem paciência 

para plantar árvores. Uma árvore leva muitos anos para 

crescer. É mais lucrativo cortá-las. 

Nosso futuro depende dessa luta entre políticos 

por vocação e políticos por profissão. (...) 
 

(ALVES, Rubem. In: Folha de S. Paulo, fragmento, 19 maio 2000.) 

5ª QUESTÃO 

Das ideias do texto II, são feitas as seguintes 

inferências: 
 

I – Tanto a jardinagem quanto a política, ou 

qualquer outra vocação, se transformadas em 

profissão, passam a ser movidas por interesses 

individuais; 

 II – Mesmo que o sofrimento aumente ao seu redor, 

o político por profissão usa o bem coletivo em 

função dos interesses pessoais; 

III – Segundo Guimarães Rosa, os verdadeiros 

políticos acreditam no homem e no futuro. 
 

É CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) III, apenas. 
D) I e II, apenas. 
E) I, II e III.  

6ª QUESTÃO 

“Amo a minha vocação, que é escrever. Literatura é 

uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas 

não tem poder. Mas o político tem. Um político por 

vocação é um poeta forte: ele tem o poder de 

transformar poemas sobre jardins em jardins de 

verdade”. 
 

Nesse fragmento do texto II, o autor 
 

A) deprecia a vocação de escrever ao considerá-la 

fraca. 
B) reconhece a existência de desvantagem do escritor 

em relação ao político. 

C) usa uma linguagem predominantemente objetiva 

para definir o político por vocação. 
D) subestima, objetivamente, o poder que o escritor 

efetivamente tem. 
E) coloca-se de maneira indiferente quanto às 

vocações apresentadas. 

7ª QUESTÃO 

 “A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, 

ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar 

à busca da felicidade”.  
 

Nesse período, o acento indicativo da crase só não seria 

mantido se substituíssemos o verbo “dedicar” por 
 

A) entregar; 
B) aplicar; 
C) lançar; 
D) dar; 

E) imbuir. 
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8ª QUESTÃO 

Leia o trecho abaixo: 
 

“Quem pensa em minutos não tem paciência 
para plantar árvores. Uma árvore leva muitos anos 
para crescer. É mais lucrativo cortá-las. 

Nosso futuro depende dessa luta entre 
políticos por vocação e políticos por profissão.” 
 

Sobre aspectos morfossintáticos do fragmento 

destacado, julgue as análises a seguir e marque a 

alternativa que contém uma análise CORRETA. 
 

A) Os verbos desse fragmento são todos transitivos. 

B) Os termos “quem”, “árvore” (segunda 

ocorrência) e “futuro” possuem a mesma função 

sintática. 
C) Os termos “nosso” e “las” são, 

morfossintaticamente, idênticos. 
D) Os verbos “ter”, “plantar” e cortar exigem 

complemento preposicionado. 
E) Os termos “paciência” e “futuro” têm a mesma 

função sintática. 

9ª QUESTÃO 

“Leonardo da Vinci era conhecido pela tendência à 

dispersão e por gastar anos em torno de obras e ideias, 

muitas vezes sem concluí-las. Mas, foi assim, saltando 

sem amarras de um tema para outro, que fez seus 

lances inovadores, como a união da óptica com a 

pintura.” No trecho transcrito, os pronomes destacados 

referem-se a, respectivamente: 
 

A) tendência e dispersão;  
B) obras e ideias; Da Vinci; 
C) obras e ideias; lances; 
D) ideias; união; 
E) obras; temas. 

10ª QUESTÃO 

Em “Da Vinci tinha talentos especiais, mas sua 

característica mais distinta era a curiosidade insaciável 

sobre tudo...”, o conectivo destacado estabelece a 

seguinte relação de sentido no contexto em que foi 

empregado: 
 

A) retificação; 
B) compensação; 
C) advertência: 
D) condição; 
E) ressalva. 

11ª QUESTÃO 

Leia o trecho transcrito para responder à questão que 

segue: 

“Em determinado momento da vida, as pessoas param 

de se importar com fenômenos aparentemente fortuitos 

do cotidiano, como a razão de o céu ser azul ou o voo 

das libélulas. Da Vinci, não. E foi por não reprimir essa 

empolgação infantil que ele se tornou um gênio.” 
 

No segmento grifado, empregou-se a elipse como 

mecanismo de coesão. A ideia omitida e marcada pelo 

emprego da vírgula se refere: 
 

A) aos fenômenos aparentemente fortuitos do 

cotidiano; 
B) à razão de o céu ser azul e ao voo das libélulas; 
C) ao fato de as pessoas pararem de se importar 

com fenômenos aparentemente fortuitos do 

cotidiano; 
D) à repressão de uma empolgação infantil; 
E) ao fato de Da Vinci ter-se tornado um gênio. 

12ª QUESTÃO 

Ainda sobre o trecho transcrito na questão anterior, 

informe que palavra substituiria coerentemente o termo 

“fortuitos” no contexto em que foi empregado. 
 

A) eventuais; 
B) desconhecidos; 
C) inexplicáveis; 
D) revigorados; 
E) irrelevantes. 

13ª QUESTÃO 

Leia o trecho transcrito para responder à questão que 

segue: “(...) as pessoas param de se importar com 

fenômenos aparentemente fortuitos do cotidiano, como 

a razão de o céu ser azul ou o voo das libélulas.” 

Aponte a alternativa em que o vocábulo grifado, pela 

mesma razão observada na palavra acima destacada, 

não se acentua graficamente: 
 

A) É preciso refazer vários pontos na bainha. 
B) Jamais havia contemplado tamanha feiura. 
C) Não se pode afirmar que os brasileiros não leem 

clássicos da literatura. 
D) Decidiram aparar o pelo do cachorro, 

rapidamente. 
E) Sua atitude o consagrou, pois seu gesto foi 

julgado heroico. 

14ª QUESTÃO 

Identifique a alternativa que possui sujeito com a 

mesma classificação da oração transcrita em seguida: 

“Pelo contrário: não faltam atrativos capazes de trazer 

mais turistas.” 
 

A) “Não fica em uma área perigosa nem em uma 

zona de guerra.” 
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B) “Praias paradisíacas com areias brancas, água 

azul e transparente, ruínas históricas e áreas de 

mergulho poderiam transformar as ilhas numa 

opção de destino...” 
C) “(...) há uma urgência real de enfrentamento da 

questão e uma falta de consciência geral.” 
D) “É incômodo.” 
E) “Toda a população do país pode ser forçada a se 

mudar.” 

15ª QUESTÃO 

“O mar toma território dos moradores, estereliza terras 

e destrói reservas de água potável.” Identifique o termo 

que não obedece à mesma regra de ortografia 

observada na palavra acima grifada. 
 

A) enfati-a 
B) reali-a 
C) anali-a 
D) globali-a 
E) catequi-a 

MATEMÁTICA 

16ª QUESTÃO 

“As escalas termométricas são utilizadas para medir 

a temperatura (medida do grau de agitação das 

moléculas), ou seja, elas são utilizadas para indicar se 

um determinado corpo está quente ou frio. Já existiram 

diversas escalas termométricas ao longo da História, 

mas apenas três são utilizadas nos dias atuais, sendo 

elas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas 

utilizam como padrão os pontos de fusão e ebulição da 

água.” (Fonte: Site Brasil Escola. Acessado em 04/11/2017). 
 

Existe Uma relação matemática que é capaz de 

converter uma dada temperatura em Celsius para 

Fahrenheit, que é: 𝑭 = 𝟏, 𝟖. 𝑪 + 𝟑𝟐. 
 

Sabendo que o ponto de ebulição da água na escala 

Celsius é de 100°𝐶, o ponto de ebulição da água na 

escala Fahrenheit é: 
 

A) 200º F 

B) 212° F 

C) 50º F 

D) 122º F 

E) 32º F  

17ª QUESTÃO 

Severino possui um terreno retangular, cuja área total 

mede 12m². Ele deseja abrir uma estrada no meio desse 

terreno, de maneira a cruzá-lo diagonalmente, com a 
finalidade de criar um caminho mais curto entre os 

extremos do terreno. Ao realizar algumas medições, 

Severino verificou que, se de fato vier a abrir essa 

estrada diagonal, a estrada terá 5m de comprimento. 

Sabendo dessas informações, a largura e o 

comprimento do terreno de Severino medem, 

respectivamente: 
 

A) 6m e 8m 

B) 12m e 5m 

C) 1,5m e 2m 

D) 9m e 12m 

E) 3m e 4m 

 

18ª QUESTÃO 

Uma fábrica de camisas possui 6 máquinas que 

trabalham 12 horas por dia, produzindo 1440 camisas 

por mês. Devido ao grande sucesso de vendas, a 

empresa decidiu comprar mais 4 máquinas,   reduzindo 

o tempo de trabalho de cada uma individualmente para 

10 horas por dia. Com essa mudança, a empresa agora 

produzirá: 
 

A) 1000 camisas 

B) 4320 camisas 

C) 2000 camisas 

D) 1440 camisas 

E) 480 camisas 

19ª QUESTÃO 

Em uma granja, são criados porcos e galinhas. 

Sabendo- se que, ao todo, se tem 26 patas e 11 animais, 

o número de porcos criados é: 
 

A) 4 

B) 6 

C) 5 

D) 8 

E) 3 

21ª QUESTÃO 

Um motorista de uma empresa de ônibus da região fez 

uma viagem da cidade de Salgueiro – PE a Custódia – 

PE. A distância entre essas cidades é de 180 km e o 

motorista realizou esse percurso em 1,5 horas, usando 

15 litros de combustível. No caminho de volta, o 

motorista estava muito cansado e não concluiu a 

viagem, ficando na cidade de Serra Talhada – PE,  

hospedando-se em um hotel para descansar e concluir a 

viagem no dia seguinte. A distância entre Serra Talhada 

e Custódia é de 80 km, ele fez o percurso em 1 hora. 

Quantos litros de combustível foram consumidos pelo 

motorista no trajeto Serra Talhada – Custódia? 
 

A) 12 litros 

B) 8 litros 

C) 9 litros 

D) 15 litros 

E) 10 litros 
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O texto e a imagem abaixo serão usados para resolução 

das questões 22 a 23. 
 

“A CBF investiu R$ 2,2 milhões e bancou um 

programa de padronização dos campos de 43 estádios 

do Brasil. O dinheiro sai do fundo de legado deixado 

pela Fifa nos países que organizam a Copa do Mundo. 

De agosto a novembro, a CBF enviou equipes formadas 

por topógrafos e agrônomos para analisar as dimensões 

e o estado de cada gramado. Antes disso, promoveu 

treinamento sobre os responsáveis pela manutenção dos 

gramados. Com base nesse diagnóstico, a confederação 

está bancando as reformas necessárias.” (Fonte: Site 

Globo Esporte, 12 de Janeiro de 2016) 

 
Novas dimensões do campos de futebol oficiais segundo a FIFA 

Fonte: Site Globo Esporte 

22ª QUESTÃO 

Segundo dados da FIFA, o comprimento deve ter 37m 

a mais que a largura e sua área deve possuir ao todo 

7140m². A partir desses dados, o comprimento e a 

largura do gramado oficial são, respectivamente: 
 

A) 100m e 63m 

B) 357m e 20m 

C) 105m e 68m 

D) 115m e 78m 

E) 238m e 30m 

23ª QUESTÃO 

Segundo a imagem acima e segundo as medidas 

oficiais, a área do círculo central mede (Use π = 3): 
 

A) 1004,67m² 

B) 250,1675m² 

C) 243 m² 

D) 251,1675m² 

E) 200m² 

 

24ª QUESTÃO 

Dado o polinômio 𝑝(𝑥) = 3𝑥³ + 2𝑥² + 𝑎𝑥 + 𝑏 e 

𝑝(−1) = −2 e 𝑝(0) = 6, os valores de 𝑎 e 𝑏 são, 

respectivamente: 
 

A) 5 e 4 

B) 4 e -1 

C) 7 e 6 

D) 7 e -6 

E) -7 e 6 

25ª QUESTÃO 

Uma praça de forma quadrada foi reduzida, da maneira 

indicada na figura abaixo, para dar lugar a uma pista de 

ciclistas com 3m de largura. No final, sua área passou a 

ser de900m
2
.   Qual era a área da praça antes de ser 

feita a pista de ciclistas? 
 

A) 2.700m
2
 

 

B) 180m
2
 

C) 1.089m
2
 

D) 1.296m
2
 

E) 1000m
2
 

26ª QUESTÃO 

A medida do ângulo central indicado por 𝑥 na figura 

abaixo é: 

 

A) 90
o
  

B) 35
o
 

C) 80
o
 

D) 50
o
 

E) 70
o
 

 

27ª QUESTÃO 

Pedro tem uma fábrica de calçados no interior de 

Pernambuco e com a finalidade de aumentar o lucro da 

empresa ele pretende investir 𝑅$ 40.000,00 entre 

pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as 

quantias, nessa ordem, seja 
3

5
. Nessas condições, os 

valores investidos em pesquisa e propaganda serão 

respectivamente: 
 

A) R$ 20.000,00 e R$ 20.000,00 

B) R$ 15.000,00 e R$ 25.000,00 

C) R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00 

D) R$ 5.000,00 e R$ 35.000,00 

E) RS 8.000,00 e R$ 32.000,00 
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QUESTÃO 

Uma companhia telefônica oferece um plano 

residencial em que o cliente pagará mensalmente um 

valor fixo de R$ 48,00 mais 38 centavos por minutos de 

ligação. Nessas condições, quantos minutos de ligação 

um usuário desse plano telefônico poderá realizar ao 

mês, para que o valor da fatura seja exatamente R$ 

219,00? 
 

A) 303min 
B) 400min 
C) 415min 
D) 450min 
E) 500min 

29ª QUESTÃO 

Os professores de Física de uma escola organizaram 

uma competição de lançamento de foguetes caseiros, 

produzidos com garrafas pets e outros produtos de 

baixo custo. O grupo composto por Tiago, Lucas e 

Rafael foi vencedor da competição. A trajetória do 

foguete produzido por esse grupo é representada pela 

lei: 𝑦 = −
1

20
𝑥2 + 2𝑥 (sendo 𝑥 e 𝑦 medidos em 

metros). Dessa forma, a altura máxima atingida por 

esse foguete foi: 
 

A) 50m 

B) 30m 

C) 20m 

D) 25m 

E) 15m 

30ª QUESTÃO 

Trabalhando 6 horas por dia, 2 trabalhadores 

conseguem pintar uma parede de 200𝑚 de 

comprimento em 8 dias. Se o número de horas de 

trabalho diário for reduzida para 4ℎ e o número de 

trabalhadores aumentado para 3, qual o comprimento 

de uma parede de mesma altura que eles conseguirão 

pintar em 10 dias? 
 

A) 300m 

B) 250m 

C) 400m 

D) 150m 

E) 100m 

GEOGRAFIA 

31ª QUESTÃO 

O nosso planeta Terra executa vários movimentos, 

entre eles existem dois mais estudados, o primeiro 

possui um tempo de duração que se aproxima às 24 

horas, produzindo variação de dias e noite, o segundo 

365 dias ou um ano, relacionando se as quatro estações 

do ano.  

Assinale CORRETAMENTE a alternativa com os 

nomes dos respectivos movimentos. 
 

A) Translação e Elíptico  

B) Rotação e Translação  

C) Rotação e Migração  

D) Transumância e Rotação  

E) Sazonal e Retilíneo  

32ª QUESTÃO 

Marque a alternativa INCORRETA sobre o tema 

globalização. 
 

A) O processo levou o desenvolvimento 

tecnológicos nas áreas do transporte, 

comunicação e informática. 
B) A deficiência de empresas multinacionais e 

avanço das estatais.  
C) Expansão da divisão internacional do trabalho ou 

da produção. 
D) Aumento das desigualdades socioeconômicas. 
E) A expansão do sistema capitalista de consumo. 

33ª QUESTÃO 

Analise a charge e marque a alternativa que melhor se 

relaciona com os conhecimentos geográficos:  

 

 
Fonte:https://3.bp.blogspot.com/ChIGK4WvigU/V1YILx3vlOI/AA

AAAAAAAkU/qwikC4cxfCcw9VbBdjmdtII6V6bTXOLMACK4B

/s320/pro.jpg 
 

A) Desmatamento e mudanças climáticas  

B) Reflorestamento e agronegócio 

C) El niño e urbanização  

D) Amazônia e população  

E) Temperatura e religião 
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HISTÓRIA 

34ª QUESTÃO 

Cidadania é a prática de direitos e deveres dos 

indivíduos, dos membros de um Estado. Nesse sentido, 

em seu artigo 5º, a Constituição do Brasil garante que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade (...)”. Desde 

a Antiguidade, a cidadania está relacionada à 

participação política, ou seja, ao direito do cidadão de 

tomar parte nas decisões dos rumos políticos e sociais 

de sua comunidade.  

Como sistema político baseado no poder do povo, a 

democracia nasceu na Grécia Antiga, na cidade de 

Atenas.  

Sobre a cidadania nessa pólis grega, marque a 

alternativa CORRETA. 

 
 

A) Assim como no Brasil atual, todos os habitantes 

eram iguais perante a lei na sociedade ateniense. 
B) Apenas homens maiores de 18 anos e filhos de 

mães e pais atenienses eram cidadãos e 

participavam da vida política ateniense. 

Mulheres, estrangeiros e escravos eram 

excluídos. 
C) Em Atenas, as mulheres tinham um papel de 

destaque na política como membros da 

assembleia popular (Eclésia). 
D) Como alguns países da atualidade, apenas 

estrangeiros eram excluídos da cidadania 

ateniense e não podiam votar. 
E) Apenas os escravos e as mulheres eram 

excluídos na cidadania ateniense. 

35ª QUESTÃO 

"A melhor administração do período holandês foi sem 

dúvida a feita pelo Conde Maurício de Nassau, que 

governou por oito anos o território holandês no Brasil. 

(...) A verdade é que as realizações de Nassau não 

ultrapassaram a cidade do Recife, sem nenhuma 

repercussão no restante da colônia, e que seus 

sucessores não administraram tão bem quanto ele.”  
 

(MESGRAVIS, Laima. História do Brasil Colônia. São Paulo: 

Contexto, 2015).  
 

Sobre o domínio holandês no Brasil, coloque (V) 

Verdadeiro  e (F) Falso e assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

 (  ) As invasões de territórios do Brasil pelos 

holandeses foram resultantes da união das coroas de 

Portugal e Espanha, a União Ibérica, quando o rei 

Felipe II da Espanha passou a proibir a participação das 

cidades holandesas no comércio do açúcar brasileiro. 
 

(    ) A invasão das áreas produtoras de açúcar do Brasil 

foi um investimento da Companhia das Índias 

Ocidentais. Essa empresa financiou, inicialmente, a 

invasão da Bahia em 1625, mas só teve sucesso ao 

invadir Pernambuco em 1630. 
 

(    ) O auge do Brasil Holandês foi durante os oito anos 

da administração do Conde Maurício de Nassau. 

Durante seu governo, Nassau executou importantes 

obras de urbanização da cidade do Recife e incentivou 

o estudo e trabalho de pintores como Franz Post e 

Albert Eckhout, responsáveis por retratar a natureza e 

os habitantes da colônia.  
 

(    ) No plano econômico, Nassau também investiu na 

retomada da indústria do açúcar nos engenhos 

pernambucanos e promoveu a invasão do território de 

Angola, na África.  
 

(  ) A expulsão dos holandeses foi fruto, 

exclusivamente, da ação do exército português após o 

fim da União Ibérica. Com a saída dos holandeses, o 

açúcar brasileiro atingiu o seu auge no mercado 

mundial.  
 

A) V, V, V, V, V 

B) V, F, V, V, F 

C) V, V, V, V, F 

D) F, F, V, V, V 

E) V, V, V, F, F 

36ª QUESTÃO 

Se tu falas muitas palavras sutis 

E gostas de senhas, sussurros, ardis 

A lei tem ouvidos pra te delatar 

Nas pedras do teu próprio lar 

(...) 

E se definitivamente a sociedade 

Só te tem desprezo e horror 

E mesmo nas galeras é nocivo, 

És um estorvo, 

És um tumor, 

A lei fecha o livro, te pregam na cruz 

Depois chamam os urubus 
 

Chico Buarque. “Hino da repressão”, Ópera do 

Malandro (1985) 
 

Acerca da ditadura militar brasileira, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

A) A partir de 1964, com a impossibilidade de 

manifestações políticas democráticas, 

emergiram inúmeras músicas, filmes e peças de 

teatro de protesto; 
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B) Para fugir das ameaças e perseguições, ou 

mesmo como forma de protesto, muitos artistas 

se exilaram, como Caetano Veloso e Gilberto 

Gil; 
C) Alguns artistas acabaram se associando ou 

apoiando movimentos armados e 

revolucionários que combatiam a ditadura 

militar; 
D) O trecho do “Hino da repressão”, anteriormente 

citado, é uma expressão artística que relata as 

perseguições sofridas pelos opositores ao regime 

ditatorial; 

E) O fato de que muitos discos musicais de sucesso 

foram gravados nas décadas de 60 e 70 

evidenciam que a ditadura militar incentivou a 

produção artística. 

CIÊNCIAS 

37ª QUESTÃO 

A imagem abaixo representa o ciclo da água. Marque a 

alternativa que corresponde aos fenômenos indicados 

na imagem: 

 
 

A) 1-evaporação;  2-precipitação;  3-condensação 
B) 1-evaporação;  2-condensação; 3-precipitação 
C) 1-precipitação; 2-transpiração;  3-evaporação 
D) 1-condensação; 2-transpiração; 3-evaporação  
E) 1-condensação; 2- evaporação; 3-transpiração 

38ª QUESTÃO 

O aumento na quantidade de gases envolvidos no efeito 

estufa provoca a intensificação deste fenômeno e, 

consequentemente, a elevação da temperatura média do 

planeta. A essa elevação da temperatura do planeta 

chamamos de: 
 

A) efeito estufa;      
B) eutrofização; 
C) aquecimento global;                    
D) desequilíbrio ecológico; 
E) inversão térmica. 

39ª QUESTÃO 

A mata ciliar é um tipo de vegetação importante para a 

manutenção do equilíbrio ecológico. Sobre essa 

vegetação, analise as afirmativas e marque a alternativa 

CORRETA. 
 

A) As matas ciliares são matas de pequeno 

tamanho, que não precisam ser mantidas e 

preservadas.  
B) As matas ciliares são coberturas vegetais 

encontradas nas margens dos rios e corpos d’ 

água que têm como papel fundamental ajudar a 

proteger o solo e os rios do processo de erosão e 

do assoreamento. 
C) As matas ciliares são um tipo de vegetação que 

pode ser encontrada tanto nas margens dos rios 

como distantes deles, como nas serras por 

exemplo. 
D) As matas ciliares são matas que devem ser 

retiradas, para melhoria das nascentes dos rios. 
E) As matas ciliares são um tipo de vegetação que 

provoca a erosão, causando prejuízo para os rios. 

40ª QUESTÃO 

O Brasil possui uma rica diversidade de vegetação, 

relacionada à sua grande extensão territorial e 

diversidade climática. Cada tipo de vegetação possui 

características particulares, que permitem diferenciá-

las.  

Assinale a alternativa que corresponde ao ecossistema 

brasileiro caracterizado por clima quente e com chuvas 

irregulares, em que as árvores costumam apresentar 

folhas pequenas, que caem na estação seca e presença 

de espinhos. Na fauna, destacam-se os predadores 

como o gavião, pequenos herbívoros roedores como 

preás e cutias.  
 

A) Cerrado 
B) Mata Atlântica 
C) Caatinga 
D) Pantanal 
E) Pampas 

 


