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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. 
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SUBSEQUENTE (Pós-Médio) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa em que a palavra destacada (entre 

aspas) foi CORRETAMENTE empregada.  
 

A) Qualquer assunto relacionado à "sessão" de 

terras compete exclusivamente ao Estado.  
B) A “cessão” terá início a qualquer momento. 
C) A “sessão” indicada é a que tem mais 

mercadorias expostas. 
D) A “sessão” eleitoral funcionará o dia todo. 
E) Não haverá “cessão” de vantagens, caso os 

participantes da “sessão” demorem a decidir. 

 

Analise atentamente os textos a seguir e responda 

às questões 2, 3 e 4: 

 

TEXTO 1 
 

Pau de arara 
(Luiz Gonzaga) 
 

Quando eu vim do sertão, seu moço,  

do meu Bodocó 

A malota era um saco 

e o cadeado era um nó 

Só trazia a coragem e a cara 

Viajando num pau de arara 

Eu penei, mas aqui cheguei (bis) 
 

Trouxe um triângulo, no matolão 

Trouxe um gonguê, no matolão 

Trouxe um zabumba dentro do matolão 
 

Xote, maracatu e baião 

Tudo isso eu trouxe no meu matolão. 

 

TEXTO 2 
 

Último pau de arara 
(Venâncio / Corumba / J. Guimaraes) 

 

A vida aqui só é ruim 

Quando não chove no chão 

Mas se chover dá de tudo 

Fartura tem de montão 
 

Tomara que chova logo  

Tomara meu Deus tomara 

Só deixo o meu cariri  

No último pau de arara  

Só deixo meu cariri 

No último pau de arara 
 

Enquanto a minha vaquinha  

Tiver o couro e o osso 

E puder com o chocalho  

Pendurado no pescoço 
 

Vou ficando por aqui  

Que Deus do céu me ajude 

Quem sai da terra natal  

Em outros cantos não para 
 

Só deixo o meu cariri  

No último pau de arara  

Só deixo meu cariri 

No último pau de arara 

2ª QUESTÃO 

Com base na leitura dos textos, pode-se afirmar que 

eles traduzem, em relação ao sertanejo, uma ideia de 
 

A) persistência    
B) desespero   
C) desapego   
D) revolta  
E) abandono  

3ª QUESTÃO 

Do ponto de vista temático, pode-se afirmar que os 

textos refletem, sobretudo  
 

A) a noção de perda da propriedade como perda da 

própria identidade cultural; 
B) o apego do sertanejo a sua terra natal, sob 

qualquer circunstância; 
C) o desprendimento com que o sertanejo deixa 

para trás a terra e a família;   
D) a dificuldade do sertanejo de adaptar-se à sua 

própria realidade;  
E) os problemas de deslocamento para as cidades 

mais desenvolvidas.  

4ª QUESTÃO 

São aspectos comuns aos textos 1 e 2: 
 

A) a terra, o homem e sua luta pela sobrevivência;   
B) o sertanejo, sua cultura e a dificuldade de levá-la 

a outros contextos; 
C) a fome, a miséria e a desintegração das famílias 

sertanejas em função da estiagem; 
D) a migração obrigatória, motivada pela 

desesperança do sertanejo em dias melhores; 
E) o isolamento geográfico, as variações climáticas 

e a precariedade dos meios de transporte no 

sertão. 

5ª QUESTÃO 

Indique a alternativa em que NÃO haja erro de 

concordância:  
 

A) Terminados as aulas, os alunos viajaram.  
B) Esta maçã está meia podre.  
C) É meio-dia e meia.  
D) Dinheiro, benefícios pessoais, chantagens, nada 

podiam corrompê-lo.  
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E) Ajudou no trabalho amigos e parentes. 

6ª QUESTÃO 

Aponte a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a oração a seguir: 
 

“Se _________ mais tarefas a executar ____________ 

mais elementos na equipe de trabalho”.  
 

A) houvessem / existiria.  
B) houvesse / existiria.  
C) houvessem / existiriam.  
D) houvesse / existiriam.  
E) houvessem / existissem. 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 7, 8 e 9: 
 

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas 

memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 

primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 

Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 

duas considerações me levaram a adotar diferente 

método: a primeira é que eu não sou propriamente um 

autor defunto, mas um defunto autor, para quem a 

campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria 

assim mais galante e mais novo. Moisés, que também 

contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 

diferença radical entre este livro e o Pentateuco.”  
 

(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás 

Cubas) 

7ª QUESTÃO 

Para o autor-personagem, é menos comum: 
 

A) começar um livro por seu nascimento. 
B) não começar um livro por seu nascimento, nem 

por sua morte. 
C) começar um livro por sua morte. 
D) não começar um livro por sua morte. 
E) começar um livro ao mesmo tempo pelo 

nascimento e pela morte. 

8ª QUESTÃO 

A semelhança entre o autor e Moisés é que ambos: 
 

A) escreveram livros. 
B) se preocupam com a vida e a morte. 
C) não foram compreendidos. 
D) valorizam a morte. 
E) falam sobre suas mortes. 

9ª QUESTÃO 

A diferença capital entre o autor e Moisés é que: 
 

A) o autor fala da morte; Moisés, da vida. 
B) o livro do autor é de memórias; o de Moisés, 

religioso. 

C) o autor começa pelo nascimento; Moisés, pela 

morte. 
D) Moisés começa pelo nascimento; o autor, pela 

morte. 
E) o livro do autor é mais novo e galante do que o de 

Moisés. 

10ª QUESTÃO 

Analise os trechos a seguir: 
 

I -  Os donos soltaram os cachorros para que eles 

pudessem passear na fazenda. 

II - Eles soltaram os cachorros quando perceberam 

que foram enganados! 

III - Os cachorros mais ferozes são os que latem 

menos. 

Com base na análise dos trechos, pode-se afirmar que: 
 

A) apenas 1 deles exemplifica a linguagem 

conotativa;  
B) apenas 1 deles exemplifica a linguagem 

denotativa;   
C) todos são exemplos de linguagem denotativa; 
D) todos são exemplos de linguagem conotativa; 
E) 2 deles são exemplos de linguagem conotativa.   

 
 

A charge a seguir serve de base para as questões  11 e 

12. 

 
(Disponível em: http://conexaoambiental.zip.net. Acesso em: 08 de 

nov. de 2017) 

11ª QUESTÃO 

Na gravura, a linguagem verbal apresenta exatamente:  
 

A) quatro substantivos e três verbos;  

B) cinco substantivos e um artigo;  

C) cinco substantivos e três verbos;  

D) quatro substantivos e dois verbos;  

E) cinco substantivos e três preposições. 

 

http://conexaoambiental.zip.net/
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12ª QUESTÃO 

Dadas as afirmativas:  

I -  O tema central da charge é o desmatamento. 

II - O tema central da charge é a importância da 

pesquisa sobre célula-tronco.  

III - Assim como “pesquiSa”, a palavra “sintetiSa” 

grafa-se com “S”. 

IV -  O vocábulo “célula-tronco” é formado pelo 

mesmo processo de “sobressalto”. 
 

Estão CORRETOS 
 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I  apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I e IV, apenas. 

 

A tirinha abaixo serve de base para a questão 13 

 
1                               2 

 

 
3                                4 

Calvin e Haroldo 4/9/2008 

13ª QUESTÃO 

Dadas as afirmativas a seguir, 

I- No segmento “Isso vindo de moleque que quer ir 

de carro(...)”, o pronome demonstrativo “isso” 

faz referência à preocupação de Calvin acerca da 

poluição do ar.  

II- No 3º quadrinho, a expressão “já vai ter batido as 

botas” sugere que a mãe de Calvin não estará 

mais viva para presenciar o belo planeta.  

III- No 4º quadrinho, na fala de Calvin, existe um 

exemplo de pronome pessoal oblíquo na posição 

enclítica.  

IV- O conector “mas” no 3º quadrinho tem valor 

adversativo e pode ser substituído por “todavia” 

sem alteração de sentido.  
 

Verifica-se que está(ão) correta(s) apenas  
 

A) I, II e IV. 

B) I, II e III. 

C) II, III e IV. 

D) I e II. 

E) I e IV. 

 

Texto para as questões de 14 e 15. 

 

 

14ª QUESTÃO 

Todas as alternativas a seguir apresentam alguns 

trechos extraídos do texto, seguido de uma proposta de 

nova redação. Entretanto, em apenas uma delas, a 

substituição de um fragmento pelo outro seria possível, 

pois estaria em conformidade com as regras prescritas 

pela norma-padrão acerca da colocação pronominal, da 

regência e do uso do sinal indicativo de crase. Assinale 

esta alternativa. 
 

A) “Gostaria de ter sido mais útil à minha pátria" 

/ Gostaria de ter sido mais útil à todos . 

B) “Deveria ter sido mais obediente a Deus" 

/ Deveria ter sido mais obediente a minha fé. 

C) “Não deveria ter levado a vida baseando-me no 

que esperavam de mim” / Não deveria ter 

levado a vida me baseando no que esperavam 

de mim.  
D) “(...) ter deixado mais patrimônio aos meus 

descendentes" / ter deixado mais patrimônio as 

pessoas da minha família. 
E) “Gostaria de ter sido mais útil à minha pátria" 

/ Gostaria de ter sido mais útil à meu país.  
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15ª QUESTÃO 

Os desejos da personagem do texto são marcados 

predominantemente pelo emprego de tempo e modos 

verbais:  
 

A) Futuro do presente do indicativo  

B) Presente do subjuntivo  

C) Pretérito do subjuntivo  

D) Futuro do pretérito do indicativo  

E) Imperativo afirmativo  

MATEMÁTICA 

16ª QUESTÃO 

Um vendedor oferece 5% de desconto ao cliente que 

pagar à vista.  Após o cliente comprar uma mercadoria 

que custava R$ 128,00, o vendedor calcula o valor 

resultante da mercadoria após o desconto, obtendo o 

seguinte resultado: 
 

A) 6,40 

B) 7,40 

C) 121,40 

D) 121,60 

E) 123,60 

17ª QUESTÃO 

Um cliente deseja enviar uma encomenda, em formato 

paralelepípedo, por meio de um serviço de encomendas 

para Recife. O preço da encomenda é proporcional ao 

volume da caixa e sua massa. Para uma encomenda 

cujo volume é 6000 cm
3
 e a sua massa 1500 gramas, ele 

pagou R$ 19,90. Caso utilize o mesmo serviço, quanto 

ele pagaria por outra encomenda no mesmo formato, 

com 4500 cm
3
 de volume e 3800 gramas de massa? 

 

A) R$ 35,90 

B) R$ 37,81     

C) R$ 38,63     

D) R$ 39,70 

E) R$ 39, 91 

18ª QUESTÃO 

Uma pessoa usa seu salário da seguinte forma: 1/3 do 

seu salário com alimentação, 1/4 do mesmo com 

moradia e metade do restante com lazer, restando 

apenas R$ 350,00 para aplicar na poupança. Calcule o 

valor do salário recebido por essa pessoa. 
 

A) R$ 1.680,00 
B) R$ 1.690,00 
C) R$ 1.760,00   
D) R$ 1.780,00   
E) R$ 2.600,00 

 

19ª QUESTÃO 

O lucro mensal de uma empresa de fruticultura irrigada 

é dado por L = -x² + 3000x +5000, em que x é a 

quantidade em quilogramas mensal vendida. Os valores 

da quantidade de quilogramas vendidos que 

correspondem ao lucro máximo, bem como o valor do 

lucro máximo valem, respectivamente: 
 

A) 1.500 e 2.255.000,00 

B) 1.500 e 2.775.000,00 

C) 800 e 1.765.000,00 
D) 900 e 1.895.000,00  

E) 1.200 e 2.165. 000,00 

20ª QUESTÃO 

A área da região sombreada abaixo é: 

A) 9𝜋 𝑚² 

 

B) 16𝜋 m² 

C) 36𝜋 𝑚² 
D) 100𝜋 𝑚² 
E) 144𝜋 𝑚² 

21ª QUESTÃO 

Daniel é um agricultor e fez o plantio de 84 mudas de 

capim sorgo ao longo de uma linha reta e distantes 1 

metro uma da outra. Para irrigar esses capins ele enche 

o seu regador em um poço que se encontra na mesma 

reta do plantio, a 10 metros da primeira muda e a cada 

viajem rega 6 mudas.  Iniciando e terminando no poço, 

a distância total que ele terá que caminhar até regar 

todas as mudas é de:  

 
A) 15 metros 
B) 104 metros 
C) 756 metros 
D) 1512 metros 
E) 2268 metros 

22ª QUESTÃO 

Em uma pequena cidade existe, sobre um rio, uma 

ponte de 26 m de comprimento. Três vezes ao dia ela 

abre-se, a partir do seu centro, para dar passagem a 

pequenas embarcações. Com a ponte completamente 

aperta, formam-se um ângulo ∝= 30° e um vão PQ, 

cujo comprimento é:  
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A) 13 m 

B) 3(2 − √3)m 

C) 13(2 − √2)m 

D) 13(2 + √3)m 

E) 13(2 + √2)m 

23ª QUESTÃO 

Seja 𝑥 um ângulo agudo de um triângulo retângulo. Se 

o cos 𝑥 =
3

5
, então o 𝑠𝑒𝑛 𝑥 vale: 

A) 9

25
              

 

D)    
5

4
            

 

B)  
4

5
             

 

E)   
3

  25
 

C)  
5

3
              

 

 

24ª QUESTÃO 

Na figura abaixo o ponto A é o afixo de 𝑧 e o ponto B é 

o afixo de 𝑤. Logo, o afixo de 𝑧 ∙ 𝑤 é o ponto: 
 

 
 

A) C           B) D            C) E            D) F             E) G 

25ª QUESTÃO 

Em uma P.A., o 72° termo vale 672 e o primeiro vale 

33. Dessa forma, a razão dessa P.A. é: 

A) 6           B) 8           C) 9             D) 
71

8
           E) 

71

9
 

GEOGRAFIA 

26ª QUESTÃO 

Sobre a Estrutura da Terra, marque a afirmativa 

INCORRETA. 
 

A) O planeta Terra está em constante transformação 

ou dinâmica, tanto em seu interior quanto na 

superfície, devido a forças endógenas e 

exógenas. 

B) Tempo histórico está vinculado com a história da 

humanidade, esse é medido em dias, meses, 

anos, séculos e milênios, já o tempo geológico 

está ligado a história geológica da Terra medida 

em milhões e bilhões de anos. 
C) A Terra possui a sua estrutura interna dividida 

em três camadas: crosta, manto e núcleo. 
D) A Teoria das Placas Tectônicas é a parte da 

Geologia que trata dos movimentos e das 

mutações da crosta terrestre, das deformações 

devidas às forças internas que sobre ela 

ocorreram e ainda ocorrem. 
E) As rochas são substâncias encontradas na 

natureza, formados por uma composição química 

equilibrada, resultante de milhões de anos de 

processos inorgânicos (ação do calor, pressão, 

etc), exemplo sódio e fosforo. 

27ª QUESTÃO 

Se considerarmos o processo de desenvolvimento do 

capitalismo e suas etapas, podemos dizer que ele foi 

respectivamente: 
 

A) industrial, financeiro, informacional e comercial; 

B) comercial, industrial, financeiro e informacional; 

C) liberal, industrial, informacional e comercial; 

D) financeiro, imperialista, tecnológico e comercial; 

E) comercial, industrial, informacional e financeiro. 

28ª QUESTÃO 

“As cidades são o principal local onde se dá a 

reprodução da força de trabalho. Nem toda melhoria das 

condições de vida é acessível com melhores salários ou 

com melhor distribuição de renda. Boas condições de 

vida dependem, frequentemente, de políticas públicas 

urbanas - transporte, moradia, saneamento, educação, 

saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo, 

segurança. Ou seja, a cidade não fornece apenas o lugar, 

o suporte ou o chão para essa reprodução social. Suas 

características e até mesmo a forma como se realizam 

fazem a diferença”. Fonte: Revista Fórum, número 73, 

agosto de 2013. 
 

Analisando o texto, marque a alternativa CORRETA: 
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A) A cidade é um espaço complexo, onde diversos 

interesses estão em jogo: aqueles que dela 

necessitam para sua reprodução (os trabalhadores) 

e aqueles que dela retiram lucro (os capitalistas). 

B) Somente o poder público tem a missão de 

melhorar a vida nas cidades, possibilitando aos 

que nela vivem uma maior qualidade de vida, com 

plena igualdade de direitos. 

C) As políticas públicas citadas no texto somente 

existem no espaço urbano, pois é nele onde 

surgem as melhores condições salariais e 

habitacionais, acessíveis a todos. 

D) O acesso a bens coletivos urbanos não pode ser 

considerado uma forma de distribuição indireta de 

renda àquela parcela da população que tem na 

cidade o espaço de reprodução de sua força de 

trabalho. 

E) As políticas públicas urbanas surgem da 

necessidade da classe média em proporcionar 

melhores condições de vida a todos que vivem na 

cidade. 

29ª QUESTÃO 

Considerando a vegetação brasileira e suas 

características, assinale a alternativa que relaciona 

corretamente a coluna A e B. 

COLUNA A  
  

1. Mata dos Cocais  

2. Pampa 

3. Mangue 

4.Pantanal  
  

COLUNA B  
  

(    ) Encontrada no sul do país, esse tipo de vegetação é 

constituída principalmente por arbustos, árvores 

pequenas, gramíneas e plantas rasteiras. 
 

(  ) Surge em climas equatorial úmido e equatorial 

semiárido. É lá que surgem os babaçus, árvore típica 

desse local, e outras árvores de grande porte, tais como 

açaí, buriti e carnaúba. 
 

(   ) A vegetação do mangue é constituída por vegetais 

halófilos, os quais compreendem arbustos e plantas que 

apresentam tronco fino e raízes aéreas. 
 

(  ) É nas áreas alagadas que surgem as gramíneas, 

enquanto os arbustos e palmeiras crescem nas áreas 

onde o alagamento acontece de forma ocasional. 
 

A) 4 - 3 - 1 - 2 

B) 2 - 4 - 3 - 1 

C) 2 - 1 - 3 - 4 

D) 3 - 4 - 1 - 2 

E) 1 - 2 - 3 - 4 

30ª QUESTÃO 

Um dos principais tipos de migrações internacionais 

existentes é a chamada “fuga de cérebros”, que 

consiste: 
 

A) na perda de trabalhadores com baixa qualificação 

técnica para países estrangeiros, geralmente mais 

desenvolvidos. 

B) na migração sazonal de pesquisadores 

universitários e estudantes, como em intercâmbios 

e cursos de capacitação. 

C) na adoção de políticas internacionais para facilitar 

o deslocamento dos profissionais de alta 

capacidade e boa formação escolar. 

D) no deslocamento em massa de profissionais 

especializados e de grande conhecimento para 

outros países. 

E) no tráfico internacional de órgãos e pessoas, 

responsável pela morte de muitos imigrantes, 

geralmente ilegais. 

HISTÓRIA 

31ª QUESTÃO 

“A tentativa de implantação da cultura europeia em 

extenso território, dotado de condições naturais, se não 

adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, 

é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante 

e mais rico em consequências. Trazendo de países 

distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, 

nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em 

ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos 

ainda hoje uns desterrados em nossa terra”. 
 

 (HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2014, p. 35).  
 

Como destacado no trecho acima, as origens dos 

problemas sociais brasileiros estão na colonização do 

Brasil implantada pelos portugueses. Sobre as 

características dessa colonização, assinale a opção 

INCORRETA. 
 

A) Exploração dos recursos naturais da terra, como 

o pau-brasil no litoral e as drogas do Sertão, no 

interior do território. 

B) A catequização dos indígenas pelos jesuítas 

como parte do movimento de conversão de 

novos fieis para a Igreja Católica durante a 

Contrarreforma. 

C) A busca de metais preciosos para o 

enriquecimento da Coroa portuguesa. 

D) Incentivo ao tráfico atlântico de africanos 

escravizados como forma de aumentar as rendas 

da Fazenda Real, o lucro dos comerciantes 

portugueses e a oferta de mão-de-obra para os 

engenhos de açúcar. 
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E) Investimento na produção de açúcar, baseada no 

sistema de plantation. Ou seja, sistema baseado 

na monocultura agrícola através da utilização de 

latifúndios e mão-de-obra escrava, e com a 

produção voltada para o mercado interno.  

32ª QUESTÃO 

Após a Primeira Guerra mundial “mesmo os EUA, a 

salvo de guerra e revolução, pareceram próximos do 

colapso. Enquanto a economia balançava, as 

instituições da democracia liberal praticamente 

desapareceram entre 1917 e 1942; restou apenas uma 

boda da Europa e partes da América do Norte e da 

Austrália”. (HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o 

breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995. p.17). 

Acerca desse período catastrófico da história da 

humanidade, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Em contraposição ao capitalismo liberal, 

emergiram neste período modelos político-

econômicos totalitários, como o fascista, o 

nazista ou o soviético; 

B) Mesmo os EUA foram obrigados a repensar sua 

estrutura capitalista e adotaram o estado de bem-

estar social (welfare state); 

C) No Brasil, seguindo as imposições do tempo 

histórico, este período é também marcado pela 

ascensão de um ditador: Getúlio Vargas; 

D) Os EUA não se envolveram em Guerras e 

revoluções durante o período que vai de 1917 e 

1942; 

E) Jamais a humanidade havia testemunhado 

conflitos de tamanha proporção, como foram as 

duas grandes guerras. 

33ª QUESTÃO 

Acerca do “descobrimento do Brasil”, escreveu Frei 

Vicente do Salvador: “Bem quiseram os nossos frades, 

pela facilidade que nisto mostraram para aceitarem a 

nossa fé católica, ficar-se ali, pera os ensinarem e 

batizarem; mas o capitão-mor, que os levava pera 

outra seara não menos importante, se partiu daí a 

poucos dias com eles pera a Índia, deixando ali uma 

cruz levantada como também dois portugueses 

degredados pera que aprendessem a língua, e despediu 

um navio a Portugal de que era capitão Gaspar de 

Lemos com a nova a el-rei D. Manuel que a recebeu 

com o contentamento que tão grande coisa e tão pouco 

esperada merecia” (Vicente do Salvador, frei. História do 

Brasil: 1500-1627. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo, 

1982. p. 57) 

Sobre esse episódio, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Segundo o autor, o objetivo da armada comandada 

por Pedro Alvares Cabral não era vir ao Brasil, 

mas à Índia; 
B) Ao rezarem a primeira-missa no Brasil, no dia 

após o desembarque, foi plantada no litoral uma 

cruz e a própria terra foi inicialmente batizada por 

Santa Cruz. 
C) Durante as três primeiras décadas, o Brasil não foi 

colonizado sistematicamente; 
D) Conforme demonstra o autor, os indígenas eram 

pacíficos e se converteram voluntariamente ao 

catolicismo; 
E) A notícia da descoberta foi levada a el-rei por 

Gaspar de Lemos juntamente com a carta de Pero 

Vaz de Caminha, um diário de bordo com 

registros dos primeiros contatos entre portugueses 

e silvícolas. 

34ª QUESTÃO 

“Não havia ainda Constituição no Brasil; foi D. Pedro I, 

primeiro imperador, que, a 3 de maio de 1823, reuniu 

no Rio de Janeiro os deputados das diferentes 

províncias de seu império para essa tarefa”. (DEBRET, 

Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Tomo 2. São 

Paulo: Círculo do Livro. P.429). 

Sobre o Brasil Império, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Apesar de ter se tornado independente em 1822, 

o Brasil continuou sendo uma monarquia 

administrada por um português; 

B) Como nos EUA, a primeira Constituição escrita 

no Brasil após a independência ainda serve de 

base para a atual Constituição; 

C) Essa primeira Constituição, outorgada em 1824, 

previa amplas liberdades econômicas e políticas, 

além de abolir a escravidão; 

D) O Brasil Império é caracterizado, sobretudo, pela 

relativa estabilidade, já que a Constituição 

escrita atendia aos anseios da população; 

E) O fato de D. Pedro I ter reunido deputados de 

todas as províncias para escreverem a 

Constituição é prova de seu espírito democrático. 

35ª QUESTÃO 

Segundo relatório do Ministério da Fazenda do Brasil, 

publicado no ano de 1946, seria “da essência da 

economia latino-americana, e o Brasil neste conjunto 
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está integrado, certa concentração de esforços na 

exportação de matéria-prima e de gêneros alimentícios, 

bem como na importação de grande variedade de 

artigos manufaturados e de comestíveis 

industrializados” (SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a 

Castello (1930-1964). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

p.104). 

Com base no trecho citado anteriormente, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

A) O trecho evidencia uma postura de dependência 

do Brasil com relação aos países 

industrializados; 

B) A industrialização, de acordo com o Ministério 

da Fazenda daquele momento, não caberia ao 

Brasil; 

C) Eurico Gaspar Dutra, Presidente do Brasil em 

1946, tentava se contrapor à Getúlio Vargas, 

adotando um modelo de desenvolvimento 

liberal; 

D) Até hoje no Brasil, os produtos agropecuários 

representam importantes parcelas de divisas 

arrecadas pelo país; 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

BIOLOGIA 

36ª QUESTÃO 

Por muito tempo, seres que estabeleciam relações de 

parasitismo foram omitidos das teias alimentares, pois, 

acreditava-se que eles teriam pouca influência na 

biomassa do ecossistema. Contudo, em alguns sistemas 

de estuários, ao se medir a biomassa dos parasitas, 

percebe-se que esta se compara à biomassa dos 

predadores que ocupam o topo da cadeia.                     
Adaptado de PRESTON, D.; JOHNSON, P. Ecological 

consequences of parasitismo. Nature Education Knowledge 

3(10):47, 2010. 
 

A respeito dos parasitas e sua importância no 

ecossistema, aponte a alternativa INCORRETA: 
 

A) Dentro das relações estabelecidas, o parasita 

pode atuar como presa. 
B) Parasitas podem atuar na regulação da população 

dos hospedeiros. 
C) O parasitismo constitui uma relação 

interespecífica desarmônica na qual somente 

uma das partes leva vantagem. 
D) Os parasitas sempre levam o hospedeiro à 

morte.  
E) A ascaridíase é uma verminose intestinal 

causada pelo verme Ascaris lumbricoides, um 

tipo de endoparasita. 

37ª QUESTÃO 

Com base nos conhecimentos sobre biotecnologia, 

informe entre as proposições abaixo, a alternativa 

CORRETA. 

A) A utilização de plasmídeos diminui a eficiência 

das técnicas de manipulação do DNA.      
B) As enzimas de restrição são utilizadas para cortar 

a molécula de DNA. 
C) O melhoramento genético clássico consiste na 

transferência do material genético de um 

organismo para outro, permitindo que as 

alterações no genoma sejam previsíveis; já a 

engenharia genética mistura todo o conjunto de 

genes em combinações aleatórias por meio de 

cruzamentos.  
D) Eletroforese em gel é uma técnica pouco 

aplicada, pois dificulta a separação e a 

visualização dos fragmentos moleculares de 

DNA produzidos pela ação das enzimas de 

restrição.    
E) Quanto mais complexo o organismo, maior o 

tamanho de seu genoma. 

38ª QUESTÃO 

O tecido epitelial apresenta várias funções no 

organismo, dentre elas, proteção, revestimento, 

absorção, secreção. Sobre esse tipo de tecido é 

INCORRETO afirmar que: 
 

A) Todo tecido epitelial está apoiado sobre tecido 

conjuntivo.  
B) Não apresentam vascularização.  
C) As glândulas exócrinas fazem parte do tecido 

epitelial de revestimento.  
D) A renovação do tecido epitelial se dá por mitose 

das células epiteliais. 
E) pode ser classificado quanto ao número de 

camadas e ao formato das células, tais como: 

pavimentoso simples e estratificado, cúbico 

simples e estratificado e prismático simples. 

39ª QUESTÃO 

A herança dos tipos sanguíneos do sistema ABO 

constitui um exemplo clássico de alelos múltiplos na 

espécie humana. Considere o cruzamento dos tipos 

sanguíneos AB x AA e aponte a alternativa que 

contempla a CORRETA porcentagem fenotípica 

esperada para a prole.  

A) 25% tipo A e 75% tipo AB 

B) 75 % tipo A e 25% tipo AB 

C) 50% tipo A e 50% tipo AB 

D) 50% tipo A e 50% tipo B 

E) 75% tipo A e 25% tipo B 
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40ª QUESTÃO 

Sobre o sistema urinário humano, são feitas as seguintes 

afirmações: 

I. As vias urinárias são formadas por bexiga, ureteres e 

uretra.  

II. Nos homens, a uretra funciona como via de 

eliminação de urina e de espermatozoides, enquanto 

que nas mulheres, a urina é eliminada pela vagina. 

III. Os ureteres conduzem a urina dos rins para a 

vesícula urinária (bexiga).  

Analisando as proposições podemos afirmar que: 
 

A) Somente a afirmativa I está correta.  

B) Somente a afirmativa II está correta 

C) Estão corretas as afirmativas I e II. 

D) Estão corretas as afirmativas II e III. 

E) Estão corretas as afirmativas I e III. 

QUÍMICA 

41ª QUESTÃO 

Em um laboratório de química, foram encontrados 

cinco recipientes sem rótulo, cada um contendo uma 

substância pura líquida e incolor. Para cada uma dessas 

substâncias, um estudante determinou as seguintes 

propriedades: 

1. Ponto de ebulição 

2. Massa 

3. Volume 

4. Densidade 

Assinale as propriedades que podem permitir ao 

estudante a identificação desses líquidos. 

A) 1 e 2 

B) 1 e 3 

C) 2 e 4 

D) 1 e 4 

E) 2 e 3 

42ª QUESTÃO 

A água potável é um recurso natural considerado 

escasso em diversas regiões do nosso planeta. Mesmo 

em locais onde a água é relativamente abundante, às 

vezes é necessário submetê-la a algum tipo de 

tratamento antes de distribuí-la para consumo humano. 

O tratamento pode, além de outros processos, envolver 

as seguintes etapas: 

I. manter a água em repouso por um tempo 

adequado, para a deposição, no fundo do 

recipiente, do material em suspensão mecânica. 
 

II. remoção das partículas menores, em suspensão, 

não separáveis pelo processo descrito na etapa I. 

III. evaporação e condensação da água, para 

diminuição da concentração de sais (no caso de 

água salobra ou do mar). Neste caso, pode ser 

necessária a adição de quantidade conveniente de 

sais minerais após o processo. 

Às etapas I, II e III correspondem, respectivamente, os 

processos de separação denominados: 
 

A) filtração, decantação e dissolução. 
B) destilação, filtração e decantação. 
C) decantação, filtração e dissolução. 
D) decantação, filtração e destilação. 
E) filtração, destilação e dissolução. 

43ª QUESTÃO 

"Uma blitz de fiscais da ANP (Agência Nacional de 

Petróleo) (...) interditou 19 postos de combustíveis em 

São Paulo (...),14 deles por venda de gasolina 

adulterada." JB, 09/09/98.  

A gasolina, composta basicamente por uma mistura de 

alcanos na faixa de C6 a C12‚ átomos de carbono, pode 

ser facilmente adulterada com substâncias mais baratas 

que ela.  

De acordo com a regra de que "semelhante dissolve 

semelhante", assinale a opção que contém a única 

substância que, ao ser adicionada à gasolina, irá formar 

uma mistura heterogênea. 
 

A) Água D) Benzeno 

B) Hexanol. E) Hexanol 

C) Hexano.   

44ª QUESTÃO 

Os elementos químicos sódio, ferro e fósforo são de 

grande importância para a sociedade, pois possuem 

inúmeras aplicações. Esses três elementos possuem a 

seguinte distribuição eletrônica: 

Na – 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

1
 

Fe – 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

26
 4s

2
 3d

6
 

 P – 1s
2
 2s

2
 2p

6
 3p

3
 

A partir das distribuições eletrônicas acima, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

A) O ferro é um elemento de transição interna. 
B) O fósforo é um elemento pertencente ao grupo 

do nitrogênio. 
C) O sódio é um metal alcalino. 
D) O fósforo é um não metal. 
E) O ferro é um metal. 

45ª QUESTÃO 

Ao dissolver 100 g de NaOH em 400 mL de água, 

obtiveram-se 410 mL de solução. A concentração 

comum dessa solução será igual a: 
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A) 0,2439 g/L. 
B) 0,25 g/L. 
C) 250 g/L. 
D) 243,90 g/L. 
E) 0,2439 g/L. 

FÍSICA 

46ª QUESTÃO 

Quanto equivale cinco sextos de hora? 
 

A) 10 min 
B) 20 min 
C) 35 min 
D) 44 min 

E) 50 min 

47ª QUESTÃO 

Um automóvel se desloca do km 245 até o km 332 de 

uma estrada estadual sempre no mesmo sentido. 

Determine a distância percorrida por ele. 
 

A) 64 km 
B) 87 km 
C) 69 km 
D) 112 km 

E) 23,9 km 

48ª QUESTÃO 

A função horária da posição para o movimento de um 

ponto material é s(t) - 
3

2
 + 

5

2
 t, em que o espaço é medido 

em metros e o tempo em segundos. Estando essa 

partícula em Movimento Uniforme, podemos afirmar 

que a velocidade e a posição inicial do ponto material 

são, respectivamente: 
 

A) 1,5 m/s; 5,2 m. 
B) 2,5 m; 1,5 m/s. 
C) 4,5 m/s²; 5,8 m. 
D) 2,5 m/s; 1,5 m. 
E) 3,4 m/s; 4,3 m. 

49ª QUESTÃO 

Um pequeno bloco de 2,5 kg de massa está apoiado 

num plano inclinado, formando um ângulo rad
6

  com a 

horizontal. Desprezando todos os atritos, calcule a 

aceleração com a qual o bloco desce o plano inclinado. 

Dados: g = 10 m/s² e 
2

1

6



sen . 

 

A) 3 m/s² 
B) 6 m/s² 
C) 5 m/s² 
D) 12 m/s² 
E) 15 m/s² 

50ª QUESTÃO 

Um automóvel parte do repouso e percorre uma 

distância de 10m, com uma aceleração de 2,45 m/s². 

Qual a velocidade final do automóvel? 

A) 7 m/s. 

B) 24,5 m/s. 

C) 4,9 m/s. 

D) 2,45 m/s. 

E) 10 m/s. 

 

 


