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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões de 1 a 4. 
 

 Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. 
Sempre houvera, no planeta do pequeno príncipe, flores 

muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que 
não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. 
Apareciam pela manhã, na relva, e à tarde já murchavam. 

Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se 
sabe de onde, e o principezinho resolvera vigiar de perto o 

pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser 
uma nova espécie de baobá. Mas o arbusto parou de 
crescer e, na sua extremidade, começou então a se formar 

uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento 
de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma 
aparição miraculosa, mas a flor parecia nunca acabar de 

preparar sua beleza, no seu verde aposento. Vestia-se 
lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria 

sair, como os cravos, amarrotada. Ela queria aparecer no 
esplendor da sua beleza. Ah, sim! Era vaidosa. Sua 
misteriosa toalete, portanto, durara alguns dias. E eis que, 

numa manhã, justamente à hora do sol nascer, ela se 
mostrou. (SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O Pequeno 

Príncipe.4. Ed. Rio de Janeiro: Editora Agir, 2006. p. 28 e 29) 

1ª QUESTÃO 

As flores existentes no planeta do pequeno príncipe são 
caracterizadas como “flores muito simples”. Dos trechos 

transcritos a seguir, o único que, no texto, não reforça a 
simplicidade das flores é: 
 

(A)  “não ocupam espaço” 

(B) “ornadas de uma só fileira de pétalas” 

(C) “nem incomodavam ninguém” 

(D) “vigiar de perto o pequeno broto” 

(E) “à tarde já murchavam” 

2ª QUESTÃO 

No trecho “Não queria sair, como os cravos, amarrotada”, 
a palavra em destaque estabelece entre as orações uma 
relação de: 
 

(A) Condição (D)  Consequência 

(B) Causa (E)  Conformidade 

(C) Comparação  

3ª QUESTÃO 

Considere o trecho seguinte: “O pequeno príncipe, que 

assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que 
dali sairia uma aparição miraculosa...” 
 

A palavra “miraculosa” pode ser substituída no texto, sem 

alteração de sentido, por: 
 

(A) Monstruosa 

(B) Milagrosa 

(C) Maravilhosa 

(D) Misteriosa 

(E) Melancólica 

4ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa em que a palavra grifada expressa 
ideia de conclusão. 
 

(A) Apareciam pela manhã, na relva, e à tarde já 

murchavam. 
(B) Mas o arbusto parou de crescer... 

(C) Sua misteriosa toalete, portanto, durara alguns dias. 
(D) E eis que, numa manhã, justamente à hora do sol 

nascer, ela se mostrou.  

(E) E eis que, numa manhã, justamente à hora do sol 
nascer, ela se mostrou. 

 

A tira abaixo serve de base para as questões 5, 6 e 7. 

Leia-a com atenção. 

 
(Disponível em: http:// www.universeforwords.com. Acesso em: 30 

de set de 2015) 

5ª QUESTÃO 

Analisando a fala de Mafalda, é correto afirmar que ela: 
 

(A) Critica o funcionamento dos bancos. 

(B) Compara, em termos de igualdade, a importância 

dos bancos e das bibliotecas. 
(C) Desconhece a importância dos bancos na sociedade. 

(D) Atribui às bibliotecas uma importância superior aos 

bancos. 
(E) Reconhece a importância social e econômica dos 

bancos. 

6ª QUESTÃO 

Na fala de Mafalda, a expressão “o mundo” exerce a 
função sintática de: 
 

(A) Sujeito 

(B) Objeto direto 

(C) Complemento nominal 

(D) Adjunto adnominal 

(E) Aposto 

7ª QUESTÃO 

Observe a reconstrução da fala de Mafalda no enunciado 

que segue: O mundo será maravilhoso quando as 
bibliotecas forem mais importantes que os bancos. 
 

Neste novo enunciado, a expressão grifada estabelece, 

entre as orações, uma relação de: 
 

(A) Condição (D)   Comparação 

(B) Tempo (E)   Causa 

(C) Finalidade  
 

http://www.universeforwords.com/
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Leia o texto a seguir para responder o que se pede: 

1 

 

5 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

Seu doutor me dê licença pra minha história contar. 
Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o meu penar 

Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. 
Eu tinha cavalo bom e gostava de campear. 

E todo dia aboiava na porteira do curral. 
 

      Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 
      ô ô ô ô Boi Fubá. 
 

Eu sou filho do Nordeste, não nego meu naturá 

Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá 
Lá eu tinha o meu gadinho, num é bom nem 
imaginar, 

Minha linda Vaca Estrela e o meu belo Boi Fubá 
Quando era de tardezinha eu começava a aboiar 
 

      Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

      ô ô ô ô Boi Fubá. 
 

Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar, 
Não nasceu capim no campo para o gado sustentar 
O sertão esturricou, fez os açude secar 

Morreu minha Vaca Estrela, já acabou meu Boi Fubá 
Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar 
 

      Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

      ô ô ô ô Boi Fubá. 
 

Hoje nas terra do sul, longe do torrão natá 
Quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, 
As água corre dos olho, começo logo a chorá 

Lembro a minha Vaca Estrela e o meu lindo Boi 
Fubá 

Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar 
 

      Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 
      ô ô ô ô Boi Fubá.        
 

(Patativa do Assaré – Vaca Estrela e Boi Fubá) 

8ª QUESTÃO 

Assinale o grupo de palavras que seguem, 

respectivamente, as mesmas regras de acentuação que as 
seguintes palavras do texto:  
 

HISTÓRIA – TORRÃO – JÁ – FUBÁ 

(A) lápis – sermão – pó – você   
(B) contêiner – vulcão – está – cipó  
(C) secretária – bênção – sofá – chalé  
(D) amáveis – irmão – fé – vovó   
(E) álbum – sótão – pé – sofá  

9ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa que contém a sequência de palavras 

com o mesmo processo de formação que as seguintes: 
 

FILHO–filhinho /CAMPO–descampado /TERRA–enterra  
 

(A) paizão – deslealdade – infiel  

(B) coração – amanhecer – infeliz 

(C) girassol – ilegalmente – desfazer 

(D) meninada – reprovado – embora  

(E) ninho – desenrolado – incapaz  

Texto para as questões 10 e 11: 

 

 

10ª QUESTÃO 

Após ler cuidadosamente a tirinha de Mafalda, observe as 
afirmações sobre o uso dos pronomes oblíquos e marque a 

alternativa que seja verdadeira, levando-se em 
consideração a norma padrão da Língua: 
 

I- Em “Despacha-te, Filipe!”, o pronome veio depois do 
verbo porque não se deve começar frase com pronome 
oblíquo átono. 

II- Em “Não te surpreende que haja vida...”, a palavra 

negativa atrai o pronome oblíquo átono para perto dela. 

III- Em “O que me surpreende é que...”, o uso do pronome 
antes do verbo se justifica pela presença do relativo 
QUE, pois é uma palavra atrativa. 

 

(A) As afirmações I e II estão corretas. 

(B) As afirmações II e III estão corretas. 

(C) As afirmações I e III estão corretas. 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

(E) Nenhuma afirmação está correta. 

11ª QUESTÃO 
 

Analise as afirmações sobre os PRONOMES presentes na 
tirinha de Mafalda e marque a alternativa que faça uma 

afirmação correta, de acordo com a norma padrão da 
Língua: 
 

I- Na frase “...dizem qualquer coisa do ‘mariner’...”, 
o pronome QUALQUER é indefinido e é usado 
quando não se tem certeza do tema da conversa. 

II- No trecho “...que haja vida noutros planetas...”, a 

palavra NOUTROS é a contração da preposição 
EM + o pronome OUTROS. 

III- Quando Mafalda responde “...vida neste 
planeta...”, a escolha do pronome NESTE está 

referindo algo que está próximo dela, que é o 
falante da conversa. 
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(A) As afirmações I e II estão corretas. 

(B) As afirmações II e III estão corretas. 

(C) As afirmações I e III estão corretas. 

(D) Todas as afirmações estão corretas. 

(E) Nenhuma afirmação está correta. 

12ª QUESTÃO 

Assinale a alternativa em que todas as palavras apareçam 
escritas corretamente: 
 

(A) explêndido – ascender – conserto  

(B) pesquiza – previlégio – aja  

(C) escaço – concerto – haja  

(D) espectativa – cumprimento – acender 

(E) prejuízo – projeto – imprescindível  

13ª QUESTÃO 

Na frase “Quem ve cara não ve coração, porque ha 
pessoas sem carater que tem o poder de disfarçar o que 
veem e o que sentem”, quantos acentos precisaríamos 

colocar para que ela ficasse gramaticalmente correta? 
 

(A) 5 acentos circunflexos e 1 acento agudo 

(B) 3 acentos circunflexos e 2 acentos agudos 

(C) 4 acentos circunflexos e 2 acentos agudos 

(D) 4 acentos circunflexos e 1 acento agudo 

(E) 3 acentos circunflexos e 1 acento agudo 

14ª QUESTÃO 

Marque a alternativa em que o uso da crase está 

INCORRETO: 
 

(A) Estou muito cansado porque voltei da festa à pé. 
(B) Aquele novo jogador faz gol à Robinho. 
(C) Obedeci às regras e consegui resultados positivos em 

todo o jogo. 
(D) Eu e minha irmã assistimos à novela na casa da 

vizinha. 
(E) A viagem desse ano será à Bahia. 

15ª QUESTÃO 

Em apenas UMA sentença será necessário o uso da crase. 

Qual é ela? 
 

(A) Dia a dia esperávamos pelas melhoras de nosso 
professor. 

(B) A pobre moça ficou a esperar pelo príncipe encantado 
durante toda a vida. 

(C) O passeio foi mais legal porque fizemos o trajeto 

quase todo a cavalo. 
(D) A pobre moça ficou a espera de um príncipe 

encantado durante toda a vida. 
(E) Chamaram a menina mais alta para desfilar. 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
 

16ª QUESTÃO 

Um grupo de 4 professores levaram 9 dias para corrigir as 

provas da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas). Considerando a mesma proporção, 
quantos dias levarão 3 professores para corrigir as mesmas 

provas? 
 

(A) 5 dias (D)   8 dias 
(B) 6 dias (E)   12 dias 
(C) 7 dias  

17ª QUESTÃO 

Ao utilizar um ferro elétrico 30 minutos por dia, durante 

20 dias, o consumo de energia é de 10 kWh. Qual será o 
consumo do mesmo ferro elétrico se ele for usado 45 

minutos por dia, durante 28 dias? 
 

(A) 14 kWh (D)  26 kWh 

(B) 18 kWh (E)   30 kWh 

(C) 21 kWh  

18ª QUESTÃO 

Paulo e Maria são casados e foram com seu filho Felipe 

em uma farmácia no centro da cidade. Chegando lá, 
encontraram uma velha balança com defeito que só 
indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim, 

eles se pesam dois a dois e obtêm as seguintes marcas:  
 

 Paulo e Felipe pesam juntos 78 kg; 

 Paulo e Maria pesam 127 kg; 

 Maria e Felipe pesam 61 kg. 
 

Podemos afirmar que: 
 

(A) Maria pesa 58 Kg 
(B) Cada um deles pesa menos que 60 kg 
(C) Maria é a mais pesada dos três 
(D) Paulo pesa 61 Kg 
(E) Paulo é mais pesado que Maria e Felipe juntos   

19ª QUESTÃO 

Ao completar quinze anos, Ana Maria pediu de presente 
ao seu pai um Tablet que estava na promoção e poderia ser 

pago em três prestações. Na primeira prestação, ele pagou 
a metade do valor do Tablet, na segunda prestação, a terça 
parte e na última, R$ 80,00. Qual o valor total desse 

Tablet? 
 

(A) R$ 240,00 (D)  R$ 520,00 

(B) R$ 320,00 (E)   R$ 560,00 

(C) R$ 480,00   

20ª QUESTÃO 

Os alunos concluintes do Curso de Licenciatura em 
História organizaram sua festa de formatura, devendo cada 

um contribuir com R$ 480,00 para as despesas. Como 
cinco alunos deixaram a Universidade antes da 
arrecadação e as despesas permaneceram as mesmas, cada 

um dos estudantes restantes teria de pagar R$ 120,00 a 
mais. No entanto, o Reitor, para ajudar, colaborou com R$ 
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2000,00. Dessa forma, cada aluno participante da festa 
pagou: 
 

(A) R$ 360,00 (D  R$ 600,00 
(B) R$ 500,00 (E)  R$ 620,00 
(C) R$ 540,00  

21ª QUESTÃO 

Em Petrolina, foi feita uma pesquisa sobre o meio de 

transporte mais utilizado pelos alunos para chegarem ao 

IF Sertão. Dos entrevistados, 120 responderam que vão 

de carro, 280 responderam que vão de ônibus, e 70 

estudantes utilizam as duas opções de meio de 

transporte. Quantos alunos foram entrevistados? 
 

(A) 330  (D)  520 
(B) 470 (E)  530 
(C) 490  

22ª QUESTÃO 

Um comerciante contratou um advogado para defendê-lo 
em uma causa avaliada em R$ 28000,00. Findado o 

processo, o advogado conseguiu receber 70% dessa 
referida causa e cobra 15% da quantia recebida, a título de 

honorários. A quantia, em reais, que o comerciante 
recebeu, descontada a parte do advogado, foi: 
 

(A) R$ 13600,00 (D)   R$ 16660,00 
(B) R$ 15600,00  (E)    R$ 16720,00 
(C) R$ 16540,00   

23ª QUESTÃO 

Em uma classe do Segundo Ano do Médio Integrado em 
Segurança do Trabalho, 14 alunos foram aprovados em 

Português, 19 em Matemática, e 10 nas duas disciplinas. É 
correto afirmar que nessa classe: 
 

(A) 21 alunos foram aprovados em Português ou 

Matemática   
(B) 9 alunos foram aprovados somente em Matemática   

(C) 6 alunos foram aprovados somente em Português  

(D) 14 alunos foram reprovados nas duas disciplinas  

(E) 12 alunos foram aprovados Português e Matemática 

24ª QUESTÃO 

Três empresas aéreas disponibilizam, para seus clientes, 

voos partindo de Petrolina com destino a São Paulo. Na 
primeira empresa, a viagem ocorre a cada 4 dias; na 
segunda, a cada 2 dias; e na terceira, a cada 3 dias. Se os 

três aviões partirem juntos no dia 09/02/2016, então eles 

irão partir juntos novamente, com destino a São Paulo, 
em: 
 

(A) 13/02/2016 (D)  05/03/2016 

(B) 18/02/2016 (E)  06/03/2016 

(C) 21/02/2016   

25ª QUESTÃO 

Paulinho estava estudando para a prova do IF Sertão - PE 
e sua mãe lhe propôs um desafio: descobrir o número cujo 

dobro, subtraindo 4, resulte  na raiz quadrada de 169. Esse 
número é: 

 

(A) 8,5 (D)   10,5 
(B) 9 (E)   12 
(C) 10  

26ª QUESTÃO 

Se (x – y)
2
 – (x + y)

2
 = - 8, então x . y é igual a: 

 

(A)  0  (D) 2 

(B) -1  (E) 4 

(C) -2    

27ª QUESTÃO 

Em uma avaliação de Matemática com 20 questões de 
Aritmética e 30 de Geometria, Maria acertou 60% das 

questões de Geometria e 70% do total de questões. Qual o 
percentual das questões de Aritmética ela acertou? 
 

(A) 10% (D)  65% 
(B) 17% (E)  85% 
(C) 30%  

28ª QUESTÃO 

Um poste projeta uma sombra de 8 m no mesmo instante 
em que uma haste de 2 m projeta uma sombra de 80 cm. A 
altura do poste é: 
 

(A) 0,2 m (D)  20 m 
(B) 320 cm (E)  200 m 
(C) 20 cm  

29ª QUESTÃO 

Um retângulo tem 30 cm
2
 de área e 22 cm de perímetro. O 

valor de sua base e sua altura é respectivamente: 
 

(A) 11 cm e 11 cm (D)  17 cm e 5 cm 

(B) 10 cm e 3 cm (E)  15 cm e 2 cm 

(C) 6 cm e 5 cm  

30ª QUESTÃO 

A área de um quadrado inscrito em um círculo de 6 cm de 
raio é: 
 

(A) 12 cm
2 
 (D)  272 cm  

(B) 36 cm
2
 (E)   72 cm

2
 

(C) 18 cm
2
  

GEOGRAFIA 

31ª QUESTÃO 

Nosso planeta ainda não se resfriou totalmente. Dos 6.400 

quilômetros, aproximadamente, que separam a superfície 
da terra de seu núcleo, o ser humano perfurou cerca de 12 
quilômetros. Da superfície para o interior do planeta, a 

cada 33 metros de profundidade das camadas superficiais, 
há um aumento médio de 1º C na temperatura, que é 

chamado de grau geotérmico. Os elementos que 
constituem a Terra foram se agrupando em camadas 
concêntricas com diferentes composições químicas, 

segundo seu peso e densidade.  
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Das alternativas a seguir identifique a única correta sobre 
as camadas terrestres. 
 

(A) O Sima corresponde à camada externa da crosta. 

Nessa camada, predominam as lavas vulcânicas, 
sendo o silício e a magnetita os principais minerais 
presentes. 

(B) Núcleo ou NIFE, com espessura de 3 km, apresenta 
densidade muito elevada, e sua parte externa é 
sólida. 

(C) O magma corresponde à parte que vem em seguida 
ao Sial e nele predominam rochas basálticas, além 

dos minerais de silício e de magnésio. 
(D) O manto apresenta um comportamento plástico e se 

situa logo abaixo da litosfera, que flutua sobre ela, e 

é responsável pela existência de grande parte dos 
movimentos da crosta terrestre. 

(E) Tanto entre a crosta e o manto como entre o manto e 

o núcleo existem zonas intermediárias de separação, 
as chamadas descontinuidades. Entre a crosta e o 

manto há a descontinuidade de Gutenberg, e entre o 
manto e o núcleo, existe a descontinuidade de 
Mohorovicic. 

 
32ª QUESTÃO 

Com mais de 8,5 milhões de km², o Brasil é o maior país 
da América do Sul e da região da América Latina, sendo o 

quinto maior do mundo em área territorial (equivalente a 
47% do território sul-americano). 

 
Com base nos seus conhecimentos sobre a extensão e a 
localização do território brasileiro, marque a alternativa 

incorreta: 
 

(A) Os únicos países que o Brasil não faz fronteira é o 

Chile e o Equador. 
(B) A leste o Brasil possui limites com o Oceano 

Atlântico. 

(C) O Brasil é um país localizado parcialmente no 
hemisfério ocidental. 

(D) A nossa maior linha de fronteira é com a 

Venezuela. 
(E) Na América do Sul, o território brasileiro está 

localizado na porção centro-oriental. 

33ª QUESTÃO 

Em razão das diferentes características físicas que 
apresenta, a Região Nordeste é dividida em quatro sub-

regiões: meio-norte, zona da mata, agreste e sertão. 
Compreender as peculiaridades das sub-regiões 
nordestinas é de fundamental importância para a análise 

das relações sociais ali estabelecidas, que refletem 
diretamente nas atividades econômicas desenvolvidas. 

Observando as características naturais, econômicas, 
sociais e políticas de cada uma das sub-regiões nordestinas 
é correto afirmar. 
 

(A) Agreste – corresponde à área de transição entre o 

sertão semiárido e a zona da mata, úmida e cheia de 
brejos. Essa sub-região é composta pelos estados do 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Piauí, Sergipe e Bahia. A principal 
atividade econômica nos trechos mais secos do 

agreste é a pecuária intensiva; nos trechos mais 
úmidos é a agricultura de subsistência e a pecuária 
de corte. 

(B) Zona da Mata – também conhecida como Litoral 
Continental, essa sub-região compreende uma faixa 

litorânea de até 200 quilômetros de largura que se 
estende do Ceará ao sul da Bahia. Apresenta a 
maior concentração populacional do Nordeste e é a 

sub-região mais urbanizada. O clima é tropical 
úmido e o solo é fértil em razão da regularidade de 
chuvas. A vegetação natural é o mangue, em todo 

litoral da sub-região. O cultivo da cana de açúcar é 
a principal atividade econômica praticada na Zona 
da Mata. 

(C) Meio-norte – é uma faixa de transição entre a 
Amazônia e o sertão semiárido do Nordeste, é 

composta pelos estados do Maranhão e oeste do 
Piauí. A vegetação natural dessa área é a mata de 
cocais, carnaúbas e babaçus, em sua maioria. 

Apresenta índices pluviométricos maiores a oeste. É 
uma região economicamente muito desenvolvida, 
prevalece o extrativismo vegetal praticado na mata 

de cocais remanescente (babaçu), agricultura 
tradicional de algodão, cana de açúcar e soja, além 

da pecuária intensiva. 

(D) Sertão – é uma extensa área de clima semiárido, 
conhecido como “Polígono das Secas”. 

Compreende o centro da Região Nordeste, está 
presente em quase todos os estados. Essa sub-região 
nordestina possui o menor índice demográfico da 

Região. Os índices de pluviosidade são baixos e 
irregulares, com a ocorrência periódica de secas. A 
vegetação típica é a caatinga. 

(E) O Polígono abrange todos os Estados nordestinos, 
além da área de atuação da Adene em Minas 

Gerais, com 121.490,9 km², e compreende as áreas 
sujeitas repetidamente aos efeitos das secas. Já o 
Semiárido ocupa 841.260,9 km² de área no 

Nordeste, nas regiões do Agreste e Sertão 
nordestinos e outros 54.670,4 km² em Minas Gerais 
e caracteriza-se por apresentar reservas 

insuficientes de água em seus mananciais, nas 
regiões do Agreste e Sertão Nordestinos. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOXyevimsgCFQw2PgodHMEOYA&url=http://geomundogeo.blogspot.com/2013/06/mapas.html&psig=AFQjCNHRE5OgBM86z14jxmEvgxV4UzcyGg&ust=1443565532008574
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HISTÓRIA 

 

Observe a imagem abaixo: 
 

 
A Criação de Adão, detalhe do afresco da Capela Sistina, pintando 

por Michelangelo Buonarroti, (1508-151). 

34ª QUESTÃO 

O afresco da Capela Sistina, pintado por Michelangelo 
Buonarroti, pode servir de representação para uma teoria 
da origem humana. Qual é alternativa que corresponde a 

essa teoria? 
 

(A) A Teoria do criacionismo. 

(B) A Teoria do Evolucionismo. 

(C) A Teoria das Aleutas. 

(D) A Teoria do Big Bem. 

(E) A Teoria do Estreito de Bering. 

35ª QUESTÃO 

Em 1630 a 1654 a Colônia do Brasil esteve sob o domínio 
dos holandeses. Qual alternativa abaixo não é 

característico do período: 

(A) Desenvolvimento cultural e científico com a chegada 
de artistas como Frans Proust, Albert Eckhout. 

(B) Combate aos quilombos no governo de Maurício de 
Nassau. 

(C) Liberdade religiosa na colônia. 
(D) Perseguição aos cristão-católicos. 
(E) A construção da Cidade Maurícia no Recife. 

36ª QUESTÃO 

O dia 1º de maio é celebrado como o dia do trabalhador 
em vários países do mundo, e não somente no Brasil. Esta 
data remonta o ano de 1886 na industrializada cidade de 

Chicago. No dia 1º de maio, milhares de trabalhadores 
foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, 
entre elas, a redução da jornada de trabalho de treze para 

oito horas diárias. Neste mesmo dia ocorreu nos Estados 
Unidos uma grande greve geral dos trabalhadores. No 
Brasil, as leis trabalhistas em relação regulamentação dos 

sindicatos, da jornada de trabalho das crianças e das 
mulheres foram pensadas a partir da década de 1930. 

Assinale a alternativa que corresponde a este governo: 

(A) Governo de Prudente de Morais. 

(B) Governo de Luís Inácio Lula da Silva. 

(C) Governo de Juscelino Kubistchek. 

(D) Governo de Campus Sales. 

(E) Governo de Getúlio Vargas. 

CIÊNCIAS 

37ª QUESTÃO 

A sequência a seguir representa os níveis de organização 
de um ser vivo. Indique a alternativa cujos termos 
substituem corretamente os números 1, 2 e 3. 
 

Célula → (1) → (2) → (3) → Organismo 
 

(A) 1- sistema, 2- tecido, 3- órgão. 
(B) 1- órgão, 2- sistema, 3- tecido. 
(C) 1- tecido, 2- sistema, 3- órgão. 
(D) 1- órgão, 2- tecido, 3- sistema. 
(E) 1- sistema, 2-órgão, 3- tecido. 

38ª QUESTÃO 

As alternativas abaixo representam problemas 

relacionados aos processos de coleta e descarte 

inadequado do lixo nos centros urbanos, exceto: 
 

(A) Proliferação de roedores, insetos e outros vetores de 

doenças nos lixões; 
(B) Contaminação do solo e do lençol freático por 

chorume; 
(C) Construção de aterros sanitários; 
(D) Depósitos a céu aberto (lixões); 
(E) Acúmulo de materiais não biodegradáveis. 

39ª QUESTÃO 

A manutenção, preservação e replantio das áreas de mata 

ciliar constituem importantes ações para: 
 

(A) Dispor de uma reserva para extrativismo sustentável; 
(B) Que futuras construções urbanas estejam localizadas 

em ambiente arborizado; 
(C) Um aumento na biodiversidade vegetal, que deve 

ocorrer também com a introdução de espécies 

exóticas; 
(D) Obtenção de uma área apropriada para alimentar os 

rebanhos; 
(E) Manter a proteção natural dos rios. 

40ª QUESTÃO 

O húmus melhora as propriedades físicas do solo, 
promovendo a libertação de nutrientes lentamente, 

tornando a adubação mais eficaz e duradoura. Essa 
substância resulta do (a): 
 

(A) Decomposição das rochas. 
(B) Uso de fertilizantes químicos. 
(C) Acumulação de sedimentos minerais. 
(D) Decomposição de restos de seres vivos. 
(E) Da erosão do solo provocada pela água. 

 

 

 

 


