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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões 1 e 2 
 

 

1ª QUESTÃO 

A fala de Garfield, no terceiro quadrinho, permite inferir 

que: 
 

(A) Os animais são superiores aos homens. 

(B) Existe incoerência entre o julgamento feito por Jon 

e suas próprias ações. 
(C) O gato se sente ofendido por ser ele um animal.  

(D) Jon não gosta de animais felinos. 

(E) É inevitável a relação entre homens e animais. 

2ª QUESTÃO 

Considere a fala do 1º quadrinho: “Eu odeio filmes em que 

os leões comem os homens”. 

O conectivo “em que” pode ser substituído, sem alteração 

de sentido, por: 
 

(A) quando (D) cujos 

(B) onde (E) dos quais 

(C) nos quais   

Temos, a seguir, um fragmento do conto Uma 

Esperança, de Clarice Lispector. Leia-o com atenção 

para responder às questões de 3 a 5. 

Aqui em casa pousou uma esperança, não a 

clássica que tantas vezes verifica-se ilusória, embora 

mesmo assim nos sustente sempre, mas a outra, bem 

concreta e verde: o inseto.  

Houve um grito abafado de um dos meus filhos: 

- Uma esperança! E na parede bem em cima de 
sua cadeira! - Emoção dele que também unia em uma só 

as duas esperanças, já tem idade para isso. Antes surpresa 

minha: esperança é coisa secreta e costuma pousar 

diretamente em mim sem ninguém saber, e não acima de 

minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era 

indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia 

ser. 

-Ela quase não tem corpo, queixei-me. 

-Ela só tem alma, explicou meu filho. E como 

filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa 

que ele falava das duas esperanças.[...]  
 

LISPECTOR, Clarice. In Felicidade Clandestina, 1998. 

 

3ª QUESTÃO 

No trecho “Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava 

ela, e mais magra e verde não podia ser”, a palavra em 

destaque equivale, semanticamente, a: 
 

(A) Que não apresenta dúvida. 

(B) Que não se pode ver 

(C) Que não se pode descrever 

(D) Que não permite modificação 

(E) Que não se pode discutir. 

4ª QUESTÃO 

No trecho “não a clássica que tantas vezes verifica-se 

ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre”, o 

conectivo em destaque estabelece entre as orações uma 
relação de: 
 

(A) adversidade. (D) consequência 

(B) conclusão (E) concessão 

(C) condição   

5ª QUESTÃO 

Ao longo do texto a narradora se surpreende com o filho e 

emite opinião sobre  ele, o que pode ser exemplificado com 

o trecho grifado em: 
 

(A) Houve um grito abafado de um dos meus filhos. 
(B) “Emoção dele que também unia em uma só as duas 

esperanças, já tem idade para isso.” 
(C) “Emoção dele que também unia em uma só as duas 

esperanças, já tem idade para isso.” 
(D) “descobri com surpresa que ele falava das duas 

esperanças”. 
(E) “descobri com surpresa que ele falava das duas 

esperanças”. 

6ª QUESTÃO 
 

 
Fonte: 

http://aambiental1.blogspot.com.br/search/label/Meio%20Ambiente?

max-results=2016 
 

Considerando a imagem acima em relação à ideia central do 

texto, pode-se afirmar: 
 

(A) Esquecendo-se de que faz parte da natureza, o homem, 

num processo de involução, destrói, impunimente, o 

meio ambiente, condenando a própria gênese. 

http://aambiental1.blogspot.com.br/search/label/Meio%20Ambiente?max-results=2016
http://aambiental1.blogspot.com.br/search/label/Meio%20Ambiente?max-results=2016
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(B) É da natureza humana causar dano ambiental, e essa 

relação tem se perpetuado em todo o planeta. 
(C) As nações estão unidas em torno de um tribunal que 

não pode punir o homem pelos danos ambientais, por 

se tratar de um comportamento natural. 

(D) Pesquisas ambientais mostram que a contaminação da 

água é o elemento mais evidente na relação do homem 

com o meio ambiente. 
(E) É sinal de regressão humana a destruição ambiental, e 

a instituição de um tribunal mundial para punir tal 

prática se faz necessário. 

7ª QUESTÃO 

 
 

Cleidenilson da Silva, de 29 anos, negro, jovem e favelado 

como a imensa maioria das vítimas de nossa violência, foi 

linchado após assaltar um bar em São Luís, no Maranhão. 

Se em 1815, a multidão assistia, impotente, à barbárie, em 

2015 a maciça maioria aplaude a selvageria - literalmente - 

como no subúrbio de São Luís - ou pela internet.    
Fonte:http://extra.globo.com/noticias/rio/extra-conquista-premio-

esso-com-capa-do-tronco-ao-poste-sobre-linchamento-no-maranhao-

17822026.html Acessado em 30 de outubro de 2016. 
 

Considerando a estratégia utilizada pelo autor da capa do 

jornal Extra, pode-se afirmar, do ponto de vista da coesão e 

da coerência textuais: 
 

(A) A relação entre os dois cenários expostos na capa se 

dá somente no campo da semântica, sem uso expresso 

de termos coesivos. 
(B) Os termos “tronco” e “poste” fazem a coesão 

temporal no texto, que é fortalecida pelos aspectos de 

coerência semântica contidos nos elementos não 

verbais. 
(C) As ideias expressas nos termos verbais da capa se 

contradizem, por tratarem de épocas distintas. 
(D) Os aspectos semânticos dos elementos não verbais 

dificultam a compreensão da notícia pelo leitor do 

jornal. 
(E) Há independência dos termos verbais na construção 

do texto; a relação de interdependência se dá, apenas, 

entre os elementos não verbais. 
 

 

 

 

 

8ª QUESTÃO 

 
Marque o item que avalia corretamente a semântica da 

expressão destacada da imagem acima: 
 

(A) O termo “mais” do último quadrinho possui uma 

relação semântica de intensidade sobre a palavra 
(B) O termo “se” traz, no contexto da imagem, semântica 

de causa. 
(C) O elemento do último balãozinho tem semântica 

consecutiva em relação ao segundo. 
(D) O trecho “com aquele garboso oficial” expõe 

semântica comparativa. 
(E) A forma verbal “fico pensando” indica uma locução 

cujo verbo principal transmite semântica de modo. 

9ª QUESTÃO 

Leia as afirmações abaixo: 
 

I- Ok, ironia é um tipo de mentira. Mas é uma mentira 

com fins específicos. É uma mentira política. 

II- Posso brincar disso em casa? 

III- Acho que te falta humildade. 
 

Com relação à construção dos enunciados verbais, 

podemos identificar que: 
 

(A) A frase III possui um período simples.  

(B) A frase I possui um período composto. 

(C) A frase II não possui sujeito por se tratar de uma 

pergunta. 
(D) A frase I possui quatro períodos simples. 

(E) A frase II possui um sujeito oculto, implícito. 

10ª QUESTÃO 

 
Capa do Jornal de Santa Catarina, na Copa do Mundo 2014. 

www.jornaldesantacatarina.com.Acessado em 29 de outubro de 2016 

http://extra.globo.com/noticias/rio/extra-conquista-premio-esso-com-capa-do-tronco-ao-poste-sobre-linchamento-no-maranhao-17822026.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/extra-conquista-premio-esso-com-capa-do-tronco-ao-poste-sobre-linchamento-no-maranhao-17822026.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/extra-conquista-premio-esso-com-capa-do-tronco-ao-poste-sobre-linchamento-no-maranhao-17822026.html
http://www.jornaldesantacatarina.com/
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Considerando o fato tratado na capa jornalística abaixo, 

analise a intencionalidade do autor e a estratégia utilizada 

por ele, para dar a informação e opinar sobre ela. 
 

(A) As taças esvaziando fala da paciência do brasileiro 

com os problemas sociais e políticos atuais. 
(B) Na mensagem única, os brasileiros teriam bebido 

para ‘afogar as mágoas’ pela derrota. 
(C) O termo “ressaca” é uma marca interdiscursiva com 

a cultura do brasileiro, expressa na capa. 
(D) A intenção do autor é indicar, com a alusão à 

Alemanha, feita pelas taças de cerveja, os sete gols 

com que o time do Brasil foi retirado da Copa de 

2014. 
(E) Os termos não verbais não têm importância para o 

centro da mensagem. 

11ª QUESTÃO 

Com relação a classificação das palavras na frase “Sim, 

mas além disso...” podemos dizer que há respectivamente: 
 

(A) Conjunção – conjunção – advérbio – pronome 

(B) Advérbio – conjunção – advérbio – pronome 

(C) Conjunção – preposição – conjunção – advérbio 

(D) Advérbio – advérbio – pronome – conjunção 

(E) Advérbio – conjunção – preposição – pronome 

Texto para as questões de 12 a 15 

FUNERAL DO LAVRADOR 
 

Esta cova em que estás com palmos medida 

É a conta menor que tiraste em vida 

É de bom tamanho nem largo nem fundo 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

Não é cova grande, é cova medida 

É a terra que querias ver dividida 

É uma cova grande pra teu pouco defunto 

Mas estarás mais ancho que estavas no mundo 

É uma cova grande pra teu defunto parco 

Porém mais que no mundo te sentirás largo 

É uma cova grande pra tua carne pouca 

Mas a terra dada, não se abre a boca 

É a conta menor que tiraste em vida 

É a parte que te cabe deste latifúndio 

É a terra que querias ver dividida 

Estarás mais ancho que estavas no mundo 
 

(CABRAL, João Cabral. Morte e Vida Severina) 

12ª QUESTÃO 

Podemos interpretar o verso “Mas a terra dada, não se 

abre a boca” como: 
 

(A) Uma forma bonita de dizer que a terra que o 

lavrador ganha para o cultivo não pode ser 

questionada. 
(B) Uma mensagem de que se o lavrador ficar calado 

poderá receber uma terra prometida para trabalhar. 
(C) Um modo de expressão que comunica que a terra 

mencionada é a cova e que o lavrador não poderá 

mais reivindicar nada, pois já está morto.  

(D) Uma maneira de dizer que a terra dada é um 

latifúndio e não abrir a boca significa que o lavrador 

está satisfeito. 
(E) Uma forma de dizer que o lavrador recebeu uma 

terra para plantar, mas que não usufrui dos frutos 
dela. 

 

 

Vocabulário:  
ancho – largo, espaçoso, amplo; (fig.) vaidoso, cheio de si  

parco – que economiza, poupador; não abundante, sóbrio 

13ª QUESTÃO 

Pode-se afirmar que o texto Funeral do Lavrador:  
 

(A) apresenta um “eu lírico” falando com um lavrador 

antes da morte.  
(B) retrata, poeticamente, o problema da violência no 

campo.  
(C) expressa o drama do homem do campo, que não tem 

direito à terra nem quando morre.  
(D) mostra que a cova dentro do latifúndio é um prêmio 

ao lavrador pelo seu trabalho.  
(E) sugere que, na morte, o lavrador estará em melhor 

condição do que na vida. 

14ª QUESTÃO 

“É uma cova grande pra teu defunto parco/ Porém mais 

que no mundo te sentirás largo”. Neste verso, de acordo 

com os padrões linguísticos da norma culta, podemos dizer 

que: 
 

(A) “Grande”, “parco” e “largo” exercem a função de 

adjetivos.  
(B) O trecho “pra teu pouco defunto”, para a norma 

culta, é considerado correto. 
(C) Para a correção gramatical destes versos, o 

adverbio “mais” deveria ser substituído por “mas”. 
(D) “Porém” é uma interjeição que nos passa a ideia de 

complemento. 
(E) No trecho “te sentirás largo”, para obedecer a 

norma padrão, deveria ser trocado por “tu sentirás” 

largo.  

15ª QUESTÃO 

A frase “Estarás mais ancho que estavas no mundo” 

possui o verbo “estar” conjugado em dois tempos distintos. 

São eles: 
 

(A) Futuro do pretérito e pretérito perfeito. 
(B) Futuro do presente e pretérito imperfeito. 
(C) Pretérito mais-que-perfeito e pretérito perfeito. 
(D) Futuro do pretérito e pretérito imperfeito. 
(E) Futuro do presente e pretérito perfeito.  
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MATEMÁTICA 

16ª QUESTÃO 

Uma fábrica produziu, em março de 2016, 680 pares de 

tênis que serão utilizados em competições esportivas e no 

mês seguinte, a produção foi de 720 pares do mesmo 

produto. Considerando que a produção mensal dessa 

fábrica vem apresentando crescimento em progressão 
aritmética, então quantos pares serão produzidos até 

novembro de 2016? 
 

(A) 960 pares 
(B) 1040 pares 
(C) 6480 pares 
(D) 7560 pares 
(E) 8640 pares 

17ª QUESTÃO 

Um tonel de forma cilíndrica está cheio de vinho, as 

dimensões do mesmo são 5 m de raio e 9 m de altura. 

Deseja-se armazenar a mesma quantidade desse vinho em 

tonéis menores, também em forma de cilindro circular reto, 

com raio igual a 50 cm e altura igual a 2 m. Quantos tonéis 

menores serão necessários?  
 

(A) 400                 (D) 445                
(B) 450                 (E) 440 
(C) 455                   

18ª QUESTÃO 

Um professor de matemática elaborou uma prova com 

duas questões e aplicou em sua turma do 1º Ano do Ensino 

Médio, que é composta por 40 alunos. Ao realizar a 

correção, constatou-se que 15 alunos acertaram as duas 

questões, 20 acertaram a 1º questão e 19 acertaram a 2º 

questão. Qual o percentual que representa o número de 

alunos que erraram as duas questões? 
 

(A) 15% (D) 35% 
(B) 20% (E) 40% 
(C) 27%   

19ª QUESTÃO 

A fim de comemorar a festa de formatura, uma turma 

composta por 40 alunos foi para praia, levando alimentos 

suficiente para 18 dias, com 3 refeições diárias. Chegando 

ao local, encontraram mais 5 amigos. Por quantos dias 

terão alimento se fizerem apenas 2 refeições diárias? 
 

(A) 10 dias (D) 24 dias 
(B) 13 dias (E) 30 dias 
(C) 15 dias   

20ª QUESTÃO 

Para se deslocar de casa até a escola, um professor percorre 

480 km por semana. Sabe-se que ele realiza esse trajeto de 

carro ou de motocicleta. Se o custo do quilômetro rodado é 

de 40 centavos para o carro e de 15 centavos para a 

motocicleta, então quantos quilômetros o professor deve 

percorrer por semana na motocicleta, para que o custo total 

semanal seja de R$ 90,00? 
 

(A) 400 km (D) 420 km 
(B) 408 km (E) 458 km 
(C) 416 km   

21ª QUESTÃO 

Pedro, Marcos e Carlos abriram, em sociedade, uma 

pastelaria com investimento inicial de R$ 12000,00.  Pedro 

entrou com R$ 4000,00, Marcos com R$ 5000,00 e Carlos 

com o restante da quantia. O lucro da pastelaria é dividido 

em partes proporcionais ao investimento de cada um deles. 

Se o lucro do mês de setembro foi de R$ 2400,00, então 

quanto Marcos recebeu nesse mês?  
 

(A) R$ 1000,00 
(B) R$ 1100,00 
(C) R$ 1200,00 
(D) R$ 1400,00 
(E) R$ 1600,00 

22ª QUESTÃO 

Deseja-se revestir o piso de uma sala comercial com 8 m 

de comprimento por 5 m de largura com cerâmica (tipo 

porcelanato) de 50cm x 50cm cada peça. Supondo que 

nenhuma cerâmica seja quebrada durante o serviço, 

quantas caixas, com 20 unidades cada, o proprietário do 

imóvel deverá comprar?  
 

(A) 4 caixas (D) 10 caixas 
(B) 6 caixas (E) 12 caixas 
(C) 8 caixas   

23ª QUESTÃO 

Uma empresa produziu, no ano de 2010, 100.000 unidades 

de determinado produto. Sabendo que o aumento anual da 

produção é de 20%, no ano de 2015 o número de unidades 

produzidas por essa empresa foi de: 
 

(A) 200.000      
(B) 200.848     
(C) 248.832      
(D) 250.000       
(E) 232.000 

24ª QUESTÃO 

A figura abaixo representa um terreno retangular cuja 

área é de 440 m
2
, e suas dimensões estão indicadas na 

figura. Deseja-se cercá-la com um alambrado que custa 

R$ 13,00 o metro linear. Nessas condições o custo do 

cercado será de:  

 
 

(A) R$ 1 080,00      
(B) R$ 1 124,00      
(C) R$ 1 022,00      
(D) R$ 1 090,00     
(E) R$ 1 092,00 
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25ª QUESTÃO 

Uma blusa cujo preço era R$ 80,00 teve dois descontos 

sucessíveis de 10% cada um e, em seguida, um acréscimo 

de 20%. Logo, podemos concluir que o novo preço da 

blusa é: 
 

(A) R$ 75,00 
(B) R$ 77,76 
(C) R$ 78,80 
(D) R$ 80,00 
(E) R$ 86,00 
 

 

GEOGRAFIA 

26ª QUESTÃO 

A União Europeia é um gigantesco bloco econômico 

formado por 28 estados-membro. Recentemente, por meio 

de um plebiscito a população de um dos estados-membro 

votou pela sua retirada do bloco. Qual Estado solicitou a 

saída da União Europeia via plebiscito?  
 

(A) Reino Unido 
(B) Alemanha 
(C) Polônia   
(D) França 
(E) Portugal 

27ª QUESTÃO 

O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um 

indicador que analisa o desenvolvimento humano nos 

territórios com base em dados referentes ao: 
 

(A) Produto interno bruto (PIB), produto nacional bruto 

(PNB) e superávit primário. 
(B) Poder de compra, população economicamente ativa, 

renda per capta. 
(C) Nível de escolaridade, expectativa de vida e PIB per 

capta. 
(D) Saldo migratório, taxa de natalidade, e taxa de 

mortalidade. 
 (E) Salário mínimo, taxa de juros e taxa de câmbio. 
  

28ª QUESTÃO 

O semiárido é uma área que abrange aproximadamente 

69,2% da região nordeste, definida pelo IBGE (2015). 

Entre as principais características dessa sub-região está a 

existência de chuvas concentradas de dois a quatro meses 

do ano, baixa capacidade de armazenamento do solo e 

elevadas taxas de evaporação. Dos estados abaixo, qual 

não tem nenhuma porção do seu território no semiárido?  
 

(A) Minas Gerais 
(B) Maranhão 
(C) Ceará 
(D) Rio Grande do Norte 
(E) Sergipe 

  
 

 
 

  

29ª QUESTÃO 

Observe o mapa abaixo e marque a resposra correta. 

 
 

(A) O território de Pernambuco está localizado na porção 

centro-ocidental da Região Nordeste. 
(B) A sub-região do Sertão está localizada na porção 

oriental do estado. 
(C) O litoral pernambucano está limitado com os estados 

de Alagoas, ao Norte e o estado da Paraíba, ao Sul. 
(D) O estado de Pernambuco possui apenas duas sub-

regiões: a Zona da Mata e o Sertão. 
(E) Pernambuco faz fronteira com o estado do Piaui. 

30ª QUESTÃO 

Analise a malha de referência abaixo: 

 
De acordo com a localização dos pontos sobre a malha de 

referência, podemos afirmar que 
 

(A) O ponto A está localizado no hemisfério oriental. 
(B) O ponto G está localizado sobre a Linha do 

Equador. 
(C) O ponto C está localizado a oeste do ponto B. 
(D) O ponto H está localizado no hemisfério leste. 
(E) O ponto E está localizado ao norte do ponto F. 
 

HISTÓRIA 

31ª QUESTÃO 

Observe a imagem: 

 
O Homem Vitruviano – Leonardo Da Vinci (1490) 
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O “Homem Vitruviano” é uma obra de Leonardo Da Vinci, 

artista que marcou o período conhecido na História como 

Renascimento. O trabalho foi inspirado em uma passagem 

de “De Architectura”, do romano Marcus Vitruvius Pallio 

(1 a.C.), na qual são tratadas as proporções do corpo 

humano masculino. O desenho é emblemático da simetria 

básica do corpo, mostrando também o conceito da divina 

proporção, baseado na existência dos quatro sólidos 

geométricos perfeitos: o tetraedro, hexaedro, octaedro e 

icosaedro. As posições dos braços e das pernas são 

apresentadas em quatro posturas diferenciadas inscritas em 

um círculo, sendo que o umbigo é o centro da figura. A 

obra também é uma expressão da beleza humana.  
 

Como base nas informações, assinale a alternativa correta 

sobre o período. 
 

(A) O Renascimento foi um momento na Europa 

Oriental marcado profundamente pela influência 

dos povos bárbaros da Normandia. 
(B) As Reformas Religiosas influenciaram 

profundamente o movimento renascentista na Itália 

a época da Dinastia Médici. 
(C) Em 1550, Giorgio Vasari publicou “Vidas dos mais 

excelentes arquitetos, pintores e escultores 

italianos”, onde foi empregada pela primeira vez a 

palavra “renascimento” ou “renascença” para 

exprimir a renovação das artes que ocorria nas 

cidades da península Itálica. 
(D) Leonardo Da Vinci, Aleijadinho, Erasmo de 

Rotterdam, Michelangelo foram artistas do período. 
(E) O ateísmo foi a filosofia que dominou os artistas e 

intelectuais renascentistas na Itália e na Alemanha 

no século XV. 

 
32ª QUESTÃO 

A Europa Ocidental foi marcada no século XVI por muitas 

lutas sociais em que o sentimento religioso se misturava às 

ambições materiais, protestos populares e diferentes 

projetos políticos.  
 

Sobre o movimento da Reforma Religiosa na Europa, 

assinale “V” (verdadeiro) e “F” (Falso) e depois marque 

a alternativa correspondente. 
 

(   ) A Igreja Católica estava promovendo políticas de 

melhoria da qualidade de vida das populações 

campesinas e comerciantes urbanos, doando toda a 

sua riqueza conquistada ao longo do século XIII. 
(   ) Martinho Lutero, monge agostiniano, foi o 

primeiro a insurgir contra a venda de indulgências, 

embora sua crítica fosse mais profunda, expressava 

uma expectativa de reforma geral da Igreja de 

Roma. 
(   ) O Papa Leão X, em 1517, autorizou venda de 

indulgências para financiar a construção da nova 

basílica de São Pedro em Roma. 
(   ) Com exceção do batismo e da eucaristia, a 

doutrina pregada por Lutero punha em xeque os 

demais sacramentos da Igreja, pois não constavam 

na Bíblia. 
  

(   ) João Calvino liderou um dos movimentos 

reformistas e pregava a volta do domínio do Papa 

Leão XVI ao trono de Roma. 
 

A sequência correta é: 
 

(A) V-F-V-V-F (D) V-V-V-V-V 
(B) F-F-V-F-V (E) F-V-V-V-F 
(C) F-F-F-F-F   

33ª QUESTÃO 

“Os quilombos eram acampamentos militares de guerreiros 

jagas ou imbangalas, que mudavam constantemente de 

lugar por um vasto território da África Central, vivendo 

dos ataques que faziam a outros povos”. (VAINFAS, R; 

FARIA, S.; FERREIRA, J.; SANTOS, G. (org.). História: 
das sociedades sem Estado às monarquias absolutistas. 2. 

ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, v. 1). Assinale a 

alternativa incorreta sobre a história quilombola no Brasil: 
 

(A) No Brasil, o termo quilombo denominava os 

acampamentos de soldados portugueses que 

lutaram na Costa d’África em busca de escravos 

para atender as necessidades da mão-de-obra 

açucareira. 
(B) O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso na 

história de resistência escrava no Brasil, seu 

território pertencia ao atual estado de Alagoas. 
(C) Zumbi foi o último líder de Palmares, morto em 

uma emboscada comandada pelo bandeirante 

Domingos Jorge Velho em 20 de novembro de 

1695. 
(D) Os quilombolas tinham constantes trânsitos com as 

populações urbanas. Negociavam seu excedente 

agrícola com as vilas coloniais, vendiam e 

compravam armamentos.  
(E) Os quilombolas abrigavam não só cativos fugidos, 

mas também toda e qualquer pessoa que estava às 

margens do domínio colonial e se rebelava contra o 

sistema político, social e econômico da Coroa 

Portuguesa. 

34ª QUESTÃO 

Em 1978, último ano do governo do general Geisel, as 

forças populares e democráticas se colocaram em cena 

contra os “anos de chumbo” do governo ditatorial civil-

militar. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao 

período histórico da Ditadura Civil-Militar. 
 

(A) O AI 5 institucionalizou a prisão perpétua e a pena 

de morte. 
(B) O presidente que assinou o AI 5 foi o general Costa 

e Silva. 
(C) Geraldo Vandré, Chico Buarque de Holanda e 

Caetano Veloso foram alguns dos artistas que se 

colocaram contra a Ditadura Civil-Militar. 
(D) Fernando Collor de Melo foi o último presidente do 

governo militar. 
(E) O golpe civil-militar foi dado em 31 de março de 

1964. 
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35ª QUESTÃO 

A partir de 1850 a econômica agroexportadora no Império 

do Brasil dava passagem a um novo produto que trouxe 

vultosos lucros e ficou conhecido por ter trazido para o 

país a modernização. Estradas de ferro, ligando as regiões 

do sudeste, ocasionando o surgimento das primeiras 

indústrias de tecidos, bancos, companhias de navegação e 

imigração, iluminação pública, etc. Assinale a alternativa 

correspondente ao gênero agroexportador ao qual o texto 

se refere. 
 

(A) Cana-de-açúcar (D) Café 
(B) Milho (E) Ouro  
(C) Algodão   

BIOLOGIA 

36 QUESTÃO 

O Brasil vive uma nova epidemia de sífilis, uma doença 

sexualmente transmissível que parecia existir, para a maior 

parte da população, apenas nos livros de história. O 

Ministério da Saúde divulgou dados recentes mostrando 

que o número de pessoas infectadas no Brasil aumentou 

32,7% entre 2014 e 2015. "Esse aumento não está 

acontecendo só no Brasil, é um problema global", afirma 

Adele Benzaken, diretora do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais do Ministério da Saúde. 

(Disponível em:  

http://epoca.globo.com/saude/noticia/2016. Acesso em: 01 nov. 2016 

(adaptado). 
 

No que se refere ao agente etiológico da doença, assinale a 

afirmativa correta. 
 

(A) bactéria. (D) fungos. 
(B) vírus. (E) príons. 

(C) protozoário.   

37ª QUESTÃO 

As abelhas entram para a lista de espécies em extinção. 

Eventual fim das abelhas não nos deixaria só sem mel: 

Dois terços do que comemos dependem do trabalho delas 

como polinizadoras, pois funcionam como se fossem 

órgãos sexuais de plantas. De 2012 para 2013, 31% das 

abelhas dos EUA tinham desaparecidos; na Europa, 

naquele período, o número chegou a 53%, e no Brasil, a 

quase 30%. 
 

(Disponível em:  

http://exame.abril.com.br. Acesso em: 06 out. 2016 (adaptado). 
 

As interações ecológicas entre os organismos ocorrem de 

muitas formas, podem interagir competitivamente ou 

podem ser beneficiados. Em relação às abelhas e plantas o 

tipo de interação em sua maioria é o tipo: 
 

(A) competição. 
(B) parasitismo. 
(C) mutualismo. 
(D) predação. 
(E) epifitismo. 
  

38ª QUESTÃO 

A Organização Mundial da Saúde, em parceria com a 

Universidade Bath, do Reino Unido, utilizou 

uma tecnologia que obtêm dados por meio de sensores 

bastante sensíveis de monitoramento terrestre e de 

movimentação do ar instalados em satélites. O estudo 

constatou que cerca de 92% da população mundial 

vivem em áreas com qualidade do ar inferior aos 

padrões recomendados. Entre as principais razões para o 

agravamento dessa poluição estão as atividades 

industriais: a queima de carvão e madeira, os sistemas 

de transporte antiquados e ineficientes e a incineração 

de lixo, a gestão eficiente dos resíduos sólidos. 
 

(Disponível em:  

http://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 28 out. 2016 (adaptado). 
 

O dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano, o ozônio 

e os clorofluorcabonetos (CFCs) absorvem a radiação 

infravermelha e, impedem que a radiação escape para o 

espaço, intensificando o fenômeno chamado: 
 

(A) chuva ácida. 

(B) efeito estufa. 

(C) lixiviação. 

(D) acidificação. 

(E) Intemperismo. 

39ª QUESTÃO 

O sistema reprodutor masculino é constituído por 

testículos, ductos genitais, pênis e glândulas associadas 

como a próstata, vesículas seminais e glândulas 

bulbouretrais (de Cowper). O principal componente 

produzido pelas vesículas seminais no sêmen  é: 
 

(A) frutose. 
(B) glicose. 
(C) cálcio. 
(D) aminoácidos. 
(E) proteínas. 

40ª QUESTÃO 

Na classificação moderna consideram as plantas como 

organismos eucarióticos, multicelulares e autotróficos. 

A novidade evolutiva das gimnospermas, em relação às 

pteridófitas, foi à presença: 
 

(A) semente 
(B) grãos de pólen 
(C) fruto 
(D) flores 
(E) pericarpo 
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QUÍMICA 

41ª QUESTÃO 

Considere a reação de síntese da amônia, dada pela 

equação N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g). Admita que a 

temperatura t essa reação se processa com uma 

velocidade v. O que ocorrerá com a velocidade se a 

concentração em mol/L do H2(g) for reduzida à terça 

parte e a do N2(g) for triplicada? 
 

(A) A velocidade aumentará seis vezes. 

(B) A velocidade aumentará nove vezes. 

(C) A velocidade reduzirá três vezes. 

(D) A velocidade reduzirá seis vezes. 

(E) A velocidade reduzirá nove vezes. 

42ª QUESTÃO 

O rótulo de uma embalagem de 1,5L de certa água 

sanitária traz a informação da presença de 20 ppm de 

hipoclorito de sódio. Determine a massa do hipoclorito de 

sódio presente no produto. 
 

(A) 0,3 mg. 

(B) 3,0 mg. 

(C) 30,0 mg. 

(D) 300,0 mg. 

(E) 3000,0 mg. 

43ª QUESTÃO 

Determine a massa molecular do ferricianeto de amônio, 

(NH4)3Fe(CN)6. Massas Atômicas (g/mol): N = 14, H= 1, 

Fe=56, C=12. 
 

(A) 97 g/mol. 

(B) 100 g/mol. 

(C) 257 g/mol. 

(D) 266 g/mol. 

(E) 300 g/mol. 

44ª 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. 

45ª QUESTÃO 

Dada a estrutura do Ácido Fluorídrico (HF) líquido, as 

ligações em destaque, são, respectivamente: 

 
 

(A) Ligação Iônica e Ligação Covalente. 

(B) Ponte de Hidrogênio e Ligação Covalente. 
(C) Ligação Covalente e Ponte de Hidrogênio. 
(D) Ligação Covalente e Ligação Covalente. 
(E) Ponte de Hidrogênio e Ponte de Hidrogênio. 

FÍSICA 

46ª QUESTÃO 

Um estudante de agropecuária deseja estimar a ordem de 

grandeza do número de sementes de feijão de corda 

contida no volume de 1 litro. Para isso, ele supõe que o 

grão ocupa um espaço equivalente a um paralelepípedo de 

arestas 0,005 m x 0,005 m x 0,005 m. Qual das alternativas 

abaixo melhor representa a quantidade de grãos de feijão 

de corda contido no volume em questão, isto é, em 1L? 
 

(A) 10¹ (D) 10⁴ 
(B) 10² (E) 10⁵ 
(C) 10³   

47ª QUESTÃO 

Do alto da ponte Presidente Dutra, entre Petrolina e 

Juazeiro, um objeto é solto a partir do repouso de uma 

altura de 125 m do Rio São Francisco. No rio, transita um 

barco em direção à ponte, situada a uma distância de 30 m 

da mesma. Qual deve ser a velocidade do barco para 

interceptar o objeto em queda. Considere a aceleração da 

gravidade g=10 m/s². 
 

(A) 4 m/s² (D)    7 m/s² 
(B) 5 m/s² (E)    8 m/s² 
(C) 6 m/s²   

48ª QUESTÃO 

Um satélite situado a uma distância de 3,6x10⁴ km da 

superfície terrestre, realiza uma órbita circular ao redor da 

Terra com velocidade constante de 12x10³ km/h. 

Considerando a Terra uma esfera homogênea de raio R = 

6,3x10³ km, qual o módulo da aceleração centrípeta na 

qual o satélite está sujeito? 
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(A) 5,0x10³ km/h² (D)   2,3x10
4
 km/h² 

(B) 3,4x10³ km/h² (E)   2,5x10³ km/h² 
(C) 4,0x10³ km/h²  

49ª QUESTÃO 

Durante uma competição de atletismo de 100 m rasos, o 

primeiro colocado consegue realizar o percurso em 9 s, 

enquanto que o último colocado realiza o mesmo percurso 

em 12 s. Comparando as velocidades dos competidores, o 

quão mais rápido é o primeiro colocado, em relação ao 

último? 
  

(A) 1,05 (D)  1,33 

(B) 1,15 (E)  1,45 

(C) 1,20   

50ª QUESTÃO 

Uma chave é abandonada do repouso do ponto mais alto de 

um prédio de 100 m. O objeto cai verticalmente. 

Desprezando a resistência do ar e considerando a 

aceleração da gravidade g = 10 m/s², analise as afirmações 

abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I. O tempo que a chave leva para atingir o solo é  

, onde H é o ponto mais alto do prédio. 

II. O objeto atinge o solo com velocidade 

, em módulo. 

III. A força responsável pela aceleração do objeto é 

chamada de Força Peso, força de atração entre o 

objeto e a Terra. 
 

(A) Todas estão corretas. 
(B) Apenas a I está correta. 
(C) I e II estão corretas. 
(D) I e III estão corretas. 
(E) Nenhuma está correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


