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LÍNGUA PORTUGUESA 

Ai que medo do meu smartphone!
HÁ TANTOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS EM TÃO POUCO TEMPO PELA TECNOLOGIA QUE, MUITAS VEZES, NÃO NOS

DAMOS CONTA DAS INCÔMODAS DEMANDAS ASSOCIADAS A ELES. MUITAS VEZES, PORÉM, É INEVITÁVEL

EXPERIMENTAR AS ANGÚSTIAS DESPERTADAS PELO UNIVERSO DIGITAL.

Eles são espertíssimos, com design charmoso, cheios de

funções e extremamente úteis. Ainda assim, podem se tornar

fonte de inquietação e ansiedade – seja por “exigirem” a todo

momento o envio de respostas, checagens, curtidas e

postagens ou simplesmente porque, eventualmente, não

estão por perto para possibilitar tudo isso. Consagrados

como objetos de desejo, já há algum tempo os smartphones

se tornaram muito mais que equipamentos para fazer

ligações telefônicas. Na prática, funcionam como máquinas

fotográficas, meios de acesso às redes sociais, guardiões de

inúmeros aplicativos que nos ajudam a administrar nossa

vida e, principalmente, fazem às vezes de janela para o

mundo – o que pode ser cansativo. Para muitas pessoas, essa

relação tão próxima com a tecnologia reedita inseguranças e angústias que nada têm de “novo” – a não ser

o meio que as deflagra.

Afinal, alguém duvida de que é próprio do ser humano sentir medo do desconhecido? Ou que

novidades possam significar o desafio de lidar com um universo do qual pouco se sabe? Sob a óptica da

evolução, não é difícil perceber que costumamos nos intimidar diante do que não conhecemos – e é

bastante provável que a tecnologia integre essa lista, especialmente para aqueles que nasceram antes da

década de 80. Além dessa conclusão óbvia, porém, podemos pensar em angústias que despertam novas

formas de ser e estar no mundo. Os populares selfies, por

exemplo, tanto podem trazer percepções distorcidas e críticas à

própria imagem quanto concorrer para

o culto a padrões estéticos idealizados.

Da mesma forma, as redes sociais que

exaltam os pequenos toques de

glamour e sucesso de pessoas comuns

tendem a instigar a competição, a inveja e o ciúme. Não raro, pessoas que

recentemente terminam relacionamentos empenham-se em uma busca

masoquista sobre novidades da vida do ex – uma pesquisa que, em geral, traz muito mais sofrimento que

alívio.

Mas nada disso é novo. Nos anos 70 dizia-se que fornos de micro-ondas produziam radiação com

potencial para causar má-formação congênita. Nos anos 50, temia-se que a TV derretesse células cerebrais.

Nos anos 30, acreditava-se que rádios fossem excessivamente estimulantes e prejudicassem o

desempenho escolar das crianças. Agora, novas tecnologias aparecem (e desaparecem) mais rapidamente

que nunca. Mal temos tempo de nos adaptar a um equipamento antes que ele mude mais uma vez. Não é

surpresa, então, que nosso medo do futuro também assuma outros contornos.

Continua na próxima página

Da mesma forma que temos

uma longa tradição de temer

novas tecnologias, também

temos a capacidade de corrigir

o curso de situações que

podem ser prejudiciais.
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Atualmente tememos o efeito de eletrônicos sobre o cérebro das crianças e em sua capacidade de se

socializar. Sabemos que governos e grandes empresas coletam nossos dados e tememos por nossa

privacidade. Muita gente ainda receia que celulares provoquem câncer cerebral. É verdade que nossos

medos geralmente acabam sendo infundados. Ainda assim, alguns podem ser motivo genuíno de alarme –

o fato é que ainda não sabemos, pois não há comprovações suficientes. A talidomida, um medicamento

para enjoos matinais provocava má-formação congênita. Usar o celular no carro, sem dúvida, mata

milhares de pessoas todos os anos. A Agência Nacional de Segurança realmente espiona americanos,

dirigentes de outros países e quiçá eu e você.

Desconfortável. A opção de barrar o avanço da tecnologia, porém, não parece viável. Mas a parte

surpreendente sobre o medo razoável é que ele pode ser saudável – quando canalizado na forma de

pensamento crítico. Se tememos que as crianças se percam no próprio universo porque desde muito

pequenas são extremamente hábeis para lidar com a tecnologia, cabe a nós, adultos, oferecer a elas outras

oportunidades de experiências – ainda que seja mais cômodo deixá-las em silêncio com um tablet nas

mãos.

Se percebemos que parece mais importante postar uma foto para que os outros curtam e

compartilhem – e, talvez, no “melhor” dos cenários “viralize” – em vez de viver a experiência, pode ser o

momento de rever as próprias prioridades. Ou seja: da mesma forma que temos uma longa tradição de

temer novas tecnologias, também temos a capacidade de corrigir o curso de situações que podem ser

prejudiciais. De uma forma ou de outra, a tecnologia sempre nos mudará e sempre nos assustará, mas

olhar para ela de forma crítica e fazer escolhas saudáveis é sempre uma possibilidade atraente. E, para

isso, uma pitada de desconfiança e medo de ser tragado pelas comodidades da era digital pode ser muito

útil.
(LEAL, Gláucia. Ai que medo do meu smartphone! Revista Scientific American MenteCérebro. Ano XXI nº 272. Set. 2015. Edição especial).

Questão 01

No universo da tecnologia digital, os telefones celulares se tornaram úteis e trouxeram muitos benefícios à

sociedade em tão pouco tempo. Com base no texto, isso se deve:

a) ao design charmoso, principalmente por seu tamanho e sua espessura que são importantes para o

desenvolvimento de suas funções.

b) à possibilidade de fazer ligações telefônicas para qualquer parte do mundo com baixo custo.

c) às suas diversas funções que possibilitam fazer ligações telefônicas, tirar fotos e acessar o Facebook.

d) aos equipamentos de alta tecnologia consagrados como objetos para além dos desejos e das vaidades,

pois suas inúmeras funções contribuem para a organização de nossa vida social e laboral.

e) ao baixo custo dos aparelhos, proporcionando condições para aquisição e acesso às redes sociais.

Questão 02

Em: “Eles são espertíssimos, com design charmoso, cheios de funções e extremamente úteis...”, o pronome

em destaque se refere aos:

a) computadores

b) tablets

c) smartphones

d) telefones fixos

e) guardiões



CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES - 2018/1 Edital 061/2017
Página 4 de 21Língua Portuguesa/Matemática/Física/Química/História/Geografia/Biologia       

Questão 03

Gláucia Leal diz, no 2º parágrafo do texto, que: “Sob a óptica da evolução, não é difícil perceber que

costumamos nos intimidar diante do que não conhecemos...”. E afirma ainda que é provável que a

tecnologia digital gere insegurança e angústia. Porém, a autora acredita que são temores que despertarão

novas maneiras de ser e estar no mundo, por quê:

a) a autora considera que o medo não é próprio do ser humano.

b) a tecnologia é uma ameaça à evolução humana, e isso impede o crescimento intelectual da população.

c) Não há nenhuma novidade nesse meio de comunicação, pois é importante que saibamos canalizar o

uso desses meios para algo positivo e crítico.

d) as fotos de si podem causar percepções positivas à imagem, desde que estejam nos padrões estéticos

ideais para as selfies.

e) as redes sociais destacam o charme das pessoas, tornando-as aptas a relacionamentos virtuais.

Questão 04

O uso do hífen, com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, sofreu algumas alterações com o

objetivo de simplificar o seu emprego. A palavra “micro-ondas” grafa-se com hífen, pois, conforme a regra

do Novo Acordo:

a) o hífen é usado para ligar duas ou mais palavras que unem os vocábulos.

b) o hífen é usado nas formações de palavras com prefixos, se a palavra que segue ao prefixo começar

por vogal igual a do final do prefixo.

c) usa-se o hífen se a consoante final do prefixo e a inicial da palavra que lhe segue são iguais.

d) usa-se hífen com sufixos, se a palavra que acompanhar o prefixo começar por consoante.

e) o hífen é usado para separar duas palavras de diferentes origens.

Questão 05

A partir do título do texto: “Ai que medo do meu smartphone!”, indique, dentre as opções abaixo, qual a

definição CORRETA da palavra inglesa smartphones:

a) Os smartphones são telefones celulares modernos, porém não é possível conectá-los à internet devido

aos aparelhos terem função limitada.

b) Os smartphones são híbridos entre computadores e tablets e é a evolução do telefone fixo. Possuem

características e tecnologias avançadas para execução de programas sem conexão à internet, por isso

é impossível sincronizar dados e executar programas.

c) Os smartphones são minicomputadores e possuem características e tecnologias limitadas. Além de

realizar e receber chamadas, qualquer pessoa pode desenvolver os chamados aplicativos sem

conectar à internet.

d) Os smartphones são versões modernas do tablet, e significam computadores inteligentes. Possuem

funções capazes de conectar redes de dados para acesso à internet. Apesar de realizar e receber

chamadas, nem todas as pessoas podem executar o sistema operacional.

e) Os smartphones significam telefones inteligentes. São híbridos entre celulares e computadores, ou seja, é

um celular com tecnologia avançada, o que inclui um sistema operacional de última geração,

equivalente aos computadores.
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Questão 06

Na frase “A Agência Nacional de Segurança realmente espiona americanos, dirigentes de outros países e

quiçá eu e você.”, a palavra destacada poderá ser substituída por:

a) entretanto

b) talvez

c) portanto

d) certeza

e) às vezes

Questão 07

“Se tememos que as crianças se percam no próprio universo (...) cabe a nós, adultos, oferecer a elas outras
oportunidades de experiências – ainda que seja mais cômodo deixá-las (...).”. Os termos destacados se
referem a:

a) oportunidades

b) experiências

c) outras

d) mãos

e) crianças

Questão 08

No 4º parágrafo, encontramos a frase: “Ainda assim, alguns podem ser motivo genuíno de alarme – o fato
é que ainda não sabemos...”. A palavra destacada poderia ser substituída por outra, sem alterar a ideia e o
sentido do texto, em qual das alternativas abaixo:

a) “Ainda assim, alguns podem ser motivo deturpado de alarme – o fato é que ainda não sabemos, ...”.
b) “Ainda assim, alguns podem ser motivo adulterado de alarme – o fato é que ainda não sabemos, ...”.
c) “Ainda assim, alguns podem ser motivo errado de alarme – o fato é que ainda não sabemos, ...”.
d) “Ainda assim, alguns podem ser motivo corrompido de alarme – o fato é que ainda não sabemos, ...”.
e) “Ainda assim, alguns podem ser motivo verdadeiro de alarme – o fato é que ainda não sabemos, ...”.

Questão 09

“Ai que medo do meu smartphone!”. Podemos classificar o pronome destacado em negrito como:

a) demonstrativo

b) interrogativo

c) relativo

d) possessivo

e) indefinido

Questão 10

Identifique o item em que a concordância verbal está em desacordo com as normas gramaticais.

a) “Ainda que racionalmente o medo não se justifique, o que importa é os sentidos que o novo – e, mais
especificamente, a informática ...”.

b) “Como os medos são inerentes ao ser humano – e funcionam como uma proteção ao que
identificamos como perigoso ...”.

c) “Tais estudos científicos focam principalmente os efeitos negativos ou positivos dos jogos digitais,
provocando muitas discussões.”.

d) “As redes sociais não veiculam somente tentativas de construções identitárias de seus usuários, ...”
e) “No entanto, fotos e sorrisos não nos pertencem realmente: fazem parte de uma encenação, de um

modo de nos mostrarmos aos outros, ...”.



CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES - 2018/1 Edital 061/2017
Página 6 de 21Língua Portuguesa/Matemática/Física/Química/História/Geografia/Biologia       

MATEMÁTICA 

Observe o gráfico de uma função quadrática, classifique as

alternativas em V ou F e depois marque a sequência CORRETA:

( ) o coeficiente a dessa função quadrática é positivo, mas

o coeficiente c é negativo.

( ) o valor de ∆=0, pois a parábola intersecta o eixo y em

apenas um ponto.

( ) a função dada e ilustrada no gráfico é crescente no

intervalo x>1.

( ) o coeficiente b é positivo.

( ) as raízes da função são iguais em x=-1 e x=3.

A sequência correta é:

a) V – V - V – V – V

b) V – F – V – F – V

c) F – F – V – F – V

d) V – V – V – F – V

e) V – F – V – F – F

Questão 11

Questão 12

Um topógrafo para descobrir a altura de um prédio posicionou o teodolito a 13 metros do prédio,

formando um ângulo de visão de 42° com o topo do prédio, conforme a figura abaixo. Sabendo que o

teodolito está a 1,50 metros do chão, qual a altura deste prédio? Considere sen 42° = 0,67; cos 42° = 0,74;

tan 42° = 0,90.

a) 8,71 metros

b) 9,62 metros

c) 11,70 metros

d) 13,20 metros

e) 10,21 metros
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Questão 13

Uma imagem digital é o emprego mais comum de uma matriz

em um computador, onde cada elemento da matriz em uma

imagem é denominado pixel e cada pixel descreve, de alguma

forma apropriada, uma cor para aquele ponto da imagem. Um

exemplo simples de uma imagem digital é a paleta de cores em

formato de 1-bit, com apenas duas cores, preto ou branco, em

que a cor de cada pixel será preto se o elemento da matriz for

0, e será branco se o elemento da matriz for 1. Considerando a

paleta abaixo com 9 cores, qual a matriz que representa esta

figura:

a) b) c)

d) e)

Questão 14

O livro “O diabo dos números” narra a história de um menino de 11 anos, Robert, que é constantemente

assombrado por pesadelos com um demônio chamado Teplotaxl. Esse demônio faz todo o tipo de

bruxaria com os números. Abaixo está um dos diálogo entre Robert e Teplotaxl:

— “Aliás, acabo de ter uma ideia. Dá uma olhada pela janela e veja se os seus colegas ainda estão lá fora.

— Acho que foram comprar um sorvete e, agora, já estão indo para casa.

— Eu suponho que apertem as mãos uns dos outros quando se despedem.

— De jeito nenhum. No máximo, dizem “tchau” ou “até depois”.

— Pena... — lamentou o diabo dos números.

— Eu bem que gostaria de saber o que acontece quando cada um dá a mão ao outro.

— Pode parar! Isso com certeza duraria uma eternidade. Provavelmente o número de apertos de mão é

gigantesco. Onze bum!, suponho, se são 11 pessoas.

— Errado ! — disse o velho.”

Considerando que todos os 11 amigos de Robert se despediram com um aperto de mão, quantos serão os

apertos de mãos:

a) 39.916.800

b) 110

c) 10

d) 11

e) 55
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O modelo proposto representa o crescimento de uma cultura

de bactérias que obedece à lei onde N represen-

ta o número de bactérias no momento t, medido em horas. Sa-

bendo que, no momento inicial, essa cultura tinha 400

bactérias, determine o número de bactérias depois de 10

horas.

a) 12.800 bactérias

b) 2.000 bactérias

c) 4.000 bactérias

d) 10.240 bactérias

e) 8.000 bactérias

Questão 15

O paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos

paralelos. Marque a alternativa que NÃO representa uma

propriedade do paralelogramo:

a) os lados opostos são congruentes.

b) os ângulos opostos são congruentes.

c) as diagonais se cortam em seus respectivos pontos médios.

d) o ângulo de intersecção das diagonais é reto.

e) os ângulos colaterais são suplementares.

Questão 16

A taxa de condomínio de certo residencial é de R$295,00. Caso

seja pago antes da data de vencimento, o valor passa a ser de

R$269,00. Qual é a taxa de desconto aproximada, se um

condômino pagar a dívida antes do vencimento?

a) 26%

b) 16%

c) 5,42%

d) 9,67%

e) 8,81%

Questão 17

Questão 18

Dividindo o polinômio x3− 4x+3 por x−2, encontramos o resto:

a) x+3

b) 3

c) x−3

d) −3

e) x2−3



CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES - 2018/1 Edital 061/2017
Página 9 de 21Língua Portuguesa/Matemática/Física/Química/História/Geografia/Biologia       

Questão 19

Uma piscina em forma de paralelepípedo tem as seguintes

dimensões: 3m de largura, 5m de comprimento e 2m de

profundidade. Quantos litros de água são necessários para

encher totalmente esta piscina?

a) 30 litros

b) 300 litros

c) 3.000 litros

d) 30.000 litros

e) 300.000 litros

Questão 20

Um método heurístico de calcular a aproximação para raízes

quadradas é através da fórmula abaixo:

Onde, Q é o número quadrado perfeito mais próximo de n.

Utilizando esta fórmula, qual a melhor aproximação para √150 :

a) 12,35

b) 12,30

c) 12,25

d) 12,20

e) 12,15
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FÍSICA 

Questão 21

No quadro de distribuição de energia, localiza-se um dispositivo
de segurança chamado disjuntor. Um sistema elétrico de
qualquer casa ou comércio precisa ser composto por fusíveis
ou disjuntores, mecanismos de segurança que previnem as
temidas sobrecargas. Caso o projeto de uma residência tenha
sido dimensionado de forma incorreta, ao ligar os aparelhos ou
eletrodomésticos ocorre o desarme desse dispositivo. Para
fazer a correção do erro, o proprietário da residência ou
comercio deverá realizar qual procedimento:

a) trocar a fiação da residência ou comércio aumentando a
espessura do fio.

b) transformar a voltagem da residência ou comércio de 110V
para 220V.

c) refazer os cálculos da amperagem de todos os
equipamentos que a casa possui e adicionar disjuntor geral
de amperagem maior.

d) colocar sensores de iluminação para economia de energia.
e) desfazer-se de equipamentos que estão consumindo muita

energia elétrica.

Questão 22

Das capitais do Centro Oeste, Cuiabá, capital de Mato Grosso, é
uma das que possui maior temperatura, com média em torno
de 40°C à sombra. Nos meses de estiagem (seca), as queimadas
urbanas e rurais fazem também com que baixe a umidade
relativa do ar, que chega a 12%, segundo fonte da Sema-MT, do
dia 19 de Setembro de 2017, o que não é recomendado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com previsão
do INPE, do dia 15 de outubro de 2017, conforme figura abaixo,
Cuiabá sofreu uma variação de temperatura de 22°C para 18°C.

Conceitualmente, sabemos que temperatura é a grandeza que
caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema.
Fisicamente, o conceito dado a quente e frio é um pouco
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diferente do que costumamos usar no nosso cotidiano.
Podemos definir como quente um corpo que tem suas
moléculas agitando-se muito, ou seja, com alta energia cinética.
Sendo assim, como se comportou as partículas da atmosfera
do período de estiagem de 19 de Setembro de 2017 ao dia 15
de outubro de 2017:

a) aumentou o grau de agitação das partículas da atmosfera.

b) diminuiu o grau de agitação das partículas da atmosfera.

c) o grau de agitação dessas partículas da atmosfera nem

aumentou e nem diminuiu.

d) os dados aferidos nesta previsão estão errados, pois não

correspondem com a realidade da região.

e) não possui resposta adequada por falta de dados desta

pesquisa.

Questão 23

Do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) - Campus São

Vicente, localizado próximo ao Balneário Águas Quentes - até o

município de Campo Verde são 46 Km. O tempo de duração da

viagem de carro entre eles é de 38 minutos, conforme imagem

do Google Maps abaixo:

Qual a velocidade aproximada desse veículo, sabendo que a

grandeza física velocidade mede a rapidez do deslocamento?

a) 1,21 Km/min

b) 60 m/s

c) 4,4 m/s

d) 24 m/s

e) 20,3 Km/h

38 min (46 Km)
Trajeto mais rápido, apesar de haver trânsito

(Fonte: Google Maps)
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Questão 24

A grandeza física que mede a rapidez da variação da velocidade
chama-se aceleração. Sabendo dessa informação, um veículo
que sai do município de Cáceres e vai até ao Trevo o Lagarto,
em Várzea Grande, cuja distância é de 210 km, para concluir
essa viagem em pouco tempo deverá:

a) manter a velocidade

b) aumentar a velocidade

c) diminuir a velocidade

d) nada deverá ser feito com a velocidade

e) controlar o deslocamento do veículo

Questão 25

Esta tirinha mostra o tombo do garoto que, ao frear
bruscamente a bicicleta, leva uma queda, o nos faz lembrar de
uma das leis enunciadas por Isaac Newton - astrônomo,
alquimista, filósofo natural, teólogo, cientista e, mais
reconhecido, físico e matemático. Dentre as grandes
contribuições dadas por Isaac Newton, destacam-se as leis que
regem a mecânica clássica que, em sua homenagem, ficaram
conhecidas com as “Leis de Newton”. Qual das Leis de Newton,
melhor descreve a tirinha?

a) Lei da Ação e Reação

b) Princípio Fundamental da Dinâmica

c) Lei da Gravitação Universal

d) Lei da Inércia

e) Teoria da Relatividade

(Disponível em: https://pedalante.wordpress.com/tag/charge/).
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QUÍMICA 

Questão 26

Na Tabela Periódica abaixo, estão identificados, através dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ......16, 17 e 18,

todos os grupos dos elementos químicos.

(Disponível em: http://www.clickestudante.com/img-conteudo/0219C.gif).

Alguns desses grupos podem receber nomes, sendo que os dois primeiros grupos da Tabela Periódica são

identificados nesta ordem, pelos nomes Metal Alcalino e Metal Alcalino Terroso, enquanto os três últimos

grupos são denominados respectivamente de Calcogênios. Halogênios e Gases Nobres.

Considerando a Tabela Periódica e o enunciado, assinale a alternativa que contém os símbolos dos

elementos químicos pertencente, respectivamente, aos grupos dos Calcogênios, Halogênios e Gases

Nobres.

a) O; Se; Te

b) Se; Br; F

c) Br; Se; Ne

d) S; F; Ne

e) Br; O; Ne

Questão 27

Um dos problemas ambientais mais sérios que muitas regiões do mundo tem enfrentado é a chuva ácida.
Esse fenômeno foi descoberto por Angus Smith, na Grã-Bretanha, em meados de 1880, mas permaneceu
esquecido até os anos de 1950. Ele se refere à precipitação significativamente mais ácida que a da chuva
“natural”, ligeiramente ácida pela presença de dióxido de carbono atmosférico dissolvido, que forma o
ácido carbônico, H2CO3, conforme equação:

CO2 + H2O → H2CO3

Por causa dessa fonte de acidez, o pH da chuva natural, não poluída, é de cerca de 5,6 e somente a chuva

que é significativamente mais ácida que isso, com um pH menor que 5 é que é verdadeiramente

considerada chuva ácida. As chuvas verdadeiramente ácidas podem conter ácido sulfúrico, H2SO4, e ácido

nítrico HNO3, ambos formados na atmosfera durante o transporte de massa de ar que contém óxidos,

denominados de poluentes primários.
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Estes poluentes primários, através de reação com a água, semelhante à mencionada na chuva “natural”,

formam os ácidos indicados acima e diminuem o pH da chuva.

(BAIRD, C. Química Ambiental. Tradução Marco Tadeu Grassi et.al. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. Adaptado).

Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA para as análises sobre chuva ácida.

a) qualquer chuva é considerada verdadeiramente ácida.

b) os poluentes primários responsáveis pela formação da chuva verdadeiramente ácida, citada no texto,

devem conter em sua composição os elementos S e N.

c) de acordo com o texto, quando o pH da chuva diminui sua acidez fica menor.

d) o H2CO3, encontrado na chuva ácida “natural”, pode ser classificado como uma substância de caráter

básica.

e) o texto indica que os ácidos H2SO4 e HNO3 formam a chuva verdadeiramente ácida e que são

produzidos em indústrias.

Questão 28

O mundo atual vê com temor os testes nucleares realizados pela Coreia do Norte e se lembra com certeza

das bombas atômicas de Urânio (U) e Plutônio (Pu), lançadas no Japão. A Bomba de Urânio chamada de

“Litte boy” tinha 3 metros de comprimento e 68 centímetros de diâmetro, com peso aproximado de 4.000

Kg; e a de Plutônio, chamada de “Fat Man”, tinha 3,2 metros de comprimento e diâmetro de 1,5 metros,

pesando aproximadamente 4.900 Kg. Nestas bombas ocorrem uma reação nuclear em cadeia,

denominada de fissão. Neste tipo de reação, observa-se que os núcleos atômicos grandes são quebrados

formando núcleos atômicos diferentes e liberando energia, conforme equação.

Sobre as informações do texto e a equação apresentada, assinale a alternativa CORRETA.

a) o texto deixa claro que uma bomba atômica libera energia em quantidade quase semelhante à

liberada pelos explosivos comuns.

b) na fissão nuclear, os núcleos atômicos são formados pela união entre núcleos de átomos menores.

c) observa-se na equação que um dos átomos formados no processo de fissão do urânio é o nitrogênio.

d) nem sempre a fissão nuclear de um átomo vai liberar energia.

e) no exemplo de fissão, indicado na equação, o urânio sofre fissão, formando átomos com núcleos

atômicos menores.

92U
235 + 0n

1 → 56Ba139 + 36Kr95 + 2 0n
1

Questão 29

O craqueamento térmico é um processo químico que converte substâncias de determinada fração de

menor interesse comercial em outras de uma fração mais rentável, baseando-se na quebra de moléculas

de hidrocarbonetos de elevada massa molar. Neste processo, aplica-se elevadas pressão e temperaturas,

sendo possível, por exemplo, transformar querosene em gasolina, conforme reação a seguir.

C12H22 → C8H18 + 2 C2H2

Assinale a alternativa CORRETA sobre o fenômeno do craqueamento:

a) a molécula reagente é quebrada, com formação de moléculas que não contêm oxigênio.

b) durante o craqueamento ocorre a formação de moléculas maiores.

c) não há alteração de substâncias.

d) observa-se neste processo a entrada de átomos de oxigênio em moléculas dos produtos.

e) ocorreu a formação de apenas um tipo de produto.

(FONSECA, M. R. M. da. Química. 1. ed. São Paulo; 2013).
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HISTÓRIA 

Questão 30

Muitos ésteres são encontrados naturalmente nas frutas e lhes conferem seu odor característico, por isso

estes compostos são usados como essência na fabricação de perfumes e como aromatizantes em

alimentos. Um exemplo é o metanoato de etila, usado como flavorizante sabor framboesa, cuja fórmula

estrutural está indicada abaixo.
(FONSECA, M. R. M. da. Química. 1. ed. São Paulo; 2013).

Sobre este composto é CORRETO afirmar:

a) sua estrutura apresenta átomos de nitrogênio

b) a quantidade total de carbonos encontrados neste composto é igual a seis.

c) nele se observa que o carbono faz com um dos oxigênios uma ligação denominada de ligação dupla.

d) esse composto pertence à função orgânica ácido carboxílico.

e) quando colocado em água, este composto libera hidrogênio, logo apresenta caráter ácido.

Nos séculos XV e XVI empreendeu-se a expansão marítimo-comercial europeia. Muitos povos da América,
da África e da Ásia foram conquistados e colonizados pelos grupos sociais europeus, que promoveram
essa expansão. Sobre esse processo, é CORRETO afirmar:
a) o contato dos europeus com os ameríndios foi tolerante e pacífico, sem prejuízo aos modos de vida

desses grupos e populações.
b) nas Américas, os europeus não encontraram sociedades com técnicas agrícolas mais elaboradas e um

governo centralizado pelos grupos autóctones americanos.
c) um fator significativo para a destruição dos povos indígenas americanos foram as doenças contagiosas

transmitidas pelos europeus, como sarampo, tifo, coqueluche, varíola e gripe.
d) apesar da expansão comercial marítima desse período, os reinos europeus não obtiveram vantagens

econômicas, sobretudo por causa dos prejuízos causados pela pirataria asiática.
e) as coroas portuguesa e espanhola adotaram uma política colonial de defesa e reprodução das práticas

religiosas e culturais dos povos indígenas americanos, como forma de melhor controlá-los.

Questão 31

Questão 32

Atualmente, o agronegócio figura como importante atividade econômica brasileira, relacionada aos
latifúndios formados no Brasil. Todavia, essa concentração de terras, voltadas para a agricultura em larga
escala, tem sua origem no período colonial brasileiro, sobretudo com a introdução do plantio da cana-de-
açúcar. Sobre a economia açucareira colonial, é CORRETO afirmar que:
a) a cana-de-açúcar foi introduzida pelos portugueses no Brasil e visou, exclusivamente, o abastecimento

do mercado interno luso-americano, com derivados desse produto agrícola como a aguardente, o
melado, os torrões de açúcar e a rapadura.

b) a produção açucareira não conseguiu superar a importância econômica da extração do pau-brasil,
presente em toda extensão da Mata Atlântica e muito rentável no mercado europeu.

c) a mão de obra indígena escravizada estava voltada, prioritariamente, para a produção açucareira, pois
os africanos mostraram-se bastante resistentes e avessos ao trabalho agrícola, preferindo as
atividades artesanais, comerciais e a extração do ouro.

d) a grande propriedade agrícola, monocultora, escravocrata e exportadora – designada plantation -,
constituiu a forma básica da economia açucareira e da colonização brasileira.

e) os proprietários dos engenhos eram exclusivamente portugueses, pois, nessa atividade econômica, era
proibida a atuação de nascidos no Brasil.
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Questão 33

A discussão sobre a escravidão africana no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, não se restringe apenas à
questão econômica. Os historiadores têm destacado também a luta pela liberdade, as sociabilidades,
solidariedades, religiosidades, culturas e formas de resistência ao cativeiro. Sobre os aspectos da
escravidão no Brasil, considera-se CORRETO que:
a) a luta contra a escravidão foi a principal bandeira da elite letrada, influenciada pelas ideias iluministas,

que via nessa instituição a causa da desigualdade social brasileira.
b) as fugas individuais e coletivas de escravizados eram constantes. Muitos formavam comunidades com

organização social própria e uma rede de alianças, os chamados quilombos.
c) os senhores de engenhos adotaram o método do vigiar e punir, frente aos possíveis escravizados

revoltosos, impedindo amplamente as fugas e rebeliões dentro de suas propriedades.
d) a Igreja conseguiu promover a ampla e irrestrita conversão dos diversos grupos de africanos ao

catolicismo, que foram impedidos de reproduzir suas práticas religiosas ancestrais.
e) os africanos escravizados eram proibidos de participar de agremiações religiosas, atividades de ganho

fora das propriedades dos seus senhores e de contraírem o matrimônio por serem cativos.

Questão 34

No século XIX, durante o período das regências, de 1831 a 1840, ocorreram inúmeras revoltas nas
províncias brasileiras. As crises econômica, social e política foram os motivos de tantas revoltas, sobre as
quais se pode afirmar que:
a) a maior parte da população das cidades e do campo levava uma vida próspera, mas almejava

mudanças na carga tributária, considerada elevada.
b) a elite brasileira esteve à frente das rebeliões contra os governos regenciais, tendo como principal

reivindicação a fragmentação territorial do Brasil para a formação de novas repúblicas.
c) o bom desempenho econômico brasileiro nessa fase fez com que as províncias almejassem maior

repasse dos recursos para suas localidades, contestando as decisões dos governos regenciais.
d) as rebeliões nas províncias ocorreram em virtude da não aceitação do rompimento dos laços coloniais

com Portugal, desde 1822.
e) as revoltas regenciais tiveram razões socioeconômicas e políticas, algumas delas: a Cabanagem (1835-

1840), no Pará; a Revolução Farroupilha (1835-1845), no Rio Grande do Sul; a Sabinada (1831-1833), na
Bahia; e a Balaiada (1838-1841), no Maranhão.

Questão 35

A chamada “Guerra Fria” foi um enfrentamento político-ideológico entre os Estados Unidos da América –
EUA e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS, após o término da Segunda Guerra Mundial.
Essas duas potências disputaram áreas de influências em várias regiões do mundo, o que gerou graves
tensões políticas. Sobre esse processo é CORRETO considerar que:
a) iniciada por volta de 1946, a Guerra Fria foi marcada pela extrema rivalidade política, ideológica, militar

e econômica entre EUA e URSS, cujos governos mutuamente se acusavam de pretender dominar o
mundo.

b) prevendo um eventual confronto bélico, os blocos rivais trataram de se desarmar, proibindo a
formação de alianças militares supranacionais e o desenvolvimento de tecnologia nuclear
armamentista, que possivelmente destruiria o mundo.

c) em 1949, formou-se, sob a liderança soviética, uma aliança militar com as forças da Europa Ocidental
que ficou conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

d) em 1955, revidando à criação da OTAN, os EUA firmaram uma aliança militar de ajuda mútua por meio
do Pacto de Varsóvia, unindo países do leste europeu aos norte-americanos.

e) a Guerra Fria também se manifestou na rivalidade técnico-científica entre Estados Unidos e União
Soviética. Os soviéticos venceram essa rivalidade e foram os únicos a lançar, em 1957, o primeiro
satélite artificial, o Sputinik.
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GEOGRAFIA 

Questão 36

“Parem as máquinas, a guerra, afinal, não está tão perto. Ou parece que não. Quando as tensões pareciam

mais fortes que nunca, e Donald Trump e Kim Jong-Un trocavam declarações cada vez mais belicosas, o

secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, em visita a Pequim, revelou que a situação não está tão

'sombria' como dava a impressão: os Estados Unidos, disse, mantêm vários canais de comunicação abertos

[...] e está pronto para entrar em conversações sobre seu programa de armamento nuclear”.

(Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/30/internacional/. Acesso em 09 out. 2017).

Esse trecho remete a um conflito geopolítico da atualidade, que pode ocasionar uma guerra nuclear entre

os Estados Unidos da América e um dos países mais isolados e pobres do mundo, cuja capital é a cidade

de Pyongyang. Este país é:

a) China

b) Coreia do Norte

c) Coreia do Sul

d) Síria

e) Irã

Questão 37

O Estado de Mato Grosso possui uma extensão territorial superior a 900.000 km2, sendo o terceiro Estado

mais extenso do país, composto basicamente por três grandes biomas brasileiros, que são:

a) Pantanal, Pampas e Mata Atlântica

b) Cerrado, Caatinga e Amazônia

c) Amazônia, Pampas e Pantanal

d) Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica

e) Cerrado, Pantanal e Amazônia

Questão 38

“A palavra globalização começou a ser empregada nos anos de 1980 por consultores de administração das

principais universidades norte-americanas. Inicialmente, servia para definir estratégias de expansão global

para empresas transnacionais. [...] A globalização é um fenômeno que apresenta várias dimensões:

econômica, social, cultural e política, entre outras. Contudo, todas elas se materializam no espaço

geográfico em diversas escalas: mundial, nacional, regional e local. Os lugares estão conectados a uma

rede de fluxos controlada por poucos centros de poder econômico e político”.

( MOREIRA, J.C. ; Sene, E. Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2016, p. 33).

O principal veículo de difusão de informações que mais tem crescido com a globalização, e um dos

principais símbolos da atual Revolução informacional é a (o):

a) televisão

b) rádio

c) internet

d) jornal impresso

e) revista semanal
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“O território brasileiro, com uma área superior a 8.500.000 km², é considerado um país com dimensões

continentais. Por esse motivo, apresenta grande diversidade no que se refere à fisionomia de suas

paisagens e às características de suas formas de relevo, o que tornou o seu detalhamento uma tarefa

bastante difícil. Assim, para melhor compreender a estrutura física do nosso país foram elaborados

diferentes modelos de classificação do relevo brasileiro. Uma delas, o do geógrafo Jurandyr L. S. Ross, que

estabeleceu, em um minucioso mapeamento, três formas de relevo no território nacional que resultou em

uma classificação mais completa e complexa”.

As três formas de relevo terrestre descritas nessa classificação são:

a) montanhas, planaltos e planícies

b) planícies, planaltos e plataforma continental

c) cadeias montanhosas, planaltos e chapadas

d) planaltos, depressões (relativa) e planícies

e) serras, chapadas e encostas

BIOLOGIA

Questão 39

“O estado de Mato Grosso é conhecido como o celeiro do país. [...] Em pouco mais de uma década, o PIB

estadual passou de R$ 12,3 bilhões (1999) para R$ 80,8 bilhões (2012), representando um crescimento de

554%. Neste mesmo período, o PIB brasileiro aumentou 312%, segundo dados do IBGE. Grande parte

deste desempenho positivo veio do campo. [...] De acordo com o Instituto Mato-Grossense de Economia

Agropecuária (IMEA), o agronegócio representa 50,5% do PIB do estado”.

(Disponível em http://www.mt.gov.br/economia. Acesso em 10 out. 2017).

Na safra 2014/2015, Mato Grosso foi campeão na produção das seguintes commodities agrícolas,

relevantes na pauta de exportações:

a) soja, milho e algodão

b) trigo, soja e milho

c) milho, arroz e café

d) feijão, café e soja

e) algodão, feijão e sorgo

Questão 40

Questão 41

Sabe-se que a célula é a unidade funcional básica de todos os seres vivos, a qual, no curso da evolução,

especializou-se em inúmeras funções nos organismos. Se compararmos a célula a uma fábrica podemos

dizer que o núcleo da célula é o escritório onde todas as decisões são tomadas. As organelas seriam

departamentos onde cada produto é processado, transportado, empacotado e armazenado. Dessa forma,

podemos dizer que a produção de proteínas pela célula é realizada pela organela:

a) reticulo endoplasmático liso

b) mitocôndrias

c) reticulo endoplasmático granuloso (rugoso)

d) lisossomos

e) aparelho de Golgi ou complexo de Golgi

(Disponível em http://escolaeducacao.com.br/classificacao-do-relevo-brasileiro/. Acesso em 08 out. 2017).
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Questão 42

HPV e câncer masculino

O Sistema Público de Saúde brasileiro iniciou, em janeiro deste ano, a imunização de garotos com 12 e 13

anos de idade contra o vírus do papiloma humano, o HPV. Até o início de junho, porém, apenas 595 mil

adolescentes (16,5% da população nessa faixa etária) haviam recebido a primeira das duas doses de uma

vacina importada que protege contra infecção por quatro tipos desse vírus. Transmitido pelo contato de

pele e mucosas durante o sexo, o HPV está associado nos homens ao desenvolvimento de verrugas

genitais e anais, além de tumores de pênis, ânus, boca e garganta. Como o uso de preservativos nem

sempre evita a transmissão do vírus, especialistas em saúde afirmam que a melhor forma de combater a

disseminação é vacinar a população não contaminada. A meta é vacinar 80% da população masculina

nesta faixa etária ainda em 2017. Lembrando que a vacina está disponível há mais tempo para as meninas,

mas nem entre elas esse índice tem sido alcançado.
(ZORZETTO, Ricardo, ed. 257/julho/2017. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/07/18/hpv-e-cancer-masculino/?cat=ciencia).

Por se tratar de um grupo de vírus que apresenta grande probabilidade de ocasionar tumores, assinale a

alternativa que apresenta as informações CORRETAS sobre a vacinação.

a) as vacinas são produzidas a partir de partículas virais ou do próprio vírus “enfraquecido” e tem o

objetivo de estimular a produção de anticorpos pelo organismo.

b) a eficiência da vacina independe da faixa etária do paciente. Dessa forma, todos os jovens e adultos

devem ser vacinados.

c) é importante que toda a população seja vacinada porque esta vacina protege contra diversas outras

enfermidades.

d) caso não tenha vacina disponível para toda a população, é possível aplicar o soro, pois este apresenta

o mesmo efeito contra a doença.

e) é impossível controlar a disseminação de HPV em indivíduos masculinos, pois nem sempre os

indivíduos apresentam os sintomas da doença.

Questão 43

Na evolução das plantas, as angiospermas conseguiram conquistar praticamente todos os ambientes

terrestres, e até mesmo, os meios aquáticos graças às adaptações morfológicas e funcionais de seus

sistemas. O sistema reprodutor destaca-se pela produção de aromas, néctar e coloração para atrair os

diferentes polinizadores, o que torna mais eficiente a reprodução neste grupo. Abaixo, está representado

um esquema de uma flor típica. Analise as informações e assinale a alternativa que apresenta as

informações CORRETAS sobre as partes da flor e suas funções.

a) o número 1 corresponde ao receptáculo floral que se transforma em fruto após a fecundação.

b) o número 2 corresponde às pétalas, estruturas que não apresentam funções na flor.

c) o número 3 corresponde às sépalas e normalmente são verdes e não atrativas para os polinizadores.

d) o número 4 corresponde aos estames (partes do androceu) e tem função de produzir os grãos de

pólen que são transportados exclusivamente pelo vento.

e) o número 5 corresponde ao aparelho reprodutor feminino, cujo ovário se transforma em frutos e o

óvulo se desenvolve em semente após a fecundação.



CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES - 2018/1 Edital 061/2017
Página 20 de 21Língua Portuguesa/Matemática/Física/Química/História/Geografia/Biologia       

Questão 44

Todos os seres vivos que habitam a terra desenvolvem, em algum momento de suas vidas, interações ou
relações ecológicas. Tais interações podem ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas,
intraespecíficas (entre organismos da mesma espécie) ou interespecíficas (entre indivíduos de espécies
diferentes). A seguir, são apresentadas situações de interações entre os seres vivos e a adequada
classificação em ecologia.
Assinale a alternativa que associa CORRETAMENTE a coluna da esquerda com a coluna da direita.

I- relação existente entre o ser humano e a

lombriga (Ascaris lumbricoides).
( ) relação desarmônica, interespecífica do tipo

parasitismo.

II- pássaro-palito se alimentando de restos de

alimento e de parasitos presentes na boca do

jacaré.

( ) relação interespecífica, harmônica do tipo

inquilinismo ou epifitismo.

III- orquídeas e bromélias habitando troncos e

galhos de árvores.

( ) relação harmônica, interespecífica do tipo

protocooperação.

IV- microrganismos que habitam o trato

digestório de ruminantes.

( ) relação desarmônica, intraespecífica do tipo

canibalismo.

V- relação ecológica em que o indivíduo mata e

devora outro organismo da mesma espécie, por

exemplo, viúva-negra.

( ) relação harmônica, interespecífica do tipo

mutualismo.

a) II, III, V, I e IV

b) I, III, II, V e IV

c) I, II, III, IV e V

d) I, IV, III, II e V

e) II, I, IV, III e V

Questão 45

O verão se aproxima e as chuvas tornam-se mais frequentes e mais intensas em nossa região. Apesar de ser
um período agradável para grande parte dos seres vivos, ele também favorece a proliferação de muitas
espécies de insetos, dentre elas o Aedes aegypti, cujas fêmeas utilizam, preferencialmente, pequenos
reservatórios ou coleções de água doce para fazerem a postura dos ovos próxima à superfície da água. Nesse
ambiente nascem as larvas que, posteriormente, transformam-se em pupas e, em seguida, em indivíduos
adultos sexuados e alados (com asas). Este mosquito é exótico, e foi introduzido no Brasil por meio das
migrações durante o período de colonização. A espécie se adaptou muito bem às nossas condições climáticas,
e hoje é considerada uma vilã na transmissão de vírus causadores de dengue, zika, chikungunya e febre
amarela. Sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti, assinale a alternativa que apresenta as informações
CORRETAS:
a) tanto os machos como as fêmeas do Aedes aegypti são capazes de transmitir os vírus causadores das

enfermidades citadas acima.
b) somente os machos do Aedes aegypti são hematófagos (se alimentam de sangue) e, assim, são capazes de

transmitir os vírus das doenças citadas acima.
c) as larvas e pupas do Aedes aegypti também são transmissoras, no meio aquático, dos vírus causadores das

doenças descritas acima.
d) esses mosquitos são de hábitos diurnos, porém só as fêmeas do Aedes aegypti são hematófagas (se

alimentam de sangue), e capazes de veicularem os vírus causadores das doenças citadas.
e) as fêmeas do Aedes aegypti são exclusivamente fitófagas (se alimentam de seiva de plantas) e, por isso,

não transmitem os vírus causadores das enfermidades citadas acima.
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