
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

EXAME DE SELEÇÃO
Edital 023/2018

Cursos Técnicos Subsequentes 2018/2

CADERNO DE PROVA
Nome do candidato

Número da inscrição Assinatura do candidato

Página 1 de 20

1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 20, é constituído de 45 (quarenta e cinco) 
questões objetivas de múltipla escolha, assim distribuí-
das:
01 a 10 – Língua Portuguesa e Literatura;
11 a 20 – Matemática;
21 a 25 – Física;
26 a 30 – Química;
31 a 35 – História
36 a 40 – Geografia
41 a 45 – Biologia

2. Durante a prova, não será permitida nenhuma 
pergunta.

3. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição.

4. As respostas deverão, OBRIGATORIAMENTE, ser 
transcritas para o cartão-resposta com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta não porosa.

4.1 Marque no cartão-resposta somente uma alterna-
tiva para cada questão, preenchendo completamente o 
círculo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

02 A B C D E

03 A B C D E

4.2 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para as orientações 
contidas nesta capa de prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essas orien-
tações, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

4.3. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

6. A duração da prova é de 3 (três) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6.1. O candidato somente poderá se retirar da sala 
após 1 hora e 30 minutos do início da prova, e levará 
consigo este caderno de provas.

7. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta devida-
mente assinado e preenchido.
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA

A tirinha a seguir orienta as questões de 1 a 3.

Disponível em: http://maisum.altervista.org/2012/08/melhores-tiras-de-humor-2/

QUESTÃO 01

No primeiro quadrinho, na frase “Consegui um excelente emprego”, o sujeito não aparece explicitamente, 
contudo pode ser identificado por meio da forma verbal destacada. Neste caso, ocorre:

(A) Oração sem sujeito.
(B) Sujeito indeterminado.
(C) Sujeito oculto.
(D) Sujeito inexistente.
(E) Sujeito composto.

QUESTÃO 02

No segundo quadrinho, o termo IDEIA está escrito sem acento gráfico devido a/ao:

(A) Uma inadequação, pois da mesma forma que o termo SÁLARIO, paroxítona terminada em ditongo, a 
palavra IDEIA deveria receber acento gráfico.

(B) Uma inadequação, pois toda proparoxítona deve receber acento gráfico, e IDEIA é proparoxítona.
(C) Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, por meio do qual paroxítonas terminadas em diton-

gos abertos “EI” e “OI” deixaram de ser acentuadas graficamente.
(D) Um equívoco do redator da tirinha, pois IDEIA é oxítona terminada em ditongo, portanto deve receber 

acentuação gráfica. 
(E) Um erro de digitação já que toda oxítona terminada em vogal deve ser acentuada graficamente.

QUESTÃO 03

No terceiro quadrinho, a personagem afirma “O acesso às redes sociais é totalmente liberado durante o ex-
pediente”. Nesta frase, a palavra destacada desempenha a função de:

(A) Substantivo, porque vem acompanhado da expressão liberado.
(B) Adjetivo, porque caracteriza o substantivo liberado.
(C) Pronome, porque substitui o nome da empresa.
(D) Advérbio, porque intensifica o termo liberado.
(E) Verbo de ligação.
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O texto a seguir orienta as questões 04 e 05. 

Samba Enredo 2018 - Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão?
G.R.E.S Paraíso do Tuiuti

Irmão de olho claro ou da Guiné
Qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado
Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor
Tenho sangue avermelhado
O mesmo que escorre da ferida
Mostra que a vida se lamenta por nós dois
Mas falta em seu peito um coração
Ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz
Eu fui mandiga, cambinda, haussá
Fui um Rei Egbá preso na corrente
Sofri nos braços de um capataz
Morri nos canaviais onde se plantava gente
Ê Calunga, ê! Ê Calunga!
Preto velho me contou, preto velho me contou
Onde mora a senhora liberdade
Não tem ferro nem feitor
Amparo do Rosário ao negro Benedito
Um grito feito pele do tambor
Deu no noticiário, com lágrimas escrito
Um rito, uma luta, um homem de cor
E assim quando a lei foi assinada
Uma lua atordoada assistiu fogos no céu
Áurea feito o ouro da bandeira
Fui rezar na cachoeira contra bondade cruel
Meu Deus! Meu Deus!
Seu eu chorar não leve a mal
Pela luz do candeeiro
Liberte o cativeiro social
Não sou escravo de nenhum senhor
Meu Paraíso é meu bastião
Meu Tuiuti o quilombo da favela
É sentinela da libertação

Disponível em: https://www.letras.mus.br/gres-paraiso-do-tuiuti/samba-enredo-2018-meu-deus-meu-deus-esta-extinta-a-escravidao/

QUESTÃO 04

No texto, o eu lírico se dirige reiteradas vezes a um interlocutor que não responde, trata-se:

(A) De pessoa influente, provável herdeiro da elite escravocrata brasileira.
(B) Dos organismos internacionais que combatem o trabalho escravo.
(C) Dos chefes das facções criminosas de favelas cariocas.
(D) Do congresso Nacional Brasileiro.
(E) Do Supremo Tribunal Federal.
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QUESTÃO 05

No verso da linha 24, “Fui rezar na cachoeira contra bondade cruel”, as palavras destacadas são:

(A) Sinônimas.
(B) Antônimas.
(C) Homônimas.
(D) Parônimas.
(E) Sujeito composto.

O texto abaixo é a base para responder as questões 6, 7 e 8.

Véspera
O tédio
é a véspera da estreia
que intimida o brilho do vindouro.
Exercito palavras
como meus gatos afiam garras.
Se as forças
Se disfarçam de temores
É porque é do humano
desconhecer o gerúndio
das suas melhores atuações
no prévio das grande cenas.
Então, falseio o meu heroico
em um corpo anestesiado
e horizontal.
Hiberno em fracassos
e impotências
que se alinham como antepasto
das minhas mais memoráveis performances.
Não é do mundo que me escondo,
é a mim que engano.
Enquanto aturdida de debilidade
mascaro as rotas que vou traçando
nos passos maior de arrojo.
Não vejo as ousadias
que preparo
porque de ninharias
diárias e atordoantes
componho minhas melhores melodias.
Luciene Carvalho In. Ladra de flores. Cuiabá: Carlini & Caniato Editorial, 2012.

QUESTÃO 06

Quanto ao sentido do texto, assinale a alternativa CORRETA:

(A) Para a autora, a véspera da estreia é de tranquilidade, o que não acontece no momento da 
apresentação, que é de temor.

(B) No poema, a reflexão da autora mato-grossense é sobre seu fazer poético.
(C) No poema, a reflexão central da autora é acerca do medo que paira sobre si na véspera de suas 

apresentações poéticas.
(D) O sentimento da autora é continuamente de sucesso devido as suas memoráveis performances.
(E)  Os grandes feitos da autora servem de tema para sua poesia.
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QUESTÃO 07

Na segunda linha do poema, a palavra “estreia” está escrita sem acento, assim como mais adiante, na linha 
12, a palavra “heroico” também não está acentuada. Assinale a alternativa que, de forma CORRETA, justifica 
a perda do sinal gráfico dessas palavras:

(A) As paroxítonas com ditongos abertos “ei” e “oi” perderam o acento.
(B) As palavras “estreia” e “heroico” perderam acento, enquanto “Coréia”, “jibóia” e “asteróide”, conforme 

as novas regras ortográficas, mantiveram.
(C) Os termos usualmente têm acento, mas a autora se utilizou de “licença poética” para grafá-los a sua 

maneira.
(D) As perdas dos acentos justificam-se pelo mesmo caso de “heroi” e “papeis”, que também tiveram seus 

acentos suprimidos no Novo Acordo Ortográfico.
(E) Conforme a nova regra, deixam de existir os acentos abertos de palavras oxítonas.

QUESTÃO 08

No texto, as palavras “tédio”, 1º verso, e “performances”, 18º verso, são sinônimas, respectivamente, de:

(A) Ira, mascaramento.
(B) Resignação, histórias.
(C) Enfado, atuação.
(D) Melancolia, mentiras.
(E) Medo, desempenho.

Leia o texto abaixo e responda a questão 9.

Disponível em: https://adoracaosemlimite.wordpress.com/2008/10/03/tirinhas-engracadas-humor/

QUESTÃO 09

Sobre a tira, julgue as sentenças de I a III e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA:

I) O humor da tira está no uso incorreto do verbo “colorir” pela personagem.
II) O humor da tira está na substituição da palavra “coloro” pela palavra “pinto”, considerada mais feia por 

ser de sentido dúbio.
III) A personagem usou de forma correta o verbo “colorir”: na primeira pessoa do presente do modo 

indicativo.

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

QUESTÃO 11

Conhecendo os valores numéricos das letras , , , , 

e . Então, o valor numérico da expressão algébrica  é igual a 

(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 42
(E) 50

QUESTÃO 12

Em um residencial de uma certa cidade, foram construídos prédios e, nesses prédios, o número de aparta-
mentos habitados é o triplo do número de desabitados. Então, escolhendo-se aleatoriamente um aparta-
mento desse residencial, a probabilidade de que ele esteja desabitado é igual a:

(A) 15%
(B) 20%
(C) 25%
(D) 35%
(E) 40%

O texto abaixo serve como referência para a questão 10.

Disponível em:  https://adoracaosemlimite.wordpress.com/2008/10/03/tirinhas-engracadas-humor/

QUESTÃO 10

Considerando o texto acima, assinale a alternativa CORRETA:

(A) O humor é provocado a partir do uso coloquial do português, o que resulta em um problema de 
comunicação entre os falantes.

(B) O humor ocorre devido ao uso, entre os falantes, de uma variante não padrão do português 
brasileiro.

(C) As gírias usadas entre os falantes não fazem parte de nenhum tipo de variante do português do Brasil.
(D) Embora as personagens se entendam, o uso coloquial do português torna difícil a compreensão do 

texto.
(E) A variante utilizada pelos falantes não se justifica em nenhum contexto de comunicação, devendo, 

portanto, ser repudiada por alguém que se considera um usuário competente da língua.
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QUESTÃO 13

O auditório ao lado foi projetado de modo que: as poltronas 
ficassem distribuídas numa sequência: 12 poltronas na pri-
meira fileira; 14 na segunda; 16 poltronas na terceira, e as-
sim por diante. Sabendo-se que esse auditório possui 11 
fileiras, então o número total de poltronas é igual a:

(A) 220
(B) 242
(C) 264
(D) 282
(E) 300

QUESTÃO 14

Cada imagem apresentada abaixo representa um sólido na vida cotidiana. Então, a alternativa correta que 
representa cada sólido, respectivamente, é:

I) II) III)

(A) I- Cone reto, II- Prisma hexagonal e III-Cilindro reto.
(B) I-Cone reto, II-Tronco de Pirâmide e III- Cilindro reto.
(C) I-Cilindro reto, II-Prisma hexagonal e III- Cone reto.
(D) I-Pirâmide , II-Cilindro reto e III- Esfera.
(E) I-Prisma quadrangular, II- Pirâmide hexagonal e III- Cilindro reto.

QUESTÃO 15

O custo de fabricação de X unidades de um certo produto é dado pela função de primeiro grau . 
Cada unidade é vendida pelo preço de R$ 8,00. Sabendo-se que lucro é a diferença entre receita e custo, então, 
para haver um lucro desse produto igual a R$ 4.600,00, o total de unidades terá de ser igual a:

(A) 1.650
(B) 1.550
(C) 1.450
(D) 1.350
(E) 1.250

QUESTÃO 16

Sejam a, b, c as raízes da equação polinomial . Essas raízes são reais e es-
tão em progressão geométrica quando ordenadas em ordem crescente de seus valores absolutos. 
A razão dessa progressão geométrica é igual a:

(A) -2
(B) -3
(C) 2
(D) 3
(E) 6
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QUESTÃO 17

Na folha de pagamento dos salários de três funcionários de uma empresa X, verificou-se que Ana 
ganha 30% mais do que Beatriz e esta, por sua vez, ganha 25% a mais que Carlos. Assim, Ana ga-
nha x% a mais do que Carlos e esse valor de x é igual a:

(A) 55%
(B) 57,5%
(C) 60%
(D) 62,5%
(E) 65%

QUESTÃO 18

Numa agência bancária, estima-se que um grupo de 4 funcionários igualmente eficientes atenda 
80 clientes em 48 minutos. Nessa situação, se outros 2 funcionários, com a mesma eficiência dos 
primeiros, fossem adicionados ao grupo, então esses 80 clientes seriam atendidos em quantos 
minutos?

(A) 25 minutos.
(B) 28 minutos.
(C) 30 minutos.
(D) 32 minutos.
(E) 35 minutos.

QUESTÃO 19

Sabendo que . Então o valor de x é igual a:

(A) 7
(B) 6
(C) 5
(D) 4
(E) 3

QUESTÃO 20

O valor do determinante  é igual a: 

(A) 2 cos(2x)
(B) 2
(C) 0
(D) sen(2x)
(E) -2
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FÍSICA

QUESTÃO 21

O desfibrilador é um aparelho usado na medicina para corrigir o ritmo cardíaco em casos de paradas cardi-
orrespiratórias, entre outras. O aparelho descarrega uma carga contínua na parte torácica do paciente com 
o intuito de fazer com que os batimentos cardíacos voltem ao seu ritmo normal. Os primeiros conceitos de 
desfibrilação de que se têm registros são datados do início do século XX e, desde então, tivemos grandes 
avanços e o aparelho já salvou muitas vidas. 

Quando se utiliza esse equipamento numa situação real, a ordem do profissional que atende é a de que as 
pessoas ou, outros profissionais, afastem-se do paciente.

Assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE o motivo de ser dada essa ordem.

(A) O corpo humano é condutor elétrico, e aquele que tocar o paciente também receberia a descarga elé-
trica.

(B) O acúmulo de cargas que seriam descarregadas no paciente se distribui entre as pessoas que estão 
perto, mesmo que elas não toquem no paciente ou no aparelho, tornando ineficaz a desfibrilação.

(C) As pessoas em volta do paciente tornariam o desfibrilador neutro, não sendo possível a descarga no 
paciente.

(D) As pessoas em volta do paciente contribuiriam com a descarga do aparelho tornando a voltagem mui-
to maior devida a indução elétrica, comprometendo a eficiência do aparelho.

(E) As pessoas formariam uma blindagem eletrostática em volta do paciente e ele não receberia a descar-
ga elétrica.

QUESTÃO 22

Ao utilizar um espelho para se maquiar, uma mulher percebe que a imagem de seu rosto está ampliada, o 
que possibilita mais precisão nos detalhes de sua maquiagem. Este espelho tem características de um espe-
lho côncavo que forma tanto imagens virtuais, quanto reais, dependendo da posição do objeto ao espelho. 
No caso supracitado, a imagem formada é virtual, ampliada e direita. As condições para a formação dessa 
imagem com relação ao espelho e o objeto, em um espelho côncavo, como o ilustrado, na figura abaixo são:

(A) objeto em cima do foco do espelho.
(B) objeto entre o foco e o centro de curvatura do espelho.
(C) objeto entre o foco e o vértice do espelho.
(D) objeto no infinito.
(E) objeto no centro de curvatura do espelho.

QUESTÃO 23

Em 2016, o estado de Mato Grosso foi considerado o sétimo estado com maior índice de vítimas por raios 
no país, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os raios são descargas elétricas 
originados pela diferença de potencial entre nuvens carregadas e a Terra, onde é observado primeiro um 
clarão e, logo após, um estrondo (trovão) e isso ocorre pelo fato de a velocidade da luz ser maior do que a 
do som. Então, quanto mais rápido ouvimos o estrondo, após ver o raio, significa que o raio aconteceu nas 
proximidades da Terra.

Considerando a velocidade da luz no ar c=3 · 108 m/s, e a do som vsom=340 m/s, qual seria a distância apro-
ximada de um observador até um raio observado, quando o estrondo é ouvido 12 segundos após o clarão?

(A) 4,08 km
(B) 3,5 km
(C) 2,5 km
(D) 1 km
(E) 0,5 km
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QUESTÃO 24

A lei de Coulomb descreve a interação entre as cargas elétricas. Toda carga elétrica não nula possui um 
campo elétrico que preenche todo o espaço ao seu redor, e, quando uma outra carga elétrica, designada 
carga de prova, está imersa no campo elétrico da carga originária, ela sofre uma força de atração ou repul-
são, dependendo dos sinais das cargas. Na expressão matemática da lei de Coulomb, a força é proporcional 
ao valor das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.

Com base nessas informações, assinale a ÚNICA alternativa que descreve o gráfico , de acordo com a 
lei de Coulomb.

(A) (B)

(C) (D)

(E)
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QUESTÃO 25

Certo dia, o motorista de uma ambulância, ao atender uma ocorrência, percorreu o caminho indicado na figura 
abaixo, saindo do ponto A até o ponto B e, em seguida, retornando ao ponto A percorrendo o mesmo caminho.

Nessa situação, o espaço percorrido, o deslocamento e a distância entre os pontos A e B em metros são, 
respectivamente:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUÍMICA

QUESTÃO 26

Uma premiada série de televisão norte-americana era apresentada com a logomarca abaixo, que representa 
uma gíria usada no sul dos Estados Unidos. Sua tradução significa informalmente: “jogar tudo pro alto”.

Nessa série, um brilhante professor de química vive um colapso emocional ao se descobrir com câncer no 
pulmão, tendo que cuidar do filho com paralisia cerebral e da esposa grávida. Para pagar suas dívidas, opta, 
portanto, pelo caminho do crime e produz com um ex-aluno a metanfetamina, droga potente e altamente 
viciante, cuja fórmula é apresentada a seguir:

Em se tratando de metanfetamina, nela há a função:

(A) amida
(B) nitrila
(C) amina
(D) isonitrila
(E) nitrocomposto
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QUESTÃO 27

O nitrogênio possui uma grande aplicação na área de saúde para a conservação de tecidos orgânicos, sê-
mens e embriões, assim como na culinária, em que os chefes de cozinha o utilizam quando precisam do 
congelamento instantâneo de alimentos preparados. Observe o gráfico (temperatura x tempo) em que são 
apresentadas as temperaturas de fusão e ebulição do nitrogênio.

Sobre as informações acerca do nitrogênio, assinale a alternativa CORRETA:

(A) A temperatura de ebulição do nitrogênio é abaixo de 0°C, ou seja, ferve estando gelado.
(B) Na sua temperatura de ebulição, o nitrogênio, assim como a água, ferve quente.
(C) O nitrogênio pode ser consumido em sua temperatura de ebulição, visto que não é quente.
(D) No ar atmosférico, o nitrogênio está no estado líquido.
(E) O nitrogênio congela a -196°C.

QUESTÃO 28

O primeiro transplante cardíaco (TC) completou 50 anos em 3 de dezembro de 2017. Ele foi realizado por 
Christian Barnard, na África do Sul. Seis meses depois, Euryclides Zerbini realizou o primeiro TC no Brasil. 
Apesar de uma euforia inicial, os resultados foram insatisfatórios, com elevada mortalidade. No final dos 
anos 1970, com o surgimento da ciclosporina, medicamento que possibilitava um melhor controle da 
rejeição, ocorreu um grande desenvolvimento na realização dos transplantes em geral, inclusive do TC. 

Mangini, S. et al. Transplante cardíaco: revisão. Einstein, v.13, n.2, p. 310-8, 2015.

A fórmula molecular da ciclosporina é C62H111N11O12. Pode-se afirmar que a massa molecular da 
ciclosporina é:

(A) 1.201 gramas/mol.
(B) 1.201 u.
(C) 196 u.
(D) 43 gramas/mol.
(E) 43 mol.

QUESTÃO 29

A caneta esferográfica é assim denominada por apresentar uma esfera em sua ponta. Essa esfera, cuja fun-
ção é servir de válvula para controlar a quantidade de tinta, é feita normalmente de tungstênio, cujo símbo-
lo é W, de número atômico 74. Ao escrevermos, a esfera gira, transferindo a tinta do "tubinho" para o papel. 
Assim, se cair e bater a ponta no chão, a caneta pode parar de funcionar.

Dado:
C: 12u; H: 1u; N: 14u; O: 16u
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Fonte: https://www.solidrop.net/photo-2/12-pcs-lot-ball-point-pen-1-0mm-japan-pilot-bps-gp-m-office-and-school-stationery-wholesale.jpg modificada

As alternativas abaixo referem-se ao tungstênio, e há apenas uma CORRETA, assinale-a:

(A) O tungstênio é um metal de transição e seu subnível mais externo é o 6s2.
(B) O tungstênio é um elemento representativo e seu subnível mais externo é o 6s2.
(C) O tungstênio é um metal e seu subnível mais externo é o 5d4.
(D) O tungstênio possui 4 elétrons em sua camada de valência.
(E) O tungstênio possui 6 elétrons em sua camada de valência.

QUESTÃO 30

O maior acidente radioativo em área urbana acontecido até hoje no mundo, o Césio-137, ocorreu em Goiâ-
nia e completou 30 anos em 13 de setembro de 2017. Independente de apontar culpados, a cápsula conten-
do 19 gramas de Césio foi encontrada em um antigo aparelho radioterápico no, já desativado, Instituto 
Goiano de Radioterapia. Ao abrir a cápsula, um pó branco de brilho azul foi esparramado pela cidade, trans-
formando-se em toneladas de rejeitos radioativos que foram enterrados na cidade de Abadia de Goiás. 
Além das vítimas que morreram na época logo após o acidente, as que continuam vivas sofrem, além das 
consequências da radiação emitida por esse radioisótopo, a dor e o preconceito.

Disponível em: http://socientifica.com.br/2017/09/acidente-com-cesio-137-completa-30-anos.

Sabendo que a meia vida do Césio-137 é de 30 anos, pode-se afirmar que:

(A) somente em 2047 toda massa de Césio-137 dos rejeitos terá se desintegrado.
(B) em 2087, após cem anos do acidente, não restará mais massa de Césio-137 nos rejeitos.
(C) até o final do próximo século não restará mais massa de Césio-137 nos rejeitos.
(D) em setembro de 2017, toda a massa de Césio-137 nos rejeitos havia se desintegrado.
(E) em setembro de 2017, metade da massa de Césio-137 nos rejeitos havia se desintegrado.

HISTÓRIA

QUESTÃO 31

Observe a charge da cartunista Laerte. 

Disponível em: https://imagohistoria.blogspot.com.br/2017/11/charges-historicas-brasil-colonia.html
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A partir da análise da charge, e levando em consideração os seus conhecimentos sobre o “descobrimento 
do Brasil”, escolha a alternativa INCORRETA.

(A) A charge faz referência ao desembarque da esquadra portuguesa comandada por Pedro Álvares Ca-
bral que aportou em terras brasileiras em 1500.

(B) A primeira menção documental sobre os grupos nativos que habitavam o território brasileiro foi escri-
ta por Pero Vaz de Caminha, cronista que acompanhou a viagem comandada por Cabral.

(C) A charge apresenta um humor crítico ao antever que uma das consequências da colonização portu-
guesa foi a tomada da posse da terra dos nativos.

(D) O contato com os europeus foi uma das causas do genocídio de grupos indígenas que não tinham 
imunidade contra a gripe, a tuberculose e a sífilis, doenças que, antes da chegada dos europeus ao No-
vo Mundo, não existiam na América.

(E) A charge evidencia a raiva e indignação do indígena diante da ocupação de seu território.

QUESTÃO 32

O Pacto Colonial foi um elemento estruturador do sistema colonial brasileiro. A esse respeito é CORRETO 
afirmar que: 

(A) A colônia brasileira tinha autonomia para comercializar livremente com outras nações. 
(B) A metrópole autorizava a produção de produtos manufaturados na colônia.
(C) Durante a vigência do Pacto Colonial, Portugal monopolizou todo o comércio colonial e evitou qual-

quer tipo de contrabando.
(D) A metrópole tinha exclusividade econômica, pois obtinha das colônias matérias primas ou gêneros 

tropicais a baixo custo e revendia produtos manufaturados a preços elevados. 
(E) O Pacto Colonial, também chamado de exclusivismo colonial, não vigorou por muito tempo e foi extin-

to ainda no século XVIII devido a pressão dos comerciantes ingleses.

QUESTÃO 33

Leia o trecho da letra do samba-enredo da Vila Isabel: “Kizomba, a festa da raça”, para responder a questão 
a seguir.

Valeu, Zumbi
O grito forte dos Palmares
Que correu terra, céus e mares
Influenciando a abolição
Zumbi, valeu
Hoje a Vila é Kizomba
É batuque, canto e dança
Jongo e Maracatu
Disponível em: https://www.letras.mus.br/martinho-da-vila/287389/

Esse samba foi apresentado pela primeira vez em 1988, ano em que se rememorou o primeiro centenário 
da abolição da escravidão. A partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos sobre história e cultura 
afro-brasileira, identifique a alternativa INCORRETA:

(A) Jongo e o maracatu são importantes expressões artísticas da cultura afro-brasileira. 
(B) A letra do samba faz referência à Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil.
(C) Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, é uma personagem fictícia e não existe comprovação históri-

ca de sua existência.
(D) A abolição da escravidão não significou a inserção social dos negros de forma igualitária.
(E) A escravidão perdurou no Brasil por mais de 300 anos e deixou um legado de desigualdade racial no 

país.
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QUESTÃO 34

A Primeira Grande Guerra (1914-1918) foi o primeiro conflito a empregar amplamente os avanços tecnológi-
cos dos séculos XVIII e XIX: da produção fabril acelerada ao desenvolvimento científico de armas químicas, 
de novos meios de comunicação e transporte a novos instrumentos de guerra, como o submarino, o tanque 
e o avião.

CAMPOS, F. & et. al. Oficina de História. Vol.3. 2. ed. São Paulo: Leya, 2016. p. 27 (adaptado).

Sobre a Primeira Guerra Mundial, é CORRETO afirmar que:

(A) Marcou o início da Belle Époque (Bela época) na Europa.
(B) Representou o fim do ideário de que o desenvolvimento tecnológico só traria benefícios para a huma-

nidade.
(C) Não gerou nenhuma consequência para a geopolítica da Europa.
(D) Foi um conflito bélico, cujas batalhas se estenderam pelos cinco continentes.
(E) Não é considerada pelos historiadores como um evento histórico importante.

QUESTÃO 35

Em seu livro clássico sobre o século XX, nomeado de “A era dos extremos”, o historiador inglês Eric Hobs-
bawn apresenta a seguinte reflexão: “Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da 
União Soviética não formam um período homogêneo único na história do mundo. [...] dividem-se em duas 
metades, tendo como divisor de águas o início da década de 1970 [...]. Apesar disso, a história desse período 
foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da URSS: o 
constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial [...]”. 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras, 1996. p. 178.

O período citado no texto é conhecido como: 

(A) Guerra Fria.
(B) Guerra das Duas Rosas.
(C) Guerra do Contestado.
(D) Guerra do Ópio.
(E) Guerra da Secessão.

GEOGRAFIA

QUESTÃO 36

A Terra é um dos planetas do Sistema Solar, 
cuja superfície é constituída por águas e ter-
ras. Desse modo, a melhor e mais fiel repre-
sentação da superfície terrestre é simbolizada 
na/no:

(A) planta topográfica
(B) mapa geográfico
(C) escala cartográfica 
(D) globo terrestre
(E) carta topográfica

Disponível em: http://www.lopes.com.br/blog/cultura/planeta-terra.
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QUESTÃO 37

O Mercosul é o bloco econômico mais consolidado da América do Sul e reúne diversos países dessa porção 
do continente. Os países fundadores que compõem o bloco e assinaram o Tratado de Assunção (1991) fo-
ram:

(A) Brasil, Argentina, Chile e Equador
(B) Paraguai, Argentina, Brasil e Venezuela
(C) Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil
(D) Uruguai, Paraguai, Chile e Brasil
(E) Colômbia, Brasil, Uruguai e Argentina

QUESTÃO 38

De acordo com o mapa abaixo, “Classificação climática do Brasil proposta por Arthur Strahler”, que tem por 
base a dinâmica das massas de ar, indique e caracterize o clima de Cuiabá, capital do estado de Mato 
Grosso:

Fonte: Adaptado da Universidade de São Paulo, Departamento de Geografia, Climatologia I. Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/52045/.

(A) Tropical, sendo alternadamente úmido e seco com as chuvas concentradas na primavera e verão, com 
o avanço da massa Equatorial Continental

(B) Equatorial úmido, com atuação das massas de ar Equatorial Continental e Equatorial Atlântica que 
provoca chuvas abundantes, superiores a 2.000 mm/ano 

(C) Tropical semi-árido, sendo caracterizado pela escassez e irregularidade de chuvas, controlados por 
massas equatoriais e tropicais

(D) Subtropical úmido, com verões quentes e invernos frios, em que a massa de ar Tropical Atlântica atua 
principalmente no verão e massa Polar Atlântica tem presença maior no inverno

(E) Litorâneo úmido, com chuvas concentradas em estações distintas, isto é, no outono e inverno no 
Nordeste, e primavera e verão no Sudeste
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QUESTÃO 39

A charge a seguir traz uma reflexão sobre a vida nas megacidades.

Disponível em: https://prezi.com/7mwk9kywbqqe/cidades-e-espaco-urbano/.

Em questões urbanas, o termo megacidades refere-se a:

(A) cidades conurbadas, formadas por um único aglomerado urbano de pequeno porte.
(B) áreas metropolitanas, especificamente capitais regionais.
(C) hierarquia urbana, em que a vila é o centro irradiador da influência urbana.
(D) mancha urbana, delimitada por um município e uma cidade.
(E) metrópoles, cidades com mais de 10 milhões de habitantes.

QUESTÃO 40

O processo de crescimento populacional de um país envolve, basicamente, dois momentos: a imigração e o 
crescimento vegetativo (natural). Sobre o crescimento vegetativo todas as alternativas abaixo estão corretas, 
EXCETO:

(A) o crescimento vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade.
(B) o crescimento vegetativo é negativo quando a taxa de natalidade supera a taxa de mortalidade, como 

ocorre em alguns países europeus.
(C) o crescimento vegetativo no Brasil está diminuindo, e um dos fatores para essa ocorrência é a redu-

ção nas taxas de fecundidade da mulher brasileira.
(D) o crescimento vegetativo é positivo quando a população aumenta naturalmente, como ocorre na mai-

oria dos países subdesenvolvidos.
(E) crescimento populacional nulo ocorre em muitos países desenvolvidos, onde as taxas de natalidade e 

mortalidade são semelhantes.
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BIOLOGIA

QUESTÃO 41

As células são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. De acordo com a Teoria Celular, 
todos os seres vivos são formados por células e alguns seres vivos têm o corpo formado por uma única cé-
lula. Portanto, a célula é a unidade morfológica dos seres vivos e é dentro delas que ocorrem as reações do 
metabolismo. Portanto, a célula é a unidade fisiológica dos seres vivos. 

LINHARES, Gewandsznajder; PACCA. Biologia Hoje. vol. 1, 3. ed. São Paulo. Ática, 2017. p. 69.

Na atualidade, conhecemos as variadas estruturas celulares, suas composições e funções. Supondo que seja 
realizada a marcação de aminoácidos com radioisótopos que possibilitam quantificar e determinar a locali-
zação desses nas células, e que esses aminoácidos compõem as enzimas digestivas da célula, em qual orga-
nela seria detectada a maior concentração desses aminoácidos? Considerando essa assertiva, marque a 
alternativa que INDICA a organela celular com a maior concentração dos aminoácidos marcados com radi-
oisótopos, seguida da justificativa CORRETA.

(A) Mitocôndrias, pois são as estruturas celulares responsáveis pela digestão de componentes estranhos 
à célula.

(B) Lisossomos, pois são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgâ-
nicas.

(C) Peroxissomos, pois são bolsas com uma bicamada membranosa, e que contêm carboidratos capazes 
de digerir substâncias inorgânicas.

(D) Retículo Endoplasmático Liso, pois são bolsas sem membranas e que contêm enzimas capazes de di-
gerir substâncias orgânicas.

(E) Retículo Endoplasmático Rugoso, pois são bolsas com uma bicamada membranosa, e que contêm car-
boidratos capazes de digerir substâncias inorgânicas.

QUESTÃO 42

Uma célula se reproduz ao executar uma sequência organizada de eventos em que ela duplica seu conteú-
do e, então, divide-se. Esse ciclo de duplicação e divisão, conhecido como ciclo celular, é o mecanismo es-
sencial pelo qual todos os seres vivos se reproduzem. Em espécies unicelulares, cada divisão celular produz 
um novo indivíduo completo. Em multicelulares, sequencias longas e complexas de divisão celulares são ne-
cessárias à produção de um organismo funcional. Mesmo no indivíduo adulto, a divisão celular normalmen-
te é necessária à substituição das células que morrem. O ciclo celular eucariótico, geralmente, é composto 
pelas fases G1, S, G2, que, em conjunto, são denominadas Interfase, e a fase M, que consiste na etapa de di-
visão celular. 

ALBERTS, Johnson et. al.. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. p. 963-965.

Com relação ao ciclo celular, analise as alternativas e marque a ÚNICA em que todas as informações estão 
CORRETAS:

(A) A interfase é o período caracterizado por ausência de atividade celular e precede as divisões celulares.
(B) Na prófase da mitose ocorre o processo de crossing over, que tem elevada importância no aumento da 

variabilidade genética dos gametas.
(C) A mitose é subdividida nas etapas: metáfase, telófase, anáfase e prófase, respectivamente, e resulta 

na formação de duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe.
(D) O período S da interfase é, principalmente, caracterizado pela duplicação de ácido desoxirribonucleico 

(DNA).
(E) Após a divisão celular, as células perdem a capacidade de executar as funções vitais. 
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QUESTÃO 43

Os artrópodes pertencem a um filo de animais invertebrados, que possuem exoesqueleto rígido e vários pa-
res de apêndices articulados, cujo número varia de acordo com a classe. São animais que têm esse nome 
por apresentarem patas articuladas, no entanto, não possuem apenas patas articuladas, mas sim todas as 
suas extremidades, como as antenas e as peças bucais. Os seus membros inferiores são formados por par-
tes que se articulam, ou seja, que se movimentam umas em relação às outras: os seus pés se articulam com 
suas pernas, que se articulam também com suas coxas, que também se articulam com os ossos do quadril. 

Disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/artropodes.htm

Com frequência, as pessoas confundem os grupos de artrópodes, principalmente chamando aracnídeos de 
insetos. Marque a alternativa que distingue, de maneira CORRETA, os grupos de aracnídeo dos insetos:

(A) Os insetos possuem 8 patas e antenas, e os aracnídeos possuem 3 pares de patas e não possuem an-
tenas.

(B) Os insetos possuem 3 pares de patas e não possuem antenas, e os aracnídeos possuem 4 pares de 
patas e 2 pares de antenas.

(C) Os insetos possuem 6 patas e antenas, e os aracnídeos possuem 3 pares de patas e não possuem an-
tenas.

(D) A diferença se restringe ao número de tagmas. Os insetos possuem 2 (cefalotórax e abdômen), e os 
aracnídeos possuem 3 (cabeça, tórax e abdômen).

(E) Os insetos possuem 3 pares de patas e antenas, e os aracnídeos possuem 4 pares de patas e não pos-
suem antenas.

QUESTÃO 44

As plantas são organismos eucariontes, pluricelulares e autotróficos fotossintéticos. Suas células possuem 
uma parede rígida, com celulose, e cloroplastos com clorofila a e b e outros pigmentos que absorvem ener-
gia luminosa. Diferente do que ocorreu com animais, o processo evolutivo nas plantas não levou à formação 
de músculos, que permitem o movimento; de sistema nervoso, que coordena os movimentos; de órgão dos 
sentidos, fundamentais para a localização do alimento; e do corpo compacto, que facilita os movimentos. 

LINHARES, Gewandsznajder; PACCA. Biologia Hoje. vol. 1, 3. ed. São Paulo. Ática, 2017. p. 61-83.

As plantas são didaticamente subdivididas em quatro grupos. Dentre estes, um possui destaque, por causa 
de serem plantas com maior ocorrência no planeta, apresentando-se nos mais diversos tamanhos, formas e 
ambientes. Marque a alternativa que indica CORRETAMENTE o grupo supracitado e suas características.

(A) Briófitas, que são plantas pequenas que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. 
São as plantas mais diversificadas e ocorre em todos os ambientes. Popularmente são conhecidas como 
musgos ou hepáticas.

(B) Pteridófitas, que  são plantas vasculares que não possuem sementes, e o corpo é composto por raiz, 
caule e folhas. Incluem as samambaias e cavalinhas, entre outras.

(C) Gimnospermas, que são plantas terrestres que vivem, preferencialmente, em ambientes de clima frio 
ou temperado. Incluem as sequóias e os ciprestes.

(D) Angiospermas, que são plantas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fru-
to. Variam desde gramíneas, como o capim, a grandes árvores que ocupam diversos ambientes da Terra.

(E) Angiospermas, que são plantas terrestres, com semente e sem frutos, e vivem, preferencialmente, em 
ambientes de clima frio ou temperado e possuem mais de 235 mil espécies conhecidas.
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QUESTÃO 45

Histologia é o estudo dos tecidos do corpo e de como estes tecidos se organizam para construir os órgãos. 
Os tecidos são constituídos por células e por matriz extracelular (MEC). A MEC é composta por muitos tipos 
de moléculas, algumas das quais são altamente organizadas, formando estruturas complexas como as fibri-
las de colágeno e membranas basais. Em razão das pequenas dimensões das células, seu estudo é realizado 
com auxílio de microscópios. São reconhecidos quatro tecidos fundamentais: tecido epitelial, conjuntivo, te-
cido muscular e tecido nervoso. Essa classificação leva em conta principalmente critérios da estrutura, das 
funções e da origem embriológica desses tecidos.

JUNQUEIRA, José Carneiro. Histologia básica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 2-66.

De acordo com a noção acima, marque a ÚNICA alternativa que indica a correlação VERDADEIRA entre tipo 
de tecido e suas características.

(A) Tecido conjuntivo é o tecido de revestimento do corpo, sensibilidade e secreção de substâncias. Para 
tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células justapostas em diferentes for-
mas: cilíndricas, achatadas ou cúbicas.

(B) Tecido cartilaginoso é composto de células adiposas que acumulam gordura (adipócitos). Esse tipo de 
tecido tem como principal função o isolamento térmico do corpo. Sendo assim, é o maior depósito cor-
poral de energia. 

(C) Tecido conjuntivo sanguíneo é formado por diversos tipos de células e possui as funções de defesa do 
organismo e transporte de nutrientes. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido, composto de he-
mácias, leucócitos, plaquetas e plasma.

(D) Tecido nervoso é formado, principalmente, por células nervosas denominadas neurônios. Além disso, 
é inervado e irrigado por sangue, sendo sua principal função a sustentação do corpo, uma vez que com-
põe o esqueleto humano.

(E) Tecido epitelial é formado por células alongadas e especializadas em contração (proteínas contráteis: 
miosina e actina) que apresentam grande inervação e vascularização. Esse tipo de tecido é subdividido 
em: liso (não-estriado), esquelético e cardíaco.




