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TEXTO I
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ATROPELANDO TODO MUNDO

As pessoas se preocupam muito com as sacolas plásticas e as garrafas pet, que boiarão por rios e
mares através dos séculos, levando às gerações vindouras mensagens instigantes como "Lugar de
gente feliz" e "Contém fenilalanina", mas se esquecem de outra praga, potencialmente mais longeva e
perigosa, que estamos produzindo e espalhando por aí como nunca antes: as opiniões. É opinião por
e-mail, Facebook, Twitter, blog, TV, rádio, jornais e revistas. É opinião sobre o futuro da Líbia e o
passado da Dilma, remédio pra regime e a legalização da maconha, o ministério de Cristo e os
implantes de silicone.
É muito bom, claro, que o debate tenha sido democratizado por todas as revoluções culturais e
políticas ocorridas de Gutenberg a Zuckerberg. No Facebook, a dona Shirley, do 82, não é diferente de
Bill Gates, e por mais que Gaddafi mandasse o exército pras ruas, não conseguiria colocar no Twitter
um único caractere além dos 140 concedidos a você, a mim e ao bispo de Botucatu.
O problema é que, se por um lado estamos livres para opinar, por outro acabamos atados a uma
competição mundial por audiência. Hoje, cada ser humano conectado à rede é uma miniempresa de
comunicação de si mesmo, atrás de atenção.
O que pode nos levar a encarar as opiniões não como o que elas são, pontas de icebergs que revelam
nossas visões de mundo, muitas vezes sem graça e parecidas com as da maioria das pessoas, mas
como commodities a serem oferecidas ao mercado.
Atrás dos sinais imediatos de reverberação - retuites, comentários no blog, polegares erguidos no
Facebook ou mesmo e-mails desaforados à redação, muita gente parece não refletir sobre o que
pensa deste ou daquele assunto, mas calcular: qual a opinião mais "cool", ou polêmica, ou bizarra, ou
engraçada, para oferecer na bolsa mundial de ideias? Pior pro mundo, pois quando estamos
dispostos a abraçar qualquer ponto de vista, o resultado inevitável é o cinismo - essa aridez
existencial, rio sufocado por sacos plásticos e garrafas pet.
Tal niilismo de salão, embora seja mero jogo para a plateia, apresenta-se como pensamento crítico,
uma defesa da liberdade individual contra as amarras da moral e do Estado, mas nada tem de
corajoso.
Se o Ibope nos redime de qualquer ofensa, se "falem mal, mas falem de mim" é uma máxima aceita
sem discussão, chocar a burguesia não é uma afronta, mas caminho para o sucesso. Além do mais,
não estamos na Hungria nem na Inglaterra de Orwell, em 1984, em que o indivíduo é sufocado pelo
Grande Irmão, mas no Brasil, este Velho Oeste onde, ainda hoje, qualquer um com alguns milhares de
reais no bolso ou com um cargo eletivo está livre das amarras da moral e do Estado.
Ser politicamente incorreto na Dinamarca talvez seja corajoso. Aqui, é só chover no molhado. Em
última instância, quem topa atirar em qualquer coisa que se mova só pra conseguir uma opinião de
impacto não é muito diferente de um cara disposto a acelerar seu carro e fazer "strike" em dezenas
de ciclistas que impedem sua passagem, só porque acha um saco esse negócio de ciclista. Isso sim
que é niilismo! É ou não é?

(ANTÔNIO PRATA, http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0203201105.htm Blog "Crônica e Outras Milongas"
antonioprata.folha.blog.uol.com.br).
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AS QUESTÕES DE 01 A 05 REFEREM-SE AO TEXTO I

Questão 01

O texto de Antônio Prata “Atropelando o mundo” procura discutir uma nova tendência entre a população

mundial. Sobre essa nova tendência, assinale a alternativa correta.

a) As preocupações com sacolas plásticas e garrafas pets que poluem os rios e mares.

b) As revoluções culturais promovidas por Gutemberg e Zuckerberg.

c) As opiniões presentes nas redes sociais como facebook, blog e jornais.

d) Ser politicamente incorreto na Dinamarca ou no Brasil.

e) A falta de democratização nas redes sociais.

Questão 02

Um dos recursos figurativos utilizados pelo autor do texto é a metáfora. Aponte a afirmativa em que esse

recurso NÃO está presente.

a) Hoje, cada ser humano conectado à rede é uma miniempresa de comunicação de si mesmo.

b) O que pode nos levar a encarar as opiniões não como o que elas são, pontas de icebergs que revelam

nossas visões de mundo.

c) (...) o cinismo - essa aridez existencial, rio sufocado por sacos plásticos e garrafas pet.

d) (...) mas no Brasil, este Velho Oeste onde, ainda hoje, qualquer um com alguns milhares de reais no

bolso (...).

e) (...) as sacolas plásticas e as garrafas pet, que boiarão por rios e mares através dos séculos.

Questão 03

Para atingir seu objetivo de convencer o leitor, o texto de Antônio Prata utiliza-se de uma linguagem:

a) Culta formal, como em: “É opinião sobre o futuro da Líbia e o passado da Dilma, remédio pra regime e

a legalização da maconha”

b) Regional como em : “É muito bom, claro, que o debate tenha sido democratizado por todas as revolu-

ções culturais e políticas ocorridas de Gutenberg a Zuckerberg”.

c) Técnica, como em: “É opinião por e-mail, Facebook, Twitter, blog, TV, rádio, jornais e revistas”.

d) Coloquial, como em: “Pior pro mundo, pois quando estamos dispostos a abraçar qualquer ponto de

vista, o resultado inevitável é o cinismo”.

e) Erudita, como em: “Tal niilismo de salão, embora seja mero jogo para a plateia, apresenta-se como

pensamento crítico”.

Questão 04

A vírgula é um sinal de pontuação importante para o sentido do pensamento verbal. Aponte a alternativa

em que a justificativa para o uso da vírgula NÃO está adequada.

a) É opinião por e-mail, Facebook, Twitter, blog, TV, rádio, jornais e revistas. – separar palavras da
mesma classe gramatical.

b) No Facebook, a dona Shirley, do 82, não é diferente de Bill Gates – separar endereço.
c) mas no Brasil, este Velho Oeste onde, ainda hoje, qualquer um com alguns milhares de reais no

bolso – separar vocativo.
d) "Contém fenilalanina", mas se esquecem de outra praga – antes de conjunção coordenada adver-

sativa.
e) O problema é que, se por um lado estamos livres para opinar, por outro acabamos atados – sepa-

rar oração intercalada.
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Questão 05

Julgue as afirmativas seguintes como verdadeiras ou falsas

( ) Em “Tal niilismo de salão, embora seja mero jogo para a plateia, apresenta-se como pensamento

crítico” – a oração em destaque expressa ideia de concessão.

( ) Em “É opinião por e-mail, Facebook, Twitter, blog, TV, rádio” as palavras em destaque represen-

tam o uso de estrangeirismo.

( ) Em Gutenberg, Zuckerberg, Bill Gates, Gaddafi e Orwell as vírgulas utilizadas servem para separar

oração intercalada.

( ) Em “(...) um único caractere além dos 140 concedidos a você, a mim e ao bispo de Botucatu”. Não

foi utilizada a crase antes dos vocábulos você e mim, porque não se usa crase antes de pronomes

pessoais.

( ) A "passagem" não tem gênero, pois tanto pode ser de um homem quanto de uma mulher. No texto

ela pode ser "do cara" ou dos ciclistas. É claro que pelo contexto sabemos que é do cara, mas a

alternativa diz "sem contexto". Assim gera ambiguidade já que possui2 referenciais.

Assinale a sequência correta.

a) V, F, F, V, e V

b) V, F, F, F e V

c) F, F, F, F e V

d) F, F, F, V e V

e) V, F, V, F, e V

TEXTO II

QUANDO O CARNAVAL CHEGAR

Quem me vê sempre parado,

Distante garante que eu não sei sambar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Eu tô só vendo, sabendo,

Sentindo, escutando e não posso falar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Eu vejo as pernas de louça

Da moça que passa e não posso pegar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Há quanto tempo desejo seu beijo

Molhado de maracujá...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

E quem me ofende, humilhando, pisando,

Pensando que eu vou aturar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

E quem me vê apanhando da vida,

Duvida que eu vá revidar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
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Eu vejo a barra do dia surgindo,

Pedindo pra gente cantar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Eu tenho tanta alegria, adiada,

Abafada, quem dera gritar...

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
(Disponível em: http://www.chicobuarque.com.br/letras/quandooc.htm).

AS QUESTÕES DE 06 A 08 REFEREM-SE AO TEXTO II
Questão 06

A canção de Chico Buarque traz como tema o carnaval. O sentido do carnaval para o ‘eu lírico’ da canção é:

a) uma época de festa e alegria sem responsabilidades.

b) um momento de realizações e de satisfazer os desejos contidos.

c) um período de descanso, de aproveitar os feriados.

d) um momento de se agitar na avenida.

e) um envolvimento com as escolas de samba.

Questão 07

O verso “Tô me guardando pra quando o carnaval chegar” emprega uma linguagem diferente do restante

do texto. Essa linguagem pode ser apontada como:

a) culta formal.

b) coloquial.

c) culta informal.

d) uma variante regional.

e) gíria.

Questão 08

Em "Tô me guardando pra quando o carnaval chegar", a conjunção em destaque estabelece uma relação

de sentido com a oração anterior de:

a) condição.

b) proporção.

c) tempo.

d) finalidade.

e) causa .
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TEXTO III
LEIA ESSA CHARGE DE ZIRALDO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 09 E 10

(Disponível em: http://ziraldo.blogtv.uol.com.br/chargenotempo).

Questão 09

A charge de Ziraldo apresenta um personagem esperando pelo carnaval. A frase que inicia o texto: “Pron-

to!” sugere

a) a possibilidade de realizar seus desejos.

b) a preocupação com compromissos sociais adiados.

c) a expectativa em poder aproveitar o carnaval para descansar.

d) a ansiedade em marcar um encontro para o carnaval.

e) o medo de fechar um negócio mal sucedido no carnaval.

Questão 10

A frase “Tô me guardando pra quando o carnaval chegar” estabelece um diálogo com a música de Chico

Buarque. Esse processo chama-se:

a) intertextualidade.

b) pertinência.

c) pressuposição.

d) cópia.

e) paráfrase.
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MATEMÁTICA

Questão 11

As retas paralelas cortadas por transversais há, muitos anos,

enriquecem os conceitos matemáticos.

Entre as opções abaixo qual representa o valor do segmento

X+ Y apresentados na figura acima?

Unidade de medida em centímetros.

a) 13,0

b) 13,5

c) 12,5

d) 12,0

e) 14,0

Questão 12

Antigamente, sem os recursos tecnológicos de hoje, calcular a

distância entre as margens de um rio era uma necessidade re-

correr à Trigonometria e às suas leis.

Calcule a distância do ponto A ao ponto B da figura abaixo, in-

dicando, nas opções abaixo, o valor que mais se aproxima do

resultado correto. Unidade de medida, metro.
sen 63º = 0,89

sen 63º = 0,45

sen 63º = 1 ,96

a) 22,25

b) 11,25

c) 49

d) 32,25

e) 69
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Questão 13

É muito comum utilizarmos razão e proporção nas atividades

do nosso dia a dia, na cozinha por exemplo.

Para se fazer um grande bolo para comemorarmos a sua apro-

vação no IFMT, considere todos os ingredientes em pacotes de

1 kg ao custo de R$ 12,00 cada.

Serão utilizados 3/4 de farinha de trigo, 3/10 de chocolate, 1/4

de manteiga e 2/5 de leite em pó para fazermos o bolo. Qual o

custo em reais, desse bolo?

Desconsidere outros gastos não citados.

a) 19,70

b) 18,40

c) 21,70

d) 20,40

e) 30,70

Questão 14

Seja P(x) = 3 x5 + 9x4 – 2x3 – 6x2 + x + 3, sabendo-se que P(x) é

múltiplo de Q(x) = x + 3, então pode-se afirmar que o valor do

resto da divisão de é:

a) 1

b) -1

c) 2

d) 0

e) -2

P (X)

Q (X)

Questão 15

Uma das aplicações do Cálculo dos Determinantes é o Cálculo

de áreas de um triângulo. Seja o triângulo formado pelos pon-

tos A (0,2), B (-1,3), e C (2,4), determine a sua área em cm2.

a) 3

b) 1

c) 4

d) 5

e) 2

Questão 16

Seja a função . Determine a f-1(2).

a) -14

b) 14

c) 12

d) -12

e) 10

(3x - 4)

(x - 9)
y =



PÓS MÉDIO - 2017/2 Edital 022/2017
Página 9 de 1 9

Língua Portuguesa/Matemática/Física/Química/História/Geografia/Biologia

Questão 17

Pelas informações contidas no gráfico abaixo, é correto afirmar

que a função f(x) = ax2 + bx + c, possui:

a) x1 < 0, yv < 0, c < 0, a < 0

b) x2 > 0, yv > 0, c > 0, a > 0

c) x1 < 0, yv > 0, c < 0, a > 0

d) x2 < 0, yv > 0, c < 0, a > 0

e) x1 < 0, yv < 0, c < 0, a > 0

Questão 18

O IFMT - Campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva possui um La-

boratório de Xadrez equipado com 30 mesas, 10 computado-

res, 1 lousa digital, 60 cadeiras e duas mesas de escritório.

De acordo com a figura abaixo, calcule a área desse laborató-

rio. Unidade de medida, metro.

a) 118,45

b) 138,75

c) 128,45

d) 148,75

e) 108,45
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Questão 19

Para transportar um cilindro de gás tóxico, uma transportadora

acomodou o cilindro em uma carroceria, de base quadrada,

conforme a figura abaixo.

Sabendo-se que o volume da carroceria é de 90m3 e que o diâ-

metro da base do cilindro mede 6m, sabendo-se ainda que por

segurança esse cilindro foi imerso em gel protetor contra im-

pactos, calcule o volume do gel utilizado nesse transporte.

a) 19,72

b) 30,62

c) 27,52

d) 40,12

e) 30,52

 = 3,1 4

Questão 20

O princípio da representação numérica concebeu os conjuntos

dos números e consequentemente as suas diversas operações

matemáticas. Desenvolvendo a Expressão numérica abaixo, tem-

se como solução mais simples o valor de:

a) 0

b) 7

c) 1

d) -1

e) 5
FÍSICA

Questão 21

À distância estre São Paulo e Porto Alegre é de, aproximadamen-

te, 1100 km. Um automóvel parte de São Paulo com velocidade

constante de 100 km/h. Duas horas depois, parte de Porto Alegre

para São Paulo outro automóvel com a mesma velocidade. Após

quanto tempo eles se encontrarão, após a partida do automóvel

que saiu de São Paulo?

a) 6 h

b) 5 h

c) 4,5 h

d) 7 h

e) 6,5 h
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Questão 22

Com a vigência do novo Código Brasileiro de Trânsito, atraves-

sar um sinal vermelho constitui infração gravíssima. Ao perce-

ber um semáforo fechado à frente, o motorista de um carro,

movendo-se a 20 m /s, aplica a este uma desaceleração de 5,0

m /s 2. O tempo gasto durante a freada e a distância mínima do

carro ao semáforo, para não ocorrer à infração, são, respecti-

vamente:

a) 4 min e 40 m.

b) 4 s e 40 cm.

c) 4 s e 40 m.

d) 2 s e 40 m.

e) 4 s e 60 m.

Questão 23

As lentes usadas para correção de hipermetropia são lentes

convergentes. Uma lente convergente de distância focal (f) for-

nece, de um objeto que está a 30 cm dela, uma imagem real,

invertida e que se forma a 6 cm da lente. A distância focal (f) e

total de dioptrias(di) dessa lente são respectivamente:

a) 5 mm e 0,2 di.

b) 5 cm e 2 di

c) 0,5 m e 3 di

d) 5 cm e 20 di

e) 20 cm e 10 di.

Questão 24

Quatro capacitores de 5μF, associados em série, fornecem uma

capacitância equivalente de :

a) 12,5 μF

b) 1,25 μf

c) 20 μF

d) 0,8 μF

e) 5 μF

Questão 25

Três lâmpadas iguais estão associadas em paralelo; a ddp U,

entre os extremos da associação, é mantida constante. Se uma

das lâmpadas se queimar, é correto afirmar que:

a) A corrente, em cada uma das outras lâmpadas, não sofrerá

alteração.

b) A corrente, em cada uma das outras duas lâmpadas, au-

mentará.

c) A corrente total não sofrerá alteração.

d) A corrente total aumentará.

e) A resistência da associação diminuirá.
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QUÍMICA
Questão 26

Entre os vários escândalos vividos pelo Brasil, recentemente a Ope-
ração Carne Fraca ocupou espaço na mídia, causando grandes pre-
juízos à economia nacional. Segundo os veículos de comunicação,
grandes frigoríficos usaram produtos químicos com objetivo de
mascarar o cheiro e gosto da carne. De acordo com a ANVISA, os
aditivos, com a função de conservante, que podem ser utilizados em
alimentos industrializados são: ácido sórbico, carbonato de cálcio,
benzoato de sódio, nitritos e nitratos. As carnes e embutidos, nor-
malmente, usam os nitritos (NO2)- e Nitratos (NO3)-. Estes são classi-
ficados como substâncias conservadoras, ou seja, são adicionadas
aos alimentos para impedir ou retardar ações microbianas ou enzi-
máticas, deste modo, protegendo o alimento da deterioração. Além
disso, são fixadores de cor, e desenvolvem o sabor e o aroma típicos
de produtos curados.

(Texto modificado de: Luciana Zancheta Iamarino et all, Gestão em Foco, Edição nº:
07/Ano: 2015 paginas: 246 a 251).

A partir da leitura do texto, analise as afirmativas abaixo.
I - Nitritos e nitratos são classificados como cátions monovalentes.
II - Nitritos e nitratos são classificados com anions monovalentes.
II - Nitritos e nitratos são ácidos.
IV - Nitritos e nitratos são ânions capazes de formar sais.
V - Nitritos e Nitratos são bases.

Esta correto o que se afirma em

a) I e III, apenas.

b) II e IV, apenas.

c) III e IV, apenas.

d) IV e V, apenas.

e) I e V, apenas.

Questão 27

O jeans faz parte da vida de pessoas, em diversas faixas etárias,
culturas, religiões e gêneros, e sua presença no vestuário cotidiano
não ocorreu por imposição de uma marca ou um estilista, mas,
entre outros fatores, pelo gosto das pessoas em usá-lo. O corante
índigo, também conhecido como anil, é o que confere ao jeans seu
azul característico. O índigo era obtido a partir de plantas do gê-
nero Indigofera e, em diversos países, inclusive no Brasil, a espécie
Indigofera tinctoria era de ocorrência nativa. O processo de sínte-
se do índigo, usado pela indústria, ocorre a partir da oxidação de
anilina, conforme representação abaixo:

Reação de obtenção do índigo sintético a partir da anilina.

(Fonte: Sinara München, et all, Quimica Nova na Escola,Vol. 37, N° 3, p. 172-179,
AGOSTO 2015 (texto e figura)).
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Questão 28

Sobre a estrutura do índigo, é correto afirmar que apresenta as

funções orgânicas

a) cetona e amida e possui fórmula molecular C7H7NO2.

b) álcool e amina e possui fórmula molecular C14H10N2O2.

c) aldeído e amina e possui fórmula molecular C10H9NO4.

d) cetona e amina e possui fórmula molecular C16H10N2O2.

e) éter e amina e possui fórmula molecular C15H10N2O2.

O café bebida apreciada no mundo todo, podendo ser preparado
de diversas formas, possui como principal componente a cafeína,
composto orgânico de fórmula molecular C8H10N4O2. Consideran-
do, hipoteticamente, que um adulto saudável pode consumir até
400 mg de cafeína por dia e a concentração média de cafeína no
café, após o preparo, é de 0,53 g/L. Qual a quantidade máxima de
xícaras de café com 50 mL que um adulto saudável pode ingerir
em um dia, se não consumir nenhum outro produto com cafeína?

a) 15 xícaras.

b) 25 xícaras.

c) 18 xícaras.

d) 22 xícaras.

e) 20 xícaras.

Questão 29

Um ingrediente fundamental para massa de bolos é o fermento,
que funciona com uma reação química de liberação de gás, dióxi-
do de carbono. O gás liberado tenta escapar do interior da massa,
empurrando-a e fazendo a crescer. A reação abaixo demonstra a
transformação química do fermento (Bicarbonato de sódio) em
meio aquoso.

NaHCO3(aq) + H+
(aq)  Na+

(aq) + CO2(g) + H2O(l)

Uma determinada receita de bolo indica 42 gramas de fermen-

to (NaHCO3), quantos mols serão usados para fazer três recei-

tas desse bolo. Dadas as massas atômicas: (Na =23u; H=1u;

C=12u; O=16u).

a) 1,0 mol

b) 0,5 mols

c) 5 mols

d) 0,75 mols

e) 1,5 mols

Questão 30

O alumínio é o terceiro elemento mais abundante no planeta que
pode ser encontrado em diversos produtos de nosso dia a dia. No
Brasil, o alumínio tem números significativos: o país possui a ter-
ceira maior jazida de bauxita do planeta e é também o quarto
maior produtor do material, sendo o quinto na exportação de alu-
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(Texto modificado de: http://www.pensamentoverde.com.br/reciclagem/como-e-
feita-a-reciclagem-de-aluminio-no-brasil/ acesso em 27 de março de 2017).

As etapas do processo de reciclagem de latas alumínio estão

descritas no fluxograma abaixo:

Sobre essas etapas, analise as afirmativas abaixo, e assinale a

correta.
a) As etapas envolvidas no processo são transformações quími-

cas.
b) As etapas 5 (ligotamento) e 6 (laminação) são transformações

químicas.
c) As etapas envolvidas no processo são transformações físicas.
d) A etapa 3 (prensagem) é uma transformação física, e a etapa 4

(fundição) é uma transformação química.
e) As etapas 3 (prensagem) e 4 (fundição) são transformações

químicas.

mínio primário/ligas. A reciclagem do alumínio traz diversos bene-
fícios para o meio ambiente, pois economiza matéria-prima e
energia elétrica, diminui as emissões de gás de efeito estufa e o
volume de lixo nos aterros sanitários. Além disso, gera uma fonte
de renda para diversas pessoas envolvidas com a coleta seletiva
desse material. Dentre os produtos de alumínio reciclados, as latas
de alumínio têm um grande destaque. O Brasil é líder mundial na
reciclagem desse tipo de resíduo, quase 100% das latas descarta-
das são reaproveitadas.

HISTÓRIA
Questão 31

A palavra “Revolução” teve sua origem na astronomia e significava o movimento regular dos planetas em órbitas
circulares. Já no século XVII, durante o período renascentista passou a ser utilizada para se referir a aconteci-
mentos políticos. Somente no final do século XVIII, o termo passou a significar a instauração de uma nova ordem
e a quase total ruptura com o passado por meio violento. Nesse sentido, as mudanças proporcionadas por certo
acontecimento deveriam ser julgadas como revolucionárias por todo e qualquer estudioso que pesquisasse um
mesmo tema. Pode-se afirmar que a palavra REVOLUÇÃO foi aplicada na história pela primeira vez para caracte-
rizar:
a) As Revoluções Inglesas no século XVII e Revolução Francesa (1789).
b) As Revoluções Francesas no século XVI e Revolução Inglesa (1798).
c) A Independência dos Estados Unidos (1776) e Independência do Brasil (1822).
d) A Independência dos Estados Unidos (1775) e Revolução Francesa (1778)
e) As Revoluções Inglesas no século XVI e Independência do Brasil (1822).

Questão 32

Analise as afirmativas.
I. A história colonial da África do Sul iniciou-se no século XVII com a chegada dos ___________________.
II. Os _______________ chegaram depois e se envolveram em vários conflitos com os ___________ pelo domí-

nio do território da África do Sul.
III. O termo ____________ refere-se a uma política de segregação racial implantada na África do Sul.
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Assinale a alternativa que apresenta palavras as quais completam corretamente o sentido das afirmativas
anteriores.
a) Ingleses, ingleses, portugueses, apartheid.
b) Franceses, ingleses, bôeres, townships.
c) Holandeses, ingleses, bôeres, apartheid.
d) Holandeses, franceses, bôeres, apartheid.
e) Ingleses, holandeses, bôeres, apartheid.

Questão 33

A Libertação dos escravos não foi um evento que aconteceu repentinamente. Pressões externas e o apareci-
mento do movimento chamado de abolicionismo levaram o governo brasileiro a aprovar leis que, lentamente,
induziram ao fim da escravidão. Sobre esse fato, analise as afirmativas.
I. Promulgada em 1871, a Lei do Ventre Livre determinava que crianças nascidas a partir da data de sua san-

ção não poderiam ser escravizadas. A lei não trouxe muitos benefícios, já que ao atingir a maioridade de 21
anos de idade, o negro seria obrigado a saldar dívidas anteriores com seus patrões, como de estadia, de co-
mida, entre outras.

II. Foi promulgada, em 1885, a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos,
porém, a lei não foi de grande efeito na prática, pois, na realidade, não havia quase nenhum negro que con-
seguia alcançar essa idade.

III. Uma das primeiras leis que pretendia acabar com a escravidão foi a chamada Lei Feijó, de 1831, que proibia
o tráfico negreiro e considerava livres todos os escravos que entrassem no Brasil, após aquela data. Com
essa lei, os escravos foram finalmente libertados.

Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III, apenas.

Questão 34

A Consolidação das Leis do Trabalho foi um conjunto de regras criadas para proteger o trabalhador. A lei que
estabelece a CLT data de 1º de maio 1943, mas as normas em favor do trabalhador começam
a) no início do governo de Getúlio Vargas, nos anos de 1930. Entre os direitos garantidos, estão o salário míni-

mo, a carteira de trabalho, a jornada de oito horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso
semanal.

b) com o advento da República e a ascensão dos cafeicultores no poder. Entre os direitos, estão a aposentado-
ria, jornada de oito horas, estabilidade no emprego e férias remuneradas.

c) com o início da ditadura militar, nos anos de 1960. Entre os direitos, estão a criação de sindicatos dos traba-
lhadores, a jornada de quarenta horas semanais, a aposentadoria rural e a criação do FGTS.

d) com o advento da política do café-com-leite. Entre os direitos, estão o direito à greve, à aposentadoria por
tempo de serviço, à jornada de oito horas semanais e às férias remuneradas.

e) com a retomada da democracia em 1945, após a ditadura Vargas. Entre os direitos, estão as férias remune-
radas, a licença maternidade, a licença paternidade e a jornada de oito horas semanais.

Questão 35

Em novembro de 1807, o gabinete do príncipe regente D. João resolveu aliar-se à Inglaterra e transferir a família
real para o Brasil, com a evidente intenção de evitar que a Coroa portuguesa fosse usurpada por Napoleão Bo-
naparte e, ainda, garantir e preservar a posse da sua colônia mais rica, o Brasil. Sobre a transferência da Família
Real para o Brasil, é INCORRETO afirmar que:
a) No dia 26 de novembro de 1807, D. João, sua mãe D. Maria I (a Louca), a princesa Carlota Joaquina, os filhos

do Príncipe Regente e mais cerca de 15 mil pessoas entre nobres, religiosos, militares e funcionários da Co-
roa embarcaram rumo ao Brasil.

b) A esquadra onde estavam o príncipe D. João e sua corte chegou primeiro a Salvador, na Bahia, em janeiro de
1808. Recebidos com muitas festas, permaneceram por mais de um mês na antiga Capital da colônia.
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c) No início de março de 1808, o príncipe D. João chegou ao Rio de Janeiro, onde foi instalada a sede do gover-
no. Por isso, o Rio de Janeiro passou a ser a nova sede do Império Português.

d) A família real e sua corte trouxeram grandes mudanças à Cidade do Rio de Janeiro. Era preciso acomodar os
novos habitantes e para isso duas mil residências foram requisitadas, pregando-se nas portas “P.R.”, que
significava “Príncipe Regente”.

e) Uma das primeiras medidas tomadas no Rio de Janeiro foi a criação do decreto de 28 de janeiro que deter-
minava a abertura dos portos do Brasil ao comércio com outras nações além de Portugal, o que significou,
na prática, o início do Pacto Colonial.

GEOGRAFIA

Questão 36

A partir da década de 1970, o processo de expansão mundial das empresas globais foi acelerado. Sobre al-

guns dos fatores que contribuíram para que isso ocorresse, assinale a alternativa correta.

a) Impossibilidade de investimentos diretos em países estrangeiros.

b) Concentração de todo o processo de industrialização nos países centrais.

c) Convergência da produção de bens e serviços nos países periféricos.

d) Ausência de competitividade para participar do mercado mundial.

e) Desenvolvimento e aplicações de novas tecnologias nas redes de informação.

Questão 36

Questão 37

O desemprego é hoje um dos maiores problemas mundiais, atingindo e preocupando os países pobres e ricos.
Sobre o fenômeno do desemprego, no mundo moderno, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O desemprego está associado a mudanças estruturais na economia.
b) Novas formas de gerenciamento e modernização, com maior tecnologia, eliminam a oferta de empregos.
c) Uma economia desaquecida provoca ondas gigantescas de desemprego.
d) Quando o setor de serviços se expande, provoca ondas de desemprego no setor industrial.
e) Uma mão de obra desqualificada, numa economia dinâmica e moderna, pode gerar aumento de desempre-

go.

Questão 38

Quando se fala em preservação e sustentabilidade, as pesquisas apontam grandes problemas em relação à
ocupação do espaço em escala local, regional ou global. Sobre os hotspots, identifique a alternativa INCORRETA.
a) As regiões entre os trópicos favorecem a biodiversidade e a presença de maior ocorrência de hotspots.
b) Os hotspots apresentam como característica grande biodiversidade de fauna e flora, mas com grande ame-

aça de destruição.
c) O desmatamento acelerado pela ocupação desordenada é a grande ameaça ao hostspots da Amazônia
d) A expansão de cultivos para produção de alimentos feita de forma desordenada pode ser uma ameaça a al-

guns hotspots.
e) Os hotspots são áreas de preservação ambiental, delimitadas com restrições de uso e ocupação.

Questão 39

A soja abriu fronteiras agrícolas no Cerrado do Centro-Oeste, principalmente no Estado de Mato Grosso. Atual-
mente, as lavouras se expandem em direção ao Norte e ao Nordeste brasileiro. Sobre a expansão da soja abrin-
do fronteiras agrícolas, bem como suas causas e consequências, é correto afirmar.
a) Incorporou espaços de lavouras de subsistência e pecuária em Mato Grosso, preservando apenas as áreas

de florestas.
b) O baixo valor da terra em relação ao Sudeste do Brasil nas décadas de 1960-1970-1980 atraiu agricultores

dessa região para as novas áreas de produção agrícola.
c) O relevo plano das chapadas favorece a mecanização e o clima tropical do Cerrado oferece a insolação ne-

cessária para a produção da soja.
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d) A melhoria no sistema de transporte criou corredores de exportação com maior volume da produção de
grãos escoado por grandes hidrovias.

e) A monocultura propicia o avanço tecnológico das máquinas, a correção do solo, a seleção de sementes e
defensivos. Predomina nas grandes, pequenas e médias propriedades.

Questão 40

As análises constantes do balanço energético mundial mostram a situação do clima da Terra, as catástrofes cli-
máticas e as alternativas econômicas de produção e consumo de energia. Sobre a relação custo/produção/am-
biente, identifique a alternativa correta.
a) O carvão e o petróleo são combustíveis fósseis por serem originados de materiais inorgânicos fossilizados.

Seu uso traz grandes quantidades de poluentes para a atmosfera, agravando o efeito estufa.
b) Nas termelétricas, as turbinas são movimentadas pelo vapor de água dos rios, pouco poluidoras por serem

renováveis.
c) As hidrelétricas utilizam recurso renovável, sem lançar resíduos na atmosfera, em equilíbrio com o meio

ambiente e comunidades ribeirinhas.
d) Energia eólica e solar são fontes limpas e renováveis, abundantes no Brasil e com produção de alto custo.
e) A biomassa é fonte renovável, não polui, mas na produção de energia pode ocupar o solo que produz ali-

mentos. Encarece assim a comida na mesa.

BIOLOGIA

Questão 36Questão 41

O bicho da goiaba na verdade é uma larva de inseto, desenvolve-se, na goiaba, após
sair de um dos ovinhos que sua mãe, colocara dentro da fruta. Após o nascimento, a
larva cresce alimentando-se da polpa da goiaba. Quando a fruta apodrece e cai no
solo, a larva transforma-se em um casulo, que depois de um tempo assumirá a forma
da sua mãe. Quando o bicho da goiaba assumir a forma de sua mãe, ele será uma:
a) Cigarra.
b) Abelha.
c) Mosca.
d) Traça.
e) Borboleta.

Questão 36Questão 42

A saliva humana contém uma substância chamada de imunoglobulina secretória A (IgA), que tem a função de
proteger o organismo contra vírus que invadem o trato respiratório e digestivo. A saliva também possui um efei-
to microbiano, que controla o crescimento de bactérias, por isso, quando não há saliva, há maiores chances de
aparecerem cáries dentárias. Alterações na quantidade de saliva também podem causar halitose. Uma substân-
cia presente em nossa saliva é a amilase salivar, também conhecida como ptialina, que inicia a digestão do
amido e do glicogênio, quebrando-os em maltose. A amilase ou ptialina são:
a) Enzimas.
b) Carboidratos.
c) Vitaminas.
d) Sais minerais.
e) Lipídios.
Questão 36Questão 43

Os animais desenvolveram, ao longo de sua evolução, uma variedade de superfícies respiratórias. Captar o oxi-
gênio e eliminar o gás carbônico é fundamental para sua sobrevivência. Essas variedades de superfícies respira-
tórias foram então selecionadas de acordo com as adaptações aos ambientes onde eles vivem. Com relação aos
tipos de respiração, analise as afirmações abaixo.

I- A respiração cutânea é aquela em que as trocas gasosas são efetuadas pela própria pele.
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Questão 36Questão 44

No esquema abaixo, estão representados componentes celulares, numerados de 1 a 9. O de número 4

está associado ao processo pelo qual as células obtêm energia do alimento.

II- Todos os animais do ambiente marinho respiram por brânquias.
III- O sapo realiza a respiração pulmonar na fase de girino, e depois de adulto, passa a respirar apenas pe-

las suas brânquias.
IV- Nos insetos, a respiração ocorre através de traqueias, que são tubinhos finíssimos, através das quais são

feitas as trocas gasosas.

Está correto o que se afirma em

a) I e III, apenas.

b) II e III, apenas.

c) I e IV, apenas.

d) III e IV, apenas.

e) II e IV, apenas.

o de número 9 participa ativamente do processo de divisão celular e forma os cílios e flagelos. Já a estrutura de
número 1 é responsável pelo controle da atividade da célula e pelas características hereditárias. Desse modo,
pode-se afirmar que as estruturas 4,9 e 1 são respectivamente:
a) Lisossomos, complexo golgiense e cloroplasto.
b) Mitocôndrias, ribossomos e cromatina.
c) Retículo endoplasmático, centríolos e mitocôndrias.
d) Cloroplasto, lisossomos e complexo golgiense.
e) Mitocôndrias, centríolos e cromatina.
Questão 36Questão 45

Na natureza, para deixar de ser o prato principal do dia, alguns animais usam de estratégias sofisticadas

para enganar o predador. Eles podem assemelhar-se aos de outras espécies venenosas, geralmente, de

gosto ruim ou perigosas ou o animal confunde-se, no aspecto ou na cor, com a do ambiente em que vive,

dificultando sua visualização. Essas táticas acabam por permitir que o animal seja poupado, pois engana o

predador. Essas duas estratégias são respectivamente denominadas de:

a) Protocooperação e mimetismo.

b) Parasitismo e amensalismo.

c) Camuflagem e comensalismo.

d) Mimetismo e camuflagem.

e) Canibalismo e camuflagem.
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