
Página 1 de 23



CURSOS SUPERIORES UAB - 2017/2 Edital 092/2017
Página 2 de 23

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

LÍNGUA PORTUGUESA 

O quadrinho abaixo orienta as questões 1 e 2.

Questão 01

Questão 02

Julgue as questões a seguir e assinale a incorreta.

a) A palavra vândalo está acentuada graficamente porque todas as proparoxítonas são acentuadas.

b) Ortográfico recebe acento gráfico porque, assim como vândalo, também é uma palavra proparoxítona.

c) Máquina é uma palavra paroxítona terminada em “a” e, portanto, deve ser acentuada.

d) Hífen, no singular, é acentuado, por se tratar de paroxítona terminada em “n”, porém o seu plural

“hifens” não recebe acento gráfico porque paroxítonas terminadas em “ens” não são acentuadas.

e) A palavra “para” foi grafada sem acento no último quadrinho, pois é uma preposição e a sua

homógrafa, para(verbo), também não será acentuada, pois, de acordo com o Novo Acordo, o acento

diferencial, nesses casos, foi abolido.

Questão 03

O desenho seguinte compõe parte da História em Quadrinhos Dom Casmurro, adaptada por Ivan Jaf e

publicada pela editora Ática, criada com o intuito de aproximar os estudantes das obras clássicas

brasileiras. Na sinopse, lê-se: “Nesta HQ, o leitor é enredado no turbilhão das memórias de Bento e da

grande dúvida que o assombra. Um dos nossos maiores clássicos, sem maniqueísmos, com imagens que

emocionam e mantém o lirismo e a perspicácia de seu mistério.” Julgue os itens abaixo, em relação à obra

Dom Casmurro e marque a alternativa incorreta.

De acordo com o quadrinho, a reforma ortográfica promoveu mudanças na escrita de algumas palavras da

língua portuguesa. Isso significa que:

a) Não somente algumas palavras mudaram sua grafia, como modificaram também o som.

b) A palavra "autossuficiência", antes do novo acordo, grafava-se "auto-suficiência".

c) As palavras com trema não sofreram alteração na escrita, somente na pronúncia.

d) "Colméia" e "alcatéia" perderam o acento, por se tratar de paroxítonas formadas por ditongo aberto

“éi”, mas essa regra não se aplica à palavra "idéia".

e) O acento diferencial foi mantido no novo acordo, como em para≠pára.
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a) Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis e é um clássico da escola realista no Brasil.

b) A “grande dúvida” que assombrava o personagem principal é se ele foi ou não traído por sua esposa.

c) Observando a figura acima, conhecendo a obra, é possível, numa análise mais detalhada, afirmar que o

personagem principal desejou, ao construir sua casa no modelo da casa de sua infância, reconstruir e,

ao mesmo tempo, rememorar seu passado, para ver se conseguia juntar os fios do passado com o

presente.

d) Bentinho, Capitu e Escobar são amigos desde infância. Os dois primeiros se casam e, posteriormente,

Capitu trai seu marido com seu melhor amigo. Esses fatos são descritos detalhadamente na obra

machadiana.

e) Não há certezas em Dom Casmurro. O leitor é levado a várias reflexões e dúvidas. O final do romance é

uma “ferida aberta” no peito de Bentinho, que não consegue juntar seu passado com seu presente.

Questão 04

(I) No título “Uso dos Porquês”, a palavra destacada é acentuada por se tratar de substantivo.

(II) Em “Na vida surgem alguns problemas que não sabemos por quê”, a palavra em destaque deveria ser

sem acento circunflexo, pois a frase não é interrogativa.

(III) "Porque" é uma conjunção que pode ser usada tanto no sentido de explicação como de causa, como

no exemplo: “Sou muito estudioso porque reconheço a importância do conhecimento”.

(IV) “Por que uma cidade é injusta quando há diferença entre ricos e pobres?”. Todas as vezes em que a

palavra em destaque aparecer no início de frase interrogativa, é assim que deve ser grafada.

(V) Em “Nem sei porquê você se foi/Quantas saudades eu senti/E de tristezas vou viver”, a grafia do termo

em destaque está correta.
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De acordo com as regras para o uso do termo "porque" na língua portuguesa e com o quadro

apresentado, julgue as alternativas abaixo.

a) Todas as alternativas estão corretas.

b) Todas as alternativas estão incorretas.

c) As alternativas I, II e V estão incorretas.

d) As alternativas I, III, IV estão corretas.

e) Exceto a alternativa V, todas as demais estão corretas.

Questão 05

Leia o quadrinho acima, observe os desenhos e julgue as alternativas abaixo. Todas estão corretas,

EXCETO:

a) “Bombinha”, no segundo quadrinho, é um vocativo e nome do menino do terceiro quadrinho.

b) Em “A idéia vem ao encontro do que acredito”, a expressão "vem ao encontro" significa que a menina

acredita que deve haver paz para a humanidade.

c) Em “Isto vem de encontro ao que desejo”, a expressão "vem de encontro" significa que o menino não

quer a paz da humanidade.

d) A palavra "idéia" (no segundo quadrinho) recebeu acento gráfico. Essa palavra, mesmo após a reforma

ortográfica, continua a receber acento gráfico.

e) O formato dos olhos das crianças, no segundo e terceiro quadrinhos, são representações daquilo que

eles acreditam.

Questão 06

Os enunciados linguísticos atuam em dois planos: o denotativo e o conotativo. Este se refere ao sentido

figurado das palavras; aquele, ao real. Considerando essas noções, analise as frases abaixo e julgue as

alternativas a seguir:

(I) A expressão engolindo sapos na frase “Vivemos engolindo sapos” é denotativa.

(II) “Amor é fogo que arde sem se ver/É ferida que dói, e não se sente/É um contentamento descontente/É

dor que desatina sem doer”. Essa estrofe, de um poema de Camões, poeta do Classicismo, fala sobre

os sentidos do Amor numa visão conotativa.

(III) "O sol é o pé e a mão/O sol é o pai e a mãe". Nos fragmentos da música do Skank, percebe-se a

presença da conotação como recurso figurativo.
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a) As alternativas II, III e IV são verdadeiras.

b) Nenhuma alternativa é falsa.

b) Somente a alternativa IV é falsa.

d) São verdadeiras as alternativas I, II, IV.

e) São falsas as alternativas I, III e IV.

Questão 07

Em relação às escolas literárias brasileiras, todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:

a) Romantismo; Realismo e Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo e Modernismo

são escolas literárias da literatura brasileira.

b) O Pré-Modernismo não é uma escola literária, mas sim um período de transição entre o Simbolismo e

o Modernismo.

c) O Modernismo brasileiro é dividido em três gerações: primeira, segunda e terceira gerações

modernistas.

d) Ouro Preto é uma cidade mineira onde existem inúmeras esculturas pertecentes à escola barroca.

e) No Simbolismo não há subjetividade. A característica principal dessa estética é o realismo.

(IV) Nos pares “A chuva é um fenômeno natural, que pode destruir cidades inteiras” e “Chuva de prata/que

cai sem parar/quase me mata/de tanto esperar”, na primeira frase, a palavra "chuva" é empregada no

sentido denotativo; e na segunda, conotativo.

Questão 08

Leia o fragmento a seguir e marque a alternativa incorreta.

CHICÓ: - É verdade; o cachorro morreu. Cumpriu sua sentença encontrou-se com o único mal irremediável,

aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo

o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que é vivo, morre.

JOÃO GRILO: - (suspirando) Tudo o que é vivo morre. Está aí uma coisa que eu não sabia! Bonito. Chicó,

onde foi que você ouviu isso? De sua cabeça é que não saiu, que eu sei.

CHICÓ: - Saiu mesmo não, João. Isso eu ouvi um padre dizer uma vez.

a) “único mal irremediável” é um eufemismo e, ao mesmo tempo, uma forma poética para se referir à

morte.

b) Chicó e João Grilo são personagens da obra O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.

c) João Grilo, ao afirmar para Chicó, “De sua cabeça é que não saiu, que eu sei”, deseja dizer que o

personagem é uma pessoa simples, dotado de poucos conhecimentos e, por isso, não é capaz de

expressar aquela sentença filosófica.

d) “Porque tudo o que é vivo, morre” é a síntese da sentença filosófica, ou seja, sua conclusão.

e) Chicó nega ser o padre o autor da frase.

Questão 09
Poeminha do Contra

Todos estes que aí estão

Atravancando o meu caminho,

Eles passarão.

Eu passarinho!

Sobre este Poema, de Mario Quintana, assinale a alternativa que NÃO tem relação com o conteúdo.

(Fragmento da peça "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna.)
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a) O título Poeminha do Contra indica que o eu-lírico caminha numa direção contrária àqueles que não

gostam dele.

b) “Atravancando o meu caminho” pode ter o mesmo sentido de pessoas que colocam pedras em nosso

caminho.

c) O verso “Eles passarão” significa que os inimigos e suas maldades são passageiros.

d) O eu-lírico, ao anunciar que “Eu passarinho”, quer dizer que ele é livre, que voa e, portanto, atravancar

o caminho dele não é obstáculo para ele viver.

e) O eu-lírico preocupa-se demasiadamente com seus inimigos e se sente preso às maldades deles.

Questão 10

APELO

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti

falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana: o batom

ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho.

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de

jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, até o

canário ficou mudo. Não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite eles

se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz na varanda, a todas as aflições do dia.

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora?

Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a

meia furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros:

bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor.

(Dalton Trevisan. Disponível em: http://www.releituras.com/daltontrevisan_apelo.asp.)

Após leitura atenta da crônica, analise as exposições e julgue as alternativas.

(I) A crônica é intimista e mostra um eu-lírico saudoso por ter sido abandonado por sua amada, apesar da

presença de um universo com visão masculina.

(II) O eu-lírico é masculino, que conta o tempo da ausência de sua amada, de como ele se sentiu dia a dia

e descreve seus sentimentos utilizando-se de aspectos concretos.

(III) O eu-lírico masculino, a princípio, não sentiu falta de sua esposa. A saudade só veio quando ele passou

a não ter mais a casa arrumada e seus pertences cuidados.

(IV) O personagem, segundo o interlocutor, escreve para uma mulher e podemos descrever como ela se

sente ao ler o Apelo.

a) Apenas a alternativa IV é verdadeira.

b) As alternativas III e IV são falsas.

c) As alternativas I, II, III são verdadeiras.

d) As alternativas I, II e III são falsas.

e) Todas as alternativas são verdadeiras.
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a) 13

19

MATEMÁTICA 

Questão 11

A média heroniana foi criada pelo matemático Heron de

Alexandria (I a.C.). Se forem dados dois números a e b , a média

heroniana M' será dada por

3

M' = a + √ab + b

Questão 12

Em um posto de abastecimento, um motorista pediu ao

frentista que completasse o tanque de seu carro, que estava

com pouco combustível. O gráfico abaixo, formado por um

segmento de reta, representa a função f que descreve o

volume de combustível no tanque, em litro, em função do

tempo t, em segundo, a partir do instante 0 (zero) em que foi

acionado o gatilho da bomba de combustível, a uma Vazão

constante.

O volume v de combustível, em litro, que havia no tanque

depois de 30 segundos do acionamento do gatilho é igual a

a) 30 litros.

b) 32 litros.

c) 34 litros.

d) 36 litros.

e) 38 litros.

Um estudante resolveu comparar a média

heroniana dos números 4 e 9 com a média

aritmética desses mesmos números. Logo, a razão

encontrada entre a média heroniana e a média

aritmética foi igual a:

b) 11

13

c) 27

29

d) 31

33

e) 38

39
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Questão 13

As quantias pagas pelo atraso de pagamento de algumas

contas são calculadas em regime de juros simples, isto é, a taxa

de juros incide apenas sobre o capital inicial, que é o valor do

documento impresso no boleto. Por exemplo, abaixo temos a

reprodução de um boleto bancário cujo atraso do pagamento,

em relação à data de vencimento, implicaria uma multa,

calculada em regime de juros simples. Se esse boleto foi pago

no dia 14/04/2017, então, o valor da multa é igual a

a) R$ 0,45.

b) R$ 3,45.

c) R$ 4,05.

d) R$ 4,50.

e) R$ 5,45.

Questão 14

Em regiões de muito calor, a água evapora com uma

intensidade maior que nas regiões onde o clima é mais ameno.

Considere um lago de criação de peixes com 1 000 000 litros

de água, em que não há retirada nem reposição de água

durante certo período de seca. A quantidade de água no lago

nesse período é descrita pela função:

V(t) = V
0
· 2( -0 ,2 )t

Sendo V
0

a quantidade inicial de água no lago e V(t) a

quantidade de água no lago após t meses, o número de

meses que a quantidade de água do reservatório será reduzida

a metade do volume inicial é igual a

a) 4.

b) 5.

c) 6.

d) 7.

e) 8.
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Questão 15

Em um determinado parque, existe um circuito de caminhada,

como mostra a figura a seguir.

Um atleta, utilizando um podômetro (instrumento de bolso

utilizado para contar a quantidade de passos de uma pessoa

durante uma caminhada), percorre em um dia a pista 1 duas

vezes, atravessa a ponte e percorre a pista 2 uma única vez,

totalizando 1157 passos. No dia seguinte, percorre a pista 1
uma única vez, atravessa a ponte e percorre a pista 2, também

uma única vez, totalizando 757 passos. Além disso, percebe

que o número de passos necessários para percorrer sete voltas

na pista 1 equivale ao número de passos para percorrer oito

voltas na pista 2. Diante do exposto, conclui-se que o

comprimento da pista 1, em passos, é igual a

a) 150.

b) 200.

c) 250.

d) 300.

e) 400.

Questão 16

Para calcular a capacidade de um jarro de forma irregular,

Paulo retirou água de um aquário que tem a forma de um

paralelepípedo reto-retângulo e encheu completamente o

jarro. Observando que o fundo do aquário tem 50 cm de

comprimento por 30 cm de largura e que, após a retirada, o

nível da superfície da água desceu 2 cm, o rapaz concluiu,

corretamente, que a capacidade do jarro é igual a

a) 2 litros .

b) 2,7 litros.

c) 0,3 litro.

d) 3 litros.

e) 2,8 litros.
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Questão 17

O estádio Maracanã recebeu em 2014 sua segunda final de

Copa do Mundo de Futebol, igualando-se ao estádio Asteca,

localizado na Cidade do México. A primeira final de Copa

realizada no Maracanã ocorreu no ano de 1950 e foi disputada

entre Brasil e Uruguai; na ocasião, o título ficou com os

visitantes, deixando frustrado um público próximo de 200 000

presentes. Para sediar sua segunda final de Copa, o estádio

passou por uma grande reforma que trouxe mais conforto e

segurança. Após quase três anos de reforma, o estádio foi

inaugurado no dia 27 de abril de 2013. O palco da final entre

Alemanha e Argentina recebeu um público próximo de 75 000

torcedores.

Em comparação com a final de 1950, o percentual de

torcedores presentes na final de 2014 é igual a

a) 37,5 %.

b) 45,5 %.

c) 54,5 %.

d) 62,5 %.

e) 72,5 %.

Questão 18

Percorrendo uma estrada no sentido crescente das marcas

quilométricas, percebe-se o primeiro radar (medidor de

velocidade) no quilômetro 27. A partir daí, há um radar a cada

15 quilômetros. Então, o total de radares que existem até o

quilômetro 957 dessa estrada é igual a

a) 61.

b) 62.

c) 63.

d) 64.

e) 65.

Questão 19

O diagrama abaixo indica a distribuição dos alunos

matriculados em três cursos de uma escola. O valor da

mensalidade de cada curso é de R$900,00, mas a escola

oferece descontos aos alunos que fazem mais de um curso. Os

descontos, aplicados sobre o valor total da mensalidade, são de

20% para quem faz dois cursos e de 30% para os matriculados

em três cursos.
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Por estratégia de marketing, considere que a escola decida

divulgar os percentuais de desconto, calculados sobre a

mensalidade dos cursos adicionais e não sobre o total de

mensalidade. Então, o percentual de desconto que incide sobre

a mensalidade do segundo curso para aqueles que fazem dois

cursos e a probabilidade de um aluno, escolhido ao acaso,

estar matriculado em apenas um curso é respectivamente

a) 60% e

b) 30% e

c) 90% e

d) 40% e

e) 20% e

Questão 20

Um dos processos de fabricação de panelas, bacias, formas e

canecas de alumínio é o repuxo ou embutimento, no qual uma

chapa plana de alumínio é moldada sob a forma de um

recipiente. As ferramentas que executam esse trabalho são

basicamente uma prensa de punção e um molde. Na figura a

seguir, vemos o esquema de uma ferramenta de repuxo

simples, utilizada para a fabricação de panelas cilíndricas.

Considere que, na figura, o molde tenha 32 cm de diâmetro e a

profundidade da panela moldada seja de 12 cm, então, usando

3,1, a capacidade da panela em litro é de

aproximadamente

a) 9,5 litros.

b) 8,0 litros.

c) 6,5 litros.

d) 5,0 litros.

e) 4,0 litros.

3
13
23
39
13
23
4

13
13
39



CURSOS SUPERIORES UAB - 2017/2 Edital 092/2017
Página 1 2 de 23

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

FÍSICA 

Questão 21

Objetos são colocados nas regiões 2 e 4 de um espelho esférico

côncavo de foco F e centro de curvatura C, como representado

na figura abaixo. Os objetos terão suas imagens formadas,

respectivamente, nas regiões:

a) 1 e 6

b) 6 e 7

c) 5 e 8

d) 1 e 7

e) 3 e 8

Questão 22

O poeta Alexander Pope fez gravar no túmulo de Newton a
seguinte inscrição: “A Natureza e as Leis da Natureza estavam
escondidas na noite. Então Deus disse: Faça-se Newton! E tudo
ficou iluminado”. Esta inscrição mortuária sintetiza a
importância das descobertas do cientista, condensadas na obra
que, em três volumes, estabelece a teoria da gravitação
universal, as leis da dinâmica, o desenvolvimento da ótica e da
teoria corpuscular.

Dentre as várias contribuições de Newton (1643 – 1727) para a
Física, destacam-se as leis que regem a mecânica clássica que,
em sua homenagem, ficaram conhecidas como as Leis de
Newton.

(Fonte: https://sabemais.wordpress.com/2012/07/05/faca-se-newton/.)

A tirinha acima, refere-se à:

a) primeira lei de Newton, o princípio fundamental da queda

dos corpos.

b) primeira lei de Newton, o princípio da inércia.

c) segunda lei de Newton, o princípio fundamental da

dinâmica.

d) segunda lei de Newton, o princípio fundamental da

gravitação.

e) terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação.
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Questão 23

Em um livro de receita traduzido do inglês para o português,
Maria se deparou com a seguinte situação na receita de pão
caseiro: “O pão deve ser assado por 30 minutos a uma
temperatura de 392°F”. Como o fogão de Maria tem sua
temperatura graduada em graus Celsius, qual deve ser o valor
da temperatura, em Celsius, para que a orientação da receita
seja seguida corretamente?

a) 150° C

b) 190° C

c) 200° C

d) 250° C

e) 300° C

Questão 24

Numa festa de aniversário, faltou ligar quatro lâmpadas para
iluminar o pátio da casa onde aconteceria a festa. Sabendo que
entre os terminais A e B da rede elétrica dessa residência a
tensão é de 220 V, que cada lâmpada tem uma leitura nominal
de 110 V e apresentam a mesma resistência, assinale a opção
que melhor representa a associação de resistores para o bom
funcionamento dessas lâmpadas:

a)

b)

c)

d)

e)
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Questão 25

Considerando os aspectos visuais e verbais da tirinha, pode-se

afirmar que:

a) o polo sul de um imã atrai o polo sul de outro imã.

b) cada um dos polos de um imã são regiões de grande

concentração de carga elétrica positiva e negativa,

respectivamente.

c) ao aproximarmos o martelo de ferro e o imã, o martelo não

se magnetiza e, portanto, não é atraído.

d) ao quebrar o imã em pedaços menores, cada pedaço dá

origem a um novo imã com dois polos magnéticos, norte e

sul.

e) ao quebrar o imã em pedações menores, cada pedaço dá

origem a um novo imã com um único polo magnético, que

pode ser norte ou sul.

QUÍMICA 

Quinze países da União Europeia, além de Suíça e Hong Kong,

foram afetados pela crise provocada pela fraude dos ovos

contaminados com fipronil. Ele é um pesticida comumente

utilizado no controle de pulgas, carrapatos e piolhos em cães e

gatos, mas proibido em aves de granja pela Comissão Europeia.

A precaução, sobretudo com as grávidas, fez os principais

supermercados retirarem os lotes de ovos das prateleiras.

Questão 26

(Fonte: https://brasil.elpais.com 11/08/2017)

A seguir, é apresentada a fórmula do fipronil:
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Sobre ela, são feitas as afirmações abaixo. Assinale a correta.

a) Há as funções haleto e sulfeto.

b) Há as funções amina e amida.

c) Há 10 carbonos.

d) Há 1 carbono terciário.

e) Há 1 carbono tetraédrico.

Questão 27

O Ki-suco, precursor de inúmeras marcas de refresco em pó

que estão nas prateleiras dos supermercados hoje, foi lançado

no Brasil em 1961. Porém, como teve seu auge nos anos 80, é

comum que as pessoas dessa época chamem qualquer marca

de refresco em pó de “ki-suco”. Observe a seguir a figura

referente ao refresco nos anos 80:

(Fonte: https://brasil.elpais.com 11/08/2017)

Sobre seu preparo, conforme informações contidas na figura,

assinale a alternativa correta:

a) Ao se misturar em uma jarra 35 gramas do refresco em pó

com água suficiente para o preparo de 1 litro de refresco,

está se diluindo o pó do refresco (soluto) na água

(solvente).

b) Ao se misturar em uma jarra 35 gramas do refresco em pó

com água suficiente para o preparo de 1 litro de refresco,

está se dissolvendo o pó do refresco (soluto) na água

(solvente).

c) Ao misturar duas embalagens do refresco em uma jarra

com água suficiente para o preparo de 2 litros de refresco,

ele terá concentração 70 g/L.

d) Ao misturar duas embalagens do refresco em uma jarra

com água suficiente para o preparo de 1,5 litro de refresco,

ele terá concentração 35 g/L.

e) Após o preparo de 1 litro do refresco, conforme

recomendação da embalagem, o volume de 200 mililitros

desse refresco terá concentração 7g/L.
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Questão 28

Muitas pessoas descartam seus aparelhos eletroeletrônicos

que não funcionam mais no lixo convencional. Porém, os

aparelhos eletroeletrônicos podem ser reciclados, recuperados

e colocados no mercado novamente a preços bem atrativos. Já

existem várias cooperativas e empresas que fazem esse

trabalho, mas a maior parte do material ainda se destina para

aterros e lixões, podendo contaminar o solo com os metais que

possuem em seus componentes. Os principais metais

contaminantes presentes são mercúrio, chumbo, cádmio e

berílio. Eles deterioram o sistema nervoso, provocam câncer e

causam alterações genéticas, além de serem cumulativos.

(fonte: www.ecycle.com.br)

Dado: 80Hg200; 82Pb207; 48Cd112; 4Be9

Sobre os metais citados, assinale a alternativa correta:

a) São todos metais de transição.

b) São todos elementos representativos.

c) O mercúrio e o cádmio pertencem à mesma família, mas

estão em períodos diferentes.

d) O chumbo é um metal que pertence ao grupo 4 e ao 6º

período da Tabela Periódica.

e) O berílio é um metal de transição, pois possui dois elétrons

em sua camada de valência.

Questão 29

A quantidade de dióxido de carbono tem aumentado

significantemente em um mundo cada vez mais tecnológico e

industrial, como é possível ver no gráfico a seguir:

(Fonte: Hansen, J. et al., “Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? The
Open Atmospheric Science Journal, 2, 217-231, 2008. In: Leonard, A. A História das

coisas. Editora Zahar. 2011. )

Em julho de 2009, atingimos 387 partes por milhão (ppm) de

dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Cientistas renomados

em todo o mundo identificaram 350ppm como o nível máximo

que a atmosfera pode conter para que o planeta continue

conforme o conhecemos.
(Fonte: Leonard, A. A História das coisas. Editora Zahar. 2011 )
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Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa

correta.

a) A meta é reduzir em 37% a concentração de dióxido de

carbono no ar atmosférico.

b) O dióxido de carbono é produzido nas reações de

combustão ou queima completa.

c) O dióxido de carbono é gerado na respiração de todos os

seres vivos, com exceção dos aeróbios.

d) A utilização de termoelétricas para a geração de energia

elétrica é uma maneira de reduzir a concentração de CO2

na atmosfera.

e) Com o aumento da concentração CO2 na atmosfera, as

chuvas são cada vez mais alcalinas ou básicas.

Questão 30

A batata, além de ser um tubérculo muito apreciado na

alimentação e produzir energia para o nosso corpo, ainda pode

servir para “alimentar” de energia dispositivos como uma

pequena lâmpada de LED, uma calculadora ou um relógio

digital.

Observe a montagem em série a seguir, em que há 3 batatas, 3

placas de cobre e 3 pregos de zinco. Os eletrodos são ligados

por fios de cobre, que fornecem energia elétrica para acender a

lâmpada de LED.

(Fonte: http://eletronicaparaartistas.com.br/fontes-de-energia-eletrica/ )

Sobre a pilha de batatas, é correto afirmar:

Dado: Eored Cu: +0,34V; Eored Zn: -0,76V
a) O eletrodo positivo é o zinco.

b) O ânodo é o eletrodo positivo.

c) O ânodo é o cobre.

d) O cátodo é o cobre.

e) O polo negativo é o cobre.
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HISTÓRIA 

Questão 31

Leia com atenção o fragmento do Samba Enredo da Viradouro que, em 1994, homenageou Teresa de

Benguela e depois responda ao que se pede:

“Nos meus acordes vou contar

A saga de Tereza de Benguela

Uma rainha africana

Escravizada em Vila Bela

O ciclo do ouro iniciava

No cativeiro, sofrimento e agonia

A rebeldia, acendeu a chama da liberdade

No Quilombo, o sonho de felicidade”

(Fonte: https://www.letras.mus.br/unidos-do-viradouro-rj/474145/)

Teresa de Benguela é descrita como a líder de qual importante foco de resistência afro-ameríndia

localizado na região do Guaporé?

a) Quilombo do Ambrósio.

b) Quilombo do Queimado.

c) Quilombo do Quariterê ou Piolho.

d) Quilombo do Maracanã.

e) Quilombo dos Palmares.

Questão 32

O pensamento de Charles Louis de Secondant, o barão de Montesquieu, fruto do Iluminismo do século

XVIII, serve de base, até hoje, para a estrutura política de vários países democráticos ocidentais. A esse

requisito, assinale a alternativa CORRETA.

a) No pensamento de Montesquieu, foram geradas as bases da teoria da iniciativa privada.

b) Os atuais regimes neoliberais do ocidente condenam a propriedade privada com base nos textos de

Monstesquieu.

c) A teoria do Contrato Social foi criada por Montesquieu.

d) Sua obra mais conhecida é o Espírito das Leis, em que Montesquieu defendeu a doutrina dos três

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

e) Montesquieu foi um ardoroso defensor do Absolutismo monárquico.

Questão 33

“O termo sociedade do consumo é uma das inúmeras tentativas de compreensão das mudanças que vêm

ocorrendo nas sociedades contemporâneas. Refere-se à importância que o consumo tem ganhado na

formação e fortalecimento das nossas identidades e na construção das relações sociais. [...] O consumo

invade diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. [...] O consumo passa a ser encarado,

mais do que um direito ou um prazer, como um dever do cidadão. [...]. Ao mesmo tempo, os novos tipos

de protestos e reações ao consumismo emergem, exigindo uma nova postura do consumidor”.

(Fonte:Consumo Sustentável: manual de educação. Brasília: Consumers Internacional/MMA/MEC/Idec, 2005.p.16 (Adaptado))

O texto se refere a um dos principais problemas do século XXI. Sobre a sociedade do consumo e os

desdobramentos históricos que estão relacionados ao tema, assinale a alternativa INCORRETA:
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a) Do ponto de vista histórico, a sociedade do consumo surgiu na Europa Ocidental do século XVIII, no

contexto da Revolução Industrial.

b) O consumismo existe há muito tempo, mas só se tornou um grande problema na passagem do século

XX para o XXI, graças à difusão da sociedade do consumo pelo mundo com a globalização.

c) Os efeitos do consumismo na era digital podem ser notados pelo acúmulo de lixo tecnológico, que tem

sido, na maioria das vezes, descartado de forma inadequada no meio ambiente.

d) Se não houver mudanças, as próximas gerações enfrentarão uma grave falta de recursos naturais, já

que estes bens são finitos e têm sido superexplorados.

e) Ações como reduzir, reutilizar e reciclar não têm efeito prático e não são suficientes para diminuir o

custo de vida, tampouco são capazes de favorecer o desenvolvimento sustentável.

Questão 34

(Charge de Henfil. Fonte: http://zonacurva.com.br/henfil-e-diretas-ja)

Esse cartum, produzido pelo cartunista Henfil, faz referência a um importante movimento da história

política do Brasil da década de 1980. Os comícios que atraíram milhares de pessoas em todo o país eram

realizados em defesa:

a) das eleições diretas para presidente.

b) do fim da corrupção.

c) pela anistia de presos políticos.

d) da permanência dos militares no poder.

e) de uma ação conjunta entre Brasil e Estados Unidos para pôr fim à Guerra Fria.

Questão 35

Sobre o período imperial no Brasil (1822–1889), assinale a alternativa CORRETA.

a) A garantia de voto para escravos e analfabetos foi uma das marcas políticas do período imperial

brasileiro.

b) Durante o período imperial, a população brasileira esteve majoritariamente concentrada na área rural,

a economia manteve seu modelo agrário exportador e o Brasil foi o último país das Américas a abolir a

escravidão.

c) Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira, Guerra dos Emboabas e Cabanagem são algumas das

revoltas populares ocorridas durante o Império brasileiro.

d) Durante os anos de 1831 a 1840, o Império viveu um período de estabilidade política, devido à

centralização do poder, oportunizada pelos governos regenciais.

e) Durante o período imperial, o Brasil se destacou no cenário econômico internacional, graças ao grande

crescimento da produção industrial nacional.
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GEOGRAFIA 

No atual período da globalização, a dinâmica da economia é definida pela circulação internacional de
mercadorias, capitais e informações. Do ponto de vista geográfico, a economia mundial pode ser
interpretada como rede, que é polarizada pelos centros denominados de

a) Metrópoles.

b) Megalópoles.

c) Cidades globais.

d) Conurbações.

e) Cidades-Estado.

Questão 36

Questão 37

A ONU utiliza o Índice de Pobreza Humana (IPH) como parâmetro para medir a incidência de pobreza das
diversas regiões e países pesquisados do mundo.
Considera-se pobreza extrema a parcela da população que apresenta, EXCETO
a) Expectativa de vida igual ou inferior a 50,7 anos.

b) Elevado nível de analfabetismo em adultos.

c) Alta porcentagem da população sem acesso à água potável e aos serviços de saúde.

d) Grande incidência de crianças menores de cinco anos com peso insuficiente.

e) Incapacidade de desempenhar um trabalho ou de fixar-se em um emprego – analfabetismo funcional.

Questão 38

Paraíso fiscal consiste numa determinada região (país ou território), são centros bancários e financeiros
internacionais pelos quais circulam recursos financeiros do mundo todo. Entre os paraísos ficais mais
conhecidos estão

a) Quênia, Lituânia, Panamá.

b) Ilhas Fiji, Jamaica, México.

c) Suiça, Bahamas, Ilhas Cayman.

d) Andorra, Romênia, Níger.

e) Ilhas Cayman, Cingapura, Hawai.

Questão 39

A estrutura fundiária brasileira é marcada pelo predomínio das grandes propriedades, que traz

consequências socioeconômicas, EXCETO
a) Aumento dos conflitos sociais no campo.

b) Êxodo rural devido à mecanização em algumas grandes propriedades do Centro-Sul.

c) Aumento do número de desempregados e de subempregos, que migram para periferias das cidades.

d) As propriedades rurais com 1000 hectares ou mais são todas terras ociosas e improdutivas.

e) As pequenas propriedades rurais não chegam a ocupar 2% da área total e quase não têm capital para

investimento.
Questão 40

A grande quantidade de poluentes, lançados pela ação antrópica na atmosfera, tem interferido em

fenômenos que ocorrem naturalmente, como:

a) Furacão e Ilha de Calor.

b) Inversão térmica e efeito estufa.

c) Buraco na camada de ozônio e tornado.

d) EL Ninõ e tempestade tropical.

e) Ciclone tropical e inversão térmica.
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BIOLOGIA 

Questão 41

Assinale a alternativa que indica as condições necessárias para que ocorra difusão simples em uma célula:

a) A membrana deve ser impermeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver

diferença de concentração entre os meios externo e interno.

b) A membrana deve ser permeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver a

mesma concentração nos meios externo e interno.

c) A membrana deve ser impermeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver a

mesma concentração nos meios externo e interno.

d) A membrana deve ser permeável à substância que deseja entrar ou sair da célula e deve haver

diferença de concentração entre os meios externo e interno.

e) Nenhuma das alternativas.

Questão 42

O aumento de casos de dengue e o surgimento de casos de Zica e Chikungunya chamam a atenção para a

importância de detectar a presença de alguns mosquitos da espécie Aedes aegypti em residências e

combater seus focos de reprodução. Quais características descritas apresentam corretamente o fenótipo

deste mosquito?

a) Costuma picar durante o dia, mais comum no verão e possui cor preta e riscos brancos nas patas, na

cabeça e no corpo.

b) Possui 4 pares de patas, corpo escuro e a transmissão é feita pelo macho.

c) Pica apenas durante a noite, presente em todas as regiões do país e possui cor cinza com riscos

avermelhados.

d) Possui 8 pares de patas, corpo claro e a transmissão é feita pela fêmea.

e) Voa pequenas distâncias e somente é encontrado em ambientes escuros.

Questão 43

Os médicos e dentistas, ao utilizarem anestésicos, estão agindo sobre regiões ou em todo o organismo,

tornando-os insensíveis à dor, porque atuam:

a) nos axônios, aumentando a polarização das células.

b) nas sinapses, impedindo a transmissão do impulso nervoso.

c) nos dendritos, invertendo o sentido do impulso nervoso.

d) no corpo celular dos neurônios, bloqueando o metabolismo.

e) na membrana das células, aumentando a bomba de sódio.

Questão 44

Ao estudar a composição genética de um indivíduo, observamos que alguns alelos expressam-se quando

estão em homozigose ou heterozigose, produzindo o mesmo fenótipo. Marque a alternativa que indica

corretamente o nome dado a esse alelo.

a) Alelo recessivo.

b) Alelo letal.

c) Alelo dominante.

d) Alelo codominante.

e) Alelo múltiplo.
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Questão 45

O tucunaré é um peixe da bacia amazônica e que foi introduzido nas lagoas de captação das usinas já

estabelecidas ou em construção nos rios Paraná, Tietê e Grande. Ele adaptou-se às condições locais e

serviu como elemento de controle das populações de piranhas que ameaçavam proliferar nos

reservatórios dessas usinas hidrelétricas. A relação tucunaré-piranha pode ser considerada como um

método de controle utilizado pelo homem para:

a) aumento de taxa de mortalidade.

b) competição intraespecífica.

c) variação de nicho ecológico.

d) alteração cíclica da população.

e) controle biológico por predatismo.
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