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1.   A utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana 

tem restituído à atmosfera, na forma de 2CO ,  átomos de 

carbono que ficaram fora de circulação durante milhões de 
anos. O ciclo do carbono consiste na passagem de átomos de 

carbono (C)  presentes nas moléculas de gás carbônico 

2(CO )  disponíveis no ecossistema para moléculas que 

constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos 
(proteínas, glicídios, lipídios etc.) e vice-versa. 
 
Relacione as afirmativas a seguir com as etapas do ciclo do 
carbono indicadas no esquema. 
 
I. Grande parte das substâncias orgânicas incorporadas pelos 

herbívoros é degradada na respiração celular e o carbono, 
liberado na forma de gás carbônico. 

II. O gás carbônico é captado pelos organismos 
fotossintetizantes e seus átomos são utilizados na síntese 
de moléculas orgânicas. 

III. O carbono constituinte da biomassa é transferido aos 
herbívoros. 

IV. Parte das moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese 
é degradada pelo próprio organismo em sua respiração 
celular e o carbono, devolvido ao ambiente na forma de 
gás carbônico. 

V. O carbono constituinte da biomassa é restituído ao 
ambiente com a morte do organismo. 

 

 
 
Assinale a alternativa que contém a associação correta.  
a) I-C, II-B, III-F, IV-G, V-A.    
b) I-D, II-C, III-B, IV-G, V-F.    
c) I-G, II-B, III-D, IV-C, V-E.    
d) I-G, II-C, III-D, IV-A, V-H.    
e) I-H, II-D, III-B, IV-C, V-A.    
  
 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 
O tempo nada mais é que a forma da nossa intuição interna. 
Se a condição particular da nossa sensibilidade lhe for 
suprimida, desaparece também o conceito de tempo, que não 
adere aos próprios objetos, mas apenas ao sujeito que os 
intui. 
KANT, I. Crítica da razão pura. Trad. Valério Rohden e Udo Baldur Moosburguer. 
São Paulo: Abril Cultural, 1980. p. 47. Coleção Os Pensadores.  

 
 
 
 
 
 

2.   Os ritmos biológicos manifestam-se em períodos de tempo 

que podem variar de milissegundos até anos. Muitos desses 
ritmos estão associados ao ciclo geofísico chamado de 
claro/escuro, o qual é de suma importância para todas as 
espécies que possuem pigmentos fotossintetizantes. 
 
Com base nos conhecimentos sobre fotossíntese, considere 
as afirmativas a seguir. 
 

I. Na presença da luz, o dióxido de carbono 2(CO ),  

necessário à fotossíntese, chega às células 
fotossintetizantes através dos estômatos, estruturas 
presentes nas folhas. 

II. Na fase química, ocorrem a quebra da molécula de água, o 
transporte de elétrons com produção de NADPH, a síntese 
de ATP e, como resultado, a fixação de carbono. 

III. As plantas chamadas de 4C  são abundantes em 

ambientes que disponibilizam pouca luz, muita água, 
temperatura baixa, e possuem uma menor demanda 
energética por necessitarem de menos ATP para fixar o 
carbono. 

IV. Para que ocorra a fotossíntese, são necessários os 
pigmentos, as enzimas e os fatores abióticos que podem 
variar na quantidade ou na intensidade com que estão 
disponíveis nos diferentes ambientes. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
3.   O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução 

adaptativa dos répteis para a conquista definitiva do ambiente 
terrestre pelos cordados. Além do ovo com casca, há outras 
adaptações que permitiram que os répteis pudessem 
sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as 
adaptações dos anfíbios. Portanto, há adaptações que surgem 
nos anfíbios e permanecem nos répteis e há adaptações que 
têm sua origem pela primeira vez nesse grupo. 
 
Sobre as características adaptativas associadas à conquista 
do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos 
répteis, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Pernas locomotoras e respiração pulmonar. 
II. Ectotermia e dupla circulação. 
III. Queratinização da pele e ácido úrico como excreta 

nitrogenado. 
IV. Ovo amniota e desenvolvimento direto. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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4.   As samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas, as 

quais possuem características adaptativas que permitiram a 
conquista do ambiente terrestre com mais eficiência que o 
grupo das briófitas. 
 
Sobre as adaptações morfológicas e reprodutivas que 
possibilitaram o sucesso das pteridófitas no ambiente 
terrestre, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A predominância da fase esporofítica. 
II. O aparecimento dos tecidos xilema e floema. 
III. O desenvolvimento de rizoides para fixação. 
IV. O surgimento dos esporos para reprodução. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
5.   Leia o texto a seguir.  

 
A importância do saneamento e sua relevância à saúde 
humana remontam às mais antigas culturas. O 
desenvolvimento do saneamento sempre esteve ligado à 
evolução das civilizações. Na civilização greco-romana, por 
exemplo, há vários relatos das práticas sanitárias e higiênicas 
e suas relações com o controle das doenças. Entre as práticas 
sanitárias coletivas mais marcantes na antiguidade estão a 
construção de aquedutos, os banhos públicos e os esgotos 
romanos, tendo como símbolo histórico a conhecida Cloaca 
Máxima de Roma. 
 
(Adaptado de: Manual de Saneamento Básico. Disponível em: 
<www.tratabrasil.org.br/datafiles/uploads/estudos/ 
pesquisa16/manual-imprensa.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2013.) 
 
 
Com base nos conhecimentos sobre as doenças provocadas 
por bactérias e relacionadas à falta de saneamento básico, 
considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A febre tifoide causa forte dor de cabeça e, em casos 

graves, perfuração do intestino e morte. A bactéria é 
adquirida pela ingestão de água contaminada com fezes de 
portadores. 

II. Na cólera, a bactéria se multiplica no intestino delgado e 
produz uma toxina que induz as células intestinais a liberar 
água e sais. 

III. Na giardíase, a bactéria prolifera no organismo causando 
febre e dor de garganta, formando uma membrana que 
pode bloquear a passagem de ar para os pulmões. 

IV. A criptococose é provocada por bactéria presente na urina 
dos ratos. As pessoas infectam-se pelo contato com água 
e solo contaminados. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
 

6.   Adquira o óvulo em um país, faça a fertilização em outro e 
contrate a mãe de aluguel num terceiro. Está pronto o seu filho 
com muita economia. 
 
(COSTA, C. Bebê globalizado. Supernovas. Super Interessante. São Paulo: Editora Abril, 
296.ed., out. 2011, p.28.) 

 
As transformações sociais possibilitam novas formas de 
constituição familiar. O desenvolvimento científico e 
tecnológico consegue ajudar casais a terem filhos, recorrendo 
à reprodução assistida. 
Nesse contexto e supondo que um casal constituído por duas 
mulheres deseje ter um bebê, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. A célula-ovo será resultante de um óvulo retirado de uma 

das mães que foi fecundado por um espermatozoide e 
implantado no útero de uma mulher ou no de uma das 
mães. 

II. A fusão dos núcleos dos óvulos das mães dará origem a um 
embrião do sexo feminino, o qual apresenta genes de 
ambas as genitoras, portanto com características haploides 
de cada uma delas. 

III. O embrião formado, gerado in vitro, foi implantado no útero 

de uma “mãe de barriga de aluguel” para que o bebê 
tivesse características dela. 

IV. O bebê será do sexo feminino, porque o núcleo diploide 
que lhe deu origem é resultante da fertilização do óvulo de 
uma das mães com o espermatozoide haploide com 
cromossomo X de um homem. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
7.   Uma infecção por HIV pode estar presente por vários anos 

antes da manifestação dos primeiros sintomas, sem que o 
portador suspeite disso. Esse longo período de “latência” 
frequentemente ocasiona a transmissão viral. 
 

 
 
Com base na figura e nos conhecimentos sobre AIDS 
(síndrome da imunodeficiência adquirida), considere as 
afirmativas a seguir. 
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I. No primeiro ano da infecção por HIV, o sistema imune 
produz anticorpos contra diversos componentes celulares, 
incluindo DNA e proteínas nucleares. 

II. Após o segundo ano, a concentração de células T diminui 
gradativamente, a concentração de HIV aumenta e a 
pessoa infectada pode apresentar sintomas como 
inflamação dos linfonodos e febre. 

III. A partir do terceiro ano, as células T diminuem e a 
concentração de HIV aumenta, indicando que o indivíduo 
se torna mais suscetível a outras infecções que as células 
T normalmente eliminariam. 

IV. Após o nono ano, a concentração de HIV se estabiliza e 
um nível adequado de células T possibilita o 
desenvolvimento de respostas imunes. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas II e III são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
8.   Diariamente, milhões de toneladas de lixo são lançados no 
ambiente. Aos poucos, após a década de 1950, o lixo passou 
a ser sinônimo de energia, matéria-prima e solução. 
Processos alternativos, como a reciclagem, por exemplo, 
reduzem o lixo e atuam nos processos produtivos, 
economizam energia, água e matéria-prima. A coleta seletiva 
é a maior aliada no reaproveitamento dos resíduos. 
 
Com base nos conhecimentos sobre reciclagem, atribua V 
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 
(  ) O alumínio e o vidro mantêm suas características 

praticamente inalteradas ao serem reciclados. 
(    ) O vidro é o único material que permite uma junção de 

cores recicláveis, tendo uma reciclagem finita ao longo 
do tempo. 

(     ) A reciclagem busca a redução dos custos de fabricação 
de alguns produtos, sobretudo em função do menor 
desperdício de energia. 

(     ) O volume de matéria-prima recuperado atualmente pela 
reciclagem encontra-se acima das necessidades da 
indústria. 

(   ) A reciclagem é uma forma de reintroduzir o lixo no 
processo industrial, retirando os resíduos do fluxo 
terminal. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, F, V, F.    
b) V, F, V, F, V.    
c) V, F, F, F, V.    
d) F, V, F, V, F.    
e) F, F, V, V, V.     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.   Leia a charge a seguir. 

 

 
 
A charge evidencia uma situação cotidiana relacionada à 
compra de medicamentos, na qual ocorrem dúvidas por parte 
da consumidora, tendo em vista os diferentes medicamentos 
comercializados: os de marca, os similares e os genéricos. 
Essa dúvida, no entanto, não deveria existir, pois os diferentes 
tipos de medicamentos devem apresentar o mesmo efeito 
terapêutico. O que não se sabe, por parte da população em 
geral, é que muitos medicamentos são vendidos na forma de 
dois isômeros ópticos em quantidades iguais, mas apenas um 
deles possui atividade terapêutica. Por exemplo, o ibuprofeno 
é um anti-inflamatório que é comercializado na sua forma 

(S)   (ativa) e (R)   (inativa), conforme mostram as figuras a 

seguir. 
 

 
 
Com base nessas informações, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. O ibuprofeno é comercializado na forma de racemato. 
II. Os dois isômeros são diasteroisômeros. 
III. Os dois isômeros apresentam isomeria de posição. 
IV. Os dois isômeros possuem pontos de fusão iguais. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 
Cidades menores, quando não organizadas, podem 
apresentar problemas sérios de saúde pública, como é o caso 
de epidemias de dengue. Esforços têm sido dedicados à 
descoberta de novos métodos para controle da dengue. A 
curcumina, uma substância presente no açafrão-da-terra, 
pode matar as larvas do Aedes aegypti. Basta colocar o pó em 

locais onde o mosquito da dengue costuma se reproduzir, 
como pratos e vasos de plantas. Além de ser eficaz, a 
substância não agride o meio ambiente. 
 
(Adaptado de: <http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/03/substancia-presente-
no-acafrao-pode-ajudar-no-combate-dengue-dizusp.html>. Acesso em: 14 abr. 2015.)  

 
10.   A curcumina, cuja molécula é apresentada a seguir, é 
uma substância presente no açafrão-da-terra e que dá o tom 
de amarelo ao pó.  
 

 
 
Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
 
(     ) Apresenta cadeia carbônica homogênea e insaturada. 
(     ) Contém igual número de átomos de carbono e 

hidrogênio. 
(     ) Por combustão total, forma monóxido de carbono e 

peróxido de hidrogênio. 
(     ) Possui, no total, dezessete carbonos secundários e dois 

carbonos terciários. 
(     ) Os grupos funcionais são ácido carboxílico, álcool e 

éster. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, V, F, F.    
b) V, V, F, F, V.    
c) V, F, F, V, F.    
d) F, V, F, V, V.    
e) F, F, V, F, V.     
   
11.   Gaarder discute a questão da existência de uma 

“substância básica”, a partir da qual tudo é feito. Considerando 
o átomo como “substância básica”, atribua V (verdadeiro) ou F 
(falso) às afirmativas  a seguir. 
 
(   ) De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo 

é constituído por duas regiões distintas: o núcleo e a 
eletrosfera. 

(    ) Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo como 
uma esfera carregada positivamente, na qual estariam 
incrustados os elétrons, com carga negativa. 

(  ) No experimento orientado por Rutherford, o desvio das 
partículas alfa era resultado da sua aproximação com 
cargas negativas presentes no núcleo do átomo. 

(  ) Ao considerar a carga das partículas básicas (prótons, 
elétrons e nêutrons), em um átomo neutro, o número de 
prótons deve ser superior ao de elétrons. 

(  ) Os átomos de um mesmo elemento químico devem 
apresentar o mesmo número atômico. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V – V – F – F – V.    
b) V – F – V – F – V.    
c) V – F – F – V – F.    
d) F – V – V – V – F.    
e) F – F – F – V – V.    
   
12.   Os efeitos especiais do isoeugenol presente na noz-

moscada são conhecidos desde a antiga China. É notória a 
importância que essa molécula exerceu no comércio e na 
construção e destruição de cidades. 
 

 
 
Sobre essa molécula, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
 
(     ) A molécula apresenta estrutura alicíclica insaturada. 
(     ) Apresenta 2 carbonos primários, 7 carbonos secundários 
e 1 carbono terciário. 
(     ) É uma estrutura com grupos funcionais compostos. 
(     ) O grupo funcional hidroxila é caracterizado como álcool. 
(  ) Segundo o conceito ácido-base de Arrhenius, essa 
molécula apresenta caráter básico. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V – F – V – V – F.    
b) V – F – F – F – V.    
c) F – V – V – F – F.    
d) F – V – F – V – V.    
e) F – F – V – V – F.    
   
13.   Leia o texto a seguir. 

 
Um homem provocou a explosão de uma fossa, danificando 
residências. Passava das 10h quando colocou o carbureto, 
uma substância química, na fossa da casa da sogra. Segundo 
testemunhas, ele lançou um fósforo aceso no buraco, 
provocando imediatamente a explosão que o arremessou 
sobre um muro de aproximadamente 2,5 metros, causando-
lhe fraturas. Por que a fossa explodiu? Ao se jogar o 
carbureto, em contato com água, produzem-se gás acetileno 
(gás utilizado em maçaricos), hidróxido de cálcio e uma 
grande quantidade de calor. 
 
(Adaptado de: 
http://www.folhape.com.br/cms/opencms/folhape/pt/edicaoimpressa/arquivos/2012/10/01_10_
2012/0045.html>. Acesso em: 15 maio 2013.) 

 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre química, 
considere as afirmativas a seguir. 
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I. 1 mol de CaC2 é produzido a partir de 2 mol de C e 1 mol de 
Ca. 

II. A fórmula mínima para a reação da produção do gás 
acetileno é: 

2(s) 2 ( ) 2 2(g) 2(aq)2CaC 4 H O 2C H 2Ca(OH)    

III. Ao atear fogo àquele sistema gasoso fechado, ocorreu a 
redução aparente do carbono do acetileno para o dióxido 
de carbono. 

IV. O acetileno C2H2 não segue a regra do octeto quando 
representado pela estrutura de Lewis. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
14.   O fenômeno chamado Smog Fotoquímico é catalisado 

por luz solar e é reconhecido como um conjunto de reações 
químicas que ocorrem nas atmosferas das regiões 
metropolitanas. Os reagentes originais mais importantes nas 
ocorrências do Smog Fotoquímico são o óxido nítrico (NOx), 

os hidrocarbonetos e os compostos orgânicos voláteis 
(COVs), que são poluentes emitidos no ar, provenientes da 
queima incompleta dos motores de combustão interna e de 
outras fontes. 
A reação desses compostos na presença de luz solar é 
apresentada a seguir. 
 
COVs + NOx + O2 + luz solar → mistura de O3, HNO3, 

compostos orgânicos.  
 
Como se observa, um dos produtos da reação do Smog 
Fotoquímico é o HNO3, que pode contribuir para a formação 

de chuva ácida. O uso de catalisadores metálicos colocados 
no sistema de exaustão de veículos movidos a gasolina, antes 
do tubo de escape, contribui para a redução da emissão de 
NOx. 
Com base no texto e levando em conta que o HNO3 é o 
produto formado, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Se uma amostra de 100,00 mL de chuva ácida possui pH 

4,00, o volume de solução de NaOH 0,01 mol/L para 
consumir o ácido é de 1,00 mL.  

II. A reação x 2 22NO N xO   catalisada por Rh (ródio 

metálico), que ocorre no sistema de exaustão de veículos, é 
um tipo de reação catalítica heterogênea. 

III. A precipitação de chuvas ácidas é capaz de dissolver o 

alumínio na forma de 3A (OH)  retido em sedimentos e 

rochas. 
IV. A precipitação de chuvas ácidas em solos contendo CaCO3 

aumenta o pH do solo. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
  
 
 
 
 
 

15.   Leia o texto a seguir. 

 
Um raio é uma descarga elétrica na atmosfera. Geralmente, 
ele começa com pequenas descargas elétricas dentro da 
nuvem, que liberam os elétrons para iniciar o caminho de 
descida em direção ao solo. A primeira conexão com a terra é 
rápida e pouco luminosa para ser vista a olho nu. Quando 
essa descarga, conhecida como “líder escalonado”, encontra-
se a algumas dezenas de metros do solo, parte em direção a 
ela outra descarga com cargas opostas, chamada de 
“descarga conectante”. Forma-se então o canal do raio, um 
caminho ionizado e altamente condutor. É neste momento que 
o raio acontece com a máxima potência, liberando grande 
quantidade de luz e som. 
 
(Adaptado de: SABA, M. M. F. A Física das Tempestades e dos Raios. Física na Escola. v.2. 
n.1. 2001.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre eletrostática, 
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 
(     ) A maioria das descargas elétricas atmosféricas ocorre 

quando o campo elétrico gerado pela diferença de 
cargas positivas e negativas é próximo de zero. 

(     ) A corrente elétrica gerada pelo raio produz um rápido 
aquecimento do ar, e sua inevitável expansão produz o 
som conhecido como trovão. 

(     ) A corrente elétrica gerada a partir de um raio pode ser 
armazenada e utilizada, posteriormente, para ligar o 
equivalente a 1000 lâmpadas de 100 watts. 

(     ) Para saber a distância aproximada em que um raio caiu, 
é preciso contar os segundos entre a observação do 
clarão e o som do trovão. Ao dividir o valor por 3, 
obtém-se a distância em quilômetros. 

(     ) A energia envolvida em um raio produz luz visível, som, 
raios X e ondas eletromagnéticas com frequência na 
faixa de AM. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, F, F, V.    
b) V, F, V, V, F.    
c) V, F, F, F, V.    
d) F, V, F, V, V.    
e) F, F, V, V, F.    
 
16.   Uma das contribuições da Física para o bem-estar e a 
segurança nas cidades é o constante avanço tecnológico aplicado 
à iluminação pública. Parte das luminárias do século XIX era 
acesa manualmente por várias pessoas ao entardecer. Hoje, o 
acionamento das lâmpadas tornou-se automático devido à 
aplicação dos conhecimentos sobre o efeito fotoelétrico (descrito 
por Albert Einstein, em 1905) e ao desenvolvimento das células 
fotoelétricas instaladas nos postes de iluminação pública, capazes 
de detectar a presença de luz natural. 
 
Sobre o efeito fotoelétrico, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Consiste na emissão de elétrons de uma superfície metálica 

quando esta é iluminada com luz de determinada frequência. 
II. Ocorre independentemente da frequência da luz incidente na 

superfície do metal, mas é dependente de sua intensidade. 
III. Os elétrons ejetados de uma superfície metálica, devido ao 

efeito fotoelétrico, possuem energia cinética igual à energia do 
fóton incidente. 

IV. Por mais intensa que seja a luz incidente, não haverá ejeção 
de elétrons enquanto sua frequência for menor que a 
frequência limite (ou de corte) do metal. 
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Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
  
17.   Considere as seguintes afirmativas relacionadas aos 

fenômenos que ocorrem com um feixe luminoso ao incidir em 
superfícies espelhadas ou ao passar de um meio transparente 
para outro:  
 
I. Quando um feixe luminoso passa do ar para a água, a sua 

frequência é alterada.  
II. Um feixe luminoso pode sofrer uma reflexão interna total 

quando atingir um meio com índice de refração menor do 
que o índice de refração do meio em que ele está se 
propagando.  

III. O fenômeno da dispersão ocorre em razão da 
independência entre a velocidade da onda e sua 
frequência.  

IV. O princípio de Huygens permite explicar os fenômenos da 
reflexão e da refração das ondas luminosas.  

 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.     
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.    
 
18.   Uma usina nuclear produz energia elétrica a partir da fissão 
dos átomos de urânio (normalmente urânio-238 e urânio-235) que 
formam os elementos combustíveis de um reator nuclear. 
Sobre a energia elétrica produzida numa usina nuclear, considere 
as afirmativas a seguir. 
 
I. Os átomos de urânio que sofrem fissão nuclear geram uma 

corrente elétrica que é armazenada num capacitor e 
posteriormente retransmitida aos centros urbanos. 

II. A energia liberada pela fissão dos átomos de urânio é 
transformada em energia térmica que aquece o líquido 
refrigerante do núcleo do reator e que, através de um ciclo 
térmico, coloca em funcionamento as turbinas geradoras de 
energia elétrica. 

III. Uma usina nuclear é também chamada de termonuclear. 
IV. O urânio-238 e o urânio-235 não são encontrados na natureza. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas II e III são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.   O minissubmarino russo Priz, em operações de 

treinamento no Oceano Pacífico, ficou preso ao cabo de 

fixação de uma antena usada para monitorar o fundo do mar. 

A situação está ilustrada na figura a seguir, onde A é a antena 

em formato cilíndrico e B é a âncora que mantém o conjunto 

fixo ao fundo do mar. 

 

Com base nos conceitos de hidrostática, considere as 

seguintes afirmativas: 

 

I. Devido à pressão da água, a lateral do cilindro está sujeita a 

forças que se cancelam aos pares. 

II. As forças que atuam nas bases superior e inferior do cilindro, 

devido às pressões da água, não se cancelam aos pares. 

III. A resultante de todas as forças causadas pelas pressões que 

atuam no cilindro é a força de empuxo. 

IV. O empuxo depende da inclinação do eixo do cilindro para uma 

mesma profundidade do seu centro de massa. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    
b) Somente a afirmativa I é verdadeira.    
c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
d) Somente a afirmativa IV é verdadeira.    
e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.    
 
20.   Após ter afinado seu violão utilizando um diapasão de 

440 Hz, um músico notou que o quarto harmônico da corda Lá 
do instrumento emitia um som com a mesma frequência do 
diapasão. 
Com base na observação do músico e nos conhecimentos de 
ondulatória, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. O comprimento de onda da onda estacionária formada na 

corda, no quarto harmônico, é igual à metade do 
comprimento da corda. 

II. A altura da onda sonora emitida no quarto harmônico da 
corda Lá é diferente da altura da onda emitida pelo 
diapasão. 

III. A frequência do primeiro harmônico da corda Lá do violão é 
110 Hz. 
IV. O quarto harmônico da corda corresponde a uma onda 
estacionária que possui 5 nós. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.    
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21.   A conservação de alimentos pelo frio é uma das técnicas 

mais utilizadas no dia a dia, podendo ocorrer pelos processos 

de refrigeração ou de congelamento, conforme o tipo de 

alimento e o tempo de conservação desejado. 

Sobre os refrigeradores, considere as afirmativas. 

 

I - O refrigerador é uma máquina que transfere calor. 

II - O funcionamento do refrigerador envolve os ciclos de 

evaporação e de condensação do gás refrigerante. 

III - O gás refrigerante é uma substância com baixo calor 

latente de vaporização. 

IV - O processo de refrigeração realiza trabalho ao retirar calor 

da fonte fria e transferi-lo para a fonte quente. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
 
22.   Conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), no Brasil, existem 720 aeródromos públicos e 1814 
aeródromos privados certificados. Os programas 
computacionais utilizados para gerenciar o tráfego aéreo 
representam a malha aérea por meio de matrizes. Considere a 
malha aérea entre quatro cidades com aeroportos por meio de 
uma matriz. Sejam as cidades A, B, C e D indexadas nas 

linhas e colunas da matriz 4 4  dada a seguir. Coloca-se 1 

na posição X e Y da matriz 4 4  se as cidades X e Y 
possuem conexão aérea direta, caso contrário coloca-se 0. A 
diagonal principal, que corresponde à posição X = Y, foi 
preenchida com 1. 
 

A B C D

A 1 0 0 1

B 0 1 1 1

C 0 1 1 0

D 1 1 0 1

 
 
 
 
 
 

 

 
Considerando que, no trajeto, o avião não pode pousar duas 
ou mais vezes em uma mesma cidade nem voltar para a 
cidade de origem, assinale a alternativa correta.  
a) Pode-se ir da cidade A até B passando por outras cidades.    
b) Pode-se ir da cidade D até B passando por outras cidades.    
c) Pode-se ir diretamente da cidade D até C.    
d) Existem dois diferentes caminhos entre as cidades A e B.    
e) Existem dois diferentes caminhos entre as cidades A e C.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.   Uma das tentativas para minimizar os congestionamentos 

de trânsito nas metrópoles é o rodízio de veículos. Na cidade 
de São Paulo, isso se faz de acordo com o final das placas. 
Na segunda-feira, não circulam os veículos com placas de 
final 1 e 2; na terça-feira, com finais 3 e 4; na quarta-feira, com 
finais 5 e 6; na quinta-feira, com finais 7 e 8 e na sexta-feira, 
com finais 9 e 0. Com esse tipo de rodízio, supondo uma 
distribuição uniforme de finais de placas, somente 80% da 
frota de veículos circulam diariamente. Considere outro rodízio 
de veículos como descrito na tabela a seguir. 
 

Nova proposta de rodízio 

Dia da semana 
Finais de placas que 
NÃO podem circular 

segunda-feira 0, 1, 2, 3 

terça-feira 2, 3, 4, 5 

quarta-feira 4, 5, 6, 7 

quinta-feira 6, 7, 8, 9 

sexta-feira 8, 9, 0, 1 

 
Supondo uma distribuição uniforme de finais de placas, a 
partir da configuração proposta nessa tabela, assinale a 
alternativa que apresenta, corretamente, o percentual da frota 
que circulará diariamente.  
a) 40%    
b) 55%    
c) 60%    
d) 65%    
e) 70%    
 
24.   O vídeo Kony 2012 tornou-se o maior sucesso da história 
virtual, independente da polêmica causada por ele. Em seis 
dias, atingiu a espantosa soma de 100 milhões de 
espectadores, aproximadamente. No primeiro dia na Internet, 
o vídeo foi visto por aproximadamente 100.000 visitantes. 
 
(Adaptado de: PETRY, A. O Mocinho vai prender o bandido... e 100 milhões de jovens 
querem ver. Veja, ano 45, n.12, 2261.ed., 21 mar. 2012.) 

 
Seja A = (a1, a2, a3, a4, a5, a6) a sequência que fornece a 
quantidade de acessos diários ao vídeo na Internet, 

obedecendo a regra n

n

a
k,

a –1
  onde k é uma constante real 

e n 2,3,4,5,6.  

Sabendo que a fórmula da soma de uma PG é 

n
1

n

a (k – 1)
S ,

k – 1
  onde k 1,  considere as afirmativas a 

seguir. 
 
I. A sequência A é uma PG cuja razão está no intervalo 

2 k 3   e 
8

6S 10 .  

II. A sequência A é uma PG cuja razão está no intervalo 

2 k 3   e 
5

6a 10 .  

III. A sequência A é uma PG cuja razão está no intervalo 

3 k 4   e 
8

6S 10 .  

IV. A sequência A é uma PG tal que 

 2 3 4 5 8
6 1S a 1 k k k k k 10        e 

5
1a 10 .  
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Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
25.   Os clientes de um banco, ao utilizarem seus cartões nos 

caixas eletrônicos, digitavam uma senha numérica composta 
por cinco algarismos. Com o intuito de melhorar a segurança 
da utilização desses cartões, o banco solicitou a seus clientes 
que cadastrassem senhas numéricas com seis algarismos. 
Se a segurança for definida pela quantidade de possíveis 
senhas, em quanto aumentou percentualmente a segurança 
na utilização dos cartões?  
a) 10%    
b) 90%    
c) 100%    
d) 900%    
e) 1900%    
   
26.   O gráfico de uma função f mostra o deslocamento vertical 

de um surfista sobre uma onda, em função do tempo. 
 

 
 
Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre funções, 
considere as afirmativas a seguir. 
 

I. Para todo 3 7t (t ,t ) ; f é constante. 

II. Para todo 3t 0,t , f(t) cos(t) 2   . 

III. Para todo 7 10t (t ,t ) ; f(t) m t b   , onde m 0 . 

IV. A função f assume seu valor máximo em 2t t . 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas II e III são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.     
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.   A hidrosfera, ou "esfera de água", corresponde à 

totalidade das águas dos oceanos e mares, dos sistemas 

fluviais e lacustres, e a água subterrânea. Costuma-se dizer 

que a Terra é o Planeta Água. Se essa totalidade de água 

fosse distribuída uniformemente sobre a superfície terrestre, 

formaria uma camada com altura média de 3.000 m, 

considerando a Terra esférica com raio de 6.000 km. 

Com as informações acima e em relação ao tema, é correto 

afirmar: 

 

I. Se a Terra fosse um modelo com 20 m de diâmetro, a água 

seria representada por uma camada de 3 mm de espessura. 

II. Se a Terra fosse um modelo com 20 m de diâmetro, a água 

seria representada por uma camada de 5 mm de espessura. 

III. Se a Terra fosse um modelo com 12 m de diâmetro, a água 

seria representada por uma camada de 3 m. 

IV. Se a Terra fosse um modelo com 12 m de diâmetro, a 

água seria representada por uma camada de 3 mm de 

espessura. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 

corretas.  

a) I e II.    
b) I e III.    
c) II e IV.    
d) I, III e IV.    
e) II, III e IV.    
 

28.   A escala Richter atribui um número M  para quantificar a 
magnitude de um tremor, ou seja, 

10 10 0M(A) Log A Log A  , onde A 0  é a amplitude 

máxima das ondas sísmicas medidas a 100km  do epicentro 

do sismo e 0A 0  é uma amplitude de referência. Por 

exemplo, em 1945, no Japão, o tremor gerado pela bomba 

atômica teve magnitude aproximada de 4,9  na escala 

Richter, enquanto que o tremor ocorrido naquele país, em 

março de 2011, teve magnitude de 8,9.  

Com base nessas informações, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. A amplitude máxima das ondas sísmicas do tremor de 2011 

foi 10.000  vezes maior do que a amplitude máxima das 

ondas sísmicas geradas pela bomba de Hiroshima. 
II. A diferença de magnitude de dois tremores, em relação às 

respectivas amplitudes máximas das ondas sísmicas, é 
uma função quadrática. 

III. Um tremor de magnitude 8,0  na escala Richter tem ondas 

sísmicas com amplitude máxima 10  vezes maior do que a 

amplitude máxima em um tremor de magnitude 7,0.  

IV. Se a amplitude máxima das ondas sísmicas de um tremor 

for menor que a amplitude de referência 0A , tem-se que a 

magnitude deste tremor é positiva. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
Leia o fragmento do conto “A mulher ramada”, abaixo, e 
responda à(s) questão(ões) a seguir. 

 
Em pouco, o jardim vestiu o cetim das folhas novas. 

Em cada tronco, em cada haste, em cada pedúnculo, a seiva 
empurrou para fora pétalas e pistilos. E mesmo no escuro da 
terra os bulbos acordaram, espreguiçando-se em pequenas 
pontas verdes. 

Mas enquanto todos os arbustos se enfeitavam de 
flores, nem uma só gota de vermelho brilhava no corpo da 
roseira. Nua, obedecia ao esforço do seu jardineiro que, 
temendo viesse a floração romper tanta beleza, cortava rente 
todos os botões. 

De tanto contrariar a primavera, adoeceu porém o 
jardineiro. E ardendo de amor e febre na cama, inutilmente 
chamou por sua amada. 

Muitos dias se passaram antes que pudesse voltar ao 
jardim. Quando afinal conseguiu se levantar para procurá-la, 
percebeu de longe a marca da sua ausência. Embaralhando-
se aos cabelos, desfazendo a curva da testa, uma rosa 
embabadava suas pétalas entre os olhos da mulher. E já outra 
no seio despontava. Parado diante dela, ele olhava e olhava. 
Perdida estava a perfeição do rosto, perdida a expressão do 
olhar. Mas do seu amor nada se perdia. Florida, pareceu-lhe 
ainda mais linda. Nunca Rosamulher fora tão rosa. E seu 
coração de jardineiro soube que nunca mais teria coragem de 
podá-la. Nem mesmo para mantê-la presa em seu desenho. 
 
(COLASANTI, M. Doze reis e a moça no labirinto do vento. 12. ed. São Paulo: Global Editora, 
2006. p. 26-28.)  

 
29.   Com base no fragmento e na prévia leitura do conto, é 
correto afirmar que a história é narrada em  
a) primeira pessoa, por Marina Colasanti, que recria o universo 

mágico dos contos de fadas, no qual, ao final, herói e heroína 
realizam-se no campo do amor.    

b) primeira pessoa, por Rosamulher, “a mulher ramada” do título, 
que, extraordinariamente, ganha vida no jardim de um palácio 
e desperta o amor de um jardineiro.    

c) terceira pessoa, por um personagem identificado como 
jardineiro, que relata, do seu ponto de vista, o brotar da rosa 
que se transformaria na mulher de sua vida.    

d) terceira pessoa, por um narrador onisciente, não nomeado, que 
registra a insólita história de amor entre um solitário jardineiro e 
a roseira por ele plantada.    

e) terceira pessoa, por um narrador testemunha, morador do 
palácio no qual se encontra um encantado jardim, cujas plantas 
se metamorfoseiam em seres humanos.    

   
30.   Em relação à função sintática dos termos sublinhados no 
texto, atribua V (exercem a função de sujeito) ou F (não exercem 
essa função) aos itens a seguir. 
 
(     ) “a floração” 
(     ) “a primavera” 
(     ) “a marca da sua ausência” 
(     ) “outra” 
(     ) “a perfeição do rosto” 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, V, F, F.    
b) V, F, F, V, V.    
c) F, V, V, V, F.    
d) F,V, F, F, V.    
e) F, F, V, V, V.    
 
 

   

31.   Com base no fragmento e na prévia leitura do conto, 

considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A intervenção no curso da natureza desencadeia graves 

consequências para o jardineiro, que passa a delirar, encarando 
a figura real da roseira como mulher, ou melhor, como 
Rosamulher. 

II. A chegada da estação da primavera configura-se como um 
momento favorável para os elementos da natureza e para a 
plena realização do amor. 

III. A transformação ocorrida em Rosamulher representa o 
desabrochar do ser feminino na sua essência, quando livre do 
jugo masculino. 

IV. Pautado no seu ideal de beleza, o jardineiro, na contramão da 
primavera, procura impedir o florescer da roseira. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   

32.   Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a 

figura de linguagem encontrada na passagem “nem uma só 
gota de vermelho brilhava no corpo da roseira”.  
a) Elipse, pois ocorreu a supressão do verbo no trecho.    
b) Hipérbole, pois há exagero na ausência da cor vermelha.    
c) Paradoxo, já que falta nexo entre a cor da gota e a da 

roseira.    
d) Pleonasmo, em razão da redundância viciosa presente na 

passagem.    
e) Metonímia, pois há contiguidade entre a gota de vermelho e 

a rosa.    
 
 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
Leia o texto abaixo e responda à(s) questão(ões) a seguir. 
 
Onde há maior engajamento das pessoas no trabalho? Para 
responder essa pergunta, a consultoria Marcus Buckingham 
Company fez uma pesquisa em 13 países, entrevistando 
cerca de mil pessoas de várias empresas em cada um. Os 
Estados Unidos e a China estão empatados em primeiro lugar 

(com 19%  de engajamento total cada), o que não chega a 

ser uma surpresa diante da potência de suas economias. Mas 
aí começam as novidades: em segundo lugar está a Índia, 

com 17%,  e em terceiro, o Brasil, com 16%  de engajamento, 

acima de países como a Inglaterra, o Canadá, a Alemanha, a 
Itália e a França. Solicitou-se aos entrevistados hierarquizar 
oito afirmações básicas, como “no trabalho, sei claramente o 
que esperam de mim” ou “serei reconhecido se fizer um bom 
trabalho”. Para os autores, a diferença de engajamento em 
cada país seria explicada de acordo com o grau de confiança 
que o entrevistado teria sobre a utilização de suas 
capacidades pessoais no trabalho. Mas há nuances: no Brasil, 
assim como na França, Canadá e Argentina, a afirmação 
“meus colegas me apoiam” recebeu também grande destaque, 
enquanto na Inglaterra e na Índia se valoriza mais o fato de ter 
colegas que compartilhem os mesmos valores. 
 
(Adaptado de: NOGUEIRA, P. E. A preguiça é mito? Época Negócios. ago. 2015. n.102. p. 
21.)  

 
 
 
 
 



CURSO E COLÉGIO ALFA DE UMUARAMA | Prova de Bolsas 13/01/2017 | PRÉ-VESTIBULAR 

 

Página 11 de 17 

 

33.   De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, qual era o objetivo da pesquisa.  
a) Desfazer o mito de que o brasileiro é preguiçoso.    
b) Ratificar a condição da preguiça do brasileiro como um mito.    
c) A comprovação do engajamento do brasileiro no universo do 

trabalho.    
d) A análise do engajamento de profissionais em diversos países.    
e) A identificação das modalidades de empregos mais suscetíveis 

ao engajamento.    
   
34.   Com base no trecho “Solicitou-se aos entrevistados 
hierarquizar oito afirmações básicas”, assinale a alternativa que 
apresenta a sua correta reescrita.  
a) A hierarquia de oito afirmações básicas foi solicitada aos 

entrevistados.    
b) Hierarquizar oito afirmações básicas foi a solicitação dos 

entrevistados.    
c) Oito afirmações básicas foram solicitadas aos entrevistados 

hierarquizados.    
d) Solicitaram a hierarquia dos entrevistados através de oito 

afirmações básicas.    
e) Solicitou-se hierarquizar os entrevistados com oito afirmações 

básicas.    

   
35.   Acerca dos recursos linguísticos sublinhados no texto, 
assinale a alternativa correta.  
a) A expressão “cerca de” pode ser substituída por “acerca de” 

sem prejuízo do sentido original.    
b) A expressão “em cada um” impede ambiguidade em torno das 

empresas nas quais as pessoas foram entrevistadas.    
c) O conectivo “Mas” serve para contrapor “surpresa” e 

“novidades”.    
d) O termo “aí” refere-se à “potência de suas economias”.    
e) O conectivo “enquanto” pode ser substituído por “ao passo que” 

sem prejuízo do sentido original.    

   
36.   Leia o texto a seguir. 

 
No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa 
gente. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro: 
passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a falar, 
exclamava: – Ai que preguiça!... e não dizia mais nada. Quando 
era pra dormir trepava no macuru pequeninho sempre se 
esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do 
berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos 
bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades 
estrambólicas e dava patadas no ar. 

 
Adaptado de: ANDRADE, M. Macunaíma. Rio de Janeiro: Agir, 2008. p. 7. 

 
Enquanto produção cultural, o Modernismo procurava reconhecer 
as identidades que formavam o povo brasileiro. 
 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a presença da 
temática indígena no movimento, tendo por modelo o romance de 
Mário de Andrade.  
a) A utilização da temática indígena configurava um projeto 

nacional de busca dos valores nativos para a formação da 
identidade brasileira, na época.    

b) Como herói indígena, Macunaíma difere das representações 
românticas, já que ele figura como um anti-herói, um 
personagem de ações valorosas, mas também vis.    

c) Macunaíma se insere no racismo corrente no início do século 
XX, que via uma animalidade no indígena, considerado coisa, e 
não gente.    

d) O indígena foi considerado pelos modernistas como único 
representante da identidade brasileira, pois sua cultura era 
vista como pura e sem interferência de outros povos.    

e) O trecho reafirma a característica histórico-antropológica do 
patriarcado brasileiro, que compreendia o indígena como um 
incivilizado puro e ingênuo.     

37.   Considere as seguintes afirmações: 

 

I. A aculturação dos indígenas era um dos objetivos do Padre 

Anchieta. 

II. Em sua parte lírica, a poesia de Anchieta se manteve fiel às 

formas dos cancioneiros medievais. 

III. O objetivo da catequese jesuítica, no século XVI, era incutir 

no índio o sentimento de resistência às violências do 

colonizador. 

 

Está correto o que vem afirmado em  

a) II, apenas.    
b) I e II, apenas.    
c) I e III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
   
38.   Considerando a poesia de Gregório de Matos e o 

momento literário em que sua obra se insere, avalie as 
seguintes afirmativas: 
 
1. Apresentando a luta do homem no embate entre a carne e o 

espírito, a terra e o céu, o presente e a eternidade, os 
poemas religiosos do autor correspondem à sensibilidade 
da época e encontram paralelo na obra de um seu 
contemporâneo, Padre Antônio Vieira. 

2. Os poemas erótico-irônicos são um exemplo da 
versatilidade do poeta, mas não são representativos da 
melhor poesia do autor, por não apresentarem a mesma 
sofisticação e riqueza de recursos poéticos que os poemas 
líricos ou religiosos apresentam. 

3. Como bom exemplo da poesia barroca, a poesia do autor 
incrementa e exagera alguns recursos poéticos, deixando 
sua linguagem mais rebuscada e enredada pelo uso de 
figuras de linguagem raras e de resultados tortuosos. 

4. A presença do elemento mulato nessa poesia resgata para 
a literatura uma dimensão social problemática da sociedade 
baiana da época: num país de escravos, o mestiço é um 
ser em conflito, vítima e algoz em uma sociedade 
violentamente desigual. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.    
   
39.   Leia o texto a seguir. 
 
No nosso mundo globalizado, nenhum país é uma ilha. Os 
conflitos violentos criam problemas que se deslocam sem 
passaporte e não respeitam as fronteiras nacionais, mesmo 
quando estas são defendidas de maneira elaborada. 
ONU/PNUD. Relatório do desenvolvimento humano 2005: racismo, pobreza e violência. 
Madri: Mundi-Prensa, 2005. p.74. 

 
 
Com base nos conhecimentos sobre as guerras civis, na 
ordem global, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas 
a seguir. 
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(     ) Afetam as redes comerciais locais, os mercados e toda 
economia, aumentando a pobreza, a desnutrição e as 
enfermidades infecciosas. 

(     ) Afetam países ricos dotados de recursos tecnológicos de 
alto valor comercial, que são incapazes de regular seus 
recursos. 

(     ) Desestimulam os investimentos internos e estrangeiros, 
provocando fuga de capitais, reduzindo o crescimento. 

(  ) Geram infraestruturas precárias, baixo dinamismo 
econômico, perdas de vida, mutilação e sofrimento 
generalizado. 

(   ) Geram proteção às mulheres vulneráveis à violência 
sexual e às crianças expostas a traumas psicológicos. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, V, F, F.    
b) V, F, V, V, F.    
c) V, F, F, F, V.    
d) F, V, V, F, V.    
e) F, V, F, V, F.     
   
40.   O aumento populacional acentuado, após a Segunda 
Guerra Mundial, despertou a preocupação no mundo 
científico, principalmente com a questão da alimentação dessa 
população, o que geraria o caos em um futuro próximo. Dessa 
forma, várias teorias demográficas foram formuladas, como a 
malthusiana, a neomalthusiana e a reformista. 
 
Em relação a essas teorias, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) 
às afirmativas a seguir. 
 
(    ) Na teoria malthusiana, os casamentos deveriam ser cada vez 

mais tardios e condicionados à capacidade econômica para 
sustentar as famílias; a relação sexual seria praticada 
exclusivamente com fins de procriação. 

(  ) Na teoria malthusiana, há a pregação de um alerta para os 
riscos ambientais decorrentes do crescimento exagerado 
da população, a qual exercerá cada vez mais pressão 
sobre os recursos naturais, particularmente nos 
ecossistemas equatoriais e tropicais, colocando em prática 
a ideia de desenvolvimento sustentável. 

(   ) Na teoria neomalthusiana, houve defesa de programas rígidos 
e oficiais de controle de natalidade, os quais foram 
chamados de planejamento familiar. Por meio de 
campanhas, que perduram até os dias atuais, os 
governantes incentivaram o uso de métodos 
contraceptivos. 

(   ) Na teoria reformista, houve a sustentação de que a população 
cresce em progressão geométrica e a produção de 
alimentos cresce em progressão aritmética; dessa forma, a 
humanidade estaria condenada a um grande ciclo de 
miséria devido à falta de alimentos para todos. 

(    ) Na teoria reformista, as famílias dos países subdesenvolvidos 
iriam aderir espontaneamente ao controle de natalidade 
devido à elevação dos níveis educacionais e da qualidade 
de vida decorrentes de transformações socioeconômicas. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, F, V, F.    
b) V, F, V, F, V.     
c) V, F, F, V, V.     
d) F, V, F, F, V.    
e) F, F, V, V, F.     
   
 

41.   O estado do Paraná é constituído por três Planaltos, que se 
apresentam como típica paisagem de degraus estruturais ou 
escarpas de estratos. 
Com base nos conhecimentos sobre os Planaltos paranaenses, 
assinale a alternativa correta.  
a) O Primeiro Planalto é formado pelos campos de Curitiba e Castro e 

divide-se em três regiões: Planalto de Curitiba, Região Açungui e 
Planalto Maracanã.    

b) O Primeiro Planalto é formado pelos campos de Cambará e Iguaçu, 
onde se encontram os principais bens minerais energéticos, como 
carvão mineral, urânio e xisto pirobetuminoso.    

c) O Segundo Planalto, formado pelos campos de Palmas, é a região 
onde se localizam os minerais metálicos, como ouro e prata.    

d) O Segundo Planalto representa o plano de declive que forma a 
encosta Serra Geral do Paraná, denominada de escarpa 
mesozoica.    

e) O Terceiro Planalto, formado pelos campos Gerais e pelo Aquífero 
Carste, apresenta várias quedas d’água, como Salto São 
Francisco.    

   
42.   A crosta terrestre sofreu, no decorrer da história da Terra, 

processos endógenos presentes na formação do relevo. 
Em relação aos processos endógenos presentes nessa formação, 
considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Orogenia de dobramento resulta de pressões horizontais que 

formam ondulações no terreno em estruturas plásticas. 
II. Orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de 

grande intensidade (vertical ou inclinado) sobre rochas de 
estruturas rígidas que se quebram. 

III. Diastrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos por 
processos tectônicos provocados e propagados pela energia 
interna da Terra. 

IV. Dobramentos geológicos resultam de pressões verticais que 
ocorrem, geralmente, sobre as rochas basálticas. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    

   
43.   Leia o texto a seguir. 
 
É possível identificar no Brasil vários municípios cuja urbanização 
se deve diretamente à expansão da fronteira agrícola moderna, 
formando cidades funcionais ao campo denominadas de “cidades 
do agronegócio”. 
(Adaptado de: ELIAS, D.; PEQUENO, R. “Desigualdades socioespaciais nas cidades do 
agronegócio”. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. 2007. v.9. n.1. p.25-29.) 

 
Sobre a expansão da fronteira agrícola moderna e o surgimento das 
“cidades do agronegócio”, assinale a alternativa correta.  
a) A expansão da fronteira agrícola moderna e a criação das cidades 

do agronegócio ocorreram a partir de 1970, com a incorporação 
das terras do cerrado, impulsionada por políticas públicas voltadas 
à ocupação de terras e ao desenvolvimento local.    

b) A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades do 
agronegócio estão associados às políticas do governo Vargas 
direcionadas à agricultura, com a criação, em 1951, do Sistema 
Nacional de Crédito Rural.    

c) A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades do 
agronegócio ocorreram após investimentos dos Estados Unidos, na 
década de 1950, em território brasileiro para produção destinada à 
exportação.    

d) As cidades do agronegócio estão localizadas predominantemente 
no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, estados onde 
ocorreu a expansão da fronteira agrícola moderna a partir da 
década de 1960.    

e) Por intermédio da expansão da fronteira agrícola moderna e da 
criação das cidades do agronegócio, a partir da década de 1950, 
houve uma difusão do meio técnico-científico-informacional em 
todo o território nacional.    
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44.   Em um ambiente com elevado número de indústrias e de 

circulação de veículos, como as regiões metropolitanas, as partículas 
em suspensão e os gases poluentes são levados pelas correntes de 
convecção para as camadas mais altas da atmosfera, onde se 
dissipam. O fenômeno meteorológico da inversão térmica, que ocorre 
geralmente no inverno, tem como consequência o impedimento da 
dispersão dos poluentes, causando problemas respiratórios na 
população. 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a causa da 
inversão térmica.  
a) Uma massa de ar frio ascendente impede o movimento 

descendente de uma camada de ar quente.    
b) Uma massa de ar quente descendente impede o movimento 

ascendente de uma camada de ar frio.    
c) Uma massa de ar frio penetra entre camadas de ar quente, 

impedindo o movimento descendente do ar.    
d) Uma massa de ar quente penetra entre camadas de ar frio, 

impedindo o movimento descendente do ar.    
e) Uma massa de ar quente penetra entre camadas de ar frio, 

impedindo o movimento ascendente do ar.    

 
45.   As inovações tecnológicas possibilitam a modificação do 
espaço geográfico, como é o caso do projeto de transposição 
do Rio São Francisco. 
Sobre essa transposição, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às 
afirmativas a seguir. 
 
(     ) Objetiva solucionar problemas ambientais do semiárido 

nordestino. 
(     ) Objetiva aumentar a navegabilidade do Rio São 

Francisco, com a construção de novas hidrovias. 
(     ) É necessária porque o semiárido nordestino é desprovido 

de lençóis subterrâneos. 
(     ) Pretende sanar a deficiência hídrica de regiões do 

semiárido, transferindo água para o abastecimento de 
açudes e rios menores. 

(     ) Retoma as primeiras preocupações com a seca do 
semiárido nordestino, que remontam ao período de 
Dom Pedro II. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, F, F, V.    
b) V, F, F, V, V.    
c) F, V, V, F, F.    
d) F, V, F, V, V.    
e) F, F, V, V, F.    
   
46.   Otávio tornou-se o primeiro imperador no período do alto 

império romano e a Pax romana impôs militarmente seu 
domínio hegemônico no cotidiano de diferentes povos da 
região norte da África e de grande parte da Europa. 
 
Com base nos conhecimentos sobre o Império Romano sob o 
governo de Otávio, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Quando Otávio se tornou o primeiro romano a congregar o título 

de Augusto, implantou-se o culto ao governante, diferentemente 
dos dirigentes anteriores. 

II. Otávio buscou interferir no cotidiano dos romanos ao incentivar 
a constituição de famílias numerosas e impor punição às 
mulheres adúlteras. 

III. Sob seu governo, estabeleceu-se uma diferença dos governos 
anteriores pelo sistema de coleta de impostos, pois o Estado 
assumiu o papel que era dos publicanos. 

IV. A organização social dos romanos distribuído em ordens 
sociais foi revisada e implantou-se a hereditariedade como 
critério privilegiado da diferenciação. 

 
 

Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
 
47.   O Positivismo desenvolveu-se no Brasil durante o II 

Império e foi defendido por políticos ilustres como Benjamin 
Constant, Júlio de Castilho, Teixeira Mendes, marcando 
fortemente os ideais republicanos que culminaram com a 
Proclamação da República, em 1889. 
 
Com base nos conhecimentos sobre as influências positivistas 
no processo de transição do regime imperial para o 
republicano, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Como expressão mais forte dessas mudanças, o pavilhão 

imperial adotou o lema positivista. 
II. A ideia de uma democracia representativa levou à adoção 

do sistema do voto universal, o que permitia a acomodação 
das classes sociais. 

III. A presença do ideário positivista destacou-se no setor 
militar, sobretudo entre os oficiais de alta patente. 

IV. A formação de um governo de cunho autoritário 
caracterizou-se pela imposição da ordem através da força 
militar, na chamada República de Espadas. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
48.   A organização do mundo medieval, concebida como 

harmônica, foi rompida no decorrer dos séculos X ao XV por 
um complexo processo histórico constituído por 
transformações e criações que mudaram a Europa Ocidental. 
 
Em relação à criação das monarquias ibéricas nesse contexto, 
considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A nobreza portuguesa lutou de forma unificada contra o 

reino de Castela pela independência de Portugal, apoiando-
se no retorno do Rei Dom Sebastião I. 

II. A reconquista da região ibérica, no século XIII, teve início 
com o Papa Urbano VII ao conceder o reino de Navarra a 
Dom Afonso Henrique. 

III. A reconquista espanhola equilibrou-se em uma 
centralização política, mas sem atingir uma unificação 
cultural pelas diversas identidades de seus habitantes. 

IV. Em Portugal, a Revolução de Avis, composta 
majoritariamente pelas camadas burguesas, fortaleceu a 
unificação política do reino. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.     
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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49.   Leia o texto a seguir. 

 
As neovanguardas artísticas na década de 1960 foram 
marcadas por uma efervescência cultural e uma posição 
crítica frente à hegemonia política, social e cultural. Os jovens 
questionaram os discursos totalitários e a repressão política e 
comportamental. No campo das artes plásticas, manifestou-se 
uma nova figuração, centrada na representação cotidiana do 
homem urbano, além da emergência de propostas conceituais 
e processuais através dos happenings, ambientes e 
performances. 
 
Adaptado de: RIBEIRO, M. A. Neovanguardas: Belo Horizonte anos 60. Belo Horizonte: Cia 
das Artes, 1997. p.35- 84. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre Arte na 
década de 1960, relacione os conceitos e as suas 
características correspondentes. 
 
I. Tropicalismo. 
II. Nova Objetividade Brasileira. 
III. Arte Ambiental. 
IV. Arte Guerrilha. 
V. Land Art. 
 
A. Suas propostas artísticas interferem no espaço circundante 

e instauram uma nova realidade em uma determinada 
situação espacial, envolvendo a atividade sensorial do 
público. São usados objetos e materiais que visam à 
exploração sensorial – tátil, auditiva, olfativa e visual – das 
pessoas, que se tornam coautoras da proposta do artista e 
participantes da exploração ambiental. 

B. Propõe uma nova maneira de focalizar a relação entre arte 
e política e pauta-se pela autonomia da linguagem artística. 
Tem origem em 1967, com os poemas musicais alegóricos 
de Gilberto Gil e Caetano Veloso, conjugados com os 
arranjos experimentais da música concreta e aleatória de 
Rogério Duprat e de Júlio Medaglia, usando a alegoria e a 
ironia como questionamento social. 

C. Inaugura-se uma nova forma de atuação por ações 
efêmeras de protesto político e comportamental, voltadas 
para experiências radicais com o corpo e as sensações, a 
inteligência e os conceitos. Destacam-se os trabalhos de 
Cildo Meirelles, Artur Barrio e Antônio Manoel. Refere- -se à 
libertação dos instintos vitais, em que a energia do corpo 
humano se revolta contra a repressão da sociedade. 

D. Denomina a geração de artistas brasileiros que atuou no 
eixo Rio-São Paulo no final dos anos 1960. Refere-se à 
exposição desses artistas realizada no MAM-RJ, em 1967, 
organizada por Hélio Oiticica e Rubens Guerchman. 
Enfatizava a vontade construtiva, a superação das 
categorias tradicionais, a tendência para o objeto e as 
manifestações coletivas abertas à participação do público. 

E. Veio reafirmar a ruptura com espaços consagrados, como 
as galerias e os museus, marcada pela volta do artista à 
natureza. Suas obras são realizadas nas montanhas, no 
mar, no deserto, no campo e nos parques da cidade. 
Retomava sua relação com o público por meio de 
fotografias, filmes e vídeos apresentados em galerias, 
museus e bienais. Destacam-se os trabalhos de Christo e 
Smithson. 

 
Assinale a alternativa que contém a associação correta.  
a) I-A, II-B, III-D, IV-E, V-C.    
b) I-B, II-D, III-A, IV-C, V-E.    
c) I-B, II-E, III-C, IV-A, V-D.    
d) I-D, II-B, III-C, IV-A, V-E.    
e) I-D, II-E, III-A, IV-B, V-C.    

50.   Embora a ideia de transformação seja uma característica 

da modernidade, nos períodos anteriores, na Europa, 
ocorreram diversas mudanças nos campos político, 
econômico, científico e cultural. Pode-se afirmar que, com o 
declínio do Império Romano na Europa Ocidental, 
constituíram-se novas relações sociais entre os habitantes 
desses territórios, momento que foi denominado pelos 
historiadores como Período Medieval. 
Com relação a esse período, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. Carlos Magno libertou o seu império do poderio papal por 

intermédio de alianças militares realizadas com a nascente 
nobreza mercantil de Veneza. 

II. Os camponeses possuíam o direito de deixar as terras em 
que trabalhavam e migrar para os burgos pelo acordo 
consuetudinário com os suseranos. 

III. Os chefes guerreiros comandavam seus seguidores no 
Comitatus por meio de juramentos de fidelidade. Os 
nobres também realizavam esse pacto entre si. 

IV. O grande medo da população era ocasionado pelas 
invasões de bárbaros, pelas epidemias e pela fome. A 
crença em milagres se propagava rapidamente entre a 
população. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II săo corretas.    

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
51.   O surgimento da bioética coincidiu com o clamor 
generalizado levantado pelos horrores da Segunda Guerra 
Mundial, reação que culminou com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. O objetivo primordial da bioética se 
baseia no princípio humanista de afirmar a primazia do ser 
humano e defender a dignidade e a liberdade inerentes ao 
mero fato de pertencer à espécie. 

 
(Adaptado de: BERGEL, S. Desafios da bioética. Planeta. ano 40, 472.ed., jan. 
2012, p.70.) 

 
O período a que se refere o texto envolve também a ruptura 
com a democracia pela República de Weimar, a qual foi 
engendrada pelas conjunturas políticas da Alemanha nos anos 
30 do século XX. É nesse quadro democrático que se pode 
compreender a ascensão do Partido Nacional-Socialista dos 
Trabalhadores Alemães e a fundação do III Reich, criando um 

totalitarismo com faces eugênicas. 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o totalitarismo 
eugênico, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, 
os eventos que comprovam essa prática.  
a) A capitulação da Alemanha, a independência das nações 

africanas e a perseguição aos arianos.    
b) A nacionalização dos portos, o fim do corredor polonês e o 

Pacto Ribbentrop-Molotov.    
c) A ocupação da Áustria, o fortalecimento dos bancos 

públicos e o antifascismo.    
d) A tomada de Paris, a invasão da URSS e a libertação dos 

Sudetos.    
e) As Leis de Nüremberg, a Solução Final e a criação dos 

campos de extermínio.    
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52.   Com base nos conhecimentos sobre a crise econômica 

mundial do período de 1929, considere as afirmativas a seguir. 

 

I - Após a Primeira Guerra Mundial, as nações derrotadas, 

como a Alemanha e a Áustria, foram auxiliadas em sua 

reconstrução econômica pelas potências vencedoras, 

Inglaterra e França, com pesados investimentos nos setores 

de energia e siderurgia. 

II - O impacto da Crise de 1929 foi mundial, estendendo-se 

dos Estados Unidos para todos os países capitalistas, 

desenvolvidos ou não. 

III - O excesso de intervenção dos Estados Nacionais na 

economia foi a principal causa da Grande Depressão, ao 

desestimular o crescimento econômico da iniciativa privada. 

IV - Nos Estados Unidos, a Grande Depressão começou a ser 

combatida através do New Deal, política pela qual o Estado 

Nacional interveio na economia, injetando recursos públicos 

em reformas sociais e econômicas bem como disciplinando as 

relações capitalistas. 

 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas II e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
53.   Leia o texto e observe a imagem a seguir. 
 
No contexto da Primeira Guerra Mundial, surgiu o dadaísmo, 
um movimento antiartístico, antiliterário, antipoético, contra a 
beleza eterna, a harmonia, a objetividade, a eternidade dos 
princípios, as leis da lógica, a imobilidade do pensamento e a 
favor da liberdade desenfreada do indivíduo, da 
espontaneidade, do aleatório, da anarquia contra a ordem, da 
imperfeição contra a perfeição. 
 
(Adaptado de: MICHELI, M. As vanguardas artísticas. São 

Paulo: Martins Fontes, 1991. p.131-137.) 
 

 

Com base no texto, na imagem e nos conhecimentos sobre o 
dadaísmo, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a 
seguir. 
 
(     ) O dadaísmo tem uma base positivista tanto quanto o 

surrealismo. 
(     ) No processo de criação dadaísta, se é que se trata de 

criação, o verbo “criar” foi substituído pelo verbo 
“montar”. 

(     ) O caráter antiartístico das colagens dadaístas constituía 
um modelo estético baseado no acaso. 

(     ) Para o dadaísmo, o gesto provocativo era mais 
importante do que a obra. 

(     ) O movimento dadá, por ser favorável à sociedade 
burguesa, foi contra a arte que a questionava. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, F, V, V, F.    
b) V, F, F, F, V.    
c) F, V, V, F, V.    
d) F, V, F, V, F.    
e) F, F, V, V, V.    
   
54.   Observe a imagem e leia o texto a seguir. 

 

 
 
Para Picasso: “A pintura não é feita para decorar 
apartamentos. É um instrumento de guerra para ataque e 
defesa contra o inimigo.” O inimigo é o homem que explora 
seus semelhantes por egoísmo e lucro. Guernica foi pintada 
com paixão e convicção. O artista usa símbolos arquetípicos 
(o touro, o cavalo, a figura sustentando ao alto uma luz) 
criando uma obra alegórica. 
Adaptado de: WARNCKE, C. P. W. Ingo Pablo Picasso. China Taschen, 2007. p.387-401. 

 
Com base na imagem, no texto e nos conhecimentos sobre a 
obra Guernica de Pablo Picasso, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. A origem de Guernica restringe-se aos estudos que Picasso 

realizou das obras de Goya e Velásquez, não tendo qualquer 
relação direta com a destruição da cidade basca pelos 
bombardeios alemães. 

II. A experiência da guerra foi interpretada por Picasso por um 
meio de expressão imagético, em que, pela linguagem da 
pintura, o artista aborda o sofrimento humano. O 
acontecimento conduziu à criação de uma obra que se 
manteve presente na consciência coletiva do século XX. 

III. Picasso usou elementos da expressividade, através de sua 
própria linguagem formal, com motivos e esquemas pictóricos 
universais, difundidos por uma tradição. A composição em três 
partes baseia-se no tríptico, forma clássica do retábulo cristão. 

IV. Guernica dialoga com outra obra de Picasso, a série de águas-
fortes intitulada Sonhos e Mentiras de Franco, em que são 
introduzidas figuras saídas do repertório de Guernica, que 
representam os sofrimentos das vítimas da guerra civil. 
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Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II, III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
55.   Leia os textos a seguir. 

 
Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de 
amplo seio, de todos sede irresvalável sempre. 
HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: 
Iluminuras, 1995. p.91.  

 
Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois 
mundos: Orum, espaço sagrado dos orixás, e Aiyê, que seria 
dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de 
Olorum, o deus supremo, o orixá Oduduá veio à Terra 
trazendo uma cabaça com ingredientes especiais, entre eles a 
terra escura que jogaria sobre o oceano para garantir morada 
e sustento aos homens. 
“A Criação do Mundo”. SuperInteressante. jul. 2008. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/religiao/criacaomundo-447670.shtm>. Acesso em: 1 abr. 2014.  

 
No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma 
de um ovo de galinha. Dentro do ovo estavam Yin e Yang, as 
duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são 
escuridão e luz, feminino e masculino, frio e calor, seco e 
molhado. 
PHILIP, N. O Livro Ilustrado dos Mitos: contos e lendas do mundo. Ilustrado por Nilesh Mistry. 
Trad. de Felipe Lindoso. São Paulo: Marco Zero, 1996. p.22. 

 
Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem 
do mito para o logos na filosofia, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos 

seres e das coisas são genealogias que concebem o 
nascimento ordenado dos seres; são discursos que buscam 
o princípio que causa e ordena tudo que existe. 

II. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que 
afirmam ter ocorrido em um passado remoto e impreciso, 
em geral grandes feitos apresentados como fundamento e 
começo da história de dada comunidade. 

III. Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em 
certa medida, um modo de expressar determinadas 
verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, 
algo mais do que uma opinião provável ao exprimir o vir-a-
ser. 

IV. Quando tomado como um relato alegórico, o mito é 
reduzido a um conto fictício desprovido de qualquer 
correspondência com algum tipo de acontecimento, em 
que inexiste relação entre o real e o narrado. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 

56.   Leia o texto a seguir. 
 
As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas 
ideias, mas, como se supõe que as primeiras ideias derivam 
de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as 
nossas ideias simples procedem, mediata ou imediatamente, 
das impressões que lhes correspondem. 
HUME, D. Tratado da Natureza Humana. Trad. De Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2001. p.35. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da 
sensibilidade, razão e verdade em David Hume, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
I. Geralmente as ideias simples, no seu primeiro 

aparecimento, derivam das impressões simples que lhes 
correspondem. 

II. A conexão entre as ideias e as impressões provém do 
acaso, de modo que há uma independência das ideias com 
relação às impressões.  

III. As ideias são sempre as causas de nossas impressões. 
IV. Assim como as ideias são as imagens das impressões, é 

também possível formar ideias secundárias, que são 
imagens das ideias primárias. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
57.   Leia o texto a seguir. 
 
As leis morais juntamente com seus princípios não só se 
distinguem essencialmente, em todo o conhecimento prático, 
de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, 
mas toda a Filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua 
parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o 
mínimo que seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia). 
KANT, I. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. de Guido A. de Almeida. São 
Paulo: Discurso Editorial, 2009. p.73. 

 
Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em 
Immanuel Kant, assinale a alternativa correta.  
a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da 

análise psicológica da consciência moral, na qual se 
pesquisa mais o que o homem é, do que o que ele deveria 
ser.    

b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação 
está na inclinação da qual se origina, sendo as inclinações 
serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.    

c) O sentimento é o elemento determinante para a ação moral, 
e a razão, por sua vez, somente pode dar uma direção à 
presente inclinação, na medida em que fornece o meio para 
alcançar o que é desejado.    

d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos 
“propulsores” humanos naturais, os quais se direcionam ao 
bem próprio e ao bem do outro.    

e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na 
razão prática pura, e as leis morais devem ser 
independentes de qualquer condição subjetiva da natureza 
humana.    
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58.   Weber compreende a cidade como uma expressão 

tipicamente ligada à racionalidade ocidental. 
Com base nos conhecimentos da sociologia weberiana sobre 
a racionalidade ocidental, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A compreensão da cidade ocidental moderna é possível 

quando se considera uma sequência causal universal na 
história. 

II. A existência do capitalismo como sociedade específica do 
mundo ocidental moderno explica o surgimento das 
cidades. 

III. A explicação da cidade no Ocidente exige compreender a 
existência de diferentes formas do poder e da dominação. 

IV. Um dos traços fundamentais da cidade no Ocidente é a 
constituição de um corpo burocrático administrativo 
regular. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV sгo corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
59.   Nas ciências humanas, a existência ou não de equilíbrio 

entre elementos de um dado sistema é também uma questão 
presente. Com base nos conhecimentos sobre as teorias 
sociais, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Na dialética de Marx, a sociedade capitalista produz os 

elementos para a emergência de um novo modo de 
produção, o comunismo, pautado pelo equilíbrio entre o 
homem e a natureza. 

II. As culturas ditas tradicionais comprovaram que o equilíbrio 
e a harmonia lhes são próprios e preservados quando estas 
comunidades entram em contato com os valores ocidentais 
modernos. 

III. A teoria de Maquiavel respaldou-se na compreensão do 
poder do Príncipe como força capaz de garantir o equilíbrio 
e a harmonia social desde que os fins perseguidos não se 
chocassem com os meios utilizados. 

IV. A ideia de leis regendo a vida social e a crença na 
possibilidade de se encontrar a harmonia conduziram o 
pensamento positivista a identificar a sociedade como um 
grande organismo. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.   O positivismo foi uma das grandes correntes de 

pensamento social, destacando-se, entre seus principais 
teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. 
Sobre a concepção de conhecimento científico, presente no 
positivismo do século XIX, é correto afirmar:  
a) A busca de leis universais só pode ser empreendida no 

interior das ciências naturais, razão pela qual o 
conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico.    

b) Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem 
objeto do conhecimento científico, haja vista sua 
incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade 
do conhecimento e a neutralidade científica.    

c) Apreender a sociedade como um grande organismo, a 
exemplo do que fazia o materialismo histórico, é rejeitado 
como fonte de influência e orientação para as investigações 
empreendidas no âmbito das ciências sociais.    

d) A ciência social tem como função organizar e racionalizar a 
vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender 
suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas 
historicamente.    

e) O papel do cientista social é intervir na construção do 
objeto, aportando à compreensão da sociedade os valores 
por ele assimilados durante o processo de socialização 
obtido no seio familiar.    

  


