
REGULAMENTO

Processo Seletivo - 25/11/2018

ATENÇÃO: PROVA nº 1
 ASSINALE no local apropriado de seu cartão 

de resposta o nº 1 desta prova.

Leia atentamente as seguintes instruções:
01. Você receberá do fiscal o seguinte material em sequência:
 a) Um caderno com o enunciado de 79 (setenta e nove) questões, sem repetição ou falha;
 b) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
 c) Uma prova de Redação.
02. Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
03. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 

a), b), c) e d);  somente uma responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; 
a marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta. 

04. As questões são identificadas pelo número que se situa junto de seu enunciado.

05. Preencha completamente o retângulo ( )correspondente à letra escolhida, com tinta 

azul ou preta. Não utilize ponto (.), traço (-), X (xis) ou qualquer outra marca.
06. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo, 

em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, 
NEM RASURAS.

07. Após 3 horas e meia do início da prova serão recolhidos: o caderno de 
prova de múltipla escolha e o cartão de resposta.

Atenção
 Condição de anulação da prova:
 1) Retângulos preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.
 2) Não preenchimento do número da prova no cartão de respostas.
08. Quando terminar, entregue ao fiscal: a prova de redação e rascunho.
09. Nesta prova, as questões de Português estão numeradas de 01 a 10; de Inglês de 11 a 18, de 

Física de 19 a 26, de Química de 27 a 34, de Biologia de 35 a 59, Geografia de 60 a 65; História 
de 66 a 71 e de Matemática de 72 a 79.

10. Boa prova.
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Texto 1
Violência contra a mulher é problema de saúde pública e 
a agressão mais comum é do parceiro íntimo, diz OMS. 

(Adaptado).
Regina Bandeira

O mais recente estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou, que a agressão come-
tida por parceiro íntimo é o tipo mais comum de violência contra as mulheres em todo o mundo, afetando 30% 
do total. De acordo com o relatório, a violência física ou sexual é um problema de saúde pública, porque pode 
provocar lesões imediatas, infecções, depressão e até transtorno mental. Ainda de acordo com o estudo, cerca 
de 35% de todas as mulheres devem sofrer violência ou em casa ou fora dela em algum momento de suas vidas.

No Brasil, as agressões contra a mulher têm sido punidas com o auxílio da Lei Maria da Penha, sanciona-
da em 2006. A lei, segundo a juíza titular da 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
(TJMA) Sônia Amaral, é conhecida por 98% da população, mas ainda precisa ser mais bem compreendida 
pelos agentes do Direito. “Não se trata apenas de conhecer a lei e ter vasto saber jurídico. É preciso que o juiz 
tenha visão ampla do problema. É frequente vítimas de violência serem questionadas sobre sua relação com o 
agressor de forma desrespeitosa, invertendo a lógica da violência”, ressaltou a juíza, que em 2009 recebeu o 
Prêmio Bertha Lutz, do Senado Federal, pela criação da Casa Abrigo do TJMA, que recebe mulheres vítimas 
de violência doméstica.

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/60348-violencia-contra-a-mulher-e-problema-de-saude-publica-e-a-agressao-
mais-comum-e-do-parceiro-intimo-diz-oms . Acesso em 30 set. 2018.

01) Sobre as informações do Texto 1, “Violência contra a mulher é problema de saúde pública 
e a agressão mais comum é do parceiro íntimo, diz OMS.”, é CORRETO afirmar que:

a) O mais recente estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que a 
agressão cometida por parceiro íntimo é o tipo mais comum de violência contra as mulheres 
em todo o mundo.

b) De acordo com o relatório, a violência física ou sexual não é um problema de saúde pública, 
mesmo provocando lesões imediatas, infecções, depressão e até transtorno mental.

c) O mais recente estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que a 
agressão cometida por parceiro íntimo é o tipo mais incomum de violência contra as mulheres 
em todo o mundo.

d) Ainda de acordo com o estudo, cerca de 35% de todas as mulheres não sofreram violência 
seja em casa ou fora dela em nenhum momento de suas vidas.

02) No fragmento: “Não se trata apenas de conhecer a lei e ter vasto saber jurídico. É 
preciso que o juiz tenha visão ampla do problema. É frequente vítimas de violência serem 
questionadas sobre sua relação com o agressor de forma desrespeitosa, invertendo a 
lógica da violência”. Neste caso as aspas foram utilizadas:

a) para indicar o uso de palavras ou expressões que não se enquadram na norma padrão e 
norma culta do português utilizadas pela juíza, Sônia Amaral.

b) para ressaltar o uso de uma linguagem artística e literária utilizada pela juíza, Sônia Amaral.
c) para ressaltar as gírias utilizadas pela juíza, Sônia Amaral.
d) para indicar uma declaração textual proferida pela  juíza, Sônia Amaral.

03) Em obediência ao Acordo ortográfico vigente da Língua Portuguesa, é CORRETO 
afirmar que são acentuadas pelo mesmo motivo as palavras (Texto 1):

a) saúde/violência.   c) vítimas/relatório.
b) violência/relatório.   d) saúde/ é.

Português
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Texto 2:

Violência contra as mulheres, ainda 
uma questão de saúde pública e de direitos 

humanos.
Violência contra a mulher é um importante problema de saúde pública e de direitos humanos e atinge todas 

as idades e classes sociais. Uma em cada três mulheres nas Américas sofreu violência e que pode ter consequên-
cias profundas e duradouras para a saúde das sobreviventes, inclusive lesão física, gravidez indesejada, aborto, 
doenças sexualmente transmissíveis (como a infecção pelo HIV/AIDS), além de uma série de impactos negativos 
na saúde mental. A violência tem como ser prevenida. A “Estratégia e Plano de Ação sobre o Fortalecimento 
do Sistema de Saúde para Abordar a Violência contra a Mulher” (PAHO/OMS) faz uma análise da situação 
atual da violência contra as mulheres na América Latina e Caribe e sugere indicadores para monitoramento de 
progresso. No Brasil, a notificação das violências foi estabelecida como obrigatória por vários atos normativos 
e legais. Destacamos a Portaria GM/MS nº 1.271 de 06 de junho de 2014 que torna imediata a notificação 
dos casos de violência sexual e de tentativas de suicídio, independente do sexo, com o propósito de garantir a 
intervenção oportuna nos casos.

Disponível em: https://www.ghc.com.br/files/arq.ptg.6.1.12382.pdf. Acesso em: 30 set. 2018.

04) Sobre o texto acima é CORRETO afirmar que:
a) Violência contra a mulher é um importante problema de saúde pública e de direitos humanos 

embora atinja somente as mulheres de menor poder aquisitivo.
b) Violência contra a mulher é um importante problema, mas não de saúde pública, mesmo 

atingindo mulheres de todas as idades e classes sociais.
c) Violência contra a mulher é um importante problema de saúde pública e de direitos humanos 

e atinge todas as idades e classes sociais.
d) Violência contra a mulher é um importante problema de saúde pública embora não seja da 

conta dos direitos humanos por atingir somente mulheres jovens.

05) A palavra “estabelecida” no período, “No Brasil, a notificação das violências foi 
estabelecida como obrigatória por vários atos normativos e legais”, (Texto 2) pode ser 
substituída, na frase, sem nenhum comprometimento de sentido por:

a) suprimida.
b) especificada.
c) decomposta.
d) revogada.

06) No fragmento do Texto 2: “Destacamos a Portaria GM/MS nº 1.271 de 06 de junho de 
2014 que torna imediata a notificação dos casos de violência sexual e de tentativas de 
suicídio, independente do sexo, com o propósito de garantir a intervenção oportuna 
nos casos”, a expressão destacada determina a ideia contida na alternativa:

a) oposição.
b) destaque.
c) negação.
d) finalidade.
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Texto 3:

Porém igualmente.
Marina Colasanti.

É uma santa. Diziam os vizinhos. E D. Eulália apanhando. 
É um anjo. Diziam os parentes. E. Eulália sangrando. 
Porém igualmente se surpreenderam na noite em que, mais bêbado que de costume, o marido, depois de 

surrá-la, jogou-a pela janela, e D. Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória.
Disponível em:: https://projetoviajandoatravesdaleitura.files.wordpress.com/2016/07/um-espinho-de-marfim-e-outras-h-marina-

colasanti.pdf. Acesso em: 30 set. 2018.

07) Sobre o Texto 3, “Porém igualmente”, de Marina Colasanti é CORRETO afirmar que:
a) o texto empreende uma crítica implícita aos vizinhos de D. Eulália que não se posicionavam 

contra a violência sofrida pela personagem.
b) o texto não empreende uma crítica aos vizinhos de D. Eulália já que, como diz o ditado: “em 

briga de marido e mulher não se mete a colher”.
c) o texto empreende uma crítica implícita aos vizinhos de D. Eulália apesar de os mesmos se 

posicionarem explicitamente contra a violência sofrida pela personagem.
d) o texto não empreende uma crítica implícita aos vizinhos, mas sim, a D. Eulália que se 

posicionava contra a violência sofrida pela personagem.

08) No fragmento: “[...] o marido, depois de surrá-la, jogou-a pela janela, [...]”, os 
termos destacados retomam uma ideia anteriormente expressa que se encontra na 
alternativa:

a) mais bêbado.  b) o marido.  c) D. Eulália.   d) pela janela.

Texto 4:
 

Disponível em: http://mulher30.com.br/wp-content/
uploads/2015/11/violencia.jpg. Acesso em: 30 set. 2018.

09) Os efeitos da crítica e do alerta contidos na 
imagem foram utilizados pelo autor para:

a) mostrar que a violência não afeta mulheres 
na vida real, somente na vida da fantasia 
feminina.

b) mostrar que atos de violência são cometidos 
contra as mulheres e que os mesmos devem 
ser denunciados e punidos na forma da lei.

c) mostrar que atos de violência são cometidos 
contra as mulheres, entretanto é possível 
interpretar que estes atos não são importantes 
no âmbito social.

d) mostrar que atos de violência não são 
cometidos contra as mulheres, tudo o que se 
afirma a respeito não passa de fake news.

10) No fragmento: Não! Nossa personagem 
só caiu da escada e se machucou, 
coitadinha!”.

 A palavra “coitadinha” está empregada 
com um sentido de:

a) oposição.
b) antítese.
c) inexpressividade.
d) afetividade.
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Inglês

The Best Fifa Women’s Player
Marta

There are not many superlatives left to describe the magnificent talents of Marta. The Brazilian legend is 
quite simply one of the greatest players to have graced the game and that stance atop football’s podium has 
been strengthened after being named The Best FIFA Women’s Player 2018.

This year’s nomination to be the top women’s player on the planet was – incredibly – the 14th time that 
she has been labelled among the elite and 2018 represented the 12th time that she had been named in the top 
three. This year’s crowning as The Best is the sixth time she has been elected the world’s top women’s player.

But her coronation is not simply for her longevity, it is for her outstanding achievements during 2017/18, 
where she captained Brazil to the Copa america title and helped her club side Orlando Pride to a long run in 
arguably the most challenging women’s league in world football: the USA’s National Women’s Soccer League. 
Still going strong at 32, there is no doubt that Marta can be among  the elite for many more years to come. 

Disponível em https://www.fifa.com/the-best-fifa-futeboll-awards/best-fifa-womens-player

11) Which one  of the statements below is true?
This year’s nomination to be the top women’s player on the planet was:
a) The fourteenth time that she has been labelled among the elite.
b) The fourth time that she has been labelled among the elite.
c) The twentieth time she has been named in the top three.
d) The twelfth time she has been elected the world’s top women’s player.

12) How many times has Marta been elected  the world’s top women’s player?
a) Six times.
b) Twelve times.
c) Fourteen times.
d) Five times.

13) Is her coronation only for her longevity?
a) Perhaps it is for her sympathy.
b) Yes, it is only for her longevity.
c) No, it is for her outstanding achievements during 2017/18.
d) It is not only for her longevity but it is also for her experience as a tennis player too.

14) 
“Marta is one of the greatest players.”
“The Best Fifa Women’s Player 2018”
“… the most challenging women’s league in world football.”

 All the underlined erxpressions are adjectives in the superlative degree. These adjectives 
in the superiority comparative degree are:

a) Greater  / better  / more challenging.
b) More great / more better / more challenging.
c) Greater / gooder / challenger.
d) Greater / more good / more challenging.
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15) “… the 14th time that she has been labelled among the elite.” In the sentences 
below all are correct except: 

a) Among all these players Marta was the best one.
b) Marta is the best player among many other players.
c) Luka Modric was chosen the best player among many other soccer players of the world.
d) Marta is the best player between many other players.

16) 
“… it is for her outstanding achievements…”
 The word outstanding means: 
a) Exceptionally bad.
b) Excellent.
c) Small.
d) Poor.

17)
(I) “…she has been labelled…”
(II) “…she had been named…”
(III) “…she has been elected…”
 According to the sentences above the meanings of the underlined verbs are 

respectively: 
a) Chosen by voting / appointed for a position / classified.
b) Chosen by voting / classified / appointed for a  position.
c) Appointed for a position / chosen by voting / classified.
d) Classified / appointed for a position / chosen by voting.

18) When the text says Marta is a Brazilian legend it means that:
a) She is a story from the past that may or may not be true.
b) She is a extremily famous person in the field of soccer.
c) She is a piece of writing.
d) She is a key to a map.

Marque o 
nº 1

no seu cartão de respostas.
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Física
19) Duas esferas, uma de carbono diamante 

e outra de carbono grafita, possuindo 
exatamente a mesma massa e diferentes 
densidades, caem ao mesmo tempo do 
Petronas Twin Towers, altura de 451,9 metros 
e tocam o solo em tempos diferentes. Pense 
sobre a mesma experiência executada no 
vácuo, sendo a aceleração da gravidade 
igual a 9,8 m⁄s2 e marque a opção correta.

a) A natureza dos materiais não afetaria o 
tempo de queda das esferas.

b) A grandeza das densidades das esferas 
alteraria o tempo de queda.

c)  A natureza dos materiais afetaria o tempo de 
queda das esferas, mas não suas massas.

d) A natureza dos materiais não afetaria o 
tempo de queda das esferas, mas suas 
massas alterariam esse tempo.

20) Um atleta se exercita por várias horas 
e queima 3.600,00 kcal, em um dia, no 
qual consome macronutrientes: 200,00 g 
de proteínas, 100,00 de carboidratos 
e 67,00 g de gorduras. Proteínas e 
carboidratos contêm 4,00 kcal/g e 
gorduras 9,00 kcal/g.  Calcule o número 
de calorias consumidas e liberadas e 
marque a opção correta.

a) 48,08 % da energia dissipada nos exercícios 
foi reposta na forma dos macronutrientes 
consumidos.

b) 49,98 % da energia dissipada nos exercícios 
foi reposta na forma dos macronutrientes 
consumidos.

c) 50,08 % da energia dissipada nos exercícios 
foi reposta na forma dos macronutrientes 
consumidos.

d) 52,08 % da energia dissipada nos exercícios 
foi reposta na forma dos macronutrientes 
consumidos.

21) Sobre a premíssa:
“Todos os corpos são formados por átomos cons-

tituídos por suas partículas elementares responsáveis 
por suas cargas e propriedades elétricas da matéria.” 
 Marque a opção correta entre as dadas a 

seguir.
a) Prótons e elétrons apresentam o mesmo 

comportamento elétrico, embora suas 
cargas sejam opostas. 

b) No núcleo dos átomos, existe uma intensa 
força de repulsão dos prótons e mesmo 
assim os átomos são estáveis. 

c) Há três tipos de cargas elétricas. Podem ser 
positivas, neutras e negativas. 

d) A grandeza ou propriedade elétrica 
conhecida por carga elétrica não é passível 
de quantificação.

22) Um paciente foi submetido a uma cirurgia 
de troca de válvula mitral, na qual o coração 
foi posto fora do corpo e a circulação 
auxiliada por bombas  Calcule o tempo de 
duração dessa cirurgia se ela ocorreu de 
13 h, 38 min e 35 s até 21 h, 15 min e 25 s. 
Analise as opções e marque a resposta 
correta.  

a) 8 h, 36 min e 50 s.
b) 7 h, 26 min e 30 s. 
c) 7 h, 46 min e 40 s. 
d) 7 h, 36 min e 50 s. 

23) A vida se baseia nas propriedades da água 
e nas suas interações intermoleculares. 
Líquidos apresentam modificações em 
seus volumes decorrentes de variações 
na pressão e na temperatura. Considere 
a variação de temperatura da água pura 
e marque a opção correta. 

a) À medida que a água é resfriada, a partir 
de uma temperatura ambiente em torno 
de 20,00 ºC, ela passa por um intervalo de 
temperatura, no qual ocorre uma diminuição 
de volume até que atinja uma temperatura 
de 0,00 ºC. 

b) À medida que a água é aquecida, a partir 
de temperatura de 0,00 ºC, ela passa por 
um intervalo de temperatura, no qual ocorre 
um aumento de volume até que atinja uma 
temperatura  de 4,00 ºC. 

c) À medida que a água é resfriada, a partir 
de uma temperatura ambiente em torno 
de 20,00 ºC, ela passa por um intervalo de 
temperatura, no qual ocorre um aumento de 
volume até que atinja uma temperatura de 
0,00 ºC. 

d) À medida que a água é resfriada, a partir 
de uma temperatura ambiente em torno 
de 20,00 ºC, ela passa por um intervalo de 
temperatura, no qual ocorre um aumento 
de volume até que atinja uma temperatura 
de 4,00 ºC. 
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24) A intensidade física do som é a qualidade 
que permite ao ouvido diferenciar sons 
fracos de sons fortes, sendo o limiar da 
audição de 10-12 W/m2. O sistema auditivo 
humano não percebe a intensidade do 
som, mas o nível sonoro. Calcule o nível 
sonoro percebido por alguém atingido, 
em um show de rock, pela intensidade de 
10 W/m2 e marque a opção correta abaixo. 

a) Não pode ser calculado, pois a intensidade 
citada na questão vai muito além do limiar 
da audição humana. 

b) O nível sonoro é de 130 dB.
c) O nível sonoro é de 10-13 W/m2.
d) O nível sonoro é dado pela razão entre a 

intensidade física de 10 W/m2 e o limiar da 
audição.

25) O microscópio composto é um instrumento 
óptico utilizado na observação de objetos 
de pequenas dimensões, como as células. 
Sobre esse dispositivo, marque a opção 
correta a seguir. 

a) Os microscópios ópticos compostos constam 
de duas lentes convergentes.

b) Quando as dimensões a serem observadas 
são da ordem de grandeza do comprimento 
de onda da luz, ocorre o fenômeno de 
refração.

c) Os microscópios ópticos compostos 
acoplados a feixes de elétrons permitem 
aumentos muito maiores que os obtidos na 
microscopia óptica convencional.

d) A imagem formada pelo microscópio óptico 
não é observada diretamente.

26) A água aquecida dentro de panelas 
de pressão tampadas chega a uma 
temperatura maior do que 100 ºC. Quando 
isso ocorre, o contrapeso (válvula de 
trabalho), no meio da tampa começa 
a girar à medida que o vapor escapa. 
Sobre esse mecanismo, marque a opção 
correta. 

a) Somente quando a pressão de vapor dentro 
da panela for igual à soma da pressão 
atmosférica, mais a pressão do contrapeso, 
o vapor começa a escapar. 

b) Somente quando a pressão de vapor dentro 
da panela for maior que a soma da pressão 
atmosférica, mais a pressão do contrapeso, 
o vapor começa a escapar.

c) Somente quando a pressão de vapor dentro 

da panela for menor que a soma da 
pressão atmosférica, mais a pressão 
do contrapeso, o vapor começa a 
escapar.

d) Somente quando a pressão de vapor dentro 
da panela for diferente da soma da pressão 
atmosférica somada com a pressão do 
contrapeso, o vapor começa a escapar.

Marque o 
nº 1

no seu cartão de 
respostas.
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Química
27) Dada a equação química correspondente 

a reação:
Fe3O4(s) + 4H2(g) 3Fe(s) + 4H2O(g)

 Uma mistura em equilíbrio, a uma dada 
temperatura, apresenta pressões parciais 
de H2(g) e H2O(g) de 4,0 atm e 2,0 atm, 
respectivamente. O valor da constante de 
equilíbrio (kp) nessa temperatura é de:

a) 0,0625 atm.
b) 0,1850 atm.
c) 2,0 atm.
d) 0,5 atm.

28) O metano ou gás natural (CH4) pode 
ser obtido quimicamente por meio da 
equação química a seguir.

C(grafite)   +   2H2(g) CH4(g) ∆Η=?

 No entanto, o processo é exotérmico 
e a temperatura fornecida age como 
energia de ativação. Sabe-se que as 
formações das substâncias N2O, H2O e 
NH4NO3 ocorrem por meio das seguintes 
equações termoquímicas:
CO2(g) C(grafite) +   O2(g)        ∆Η= + 94,1 kcal

H2(g)   + 1/2O2(g) H2O(l)                          ∆Η= − 68,3 kcal

CH4(g)   + 2O2(g) CO2(g)  +  2H2O(l)         ∆Η= − 212,8 kcal

I

II

III

 A quantidade de calor liberada, em kcal, 
no processo de obtenção de 5,0 mols de 
metano será:

a) 89,5 kcal.
b) 17,9 kcal.
c) 50,4 kcal.
d) 252,0 kcal.

29) A combustão realizada em altas 
temperaturas é um dos fatores da 
poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio, 
causadores de afecções respiratórias. A 
análise da fórmula mínima de um desses 
óxidos apresentou a proporção de 25,92% 
de nitrogênio e 70,08% de oxigênio. Qual 
é a fórmula mínima desse óxido? 

a) N2O3.
b) N2O5.
c) N2O.
d) NO2.

30) A figura mostra dois balões interligados 
por uma torneira. A interligação tem 
volume desprezível e no balão I a pressão 
e de 5,0 atm.

 Abrindo a torneira e mantendo a 
temperatura constante, a pressão final 
do sistema será de:

a) 3,3 atm.
b) 3,0 atm.
c) 2,4 atm.
d) 2,0 atm.

31) O Salbutamol é um fármaco pertence a 
um grupo de medicamentos chamados 
broncodilatadores. Este medicamento 
relaxa a musculatura das paredes dos 
brônquios, ajudando a abrir as vias 
aéreas tornando mais fácil a entrada e 
a saída de ar dos pulmões. Desta forma 
alivia o aperto no peito, o chiado e a 
tosse, permitindo que o paciente respire 
com mais facilidade. A estrutura química 
deste fármaco é mostrada a seguir:

HO

OH

NH
CH3

H3C
CH3

HO

Salbutamol
a) O salbutamol apresenta isomeria óptica por 

possui um centro quiral.
b) As funções orgânicas amida, fenol e álcool 

estão presentes em sua estrutura.
c) O Salbutamol apresenta isomeria geométrica 

apesar de não possui uma dupla ligação com 
quatro ligantes diferentes.

d) O Salbutamol é um composto de função 
mista apresentando um tri-álcool e amina 
primária.
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32) Qual dos compostos a seguir formaria por 
oxidação branda um álcool opticamente 
ativo:

CH3
HO

CH3

2-metil-prop-1-en-1-ol   

CH3

H3C

CH3

3-metil-but-2-en-2-ol

HO

H3C

CH3

CH3

4,3-dimetil-hept-3-eno

H3C

 

H
H3C

H

OH

prop-1-en-2-ol

a) 2-metil-prop-1-em-1-ol
b) 3-metil-but-2-em-2-ol
c) 4,3-dimetil-hept-3-eno
d) Prop-1-en-2-ol

33) Em dado meio onde ocorre a reação:
    2NO(g)      +        O2(g) 2NO2 (g)

 Observou-se a seguinte variação na 
concentração de O2 em função do 
tempo: 

O2 (mol/L) 0,028 0,025 0,018 0,013 0,010

Tempo (s) 0 60 180 240 360

 Qual é a velocidade média da reação 
em mol/L.min  no intervalo de 1 a 4 
minutos.

a) 0,040mol/L.min
b) 0,003 mol/L.min
c) 0,030 mol/L.min
d) 0,020 mol/L.min

34) Observe a célula eletroquímica 
representada:

 Considere os potenciais:
Cd+2       +       2e- Cd E0= -0,40 V

Cu+2        +      2e- Cu E0= + 0,15V

 Podemos afirmar corretamente sobre 
esta célula que:

a) O eletrodo de cádmio é o catodo, e a ddp da 
pilha é +0,55V.

b) O eletrodo de cádmio é o anodo, e a ddp da 
pilha é -0,25V.

c) O eletrodo de cobre é o catodo, e a ddp da 
pilha é +0,55V.

d) O eletrodo de cobre é o anodo, e a ddp da 
pilha é +0,55V.

Marque o 
nº 1

no seu cartão de respostas.
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Biologia
35) Numa célula, onde ocorre principalmente 

síntese de proteínas para exportação, 
deverá conter em seu citoplasma:

a) Grande quantidade de retículo endoplasmático 
liso.

b) Grande quantidade de lisossomos.
c) Grande quantidade de retículo endoplasmático 

rugoso.
d) Grande quantidade de mitocôndrias.

36) Assinale a alternativa cuja ação é 
controlada pelo sistema nervoso 
parassimpático.

a) Dilatação da pupila.
b) Relaxamento dos brônquios.
c) Contração da bexiga.
d) Aumento dos batimentos cardíacos.

37) Indivíduos com osteoporose possuem 
geralmente ossos frágeis, sendo 
necessária a medicação para a reversão 
do quadro. Assinale a alternativa que 
contém a informação correta sobre a 
medicação necessária para o tratamento 
da osteoporose.

a) Pode ser realizada por meio da administração 
de paratormônio, que aumenta a ação dos 
osteoclastos.

b) Pode ser realizada por meio da administração 
de calcitonina que diminui a ação dos 
osteoclastos.

c) Pode ser realizada por meio da administração 
de calcitonina que diminui a ação dos 
osteoblastos.

d) Pode ser realizada por meio da administração 
de paratormônio que diminui a ação dos 
osteoblastos.

38) Sobre os elementos figurados do 
sangue, é correto afirmar que:

a) Plaquetas são célu las anucleadas 
responsáveis pela coagulação sanguínea.

b) Plaquetas em baixa quantidade no sangue, 
pode causar anemia.

c) Hemácias são células anucleadas com 
grande quantidade de hemoglobina em seu 
citoplasma.

d) Leucócitos são células multinucleadas 
responsáveis pela defesa do organismo.

39) O gene p53 tem sido estudado ultimamente 
e alterações em sua sequência tem sido 
relacionada a diversos tipos de cânceres. 
A ação de p53 em condições normais é 
impedir a divisão celular para correção 
de possíveis erros no DNA. Dessa forma 
células com alterações em p53 perdem 
a capacidade de bloquear a divisão, 
caracterizando o câncer. A ação de p53 
ocorre normalmente antes da duplicação 
do DNA de forma a garantir que a 
replicação ocorra sem qualquer mutação 
na molécula de DNA. 

 É possível afirmar que a ação de p53 
ocorre principalmente durante a seguinte 
fase do ciclo celular.

a) Prófase mitótica.
b) Fase S da Intérfase.
c) Fase G1 da Intérfase.
d) Fase G2 da Intérfase.

40) Assinale a alternativa que contém uma 
informação correta sobre os hormônios 
vegetais.

a) As citocininas são responsáveis por inibir a 
floração.

b) As giberelinas são responsáveis por retardar 
o amadurecimento do fruto.

c) O ácido abcísico é responsável por inibir a 
germinação das sementes.

d) O etileno é responsável pelo alongamento 
e divisão da célula vegetal.

41) Analise as assertivas a seguir e marque 
a opção correta.

I – Bexiga natatória é um órgão existente 
em osteíctes.

II – Em condrictes, a boca é localizada 
ventralmente.

III – Em osteíctes, o opérculo não está 
presente.

a) Apenas a assertiva I está correta.
b) As assertivas I e II estão corretas.
c) As assertivas II e III estão corretas.
d) Apenas a assertiva III está correta.
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42) Considerando uma célula com 2n=4 
cromossomos, é possível afirmar que 
a figura a seguir se trata de uma célula 
em:

 
a) Mitose, na fase de Anáfase.
b) Meiose, na fase de Anáfase II.
c) Meiose, na fase de Anáfase I.
d) Mitose, na fase de Prófase.

43) Assinale a alternativa que contém a 
fase responsável pela formação dos 3 
primeiros folhetos embrionários.

a) Mórula.
b) Blástula.
c) Gástrula.
d) Nêurula.

44) Analise as assertivas abaixo sobre 
o funcionamento dos rins e marque a 
alternativa correta.

I – As proteínas plasmáticas ao entrarem nos 
rins atravessam a parede dos capilares 
dos glomérulos renais e farão parte da 
composição da urina.

II – A reabsorção de sódio nos rins ocorre 
por mecanismo de transporte ativo.

III – A reabsorção de sais e de glicose ocorre 
nos glomérulos renais.

a) Apenas a assertiva I está correta.
b) Apenas a alternativa II está correta.
c) As assertivas I e III estão corretas.
d) As assertivas II e III estão corretas.

45) Em regiões de altitudes muito elevadas, 
normalmente acima de 5 mil metros 
de altitude, é comum a ocorrência de 
edemas pulmonares, pois: 

a) A pressão sanguínea em grandes altitudes 
diminui nos capilares pulmonares, diminuindo 
a quantidade de líquido nos alvéolos 
pulmonares e favorecendo a riscos de 
edema pulmonar.

b) A pressão sanguínea em grandes 
altitudes diminui nos capilares 
p u l m o n a r e s ,  a u m e n t a n d o 
a quantidade de líquido nos alvéolos 
pulmonares favorecendo a ocorrência de 
edema pulmonar.

c) A pressão sanguínea em grandes altitudes 
aumenta nos capilares pulmonares, 
aumentando a quantidade de líquido 
nos alvéolos pulmonares favorecendo a 
ocorrência de edema pulmonar.

d) A pressão sanguínea em grandes altitudes 
aumenta nos capilares pulmonares, 
diminuindo a quantidade de líquido nos 
alvéolos pulmonares favorecendo a 
ocorrência de edema pulmonar.

46) A ilustração a seguir representa um corte 
de um embrião de cordados. Analise 
a ilustração e marque a alternativa 
correta.

a) A estrutura representada pelo número 1 é o 
intestino.

b) A estrutura representada pelo número 2 é a 
notocorda.

c) A estrutura representada pelo número 3 é o 
tubo neural.

d) A estrutura representada pelo número 4 é a 
placenta.

47) Assinale a alternativa que possui uma 
característica correta sobre as células 
musculares.

a) As células do músculo liso possuem 
sarcômeros.

b) As células do músculo estriado esquelético 
possuem diversos núcleos.

c) As células do músculo cardíaco possuem 
apenas um núcleo.

d) As células do músculo liso possuem diversos 
núcleos.



14 - SUPREMA 2018 -  Processo Seletivo 25/11/2018 - P1

48) Das características a seguir, 
assinale aquela que contém uma 
estrutura nas aves que favorece o 

vôo.
a) Presença de glândulas uropigianas.
b) Esqueleto formado por ossos sólidos.
c) Presença de quilha no osso do esterno.
d) Presença de musculatura desenvolvida nas 

asas.

49) A ilustração a seguir representa as 
estruturas de um protozoário. Pode-se 
afirmar que esse protozoário:

a) Faz digestão intracelular por meio dos 
vacúolos digestivos.

b) Se movimentam por meio do vacúolo 
contrátil.

c) São parasitas obrigatórios.
d) Possuem reprodução apenas sexuada.

50) Assinale a alternativa que contém apenas 
características que são encontradas nos 
anfíbios.

a) Amniotas, tetrápodos, coração bicavitário.
b) Não amniotas, terápodos, fase larval com 

respiração branquial.
c) Amniotas, pecilotérmicos, fase adulta com 

respiração pulmonar.
d) Não amniotas, pecilotérimicos, coração 

tricavitário.

51) Assinale a alternativa que caracteriza 
corretamente as estruturas de uma raiz:

a) Na zona pilífera da raíz, é encontrada a coifa, 
um tecido morto em forma de capuz.

b) Na zona de ramificações, partem os ramos 
secundários das raízes.

c) Na zona meristemática, as células se 
distendem e alongam-se.

d) Na zona lisa, predominam as mitoses no 
plano transversal.

52) Sobre a anatomia de uma folha de 
angiospermas, é correto afirmar que:

a) Na epiderme superior, não são encontrados 
os estômatos.

b) Na epiderme inferior, as células são ricas 
em cloroplastos.

c) No mesófilo foliar, o parênquima paliçádico 
se localiza inferiormente ao parênquima 
lacunoso.

d) Na epiderme superior se encontra uma fina 
camada de carboidratos chamada cutina.

53) No ano de 2017, Juiz de Fora foi a segunda 
cidade do estado de Minas Gerais a 
registrar mais casos de Tuberculose. 
Sobre essa doença, é correto afirmar 
que:

a) Pode ser transmitida a partir do uso de 
agulhas contaminadas.

b) O principal órgão afetado é o pulmão.
c) Não existem vacinas com ef icácia 

comprovada.
d) O agente transmissor é um vírus de RNA.

54) No último dia 13 de outubro, celebrou-
se o dia mundial de combate a trombose. 
Essa doença se caracteriza pela 
coagulação sanguínea excessiva. É 
possível afirmar que a trombose pode 
estar relacionada a(o):

a) Aumento da quantidade de plaquetas no 
sangue.

b) Deficiência de vitamina K.
c) Deficiência dos fatores XIII e IV de 

coagulação.
d) Diminuição na quantidade de hemácias no 

sangue.

55) O Prêmio Nobel de Medicina do ano de 
2018 foi dado a um grupo de pesquisadores 
que descobriram uma nova terapia 
no combate a alguns tipos de câncer. 
Essa terapia baseia-se no bloqueio na 
síntese de proteínas conhecidas como 
PD1. Essas proteínas eram usadas 
pelas células cancerosas para “driblar” 
os mecanismos de defesa do sistema 
imunológico.  Sem a presença de PD1, 
as células do sistema imunológico 
conseguem, então, reconhecer e atacar 
o tumor. 
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 As células do sistema imunológico 
citadas no texto anterior, responsáveis 
por reconhecer e atacar as células 
cancerosas são os:

a) Linfócitos T.
b) Linfócitos B.
c) Eosinófilos.
d) Basófilos.

56) A ilustração a seguir representa a teoria 
evolucionista conhecida como:

a) Seleção artificial.
b) Lamarquismo.
c) Geração espontânea.
d) Neodarwinismo.

57) A ilustração a seguir representa 
estruturas do sistema reprodutor feminino. 
A fecundação e o desenvolvimento 
embrionário ocorrem respectivamente 
nas estruturas representadas pelos 
números:

a) 1 e 2.
b) 1 e 4.
c) 2 e 3.
d) 4 e 3.

58) Assinale a alternativa que contém apenas 
doenças sexualmente transmissíveis.

a) AIDS, Sífilis e Tuberculose.
b) Sifilis, Tricomoníase e Gonorreia.
c) AIDS, Gonorreia e Tétano.
d) Sifilis, Difteria e Meningite.

59) Assinale a alternativa que contém 
informações corretas sobre os 
ecossistemas brasileiros.

a) A Floresta Amazônica constitui o ecossistema 
com maior diversidade biológica.

b) As matas de araucárias estão presentes 
principalmente na região norte do Brasil.

c) Árvores de troncos tortuosos e cascas 
espessas caracterizam a caatinga.

d) O ecossistema do pantanal é formado 
por vegetação principalmente de plantas 
xerófitas.

Marque o 
nº 1

no seu cartão de 
respostas.



16 - SUPREMA 2018 -  Processo Seletivo 25/11/2018 - P1

Geografia
60) 

A usina de Drax, no Reino Unido, é a maior usina 
de energia da Europa Ocidental. Em 2023, seus donos 
vão parar completamente de queimar carvão. Eles 
esperam que, em vez disso, a instalação consumirá 
apenas gás natural e biomassa - no caso, aglomerados 
de madeira triturados.

Chris Baraniuk - BBC Future. Disponível em: <https://bit.
ly/2q33EN0>. Acesso em: 19 out. 2018. Adaptado.

 Graves problemas ambientais requerem 
soluções urgentes para a mitigação de 
seus efeitos. Por isso,

a) Muitos países da União Europeia pretendem 
fechar usinas de energia de carvão como um 
dos objetivos para reduzir a poluição. 

b) O uso da biomassa, principalmente a queima 
de pedaços de madeira, impede a usina de 
energia de emitir dióxido de carbono para a 
atmosfera.

c) A China deixou de consumir carvão para 
a produção de energia, devido à intensa 
poluição atmosférica nas áreas urbanas.

d) A Alemanha irá fechar suas usinas de energia 
de carvão, implantando dezenas de usinas 
de energia nuclear.

61)
Em abrigos e praças da localidade guatemalteca 

de Tecún Umán, próxima da fronteira com o México, 
migrantes hondurenhos que saíram em caravana de 
seu país se reagrupam (...) para retomar a viagem aos 
Estados Unidos, enquanto a polícia se prepara do lado 
mexicano.

Os hondurenhos chegaram em grupos à cidade de 
fronteira depois do início da caravana, (...) em San 
Pedro Sula, região norte de Honduras. As autoridades 
calculam que o número pode superar 3.000 migrantes.

A marcha migratória provocou a fúria do pre-
sidente americano Donald Trump, que ameaçou os 
governos da Guatemala, El Salvador e Honduras com 
a interrupção da ajuda econômica se estes países não 
impedissem a caravana. Também pediu (...) ao México 
que interrompa o avanço do grupo e alertou que, em 
caso contrário, fecharia com militares a fronteira sul 
dos Estados Unidos.

Disponível em: < https://bit.ly/2J90vUv>. Acesso em: 19 
out. 2018.

 Considerando a população dos países 
citados no texto, a causa que motiva a 
sua migração para os Estados Unidos é:

a) A destruição da Guatemala por tufões 
tropicais.

b) O esgotamento dos recursos hídricos de El 
Salvador.

c) O embargo econômico imposto pelos norte-
americanos.

d) O elevado número de homicídios que ocorre 
em Honduras.

62)
A integridade de dezenas de localidades costeiras 

do Mediterrâneo declaradas patrimônio cultural da 
humanidade está em perigo. Um estudo publicado na 
Nature Communications mostra que esses locais, em 
sua maioria, estão ameaçados pelo aumento do nível 
do mar, uma das consequências do aquecimento global. 
A pesquisa avalia como a combinação desse fator com 
eventos meteorológicos extremos pode provocar um 
aumento da erosão e das inundações em áreas litorâneas. 
Ao todo, até 47 dos 49 locais analisados poderiam sofrer 
impactos negativos por um desses dois fenômenos (ou 
ambos), concluem os autores. Eles consideram neces-
sário que os Governos tomem medidas específicas para 
cada lugar a fim de garantir sua preservação.

Alguns sítios históricos do Mediterrâneo declara-
dos patrimônio da humanidade já sofrem os impactos 
decorrentes do aumento do nível do mar, relata Lena 
Reimann, pesquisadora da Universidade de Kiel (Ale-
manha) e autora principal do estudo. 

Disponível em: <https://bit.ly/2S2qWQ1>. Acesso em: 16 out. 
2018. Adaptado.

 Um dos sítios históricos dessa região que 
está sujeito a inundações é:

a) A laguna de Veneza.
b) O delta do rio Dnieper.
c) A planície da Normandia.
d) O arquipélago dos Açores.

63)
Contra a evidência científica, contra os compromis-

sos internacionais e contra os interesses de sua própria 
economia em longo prazo, o presidente Donald Trump 
assinou uma ordem executiva que anula o legado de 
Obama em matéria de meio ambiente. Esse legado 
incluía medidas destinadas a promover as energias 
limpas e reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 

(...) É muito importante que os outros países, e 
muito particularmente a China e a Europa, se man-
tenham firmes na defesa do ambiente e empreendam 
uma ação internacional para obrigar Trump a retificar 
sua decisão.

Disponível em: <https://bit.ly/2CvuGUN>. Acesso em 10 out. 
2018.

 O presidente Trump revogou o Plano de 
Ação contra o Clima e revisou o Plano 
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de Energia Limpa. Essas ações indicam 
a possibilidade de rompimento com:

a) A Carta da Terra.
b) O Acordo de Paris.
c) O Pacto pelo Clima.
d) A Convenção de Roma.

64)
O ano de 2017 registrou dois tristes recordes rela-

cionados à questão agrária no Brasil: foi o período mais 
violento no campo desde 2003, com 70 assassinatos, 
e, pela primeira vez desde 1995, o número de famílias 
assentadas pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) foi zero.

O aumento dos conflitos e mortes no campo está 
associado diretamente à drástica estagnação da reforma 
agrária no país. 

Segundo o Incra, um dos motivos que paralisa-
ram a reforma agrária foi a aprovação da Lei Federal 
13.465/17, baseada na medida provisória 759/16, que 
alterou aspectos importantes da regularização fundiária 
no país. 

Atualidades 2º. semestre 2018. Editora Abril. p. 92.
 Essa nova lei:
a) Contribui para a desconcentração da 

propriedade latifundiária.
b) Favorece a atuação dos movimentos sociais 

na solução de litígios.
c) Impede a exploração econômica das terras 

indígenas demarcadas.
d) Possibilita a comercialização do lote pelo 

proprietário, após dez anos.

65)
Promulgada em 1988, a Constituição brasilei-

ra estabelece que o direito indígena às terras que 
tradicionalmente ocuparam é anterior ao próprio 
surgimento do Estado nacional. O entendimento 
aplicado no geral é de que, contanto que se prove 

que povos indígenas ocuparam determina-
da região, estes podem pleitear a demar-
cação. Um parecer da AGU (Advocacia-
-Geral da União) assinado pelo presidente Michel 
Temer estabelece, no entanto, que apenas territórios 
ocupados por indígenas já na data da promulgação 
da Constituição, em 5 de outubro de 1988, deverão 
ser demarcados. Isso significa que povos que não 
ocupavam mais suas terras originárias naquela 
época não podem mais assegurar o direito de se 
restabelecer nelas. Desde que assumiu a Presi-
dência, em maio de 2016, Temer não finalizou a 
demarcação de nenhuma terra indígena, segundo 
acompanhamento do Conselho Indigenista Missio-
nário. Com a decisão, o número de terras que podem 
ser demarcadas diminui. Segundo o governo 748 
processos em andamento serão afetados.

Disponível em: <https://bit.ly/2Cvvqcx>. Acesso em: 15 out. 
2018.

 Além de restringir as terras que podem 
ser demarcadas, o parecer também:

a) Concede o título de propriedade de forma 
provisória, porque a posse definitiva 
dependerá da ocupação e uso do solo pelas 
tribos indígenas.

b) Divide as terras demarcadas entre os 
membros das tribos indígenas, instituindo 
inúmeros minifúndios, diminuindo a produção 
agrícola.

c) Proíbe a cobrança de tarifas por parte dos 
índios pela utilização das estradas e outros 
equipamentos públicos localizados em suas 
terras. 

d) Obriga os indígenas a produzirem alimentos 
para os mercados locais, contribuindo para 
o aumento da produção e diminuição dos 
preços.

Marque o 
nº 1

no seu cartão de respostas.
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História
66) Observe as imagens abaixo e leia o texto 

que se segue:

 Acompanhando a intenção da burguesia renas-
centista de ampliar seu domínio sobre a natureza e so-
bre o espaço geográfico, através da pesquisa científica 
e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam 
se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o 
movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão 
e o sentimento. (SEVCENKO, N. O Renascimento. 
Campinas: Unicamp, 1984).
 Sobre o Renascimento Cultural , assinale 

a opção CORRETA:
a) A mistura de conhecimentos das mais 

diferentes origens - como a magia e 
a ciência - levou a uma instabilidade 
imprevisível, que lançou a Europa numa 
onda de obscurantismo que apenas o 
Iluminismo pôde reverter. 

b) Ocorreu o fim da política do mecenato, que 
financiava a recuperação das obras de arte.  

c) O Renascimento é caracterizado pela 
valorização do homem, da razão e da ciência, 
contrapondo-se ao pensamento teocêntrico 
predominante no período medieval.

d) As letras continuavam as tradições medievais, 
enquanto a arquitetura, a pintura e a escultura 
rompiam com os velhos estilos.

67) A descoberta  do ouro em Minas Gerais 
no final do século XVII trouxe uma riqueza 
muito grande para a Coroa portuguesa 
e  ampliou   a colonização rumo ao 
interior, entretanto, também exigiu 
muitos esforços no sentido de fiscalizar 
a produção e punir o contrabando. 
Marque a alternativa correta a respeito 
das medidas fiscais empreendidas por 
Portugal na área das minas:

a) ao aumentar a carga fiscal e as casas de 
fundição, a Coroa conseguiu aumentar a 
arrecadação de impostos, mas provocou a 
revolta dos proprietários das minas.

b) a promulgação de um novo regime fiscal, 
tendo como destaque, a mita, que acabava 
com a prática da sonegação.

c) o controle do ouro por funcionários reais, 
através da encomenda, na verdade 
preocupados em esbanjar dinheiro e 
dominar o poder local. 

d) A restrição da liberdade de imprensa, 
no contexto do século XIX, dificultou a 
emergência de movimentos contrários à 
excessiva cobrança de impostos pela Coroa 
Portuguesa, tendo a coroa uma política 
branda quanto ao fisco.

68) O Estado Moderno absolutista atingiu seu 
maior poder de atuação no século XVII. 
Na arte e na sociedade suas expressões 
foram, respectivamente:

a) Neoclassicismo e sociedade de castas.
b) Romantismo e sociedade de classes.
c) Barroco e sociedade de ordens.
d) Barroco e sociedade de castas.

69) 
Não parece fácil determinar a época em que os ha-

bitantes da América lusitana, dispersos pela distância, 
pela dificuldade de comunicação, pela mútua ignorância, 
pela diversidade, não raro, de interesses locais, começam 
a sentir-se unidos por vínculos mais fortes do que todos 
os contrastes ou indiferenças que os separam, e a querer 
associar esse sentimento ao desejo de emancipação polí-
tica. No Brasil, as duas aspirações – a da independência 
e a da unidade – não nascem juntas e, por longo tempo 
ainda, não caminham de mãos dadas. (HOLANDA, 
Sérgio Buarque de, “A herança colonial – sua desagre-
gação”. História geral da civilização brasileira, tomo II, 
volume 1, 2ª ed., São Paulo: DIFEL, 1965, p. 9.)
 Com base no texto  e ,  em seus 

conhecimentos, assinale a alternativa 
CORRETA sobre a Independência do 
Brasil:

a) Os primeiros movimentos de emancipação 
frente à metrópole surgiram com força 
no decorrer do século XVIII e foram 
fortemente influenciados pela percepção 
de que a exploração portuguesa impedia o 
desenvolvimento.
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no seu cartão de respostas.

b) a soberania portuguesa, ameaçada pelo 
domínio ibérico, serviu de pretexto para 
que D. Pedro liderasse a emancipação 
brasileira.

c) o domínio inglês sobre Portugal obrigou 
o Regente a romper os vínculos com a 
metrópole com o objetivo de garantir seu 
poder no Brasil.

d)  D. Pedro I, ao afirmar um governo baseado 
numa Monarquia Constitucional, segundo os 
modelos do Iluminismo francês, consolidaria 
o Estado Nacional brasileiro.

70) Em seu discurso de posse, em 
1933, o presidente dos EUA, Franklin 
Delano Roosevelt, tentou encorajar 
seus compatriotas: “O único medo que 
devemos ter é do próprio temor. Uma 
multidão de cidadãos desempregados 
enfrenta o grave problema da subsistência 
e um número igualmente grande recebe 
pequeno salário pelo seu trabalho. 
Somente um otimista pode negar as 
realidades sombrias do momento.”

 O texto faz menção a Grande Depressão 
iniciada nos EUA. Com relação a esse 
assunto é CORRETO afirmar que:

a) A URSS foi um dos países atingidos por 
esse evento, pois a recessão no mundo 
capitalista prejudicou as exportações de 
petróleo do país. 

b) Os países da América do Sul sentiram os 
efeitos desse evento, devido à repatriação do 
capital estrangeiro anteriormente investido 
nessa região. 

c) O governo dos Estados Unidos promoveu 
a adoção de políticas neoliberais, como 
privatizações de empresas públicas e 

cortes de gastos sociais, no período 
subsequente à Grande Depressão.

d )  U m  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s 
intervencionistas que ficou conhecido 
como “New Deal”, influenciadas pelo 
Keynesianismo foram usadas para reerguer 
a economia dos Estados Unidos.

71) A Revolução Sandinista, na Nicarágua 
em 1979, depôs o ditador Anastácio 
Somoza, que controlava o país há cerca 
de 40 anos. Essa revolução foi um dos 
episódios que marcou a instabilidade 
política dos países da América Central no 
processo de descolonização, facilitando 
a implantação de sangrentas ditaduras na 
região durante todo o século XX.

 Em relação à Revolução Sandinista, 
vitoriosa, em 1979, na Nicarágua, é 
correto afirmar que ela 

a) Resultou da derrota eleitoral do até então 
presidente Anastasio Somoza,  o qual fora 
eleito pelo Congresso Nacional  várias 
vezes e mais uma vez tentava garantir sua 
reeleição naquele ano. 

b) Foi beneficiada com linhas de financiamento 
do governo Reagan para estabilizar o país 
e fortalecer a democracia, graças à política 
dos EUA de Direitos Humanos adotada para 
por fim aos regimes autoritários na América 
Latina.

c) Vivenciou um amplo desgaste devido à 
ação  promovida pelos Contras, guerrilha 
contrarrevolucionária apoiada pela política 
externa dos EUA. 

d) Acabou com uma tradição política socialista 
que durava décadas no país.
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Matemática
Rascunho72) Seja ABCD um quadrado feito de papel 

como na figura. Dobra-se o quadrado de 
papel ao longo de sua diagonal BD de 
modo que o vértice A coincida com C 
e, em seguida, dobra-se a figura obtida 
fazendo B coincidir com D. 

 A área da figura resultante é 25 dm2. O 
perímetro do quadrado ABCD, vale, em dm

A                         B

D                         C
a) 100.
b) 40.
c) 30.
d) 20.                                         

73) A quantidade de números entre 500 e 
2000 que têm todos os números 15, 20 e 
25 como fatores é:                  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.                                           

74) Sejam C1 e C2 os centros das circunferências 
de equações x2 + y2 - 2x + 6y - 26 = 0 e

 x2 + y2 + 8x - 8y - 17 = 0.
 A equação da reta mediatriz do segmento   

21CC  é:
a) 5x - 7y + 11 = 0.
b) 5x + 7y + 22 = 0.
c) 15x + 21y - 4 = 0.
d) 7x + 5y - 35 = 0.

75) No intervalo [0,2p] a soma das raízes da 

equação cos(2x) = 1    
2 vale:

a) 10p.
b) 6p.
c) 5p.
d) 4p.
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Rascunho76) Um triângulo retângulo ABC tem catetos 
de medidas AB=2 cm e AC=1 cm. Se AM 
é a mediana relativa à hipotenusa do 
triângulo, então a área do triângulo AMB, 
em cm2, vale:

a) 
2
1 .

        
b) 

2
5 .

       
c) 

4
1 .      d) 

5

1 . 
 

--------

                                            

77) Em uma escola 30% dos alunos do grupo 
de contadores de história estão no clube 
de leitura e 80% dos alunos do clube de 
leitura estão no grupo de contadores de 
história. Sabe-se que há 15 alunos no 
clube de leitura. A quantidade de alunos 
do grupo de contadores de história é um 
número 

a) ímpar.  c) quadrado perfeito.
b) primo.  d) divisível por 5.

78) Bruna escolhe ao acaso dois números 
diferentes do conjunto {7,8,9} e os soma. 
João Pedro escolhe, também ao acaso, 
dois números distintos do conjunto 
{2,7,8} e os multiplica. A probabilidade do 
resultado obtido por Bruna ser maior do 
que o obtido por João Pedro é:

a) 
9
5 .      b) 

9
4 .  c) 

2
1 .        d) 

3
2 .

  
79) Em uma turma do primeiro período de 

Medicina, quarenta alunos realizaram uma 
prova de Anatomia que valia 10 pontos. 
Feita a correção da prova foi divulgado o 
resultado com as frequências absolutas 
das notas de todos os estudantes, 
algumas desconhecidas (veja a tabela)

NOTA 5 6 7 8 9 10

FREQUÊNCIA 6 X 3 Y Z 1 

 Sabendo que a média e a mediana das 
notas desta turma foram, respectivamente, 
6,85 e 6,5 pode-se concluir que a nota 
modal foi:

a) 5.
b) 6.
c) 8.
d) 9.



22 - SUPREMA 2018 -  Processo Seletivo 25/11/2018 - P1

Rascunho



23 - SUPREMA 2018 -  Processo Seletivo 25/11/2018 - P1

Rascunho
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PROVA : 1

PORTUGUÊS FÍSICA BIOLOGIA GEOGRAFIA

1 A 19 A 35 C 60 A

2 D 20 C 36 C 61 D

3 B 21 B 37 B 62 A

4 C 22 D 38 C 63 B

5 B 23 C 39 C 64 D

6 D 24 B 40 C 65 C

7 A 25 A 41 B HISTÓRIA

8 C 26 A 42 A 66 C

9 B QUÍMICA 43 C 67 A

10 D 27 A 44 D 68 C

INGLÊS 28 A 45 C 69 A

11 A 29 B 46 B 70 D

12 A 30 D 47 B 71 C

13 C 31 A 48 C MATEMÁTICA

14 A 32 C 49 A 72 B

15 D 33 A 50 C 73 C

16 B 34 C 51 B 74 A

17 D 52 A 75 D

18 B 53 B 76 A

54 A 77 D

55 A 78 B

56 D 79 C

57 C

58 B

59 A



Prova de redação 

 
O assunto abordado na prova de Língua Portuguesa é atual e muito 

importante. Com base nos textos motivadores desta prova e nos 

conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, elabore uma 

redação do tipo dissertativo-argumentativo desenvolvendo a seguinte 

proposta: 

 

“A violência contra a mulher é um problema dos homens, da saúde 

pública e de toda a sociedade”. (Adaptado). Dê um título ao seu 

trabalho. 

Disponível em: 

https://www.apagina.pt/?aba=7&cat=113&doc=8874&mid=2https://w

ww.apagina.pt/?aba=7&cat=113&doc=8874&mid=2  

Acesso em: 30 set. 2018. 
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