
REGULAMENTO

Processo Seletivo - 02/06/2019

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 círculo (l)correspondente à letra escolhida, com tinta 

azul ou preta.
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) Círculos 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
O que a cobertura do massacre em Suzano nos ensina 

(Adaptado).
Redação 03 abril 2019.

O Brasil acordou atordoado na manhã de 13 de março. Dois jovens entraram encapuzados e com armas na 
Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (SP), de onde eram ex-alunos. Dispararam contra estudantes 
e professores, mataram oito pessoas, deixaram muitos feridos e, em seguida, tiraram a própria vida. Jornais e 
emissoras de TV dirigiram-se para o local e realizaram uma cobertura em tempo real que ora exibia imagens 
do horror e o pânico dos familiares ora tentava produzir explicações simplistas para o que acabara de ocorrer. 
Mas a cobertura midiática do massacre de Suzano careceu de autocrítica.

No dia do crime na escola, o Jornal Nacional da TV Globo chegou a mostrar o endereço da casa dos fami-
liares dos atiradores. Na Folha de S. Paulo (14/3), o colunista Nelson de Sá, destacou que é urgente no Brasil 
um debate sobre um tipo de cobertura mais responsável sobre crimes dessa natureza. É isso que vem sendo 
feito nos Estados Unidos, desde o Massacre de Columbine, em 1999. Lá, explica o jornalista, parece ter ficado 
claro que os protagonistas dessas tragédias não são os assassinos, mas suas vítimas. 

O Estadão (13/3) tratou de fazer um comparativo com outros massacres, como o de Realengo (RJ), há oito 
anos, quando um jovem assassinou 12 crianças em uma escola e depois se suicidou, ou ainda o caso de um 
adolescente de 14 anos que matou a tiros dois colegas e feriu outros quatro em uma sala de aula do Colégio 
Goyases, em Goiânia (GO), em outubro de 2017.

Dois dias depois da tragédia de Suzano, um atirador matou 50 pessoas e feriu mais de 40 em duas mesquitas 
da Nova Zelândia (15/3). Após os ataques, a primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou o endurecimento da 
legislação de armas no país e pediu aos cidadãos que se desfizessem de armamentos desnecessários. 

No Brasil, [...] sobre o massacre de Suzano [...], a grande imprensa não deu muita atenção ao fato de os jovens 
atiradores de Suzano serem frequentadores de “chans”, fóruns na internet conhecidos por criarem conteúdos de 
ódio. Com a proteção do anonimato, esses guetos acabam por legitimar comportamentos extremistas, racistas, 
fascitas e homofóbicos. Nesses espaços, após o massacre de Suzano, muitos chegaram a comemorar o episódio. 
Nos sites de jornalismo independente, a ameaça desses fóruns que proliferam na deep web e na dark web (in-
ternet obscura, com servidores de rede alcançáveis apenas com softwares específicos) já vinha sendo abordada. 

O site Jornalistas Livres contestou as explicações simplificadoras e tentou uma abordagem ampliada (15/3) 
em que afirma que a violência nas escolas não é apenas uma questão do noticiário policial, mas assunto para 
as editorias de educação, saúde e política. Na reportagem, intitulada “O massacre que a TV não mostrou”, a 
professora Angela Talassa chamou a atenção para o tamanho do problema: “Agora, neste momento, estamos 
com esse grande movimento de psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, funcionários da área 
de saúde da prefeitura prestando socorro aos familiares e à escola. Mas é preciso dizer que precisamos dessa 
atenção multidisciplinar antes de uma tragédia acontecer. Amanhã, quando os corpos esfriarem e os jornalistas 
desaparecerem, estaremos sozinhos como sempre?”

Disponível em: https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/revista/curtas/740-o-que-a-cobertura-do-massacre-em-suzano-nos-ensina. 
Acesso em7 abr. 2019.

01) Sobre as informações do Texto 1, “O que a cobertura do massacre em Suzano nos 
ensina.”, é CORRETO afirmar que:

a) nos sites de jornalismo independente, a ameaça dos fóruns que proliferam na deep web e na 
dark web não vinham sendo abordadas.

b) nos Estados Unidos, sobre o Massacre de Columbine, em 1999 parece ter ficado claro que 
os protagonistas dessa tragédia eram os assassinos.

c) há uma preocupação com fato de a imprensa no Brasil não ter dado a devida importância 
ao uso  excessivo de plataformas digitais que disseminam ódio por jovens e adolescentes.

d) o site Jornalistas Livres não contestou em nenhum momento as explicações simplificadoras, 
mas tentou uma abordagem ampliada ao afirmar que a violência nas escolas é uma questão 
apenas do noticiário policial.

Português
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02) O fragmento, “Mas é preciso 
dizer que precisamos dessa atenção 
multidisciplinar antes de uma 

tragédia acontecer. Amanhã, quando 
os corpos esfriarem e os jornalistas 
desaparecerem, estaremos sozinhos 
como sempre?”, revela uma atitude de:

a) denúncia.  c) conformismo.
b) inércia.   d) aceitação.

03) No período: “Mas a cobertura midiática 
do massacre de Suzano careceu de 
autocrítica”.

 Assinale a alternativa em que a AUSÊNCIA 
do hífen, se justifica pela mesma regra da 
palavra destacada.

a) autoobservação. c) autooxidante.
b) autohipnose.  d) autoconhecimento.

04) Assinale a alternativa em que a função 
da(s) palavra(s) destacada(s) no trecho 
transcrito está corretamente explicitada 
entre colchetes.

a)  “O Bras i l  acordou  a to rdoado na 
manhã de 13 de março”. [EXPRESSA 
PROPORCIONALIDADE].

b) “Dois jovens entraram encapuzados e com 
armas na Escola Estadual Professor Raul 
Brasil, em Suzano (SP)”. [INTRODUZ UMA 
CONCLUSÃO].

c) “Na Folha de S. Paulo (14/3), o colunista 
Nelson de Sá, destacou que é urgente no 
Brasil um debate sobre um tipo de cobertura 
mais responsável sobre crimes dessa 
natureza”. [INDICA INTENSIDADE].

d) “No dia do crime na escola, o Jornal Nacional 
da TV Globo chegou a mostrar o endereço 
da casa dos familiares dos atiradores”. 
[EXPRESSA CONSEQUÊNCIA].

05) Assinale a alternativa em que o 
termo destacado no trecho transcrito 
corresponde, quanto à significação, ao 
termo entre colchetes.

a) “Dispararam contra estudantes e professores, 
mataram oito pessoas, deixaram muitos 
feridos e, em seguida, tiraram a própria 
vida”. [FAVORECIDOS].

b) “Jornais e emissoras de TV dirigiram-se 
para o local e realizaram uma cobertura em 
tempo real”. [DESCUMPRIRAM].

c) “Na Folha de S. Paulo (14/3), o colunista 
Nelson de Sá, destacou que é urgente no 
Brasil um debate sobre um tipo de cobertura 
mais responsável sobre crimes dessa 
natureza”. [REUNIU].

d) “Lá, explica o jornalista, parece ter ficado 
claro que os protagonistas dessas tragédias 
não são os assassinos, mas suas vítimas”. 
[ESCLARECE].

06) No fragmento, “No Brasil, [...] sobre 
o massacre de Suzano [...], a grande 
imprensa não deu muita atenção ao 
fato de os jovens atiradores de Suzano 
serem frequentadores de “chans”, fóruns 
na internet conhecidos por criarem 
conteúdos de ódio”, a vírgula utilizada 
após a expressão “de chans” introduz:

a) uma oposição. c) uma explicação.
b) uma restrição.  d) uma consequência.

Texto 2
Tragédia em Suzano: os 

cuidados para impedir que 
traumas afetem a saúde 

mental (Adaptado).
Especialistas alertam que sintomas associados ao 

transtorno de estresse pós-traumático podem acometer até 
mesmo quem não tem qualquer relação com as vítimas do 
massacre em Suzano, mas foi exposto a fotos e vídeos do 
ataque nas mídias sociais ou imprensa. Eles dizem que as 
pessoas abaladas, assim como vizinhos da escola e outros 
moradores de Suzano, também devem ser acolhidas e 
ajudadas a superar o luto coletivo causado pela tragédia.

Para  Higor Caldato, especialista em Psicoterapias 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  -  o 
caminho para evitar o quadro é usar o episódio violento 
para reforçar relações e comportamentos positivos, 
estimulando o que ele chama de “crescimento pós-
-traumático”.”O mais importante é dar apoio psicoló-
gico para que as pessoas possam enxergar a tragédia 
por outro ângulo - para que se sintam amparadas, 
protegidas, possam se cuidar, valorizar mais a vida e 
a família, ter urgência em buscar a felicidade.”

Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
noticia/2019/03/15/tragedia-em-suzano-os-cuidados-para-

impedir-que-traumas-afetem-a-saude-mental.ghtml. 
Acesso em: 6 abr. 2019.
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07) O texto 2 constitui uma sequência de:
a) comparações/oposições.
b) alerta/argumentos.
c) descasos/desconhecimentos.
d) conceitos/contradições.

08) A expressão sublinhada no trecho: “Eles dizem que as pessoas abaladas, assim como [os] 
vizinhos da escola e outros moradores de Suzano, também devem ser acolhidas e ajudadas 
a superar o luto coletivo causado pela tragédia”, pode ser substituída, sem prejuízo para 
o sentido, por:    

a) tanto quanto.
b) dado que.
c) desde que.
d) tamanho que.

Texto 3
A imagem a seguir se relaciona ao tema “A tragédia em Suzano”.

Flores em homenagem às vítimas do massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano (Crédito: Glauco Araújo/G1).
Disponível em: https://www.br104.com.br/wp-content/uploads/2019/04/Flores-em-homenagem-%C3%A0s-v%C3%ADtimas-do-

massacre-na-Escola-Estadual-Professor-Raul-Brasil-em-Suzano-%E2%80%94-Foto-Glauco-Ara%C3%BAjoG1.jpg
Acesso em: 08 abr. 2019.

09) Sobre o diálogo desta imagem com os textos “O que a cobertura do massacre em 
Suzano nos ensina (Adaptado) e “Tragédia em Suzano: os cuidados para impedir que 
traumas afetem a saúde mental” (Adaptado) ocorre uma relação de:

a) intertextualidade.
b) gradação.
c) antonímia.
d) trocadilho.

10) Na imagem, a frase registrada -  “Segurança p/ nossas crianças e paz” -  conota um 
significado de:

a) indiferença.
b) apelo.
c) desinteresse.
d) descaso.
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Inglês

Why is Trash a Problem?
 Trash is becoming a larger and larger problem for us and for the environment. As we continue to waste 

more and more, we use more natural resources and increase pollution in our world.
 About 900 million trees are cut down each year to create raw materials for American paper and paper mills. The 

average American uses 18 tons of paper, 23 tons of wood, 16 tons of metal, and 32 tons of organic chemicals in one 
lifetime. The oil from an oil change in a car can end up in oceans, sewers, and landfills, contaminating millions of 
gallons of water. These and other facts show us that our world cannot continue to sustain this amount of waste. Con-
servation and recycling need to become more frequent actions. (Clean Air Council Waste Facts and Figures, 2006) 

 What Happens to Our Trash?
 America accounts for over one-third of the world’s waste. Most of that trash ends up in landfills. In the 

United States, one ton of waste per person ends up in landfills each year. Also, about seventy percent of U.S. 
municipal waste is buried in landfills. The Fresh Kills landfill in New York City is one of the only man-made 
structures visible from space! (Clean Air Council Waste Facts and Figures, 2006)

Much of our garbage also is dumped into the ocean. About ten percent of all the world’s plastic waste ends 
up in the ocean. Due to ocean currents, most of this plastic gathers in the Pacific Ocean. It also greatly affects 
marine life. Over a million seabirds and 100 thousand marine mammals die every year from trying to eat these 
plastics which they mistake for food. (Marks and Howden, 2008)

Recycling and composting are other ways to deal with trash. Both recycling and composting can decrease 
the use of resources, the amount of pollution in the atmosphere, and the amount of trash which would end up in 
landfills or the ocean. Recycling can save trees, landfill space, water, energy, oil, and greatly reduce pollution. 
For example, recycling an aluminum soda can saves 96% of the energy used to make a can from ore, and also de-
creases by about 96% the amount of air and water pollution emitted from the production of cans from ore. And 
1,500 aluminum cans are recycled every second in the U.S. (Clean Air Council Waste Facts and Figures, 2006)

Even though more than thirty percent of household wastes are compostable, most of these go to landfills. 
Composting can greatly reduce the volume of waste sent to landfills, reduce the amount of pollution created 
from landfills, and is also an inexpensive way of creating natural fertilizer for plants. Despite these advantages, 
composting is rarely done by most families. (Clean Air Council Waste Facts and Figures, 2006)

 By garbologychallenge.weebly.com

11) Why is trash becoming a large problem for us and for the environment?
a) Cause we don’t stop wasting more and more, using more natural resources and increasing 

pollution in our world.
b) Cause we continue to waste natural resources and decrease pollution in our world.
c) Cause we stopped wasting natural resources but increased pollution in our world.
d) Cause we only give importance to natural resources.

12) Where do they use the raw materials from about 900 million trees that they cut down:
a) In chemical factories.
b) In American paper and paper mills.
c) In waste factories.
d) In landfills.

13) What does the average American use in one lifetime?
a) He uses eighteen tons of paper, twenty three tons of wood, fifteen tons of metal and thirty 

three tons of organic chemical.
b) He uses eight tons of paper, twenty three tons of wood, six tons of metal and thirty two tons 

of organic chemicals.
c) He uses eighteen tons of paper, twenty three tons of wood, sixteen tons of metal and thirty 

two tons of organic chemicals.
d) He uses twenty three tons of wood, eight tons of paper, thirty two tons of organic chemicals, 

six tons of metal.
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14) According to this text, paragraph three.
Where does most of the America’s waste end up?
a) In containers.
b) In landfills.
c) In rivers.
d) In the air.

15) And where about 10% of all the world’s plastic waste end up?
a) It ends up in sewers.
b) It ends up in the ocean.
c) It ends up in the oil mills.
d) It is burned.

16) How can we drease the use of resources?
a) Dumping the trash into the ocean.
b) Gathering the trash in the Pacific Ocean.
c) Recycling and composting the trash.
d) Burning the trash.

17) Recycling can save:
All the answers below are right except:
a) Trees / energy.
b) Water / landfill space.
c) Oil / trees.
d) Amusement / peace.

18) What happens when we recycle an aluminum soda can?
a) We can save a little of the energy used to make a can from ore. 
b) We can increase the amount of air pollution emitted from the production of cans from ore.
c) We can decrease the amount of air and water pollution emitted from the production of cans from ore.
d) We can increase 96% of the energy used to make a can from silver.

Marque o 
nº 1

no seu cartão de respostas.
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Física

19) As hemácias são unidades morfológicas 
responsáveis pelo transporte de oxigênio. 
A escassez de hemácias disponíveis 
caracteriza diferentes diagnósticos 
de vários tipos de anemia. Existem 
aproximadamente 5,0 x 106 hemácias 
por cm3 de sangue. Calcule o número de 
hemácias em um organismo cujo sistema 
circulatório possua 5,00 L de sangue 
e marque a opção correta para o valor 
resultante. 

a) 2,50 x 1010

b) 2,50 x 104

c) 2,50 x 107

d) 2,50 x 105

20) Observe a figura abaixo. O paciente 
está deitado, enquanto a ambulância 
se desloca para a direita. Obviamente, 
o paciente obedece às leis de Newton. 
Assim, analise as opções e marque a 
resposta correta. 

a) Quando o paciente deitado é acelerado dentro 
de uma ambulância, uma força externa de 
aceleração aponta para os pés do paciente e 
o sangue é acelerado para a cabeça. 

b) Quando o paciente deitado é desacelerado 
dentro de uma ambulância, uma força 
externa de aceleração aponta para a cabeça 
do paciente e o sangue é deslocado para a 
cabeça. 

c) Quando o paciente deitado é desacelerado 
dentro de uma ambulância, uma força externa 
de aceleração aponta para os pés do paciente 
e o sangue é deslocado para a cabeça.

d) Quando o paciente deitado é acelerado dentro 
de uma ambulância, uma força externa de 
aceleração aponta para os pés do paciente e 
o sangue é deslocado para os pés.

21) Em uma viagem espacial, em velocidades 
próximas a 3,00 x 108 m/s, ocorrerão 
mudanças na percepção do espaço e do 
tempo para aqueles que se encontram no 
referencial da terra relativamente àqueles 
que se movem, em grandes velocidades, fora 
do nosso planeta. A partir das informações 
acima, marque a opção correta. 

a) O tempo escoa mais rapidamente no 
referencial externo à terra.

b) O tempo escoa mais lentamente no referencial 
da terra.

c)  As leis da física são relativas, são dependentes 
do referencial .

d)  As leis da física não mudam, independentemente 
do referencial.

22) Para diagnósticos em Medicina Nuclear 
utilizam-se radiofármacos que apresentam 
na sua constituição radionuclídeos 
emissores de radiação gama (γ) ou 
emissores de pósitrons (β+). O mais comum 
dos isótopos utilizados é o Tc-99 que emite 
partículas β. Sobre as partículas emitidas 
por radiofármacos marque a opção correta.

a)  Partículas β são núcleos do átomo de He.
b) Partículas β são menos penetrantes que 

partículas α. 
c) A radiação γ é menos penetrante que a 

radiação β.
d) Partículas β são mais penetrantes que 

partículas α

23) As aplicações de micro-ondas são as 
telecomunicações via celulares, as ondas 
de radar para a detecção de navios, 
aviões, submarinos, além de fornos de 
micro-ondas. Sobre essas tecnologias 
marque a opção correta.

a) Todas as tecnologias citadas têm origem na 
emissão de radiação de micro-ondas por 
uma válvula (magnétron).

b) O forno de micro-ondas emite radiação 
coincidente com a frequência própria de 
translação das moléculas de água. 

c) O funcionamento de radares se dá pela 
captura de um pulso de micro-ondas por 
uma válvula receptora (magnétron). 

d) Todas as tecnologias citadas na questão têm 
origem na emissão de radiação de micro-
ondas por uma válvula (magnétron), em uma 
única faixa de frequências.
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24) Röntgen, em 1895, descobriu os raios-X 
como uma radiação emitida quando um 
feixe de elétrons em movimento muito 
rápido atinge um alvo metálico. Sobre 
essas radiações marque a resposta 
correta. 

a)  Os raios-X são ondas eletromagnéticas com 
comprimentos ainda maiores que aqueles da 
radiação ultravioleta. 

b) Os raios-X atravessam a matéria (sólida, 
líquida ou gasosa), ionizando átomos e 
moléculas. 

c) Os raios-X são bastante absorvidos pelos 
ossos humanos, mas não pelos tecidos 
moles de órgãos como pulmões e coração. 

d) Elétrons de velocidade moderada são 
desacelerados e assim emitem radiação de 
frequência muito alta (raios-X). 

25) Doses precisas de iodo-125 dentro de 
cápsulas de titânio são inseridas em 
cavidades e tecidos do corpo como 
fonte de raios-X para o tratamento de 
cânceres (braquiterapia), através de 
procedimentos minimamente invasivos. 
Calcule tempo de meia-vida do iodo-125 
a partir de uma dose inicial se houver 
6,25% dessa dose após 32 dias e marque 
a opção correta.

a) 2 dias 
b) 4 dias 
c) 8 dias 
d) 16 dias

26) O coração deve ser assistido 
por um marcapasso quando 
os batimentos cardíacos se 
tornam muito lentos.  Abaixo temos uma 
representação simplificada de um desses 
dispositivos, na qual um gerador (V=) 
está ligado em série a um resistor (R) e a 
um capacitor (C), com Q=Q0e

-t––RC.
 Para a descarga do capacitor a chave 1 

está aberta e a 2 fechada. Obtenha uma 
expressão física para o tempo (t) de 
descarga e marque a opção correta.

a) t = RC . In (Q0/Q)
b) t = - RC / (In (Q0/Q))
c) t = - RC . In (Q0/Q)
d) t = RC . Q/Q0

e

Marque o 
nº 1

no seu cartão de respostas.
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Química
27) A Ozonioterapia é um procedimento que 

consiste na aplicação de gases oxigênio 
O2(g) e ozônio O3(g) por diversas vias, 
como intravenosa ou intramuscular, com 
objetivo terapêutico. Apesar de praticada 
em diferentes países, ela ainda carece de 
garantias de sua eficácia e segurança, as 
quais não podem ser negligenciadas por 
profissionais e pacientes. Com relação 
aos gases O2(g) e O3(g) podemos afirmar 
que são:

a) Isômeros.
b) Isótopos.
c) Isóbaros.
d) Alótropos.

28) A equação química abaixo
H2(g) + 2NO(g) N2O(g)    +    H2O(g)

 representa uma reação química que está 
sendo processada em um recipiente 
fechado e que em tais condições a 
velocidade da reação obedece à equação:

v=K1[H2].[NO]2

 Duplicando-se as concentrações molares 
de H2 e NO e permanecendo todas as 
demais condições constantes, iremos 
observar que a velocidade da reação:

a) Permanece constante.
b) Duplica.
c) Triplica.
d) Fica 8 vezes maior.

29) Considere o seguinte sistema em 
equilíbrio:

2H2S(g)     +    3O2(g)                     2H2O(g)    +    2SO2(g)       ∆H=-247,85 kcal  2H2S(g)     +    3O2(g)                     2H2O(g)    +    2SO2(g)       ∆H=-247,85 kcal  2H2S(g)     +    3O2(g)                     2H2O(g)    +    2SO2(g)       ∆H=-247,85 kcal 2H2S(g)     +    3O2(g)                     2H2O(g)    +    2SO2(g)       ∆H=-247,85 kcal  2H2S(g)     +    3O2(g)                     2H2O(g)    +    2SO2(g)       ∆H=-247,85 kcal

 Podemos afirmar que: 
a) Como a reação é endotérmica, a diminuição 

da temperatura desloca o equilíbrio no 
sentido endotérmico.

b) O aumento da pressão total desloca o 
equilíbrio químico para o lado de maior 
volume.

c) A diminuição da pressão total desloca o 
equilíbrio para o lado de maior volume.

d) Como a reação é exotérmica, o aumento da 
temperatura desloca o equilíbrio no sentido 
exotérmico.

30) Os hidrocarbonetos aromáticos 
polinucleares (HPAs) são originados 
por  fontes antropogênicas,  ta is 
como: queima de florestas, atividades 
industriais e atividades residenciais 
ou por atividades naturais vulcânicas. 
Estima-se que, de 12 a 14 toneladas de 
benzo(a)pireno, Coroneno e Antraceno 
são lançados anualmente na atmosfera 
pelos vulcões. 

 Com relação a fórmula estrutural do 
Coroneno, abaixo representado, podemos 
afirmar que sua fórmula molecular é:

a) C24H12

b) C24H18

c) C30H12

d) C30H18

31) Sobre o esquema da célula eletroquímica 
abaixo representada, podemos afirmar:

a) O eletrodo de cobre é o cátodo, e a ddp da 
pilha é -0,09 volts.

b) O eletrodo de níquel é o ânodo, e a ddp da 
pilha é +0,09 volts.

c) O eletrodo de cobre é o cátodo, e a ddp da 
pilha é +0,59 volts.

d) O eletrodo de níquel é o ânodo, e a ddp da 
pilha é -0,59 volts.
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32) O câncer de pâncreas mais comum é do 
tipo adenocarcinoma correspondendo a 
90% dos casos diagnosticados. A maioria 
afeta o lado direito do órgão.

 Por ser de dif íci l  detecção e ter 
comportamento agressivo, o câncer 
de pâncreas apresenta alta taxa de 
mortalidade, por conta do diagnóstico 
tardio. No Brasil, é responsável por 
cerca de 2% de todos os tipos de câncer 
diagnosticados e por 4% do total de 
mortes causadas pela doença. Um dos 
quimioterápicos utilizados no tratamento 
é a Gencitabina, cuja fórmula estrutural 
é mostrada abaixo.

 Com relação à fórmula estrutural da 
gencitabina, podemos afirmar que:

a) Em sua estrutura encontramos as funções 
álcool, éter, amida e amina.

b) Apresenta cadeia carbônica saturada, 
heterogênea e ramificada. As funções éter, 
amida, amina e álcool estão presentes em 
sua estrutura.

c) Possui as funções orgânicas: éter, cetona, 
amina e álcool. Apresenta cadeia carbônica 
saturada e heterogênea.

d) Possui quatro heteroátomos em sua 
estrutura. Apresentando cadeia carbônica 
insaturada, ramificada e heterogênea.

33) Um dia típico de inverno em Maria da 
Fé, pequena cidade do interior de Minas 
Gerais, apresentou, nas primeiras horas 

da manhã, temperatura negativa 
de 6,85ºC. Uma amostra de ar foi 
colocada à pressão de 1,068 atm, 
em um recipiente de volume constante. 
Transportando essa amostra para Montes 
Claros também em Minas Gerais a um 
ambiente a 36,85ºC.

 Qual será a nova pressão em atm que 
essa amostra apresentará?

a) 1,24 atm.
b) 0,95 atm.
c) 1,00 atm.
d) 0,25 atm

34) Analisando os pares de estruturas e 
o tipo de isomeria presente no quadro 
abaixo podemos afirmar que:

a) Em I o par de compostos representa 
isômeros de função sendo o primeiro um 
álcool e segundo um éter.

b) Em II o par de compostos representa 
isômeros geométricos, pois possuem 
carbonos quirais em sua estrutura. 

c) Em IV o par de compostos representa 
isomeria de compensação, sendo o primeiro 
uma cetona cíclica e o segundo um enol 
também cíclico.

d) Em III os compostos representam a isomeria 
de cadeia sendo uma cadeia aberta e a outra 
cadeia fechada.

Marque o nº 1
no seu cartão de respostas.
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Biologia
35) Dos animais representados na ilustração 

abaixo, é correto afirmar que:

a) Todos são mamíferos marinhos.
b) Apenas um deles é um mamífero marinho.
c) Dois deles são mamíferos marinhos.
d) Três deles são mamíferos marinhos.

36) Sobre o mecanismo de síntese proteica, 
é correto afirmar que:

a) Os códons estão contidos na molécula de RNAm.
b) Os aminoácidos se unem através de ligações 

de hidrogênio para formar a cadeia proteica.
c) Os RNAs transportadores transportam 

aminoácidos dos ribossomos para o 
citoplasma.

d) Os RNAs mensageiros são componentes 
dos ribossomos.

37) As glândulas mamárias, salivares, 
tireoide, hipófise e sudorípara podem 
ser classificadas, respectivamente como:

a) Endócrina, endócrina, exócrina, exócrina, 
endócrina.

b) Exócrina, exócrina, endócrina, endócrina, 
exócrina.

c) Exócrina, endócrina, endócrina, endócrina, 
exócrina

d) Endócrina, endócrina, endócrina, endócrina, 
exócrina.

38) Analise as assertivas a seguir sobre o 
funcionamento dos neurônios e marque 
a opção correta:
I – Quando a membrana do neurônio recebe um 

estímulo elétrico, são abertos os canais de sódio que 
entram na célula por difusão.

II – A partir do estímulo elétrico nas membranas 
dos neurônios ocorre um processo de despolarização, 
ficando a face interna da membrana negativa e a face 
externa positiva.

III – O potencial de ação no neurônio se restringe 
apenas à região do neurônio onde ele ocorre.
a) Somente a assertiva I está correta.
b) Somente a assertiva II está correta.
c) As assertivas I e III estão corretas.
d) As assertivas II e III estão corretas.

39) Assinale a alternativa que contém a 
relação correta entre genes, cromossomos 
e DNA.

a) Genes são segmentos do DNA, e o DNA é 
componente do cromossomo.

b) Genes são segmentos dos cromossomos 
e os cromossomos são responsáveis pela 
formação do DNA.

c) Cromossomos são segmentos dos genes e 
os genes são responsáveis pela formação 
do DNA.

d) DNA é formado por cromossomos e os 
cromossomos são responsáveis pela 
formação dos genes.

40) Analise a ilustração a seguir e marque a 
alternativa que contém as estruturas do 
Sistema Nervoso Central.

Disponível em https://docplayer.com.br/docs-images/65/52703162/
images/2-2.jpg. Adaptado. Acesso em 27/04/2013.

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

41) O Jardim Botânico de Juiz de Fora, 
recém-inaugurado, precisou ser fechado 
temporariamente poucos dias após a sua 
inauguração, devido ao aparecimento de 
um espécime de onça pintada (Pantehra 
onca). Segundo a direção do jardim 
Botânico, o fechamento foi necessário 
como medida de segurança tanto para os 
visitantes quanto para o próprio animal.

 Ações de proteção ao animal precisam 
ser realizadas, considerando se tratar 
de uma espécie em risco de extinção. 
Possíveis consequências da extinção 
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da onça pintada para o ambiente, estão 
listadas a seguir. Analise-as e marque a 
opção correta
I – Aumento na população de espécies vegetais 

no ambiente.
II – Diminuição da população de espécies herbí-

voras como as capivaras.
III – Aumento da população de pequenos preda-

dores no ambiente.
a) As assertivas I e II estão corretas.
b) As assertivas II e III estão corretas.
c) Apenas a assertiva III está correta.
d) Todas as assertivas estão corretas.

42) A ilustração abaixo representa as três classes 
dos grupos dos Anelídeos. Os números 1, 2 
e 3 correspondem respectivamente a:

Disponível em https://www.cienciasresumos.com.br/wp-content/
uploads/2019/04/anel%C3%ADdeos-exemplos.jpg. Adaptado. 

Acesso em 28/04/2019
a) Oligochaeta, Polychaeta, Hirudinea.
b) Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinea.
c) Hirudinea, Polychaeta, Oligochaeta.
d) Oligochaeta, Hirudinea, Polychaeta.

43) Analise as assertivas a seguir sobre 
genoma e proteoma e marque a opção 
correta.
I - O proteoma de um neurônio é o mesmo que de 

um linfócito.
II - O genoma de uma célula do fígado é o mesmo 

que de uma célula do coração.
III - O proteoma de uma célula qualquer é depen-

dente de estímulos externos.
IV - O genoma de uma célula qualquer é depen-

dente de estímulos externos.
a) As assertivas I e II estão corretas.
b) As assertivas I e III estão corretas.
c) As assertivas II e III estão corretas.
d) As assertivas II e IV estão corretas.

44) Sobre o mecanismo do crossing over é 
correto afirmar que:

a) É a troca de segmentos entre cromátides 
irmãs de cromossomos não homólogos.

b) É a troca de segmentos entre 
cromátides irmãs de cromossomos 
homólogos.

c) É a troca de segmentos entre cromátides 
não irmãs de cromossomos não homólogos.

d) É a troca de segmentos entre cromátides não 
irmãs de cromossomos homólogos.

45) Assinale a alternativa que contém uma 
característica exclusiva dos vírus que os 
diferencia dos outros seres vivos.

a) São acelulares.
b) São parasitas intracelulares obrigatórios.
c) Não possuem membrana nuclear.
d) São seres procariontes.

46) Analise as assertivas a seguir sobre as 
Pteridófitas e marque a opção correta.
I – Samambaias e avencas são representantes do 

grupo.
II – Não possuem vasos condutores.
III – Apresentam alternância de gerações com fase 

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

47)  Um determinado pac iente  fo i 
diagnosticado com infecção por Ascaris 
lumbricoides .  O exame de sangue 
desse paciente deverá ser encontrado 
principalmente um maior número da 
seguinte célula.

a) Eosinófilo.
b) Monócito.
c) Mastócito.
d) Basófilo.

48) Assinale alternativa que corresponde à 
ação correta dos hormônios.

a) A produção da calcitonina pela tireoide 
aumenta a concentração de cálcio no 
sangue.

b) A produção de insulina pelas células 
pancreáticas aumenta a capacidade de 
captação de glicose pelas células do 
organismo.

c) A produção da ocitocina pelo hipotálamo 
diminui as contrações uterinas.

d) A produção do TSH pela hipófise diminui o 
metabolismo celular.
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49) Na pequena circulação, o sangue 
vai do coração até os pulmões para 
serem reoxigenados. A volta do 

sangue rico em oxigênio para o coração 
ocorre através:

a) Das veias pulmonares.
b) Das artérias pulmonares.
c) Das veias cavas superior e inferior.
d) Da artéria aorta.

50) O equilíbrio gênico ou equilíbrio de 
Hardy-Weinberg é uma situação existente 
em uma determinada população que 
se caracteriza pela inexistência de 
mudanças nas frequências gênicas e 
genotípicas ao longo das gerações. No 
entanto, para que esse equilíbrio ocorra, 
é necessária uma condição existente na 
população. Assinale a alternativa que 
contém essa condição.

a) População grande e de reprodução aleatória.
b) População grande e que permita a ocorrência 

de migração e fluxo gênico.
c) População pequena e que permita a 

ocorrência de seleção.
d) População pequena e que permita a 

ocorrência da deriva genética.

51) Cerca de 9 mil passageiros e tripulantes 
do navio MSC Seaview tiveram que ser 
vacinados contra o sarampo no último 
mês de fevereiro no Porto de Santos, 
no litoral paulista. A necessidade de 
imunização em caráter de urgência surgiu 
após tripulantes terem contraído a doença. 
Exames realizados pelo Instituto Adolfo 
Lutz confirmaram que seis funcionários 
do transatlântico foram infectados.

 Sobre a doença citada no texto acima, 
é correto afirmar que a provável causa 
dessa contaminação no navio foi:

a) O contato dos passageiros com gotículas de 
nariz ou boca de pessoas infectadas pelo 
vírus causador do sarampo.

b) Relação sexual feita com pessoas infectadas, 
uma vez que o sarampo é uma doença 
sexualmente transmissível.

c) Falta de higienização dos alimentos 
supostamente contaminados pela bactéria 
causadora do sarampo.

d) O contato dos passageiros com gotículas de 
nariz ou boca de pessoas infectadas pela 
bactéria causadora do sarampo.

52) 
A barragem de rejeitos de minério radioativo da 

INB (Indústrias Nucleares do Brasil) em Caldas (MG) 
não é utilizada desde meados dos anos 1990 e não tem 
atestado de estabilidade válido. A despeito do potencial 
dano em caso de vazamento ou rompimento da estrutu-
ra, uma solução rápida para dar fim à barragem é algo 
considerado inviável. O processo de desativação deve 
consumir US$ 500 milhões em investimentos (ou cerca 
R$ 1,9 bilhão) e levar 40 anos de trabalho. 

  Fonte:https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2019/03/25/barragem-radioativa-em-mg custara-us-

500-mi-em-40-anos-para-ser-desativada.htm?cmpid=copiaecola. 
Acesso em 01/04/2019

 O rompimento dessa barragem pode levar 
a poluição com materiais radioativos. A 
partir das informações acima, analise as 
assertivas a seguir e marque a opção 
correta:
I – O rompimento da barragem pode causar muta-

ções genética e dar origem a doenças como o câncer 
nos indivíduos expostos à radiação. 

II – O rompimento da barragem pode causar muta-
ções genéticas nos indivíduos expostos à radiação, mas 
não são capazes de comprometer seus descendentes.

III – Os materiais radioativos liberados pelo rom-
pimento da barragem podem alcançar a vegetação e 
contaminar as frutas e verduras, que se ingeridas afetam 
também a saúde humana.
a) As assertivas I e II estão corretas.
b) As assertivas I e III estão corretas.
c) As assertivas II e III estão corretas
d) Todas as assertivas estão corretas.

53) Sobre a ilustração a seguir, é correto 
afirmar que:

Disponível em: https://www.infoescola.com/wp-content/
uploads/2018/02/Clipboard01-631.jpg. Adaptado. Acesso em 

04/04/2019
a) Trata-se de uma célula eucarionte animal 

e a função da estrutura de número 1 é a 
digestão intracelular.
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b) Trata-se de uma célula eucarionte vegetal e 
a função da estrutura de número 2 é realizar 
a fotossíntese.

c) Trata-se uma célula eucarionte vegetal e a 
função da estrutura de número 3 é realizar 
a fotossíntese.

d) Trata-se de uma célula procarionte e a 
função da estrutura de número 4 é fornecer 
ATP.

54) Sobre os hormônios sexuais e seu local 
de síntese é correto afirmar que:

a) Os estrógenos são produzidos pela 
hipófise.

b) O FSH é produzido pelos folículos ovarianos.
c) O hormônio luteinizante é produzido pelo 

útero.
d) A progesterona é produzida pelo corpo 

lúteo.

55) Assinale as assertivas abaixo sobre os 
fungos e marque a opção correta:
I – São organismos procariontes.
II – São exclusivamente terrestres.
III – Possuem reprodução sexuada e assexuada.

a) Apenas a assertiva I está correta.
b) Apenas a assertiva II está correta.
c) Apenas a assertiva III está correta.
d) Todas as assertivas estão incorretas.

56) Assinale a alternativa que contém uma 
característica correta sobre as aves:

a) Possui coração tricavitário.
b) São animais homeotermos.
c) Elimina uréia junto com as fezes.
d) Machos possuem um pênis não funcional.

57) Sobre o mecanismo de fermentação, é 
correto afirmar que:

a) É um processo que depende da presença 
de oxigênio.

b) É realizada na matriz mitocondrial.
c) Degrada o piruvato e obtém como produto o 

ácido lático ou álcool etílico.
d) Não utiliza a glicose como substrato.

58) A ilustração a seguir representa 
o ciclo de vida de um:

Disponível em https://www.sobiologia.com.br/figuras/Reinos2/
reprodusexuada.gif. Acesso em 28/04/2019.

a) Porífero.
b) Cnidário.
c) Fungo.
d) Platelminto.

59) O nome do mecanismo representado na 
ilustração a seguir, os números 1, 2 e 3, 
correspondem respectivamente à:

Fonte: Sônia Lopes e Sergio Rosso, Bio. Vol.1, Unid.2, 
pag. 246. Adaptado.

a) Fotofosforilação cíclica, Clorofila P700, 
Citocromo, Ciclo de Calvin.

b) Fotofosforilação acíclica, Clorofila P680, 
NADPH, Ciclo de Krebs.

c) Fotofosforilação acíclica, Clorofila P700, 
Citocromo, Ciclo de Krebs.

d) Fotofosforilação cíclica, Clorofila P680, 
Complexo ATP sintase, Ciclo de Calvin.
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Geografia
60) 

Reforma agrária é um projeto de países desen-
volvidos; não é “coisa de esquerda”, não é partidária, 
mas é uma reorganização da estrutura fundiária que 
quase todos os países desenvolvidos já fizeram para 
minimizar desigualdades sociais e étnico-raciais e 
distribuir terras improdutivas. Mais de quarenta 
países já experimentaram projetos de redistribuição 
da posse da terra (...) – e nenhum deles permane-
ceu o mesmo depois disso. Quase a metade – 46% 
– das terras brasileiras estão nas mãos de grandes 
latifundiários que não produzem comida, mas pro-
dutos de exportação, PIB e acumulação de riquezas. 
Impossível haver segurança alimentar e nutricional 
e desenvolvimento socioeconômico onde há alta 
concentração de renda e desigualdades sociais. Sem 
abrir mão de privilégios jamais chegaremos a um 
desenvolvimento social pleno.

AZEVEDO, Elaine de. Agrotóxico não faz mal. A agricultura 
convencional é a responsável pelo aumento da longevidade e 

diminuição da fome no mundo. Disponível em: <http://twixar.
me/v2VK>. Acesso em: 19 abr. 2019.

 A reforma agrária contribui para a 
segurança alimentar quando

a) aumenta o total de impostos arrecadados 
com a atividade rural, que são revertidos em 
obras públicas.

b) favorece a liberação de mão de obra para 
outros setores da economia, aumentando a 
taxa de emprego.

c) impede a continuidade do êxodo rural ao 
garantir a geração de empregos nas grandes 
propriedades.

d) proporciona o acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, o que é um direito 
de todos.

61) 
Nos últimos meses, o início da construção de 

um aeroporto para receber voos internacionais em 
Chinchero, no sudeste do Peru, despertou preocu-
pação por potenciais danos aos sítios arqueológicos 
da região. A 3.762 metros de altitude, Chinchero 
abrigou um estado real inca no século XV e é pa-
trimônio mundial da humanidade. Após o início 
das obras, cerca de 200 arqueólogos, antropólogos, 
historiadores do Peru e de outros países encami-
nharam ao presidente peruano, Martín Vizcarra, 
uma carta solicitando a realocação do aeroporto. 
A carta foi acompanhada de um abaixo-assinado 
subscrito por mais de 3.400 pessoas até meados 
de fevereiro. 

“Corremos o risco de fazer o que os espanhóis 
não conseguiram: destruir tudo”, disse à Science a 
historiadora peruana Mónica Ricketts, da Universidade 
Temple, nos Estados Unidos.
Disponível em: <http://twixar.me/7JRK>. Acesso em: 14 abr. 2019.

 A construção desse aeroporto poderá 
contribuir com a destruição dos sítios 
arqueológicos porque

a) facilitará o escoamento das reservas de ouro. 
b) aumentará sobremaneira o número de 

turistas.
c) incentivará a exploração dos sítios dos 

astecas.
d) provocará abalos sísmicos no entorno da 

região.

62)

Disponível em: <http://twixar.me/BJRK>. Acesso em: 10 abr. 2019.

O polo Norte magnético, para onde aponta a agu-
lha das bússolas, vem migrando mais rapidamente do 
que o esperado nos últimos anos, do Canadá para a 
Sibéria, na Rússia. O deslocamento acelerado obrigou 
os especialistas no tema a atualizar o modelo magné-
tico mundial (WMM) no início de fevereiro, quase 
um ano antes do planejado. Desenvolvido em 1965 
pelo Centro Nacional de Dados Geofísicos (NGDC) 
dos Estados Unidos e pelo British Geological Survey 
(BGS), no Reino Unido, o modelo é ajustado uma 
vez a cada cinco anos. A próxima atualização era 
esperada para o final de 2019, com o lançamento do 
WMM2020. 
Disponível em: <http://twixar.me/BJRK>. Acesso em: 10 abr. 2019.
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 O movimento do polo magnético afeta a 
navegação, principalmente, no

a) Oceano Ártico.
b) Mar das Caraíbas.
c) Continente Meridional.
d) Trópico de Capricórnio.

63) 
O Brasil não é conhecido por terremotos de grande 

poder de destruição. Não faz muito tempo, era comum 
se ouvir que o país é abençoado por estar livre de sis-
mos. Os tremores detectados nos últimos anos, como 
o que afetou em 2015 Mariana, em Minas Gerais, 
indicam que isso não é verdade. Os terremotos no 
Brasil são de baixa a média magnitude, assim como 
os do centro-leste dos Estados Unidos e do interior da 
Austrália. 
Disponível em: <http://twixar.me/XJRK>. Acesso em: 12 abr. 2019.

 Os terremotos, no Brasil, são de baixa e 
média magnitude porque

a) têm origem próximo a superfície.
b) se propagam na direção norte-sul.
c) se propagam no manto inferior da Terra.
d) resistem à dureza das rochas metamórficas.

64) A parcela do PIB investida na Educação

PIB DOS PAÍSES EM DOLARES CORRENTE.
Disponível em: <http://twixar.me/JJRK>. 

Acesso em: 12 abr. 2019. Adaptado.

 As informações da figura anterior 
colocam o Brasil em situação 
análoga à  de países mais 
desenvolvidos. Mas, os resultados na 
educação não são semelhantes porque

a) a Proposta de Emenda Constitucional 341 
estabeleceu a diminuição dos gastos com 
educação básica e superior.

b) foi extinto o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação.

c) o número de alunos existentes no Brasil é 
maior que o número de alunos na maioria 
dos países desenvolvidos.

d) o crescimento demográfico anormal das 
últimas décadas elevou o número de 
crianças que estão fora da escola.

65) 
Observando o passado e o que está em andamento, 

parece certo que as tecnologias baseadas na mecânica 
e na química, que pressupõem homogeneidade e ex-
tensão de cultivos, têm uma vida útil bem mais curta 
na Amazônia do que em outras regiões do Brasil e do 
mundo. E, considerando a fragilidade dos solos da 
região, essas tecnologias impõem dificuldades enor-
mes de regeneração ecológica. A grande agricultura 
na Amazônia traz consigo um risco social de longo 
prazo que, não obstante os avisos, teimamos em não 
avaliar corretamente.
Disponível em: <http://twixar.me/dJRK>. Acesso em: 14 abr. 2019.

 O uso de tecnologias e da prática da 
monocultura na Amazônia traz riscos 
devido à

a) baixa fertilidade natural dos solos e a grande 
diversidade dos solos.

b) predominância de solos calcários com a 
camada superficial profunda.

c) prática do desmatamento durante o período 
chuvoso, de maio a setembro.

d) predominância da rotação de culturas em 
terrenos utilizando a técnica de terraços.

Marque o nº 1
no seu cartão de respostas.
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História
66) O quadro de Leonardo da Vinci revela 

uma das facetas do grande artista do 
Renascimento que, durante a vida, 
transformou sua experiência de mundo 
em arte, sempre pronto a inovar.

 Foram características deste movimento: 
a) Misticismo e tentativas de reinterpretar o 

cristianismo. 
b) Teocentrismo e recuperação de línguas 

clássicas (latim e grego). 
c) Individualismo e utilização de novos recursos 

como a perspectiva no desenho e na pintura. 
d) Racionalismo e críticas ao período conhecido 

como Antiguidade Clássica. 

67) Muitos pensadores que viveram nos 
séculos XVII e XVIII acreditavam que 
a razão poderia iluminar o mundo e 
os seres humanos. Iluminar, nesse 
caso, tem o sentido de explicar, de 
“fazer compreender”, abrir a mente a 
novas ideias. Esses pensadores foram 
chamados de iluministas e o movimento 
que eles criaram recebeu o nome de 
Iluminismo ou Filosofia da Luzes.

 São características do Iluminismo, 
EXCETO:

a) Busca de um cristianismo sem dogmas, 
sem revelação divina, sem mistérios e, 
sobretudo, sem milagres.

b) Inviolabilidade das leis da natureza: exclusão 
de qualquer intervenção sobrenatural (a 
natureza é movida por uma regularidade 
pontual e racional).

c)  A razão como supremo cr i tér io de 
valor e de análise do real (o direito e 
as instituições não devem mais seguir 
preceitos supostamente divinos, mas 
humanos e racionais).

d) Pessimismo,  crendo que o progresso do 
homem reside no teocentrismo.

68) 
Na década de 1990, os movimentos sociais campo-

neses e as ONGs tiveram destaque, ao lado de outros 
sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos 
movimentos sociais vem construindo lentamente um 
conjunto de práticas democráticas no interior das es-
colas, das comunidades, dos grupos organizados e na 
interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o 
confronto e o conflito têm sido os motores no processo 
de construção democrática.

SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: 
participação e possibilidades das práticas democráticas. 

Disponível em: http://www.ces.uc.pt. Acesso em: 30 abr. 2010 
(adaptado).

 Segundo o texto, os movimentos 
sociais contribuem para o processo de 
construção democrática, porque:

a) determinam o papel do Estado nas 
transformações socioeconômicas.

b) aumentam o clima de tensão social na 
sociedade civil e privilegiam determinadas 
parcelas da sociedade em detrimento das 
demais.

c) propiciam a adoção de valores éticos pelos 
órgãos do Estado, excluindo os valores 
morais.

d) contribuem para a conscientização e 
mobilização da sociedade em torno de 
determinados temas e demandas. 

69)
Nós nos recusamos a acreditar que o banco da 

justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que 
há capitais insuficientes de oportunidade nesta nação. 
Assim nós viemos trocar este cheque, um cheque que 
nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade 
e a segurança da justiça.

KING Jr., M. L. Eu tenho um sonho, 28 ago. 1963. Disponível 
em: www.palmares.gov.br. Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado).

 Na década de 1950, a população negra  
no sul dos Estados Unidos se mobilizou, 
tendo a liderança de Martin Luther 
King  lutando pelo atendimento de  
reivindicações como: 
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Marque o nº 1
no seu cartão de respostas.

a) a supremacia das instituições religiosas em 
meio à comunidade negra sulista.

b) a incorporação dos negros no mercado de 
trabalho assalariado, imediatamente após a 
abolição da escravidão.

c) a imposição da cultura negra como 
representante do modo de vida americano.

d)  movimento em defesa dos direitos civis da 
população negra estadunidense na década 
de 1960.

70) 
Até que ponto, a partir de posturas e interesses 

diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram 
a cena política nacional na Primeira República? A 
união de ambas foi um traço fundamental, mas que 
não conta toda a história do período. A união foi feita 
com a preponderância de uma ou de outra das duas 
frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um 
grande desacerto final.

FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EdUSP, 2004 
(adaptado).

 Embora essa aliança não explique os 
traços da República Velha como um todo, 
é importante perceber que:

a) Essa união era fruto da consolidação do 
poder econômico paulista , oriundo do café 
e do poder político mineiro, devido ao seu 
maior eleitorado no país.

b) O desacerto final a que o texto se refere seria 
a implantação da Política das Salvações por 
Júlio Prestes.

c) A aliança entre mineiros e paulistas 
impossibilitou o destaque de políticos de 
outros estados no período .

d) A excessiva preocupação com a lavoura, 
inviabil izou por completo, quaisquer 
tentativas de industrialização no período.

71) Leia atentamente o texto a seguir:
Tendo encarado a besta do passado olho 

no olho, tendo pedido e recebido perdão e 
tendo feito correções, viremos agora a página – não 
para esquecê-lo, mas para não deixá-lo aprisionar-nos 
para sempre.

Avancemos em direção a um futuro glorioso de 
uma nova sociedade sul-africana, em que as pessoas 
valham não em razão de irrelevâncias biológicas ou 
de outros estranhos atributos, mas porque são pessoas 
de valor infinito criadas à imagem de Deus.

Desmond Tutu, no encerramento da Comissão da Verdade na 
África do Sul. Disponível em: http://td.camara.leg.br. Acesso em 

17 dez. 2012 (adaptado).
 O texto transcreve a fala do bispo negro 

sul africano Desmond Tutu, de confissão 
anglicana e principal articulador – 
depois de Nelson Mandela – do fim do 
apartheid. Este regime segregacionista, 
instituído em 1948 e suprimido em 
1994, estabeleceu direitos políticos 
diferenciados para os quatro grupos 
étnicos em que a população da África 
do Sul foi classificada: brancos (minoria 
dominante política e economicamente), 
indianos, mestiços e negros. 

 No texto, relaciona-se à consolidação da 
democracia na África do Sul à superação 
de um legado:

a) integralista, que favorecia a cooptação de 
dissidentes políticos.

b) fascista, que bloqueava o diálogo com os 
movimentos sociais.

c) racista,   que impedia a universalização da 
cidadania.

d) estagnacionista, que disseminava a 
pauperização social.
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Matemática

Rascunho72) Um restaurante oferece sempre, de 
segunda a domingo, um único tipo de 
menu por dia, sem repetir, a ser escolhido 
dentre as opções: vegetariano, japonês, 
árabe, frutos do mar, feijoada, galeto 
e churrasco. A direção do restaurante 
impõe que no domingo seja ofertado 
churrasco e que bacalhoada não pode 
ser oferecida na quinta feira. Nestas 
condições, o número de modos de 
composição do cardápio do restaurante, 
por semana, é:

a) 600.
b) 680.  
c) 720.
d) 740.
                 

73) Em um losango é tal que uma diagonal é 
o dobro da outra. Se a área deste losango 
mede 45 m2, então, seu lado, em metros, 
mede 

a) 30.
b) 15/2.
c) 15.
d) 15/4.                      

74) Se ,1,32 −=+ icomi  é uma das raízes 
da equação 2x2 + px + q = 0 onde p e q  
são números reais, então o valor de q é:  

a) -13.
b) 13.
c) 26.
d) 52.

75) Se x e y são números inteiros, então o 
número de pares (x,y) que verificam a 
relação x4y4 - 10x2y2 + 9 = 0 é igual a:   

a) 3.
b) 8.
c) 12.
d) 16.
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Rascunho76) Sabe-se que log2 m  + log2 n  >6 e 

m  + n  > 2 mn. Então o menor valor da 
soma m + n é:

––

a) 16.

b) 8 2 .
c) 8.

d) 2 6 .
       

      

77) Se 5
1

2

=





 +

x
x   e x > 0 então 

3
3 1

x
x +  é 

igual a:

a) 54− .

b) 54 .

c) 55 .

d) 52 .

78) As notas de uma avaliação de Anatomia 
em uma turma com dez alunos foram: 
8,1,6,4,10,2,9,4,7 e 5. Com a intenção 
de aumentar a média das notas, foi 
acrescentada em cada uma delas 20% 
da mediana das notas iniciais. Após 
esse incremento, a nova média das notas 
passou a ser um número entre:

a) 6,9 e 7,2.
b) 6,5 e 6,8.
c) 6,1 e 6,4.
d) 5,7 e 6. 

79) Num cilindro reto, cuja altura é igual ao 
diâmetro da base, a área de uma seção 
perpendicular às bases contendo os seus 
centros, é 196 m2. Então, a área lateral 
desse cilindro, em m2, é 

a) 28p.
b) 49p.
c) 98p.
d) 196p.
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PROVA : 1

PORTUGUÊS FÍSICA BIOLOGIA GEOGRAFIA

1 C 19 A 35 D 60 D

2 A 20 C 36 A 61 B

3 D 21 D 37 B 62 A

4 C 22 D 38 A 63 A

5 D 23 A 39 A 64 C

6 C 24 B 40 A 65 A

7 B 25 C 41 C HISTÓRIA

8 A 26 A 42 A 66 C

9 A QUÍMICA 43 C 67 D

10 B 27 D 44 D 68 D

INGLÊS 28 D 45 A 69 D

11 A 29 C 46 B 70 A

12 B 30 A 47 A 71 C

13 C 31 C 48 B MATEMÁTICA

14 B 32 A 49 A 72 A

15 B 33 A 50 A 73 B

16 C 34 D 51 A 74 C

17 D 52 B 75 C

18 C 53 B 76 A

54 D 77 D

55 C 78 B

56 B 79 D

57 C

58 B

59 A
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