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LINGUAGENS E CÓDIGOS – LÍNGUA PORTUGUESA 
Analise a tirinha de Calvin e Haroldo, de Bill Watterson, para responder as questões de 1 a 3. 

 
QUESTÃO 01  

Assinale a alternativa que melhor expresse o propósito de 
humor da tirinha de Calvin e Haroldo: 
a) A linguagem verbal não contribui para o entendimento da 

tirinha, pois todo impacto de humor está na expressão 
dos personagens. 

b) O humor da tirinha está no fato de uma criança ter tanto 
conhecimento de astronomia.  

c) O que dá o tom de humor na tirinha é Calvin desenvolver 
um diálogo sério sobre o fim do mundo, mas com a 
verdadeira intenção de livrar-se da obrigação de fazer o 
dever de casa. 

d) O humor está no fato de Haroldo opor-se às ideias de 
Calvin. 

e) O propósito de humor da tirinha está no medo que Calvin 
demonstra sobre o fim do mundo. 

QUESTÃO 02  

Com referência à frase do segundo quadrinho... ”cometas 
são arautos do juízo final.”, assinale a alternativa que indica 
o real significado da palavra grifada. 
a) Companheiros 
b) Mensageiros 
c) Submissos 
d) Estrelas 
e) Juízes 

QUESTÃO 03  

Com referência ao diálogo de Calvin com Haroldo podemos 
dizer que se trata, quanto aos tipos de coerência, de uma: 
a) Incoerência sintática 
b) Incoerência semântica 
c) Incoerência pragmática 
d) Incoerência temática 
e) Incoerência estilística 

 Leia e analise o poema abaixo para responder às questões 4 a 6. 

Amor é fogo que arde sem se ver 
 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 

 

É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 

É cuidar que se ganha em se perder; 
 

É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade. 

 

Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
Luís de Camões 

QUESTÃO 04  

Assinale a alternativa que indica corretamente o gênero 
literário do texto acima: 
a) Teatral 
b) Dramático 
c) Épico 
d) Narrativo 
e) Lírico 

QUESTÃO 05  

Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem 
usada nos onze primeiros versos: 
a) Metonímia 
b) Antítese 
c) Catacrese 
d) Paradoxo 
e) Eufemismo 

QUESTÃO 06  

Sobre o poema de Camões, é correto afirmar que é: 
a) Um Epitáfio 
b) Um Acróstico 
c) Um Soneto 
d) Uma Écloga 
e) Uma Madrigal 

QUESTÃO 07  

Analise o fragmento a seguir e assinale a alternativa que 
indique a tipologia textual à qual pertence: 
...”Divide-se a subida da serra em quatro planos 
uniformes de dois quilômetros cada um. Para uma 
tração, empregou-se um sistema adotado em algumas 
minas de carvão da Inglaterra. Máquinas fixas de grande 
força recolhem e soltam um cabo fortíssimo, feito de fios 
de aço retorcidos. Presos às duas pontas desse cabo 
giram dois trens: um sobe, outro desce. A agulha de um 
odômetro indica com exatidão matemática o lugar do 
plano em que se acha o trem, indica o momento de 
encontro de ambos eles. Um brake de força 
extraordinária permite suspender-se a marcha quase 
instantaneamente, e um aparelho elétrico põe os trens 
em comunicação imediata com as respectivas máquinas 
fixas. O cabo, resfriado ao sair por um filete de água, 
corre sobre roldanas que se revolvem veniginosas, com 
um ruído monótono, metálico, por vezes fome, por vezes 
muito suave”. 

(Fragmento da obra A Carne de Julio Ribeiro) 
a) Prescrição 
b) Narração 
c) Dissertação 
d) Injunção 
e) Descrição  
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QUESTÃO 08  

Assinale a alternativa na qual as palavras completam, 
corretamente, os espaços das frases abaixo. 
O _____________ sinfônico teve a regência do maestro 
João Carlos Martins. 
Não foi autorizada a __________ dos direitos autorais. 
Os ____________ azuis do metrô são preferenciais para 
idosos e gestantes. 
Meu pai está passando ______. 
a) Conserto – cessão – assentos – mau. 
b) Concerto – seção – acentos – mal 
c) Concerto – cessão – assentos – mal 
d) Conserto – sessão – acentos – mau 
e) Conserto – seção – acentos - mau 

QUESTÃO 09  

Assinale a alternativa que apresenta uma Locução Adverbial 
de Tempo: 
a) Ela havia feito o exame no mês passado. 
b) Eles chegarão em breve. 
c) Ele foi obrigado a voltar, visto que esqueceu as chaves. 
d) Nos hospedamos em frente ao mar. 
e) Precisamos ter respeito para com os mais velhos. 

QUESTÃO 10  

Relacione as colunas de acordo com a classificação das 
orações coordenadas e assinale a alternativa correta: 

I. Oração coordenada sindética explicativa. 
 

II.  Oração coordenada sindética adversativa. 
 

III. Oração coordenada sindética aditiva. 
 

IV. Oração coordenada sindética  alternativa 
 

(     )  Discutimos várias possibilidades e encontramos várias 
oportunidades 

(     )  Estas diligências torpes, porém, foram vantajosas para 
mim.  

(     )  Responda agora ou cale-se para sempre. 
(     )  João devia estar cansado, porque trabalhou o dia inteiro.  

a) III  -   II   -   IV   -  I 
b) II   -   IV   -   I   -   III 
c) III   -  I   -   II   -   IV 
d) IV   -   II   -   I   -   III 
e) I   -   II   -   III   -   IV 

QUESTÃO 11  

Assinale a alternativa em que as palavras estão 
corretamente empregadas na frase: 
a) Ela está muito anciosa com a proximidade do casamento. 
b) Não venha pertubar o meu sono. 
c) Ela agiu com muita discrição. 
d) Compre os lenços umidecidos. 
e) O cumprimento de um cordão de DNA na célula é de 

aproximadamente 10-7 m. 

QUESTÃO 12  

Assinale a alternativa em que a palavra deva ser 
necessariamente acentuada: 
a) Ideia 
b) Heroico 
c) Heroi 
d) Feiura 
e) Perdoo 

QUESTÃO 13  

Assinale a alternativa em que a letra “x” apresenta não um, 
mas dois fonemas: 
a) Táxi 

b) Lixo 

c) Executivo 

d) Exemplo 

e) Próximo 

QUESTÃO 14  

Assinale a única alternativa em que a frase está 
corretamente escrita: 
a) As razões porque não aceito isto são muitas. 
b) As razões porquê não aceito isto são muitas. 
c) As razões por que não aceito isto são muitas. 
d) As razões por quê não aceito isto são muitas. 
e) Nenhuma das anteriores. 

QUESTÃO 15  

Assinale a alternativa em que a divisão silábica está 
errada: 
a) Empreendedor = em-pre-en-de-dor 
b) Cooperar= Coo-pe-rar 
c)  Álcool= ál-co-ol 
d)  Cafeeira= ca-fe-ei-ra 
e)  Friíssimo= fri-ís-si-mo 

QUESTÃO 16  

Assinale a alternativa que apresenta uma oração 
subordinada adverbial condicional: 
a) Viajarei para o Nordeste, desde que você me 

acompanhe. 
b) Desde que o conheci, me apaixonei. 
c) Valéria está feliz porque começou a namorar. 
d) Estou poupando, a fim de viajar no final de ano. 
e) Ana era mais paciente que seu irmão. 

QUESTÃO 17  

Qual das palavras a seguir faz plural como navegações: 
a) Órgão. 
b) Benção 
c) Limão 
d) Alemão 
e) Guardião. 

QUESTÃO 18  

Qual a função sintática dos termos assinalados por 
aspas: 
“O musical”, que trata da vida de Charles Chaplin, foi 
“excelente”. 
a) Objeto indireto - adjunto adverbial. 
b) Sujeito - predicativo do objeto. 
c) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.  
d) Sujeito - predicativo do sujeito. 
e) Objeto direto – adjunto adnominal 

QUESTÃO 19  

Precisa-se de babá para finais de semana. 
Nesta oração o tipo de sujeito é: 
a) indeterminado 
b) composto 
c) simples 
d) oração sem sujeito 
e) Nenhuma das anteriores 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que apresenta a figura de 
linguagem catacrese: 
a) Hoje choveu canivete. 
b) Na verdade, ela é uma pobre mulher rica. 
c) O céu está sorrindo 
d) Estou morrendo de fome. 
e) Estava tão bem vestido, mas a manga da camisa 

estava suja. 
 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - LÓGICA 

QUESTÃO 21  

O gráfico da função real quadrática f(x) = ax
2
 + bx + c 

tem sua representação geométrica destacada a seguir. 
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Sobre esse gráfico faz-se as seguintes proposições: 
01) O gráfico possui dois zeros reais iguais; 
02) Sobre os valores de a, b e c, tem-se a < 0, b < 0 e c < 0.  
04) Seu ponto de máximo tem abscissa negativa e ordenada 
positiva; 
08) Sobre o valor de seu discriminante, tem-se Δ > 0; 
16) Seu desenho representa uma semi elipse, ou seja, a 
parte de uma figura oval.  
Com base na situação exposta no enunciado, dê a soma 
da(s) proposição(ões) correta(s). 
a) 03 
b) 07  
c) 14 
d) 15 
e) 31 

QUESTÃO 22  

Considere uma função afim, cuja lei de formação é expressa 
por y = f(x) = ax + b. Sobre esta função, é correto afirmar 
que:  
a) a monotonicidade dessa função é crescente, pois sua 

taxa de variação média é positiva.  
b) o gráfico da função obrigatoriamente passa pelo ponto 

(0,0).  
c)  o gráfico da função é uma parábola com a concavidade 

para cima, pois seu coeficiente principal a é positivo. 
d)  o gráfico da função passa, obrigatoriamente, por dois 

pontos de abscissa diferentes e ordenadas iguais.  
e) a taxa de variação média da função não depende dos 

pontos utilizados para cálculos, pois as variáveis y e x 
são diretamente proporcionais para quaisquer valores de 
a e b. 

QUESTÃO 23  

Lidar com a precificação das coisas que se produz não é 
fácil. Sua dificuldade está, dentre outros fatores, de se 
colocar um preço alto demais e o cliente não querer pagar 
ou se colocar um preço baixo, não rendendo o lucro 
esperado para o trabalho. 
Essa é a dúvida do dono de uma padaria que começou a 
confeccionar pães caseiros, onde sua maior dúvida é 
saber como calcular preço de venda desse novo produto. 
Então, ele contabilizou os custos em função da quantidade 
produzida e esboçou o seguinte gráfico: 
 

 

O gráfico anterior representa uma função do tipo y = ax + 
b e representa o custo unitário de produção do pão 
caseiro em função da quantidade mensal produzida. Para 
que esse custo unitário seja R$ 3,00, a produção mensal 
deve ser igual a: 
a) 1200  
b) 1210  
c) 1220 
d) 1230 
e) 1240 

QUESTÃO 24  

Se x = 
3


, com cos x ≠ 0, então a expressão sec

2 
x - tg

2 
x 

é igual a : 
a) 0 

b) 
8

3
 

c) 
4

3
 

d) 
2

3
 

e) 1 

QUESTÃO 25 

Os Observatórios Astronômicos do Morro Santana e da 
UFRGS são dois dos observatórios astronômicos mais 
importantes do Brasil, encontrando-se no Rio Grande do 
Sul e administrados pela UFRGS, ambos na cidade de 
Porto Alegre. 
Periodicamente um balão-sonda de gás hélio é lançado 
para medir parâmetros atmosféricos. 
Dos dois observatórios, localizados nos pontos A e B, é 
possível enxergar um balão-sonda no ponto T, sob os 

ângulos BÂT = 45° e A T = 60°, conforme é mostrado na 

figura a seguir. 

 
Desprezando-se a curvatura da Terra, se 14 km separam 
os dois observatórios, a altura h, em quilômetros, do 
balão-sonda, é de  

a) 31530  

b) 31530   

c) 3721  

d) 3721  

e) 31545   

QUESTÃO 26  

Dada a equação, o valor de x é   

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A3o_meteorol%C3%B3gico
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a) 3  

b)  

c)  

d)  

e) Impossível de se calcular no conjunto dos números reais. 

QUESTÃO 27  

Em um espetáculo de matemágica, a seguinte adivinhação 
foi feita a um espectador e voluntário: “Pense em um 
número e some 5. Imediatamente multiplique o resultado por 
2 e depois subtraia 4. Então, divida por 2 e subtraia o 
número que pensou inicialmente. Agora eu vou adivinhar o 
quanto deu!” E impressionado, o espectador escutou o 
matemágico acertar o resultado. Qual foi a resposta dita 
pelo matemágico? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) Impossível de se calcular 

QUESTÃO 28  

O urbanista de uma cidade está planejando a 
construção de uma praça em homenagem ao seu 
padroeiro. Essa praça será construída sobre um terreno 
de 180 m

2
. A ideia é de se ter um jardim central de 4 m 

x 7 m e, em volta do jardim, uma calçada de largura x, 
conforme a figura abaixo: 

 
Qual é o valor de x, em metros?  
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

QUESTÃO 29  

Uma empresa de sabão em pó vai lançar um novo 
produto, que promete revolucionar o rendimento de 
lavagens de roupa. O produto será embalado numa 
caixa de papelão em formato de um paralelepípedo, com 
dimensões de 18 cm x 7 cm x 12 cm. Quantos cm

2 
de 

papelão são necessários para se fabricar completamente 
uma dessas caixas?  
a) 74 cm

2
 

b) 1512 cm
2
 

c) 426 cm
2
 

d) 632 cm
2
 

e) 852 cm
2
 

QUESTÃO 30  

O valor de 2018
2
 – 2017

2
, é  

a) 35 
b) 4.035 
c) 2.035 

d) 4.005 
e) 4.055 
 

Leia o texto abaixo para responder as questões de 31 a 35. 

Locadora de Games e o Entretenimento Virtual 
 
Na Locadora de Games “Amigos On-Line”, situada em 
um Shopping da capital paulista, precisamente nove 
jogos devem ser expostos em uma das prateleiras, de 
três gêneros diferentes: ação, adventure e shoter.

1
 

Denomina-se como primeira posição da prateleira àquela 
mais a esquerda e de nona posição como àquela mais a 
direita da prateleira. Dos nove jogos, quatro são de ação, 
três de adventure, e dois são de shoter. Os quatro jogos 
de ação devem ser colocados um vizinho do outro e os 
dois jogos de shoter também devem ser dispostos um 
vizinho do outro (ou seja, um ao lado do outro). Os três 
jogos de adventure não precisam estar colocados em 
posições vizinhas entre si. 

QUESTÃO 31  

Se a sexta posição é ocupada por um jogo de ação e a 
oitava posição é ocupada por um jogo de adventure, 
qual das seguintes posições deve ser ocupadas por um 
jogo de shoter? 
a) A primeira 
b) A segunda 
c) A terceira 
d) A quarta 
e) A nona 

QUESTÃO 32  

Os jogos de adventure devem ser colocados um vizinho 
do outro se um jogo de shoter está em qual das 
seguintes posições? 
a) Na primeira 
b) Na terceira 
c) Na quinta 
d) Na sétima 
e) Na nona 

QUESTÃO 33  

Se a primeira e a sétima posições têm jogos do mesmo 
gênero, qual das seguintes posições deve ter um jogo 
de ação? 
a) A primeira 
b) A segunda 
c) A quarta 
d) A sexta 
e) A oitava 

QUESTÃO 34  

Se um jogo de adventure ocupa a quinta posição na 
prateleira, e um jogo de ação ocupa a nona posição, 
qual dos seguintes pares de posições devem ter jogos 
de gêneros diferentes? 
a) A primeira e a segunda 
b) A segunda e a terceira 
c) A segunda e a quarta 
d) A terceira e a quarta 
e) A terceira e a quinta 
 
 

                                                 
1
 O gênero de ação é um dos que mais atraem adeptos por permitir que o usuário 

participe de uma aventura repleta de desafios e muita ação. Já o gênero shoter consiste 
basicamente em atirar projéteis em inimigos. Por fim, os jogos do gênero adventure são 
caracterizados pela coleta de itens, gerenciamento de inventário e resolução de quebra-
cabeças e desafios. (COSTA, Rafael. Quais são os gêneros de jogos de vídeo game? 
Disponível em https://designzeroum.com.br) 
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QUESTÃO 35  

Quantas são as possibilidades distintas de se arrumar a 
prateleira? 
a) 5! 
b) 9! 
c) 4! . 3! . 2! 
d) 5! . 4! . 2! 
e) Impossível de se calcular. 
 

Leia o texto a seguir para responder as questões 36 a 38. 

                               
Amado por muitos e, recentemente, também temido por 
cada vez mais gente, o glúten nada mais é do que uma 
proteína presente em cereais como o trigo, o centeio, a 
cevada e a aveia. Isso significa que você estará 
ingerindo a substância ao comer uma fatia de bolo ou 
um pedaço de pão. Outros exemplos de alimentos com o 
nutriente são massas, granola, e até mesmo alguns 
chocolates! 
O problema dessa proteína, segundo defendem alguns 
especialistas, é que, uma vez no intestino, o glúten 
adquire a consistência de uma cola e, tal como um 
adesivo, ele forra a parede do órgão digestivo, podendo 
causar uma série de problemas com o passar do tempo. 
Sim, os efeitos do glúten são cumulativos: uma única 
refeição pode passar inócua, mas, em longo prazo, os 
problemas começam a aparecer, como indisposição, 
inchaço, gases, dores de cabeça e desequilíbrios 
gastrointestinais. Esses são apenas alguns dos males 
que podem ser desencadeados pelo excesso da 
substância no organismo

2
. 

Sabendo disso, uma pesquisa verificou que algumas 
pessoas aderiram a dieta sem glúten e sem lactose. Ela 
revelou que 575 consumiam alimentos sem glúten, 85 
consumiam alimentos sem glúten e sem lactose, 235 
consumiam alimentos sem lactose e 275 pessoas não se 
importaram com os malefícios e não restringiram sua dieta. 

QUESTÃO 36  

Quantas pessoas foram entrevistadas? 
a) 810 pessoas 
b) 895 pessoas 
c) 1.085 pessoas 
d) 1.170 pessoas 
e) 1.000 pessoas 

QUESTÃO 37  

Escolhendo-se ao acaso um dos entrevistados, qual a 
probabilidade de que ele tenha aderido à dieta sem glúten e 
sem lactose? 
a) 8,5 % 
b) 85% 
c) 7,2 % 
d) 7,25 % 
e) 72,5 % 

QUESTÃO 38  

Escolhendo-se ao acaso um dos entrevistados, qual a 
probabilidade de que ele tenha aderido à dieta sem glúten 
ou sem lactose? 
a) 8,5 % 
b) 85% 
c) 7,2 % 
d) 7,25 % 
e) 72,5 % 
 

                                                 
2 FATTORI, Fernanda Basso. 4 Vantagens da comida sem glúten. Disponível 

em http://www.lemanjue.com.br 

QUESTÃO 39  

Em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil  
teve a maior delegação de todos os tempos. Foram 465 
atletas com histórias e realidades diferentes. E a 
escolaridade dos atletas é maior do que se imagina, 
como mostra a pesquisa a seguir, realizada com os 
próprios jogadores e divulgada pelo site 
globoesporte.com. 

 
De acordo com esses dados, o percentual dos atletas 
que concluíram o Ensino Médio é de aproximadamente: 
a) 100%.  
b) 30,5%.  
c) 37,2%. 
d) 96,6%. 
e) 93,3%. 

QUESTÃO 40  

Para ser aprovado na escola em que estuda, Paulo 
precisa realizar a três Avaliações Procedimentais durante 
o período letivo e a uma Avaliação Final, com pesos 1, 1, 
2 e 2, respectivamente, e obter média maior ou igual a 6. 
Nas Avaliações Procedimentais Paulo obteve as notas 4, 
8 e 3,5, respectivamente. Qual deve ser a nota mínima 
que Paulo deverá obter na Avaliação Final para ser 
aprovado? 
a) 9,5 
b) 8,5 
c) 7,5 
d) 6,5 
e) 5,5 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – 
FÍSICA; QUÍMICA E BIOLOGIA 

 

QUESTÃO 41  

Em nossa rotina diária fazemos uma porção de ações 
que resultam em algum tipo de som como, por exemplo, 
uma freada brusca com o carro, ou quando derrubamos 
uma panela no chão. Esses sons são considerados 
ruídos, porem outros sons são considerados músicas; 
para classificar os sons dependemos da somatória de 
sua frequência. O que diferencia uma frequência musical 
de uma frequência de ruído é a quantidade de 
frequências de cada som. Qual dos gráficos a seguir 
representa a frequência de um ruído e de uma música. 

a)   
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b)   

 
c)   

 
d)  

 
e)    

 
QUESTÃO 42  

Uma retroescavadora ergue com sua concha traseira uma 
estrutura de concreto de 654 kg, o maquinista sem querer 
bate em uma das alavancas e faz com que a estrutura caia 
de uma altura de 7 m, ao cair a estrutura de concreto afunda 
4 cm no solo. Dado o valor da Aceleração gravitacional ~9,8 
m/s

2
, qual é o valor da energia potencial gravitacional desta 

estrutura de concreto. 
a) ~44.000 kg 
b) ~54.000 J 
c) ~45.000 J 
d) 34.000 Kg 
e) 35.000 J 

QUESTÃO 43  

Um caminhão carregado com vidros percorre uma rodovia 
de velocidade 90 km/h, para veículos pesados e 120km/h 
para veículos leves. Em 2 horas uma moto percorre 240 km, 
quantos metros o caminhão percorre em 4 horas, sabendo 
que sua carga é frágil e muito pesada, e sua velocidade 
reduz 20% do permitido. 
a) 288m 
b) 288km  
c) 80 m/s 
d) 280000m 
e) 19200km 

QUESTÃO 44  

A nomenclatura oficial visa unificar os critérios para se 
nomear um composto orgânico. Desse modo, para cada um 
dos milhões de compostos resulta um nome, construído de 
forma racional que permite ter uma ideia de sua estrutura. 

 
Sabendo destas informações qual alternativa corresponde a 
fórmula estrutural do composto denominado BUTANO. 

 
a) H3C-CH2-CH2-CH3 

     

     H     H 
     I       I    

b) H- C – C – O – H 
       I       I 

      
H    H 

 

    H     H 
     I         I 

c) H 2 C = C = C H 2 
 

d) H 3 C – C H 2 – OH  
 

                 H 

         I 

e) H 3 C – C – H 
       

I 

        
O – H  

QUESTÃO 45  

Um estudante de química, em seu primeiro dia de estágio 
em um laboratório de química teve a seguinte missão 
para poder continuar no estágio: calcular a quantidade da 
matéria (n) do K2Cr2O7 (Bicromato de potássio)  para uma 
aula prática. A professora utilizará as seguintes 
gramaturas, para diferentes testes. 45g para o teste, 2g 
para teste 2 e 10 g para o teste 3.  
Sabendo as massas atômicas do Bicromato de potássio, 
qual o resultado obtido pelo estagiário em seu cálculo.  
C=12u; H=1u;S=32u; Ca=40 u;O=16u ; Na=23u; P=31u; 
Cr=52 u; Ba=137 u; K=39 u; N=14 u. 
a) 0,17 mol, 0,068 mol e 0,340 mol. 
b) 0,340 mol, 0,153 mol e 0,6 mol. 
c) 6,53... mol, 147 mol e 29,4 mol. 
d) 45mol, 2mol e 10 mol. 
e) 0,153 mol, 0,0068 mol e 0,0340 mol. 

QUESTÃO 46  

Para classificar um composto químico é necessário 
observar sua composição estrutural, deste modo 
podemos classificar se esse composto é um ácido, uma 
base, um sal ou um óxido. 
I- Ácidos dissolvem em água  
II- Bases sofrem dissociação  
III- Óxidos são compostos formados por hidrogênio.  
IV- Sais são compostos iônicos de metal + ametal 
V- Ácidos oxigenados tem terminação ico, oso,ato e Ito. 
VI- Cu So4 é um óxido.  
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I,II,III,V 
b) I,II,IV e V 
c) II,III,IV,V e VI 
d) II,III,V e VI 
e) Todas as afirmações. 

QUESTÃO 47  

Considerando as relações ecológicas e os organismos 
enumerados a seguir: 
I - parasitismo          a - tubarão e remuna 
II - mutualismo         b - cupim e protozoário 
III - comensalismo   c - árvore e pulgões  
IV - predatismo        d - cobra e rato  
A associação correta é: 
a) I–b, II-c, III-d, IV-a 
b) I-a, II-b, III-c, IV-d 
c) I-c, II-b, III-a, IV-d 
d) I-c, II-a, III-b, IV-d 
e) I-d, II-c, III-b, IV-a 

 

QUESTÃO 48 

Um ecossistema é formado por um conjunto de  fatores 
abióticos (água, solo e etc..)  e bióticos (seres vivos em 
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geral) quais mantém  o nosso planeta em harmonia, dentro 
deste ecossistema existe inúmeras interações, denominadas 
relações ecológicas, porém para que exista essas relações  um 
processo inevitável tem que ocorrer, no caso a alimentação, 
onde alguns organismos consomem outros organismos, como 
por exemplo um gafanhoto se alimenta da grama, o sapo se 
alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do sapo, a coruja 
se alimenta da cobra, os  dejetos e após a morte dos animais 
são consumidos por fungos e bactérias. 
Sabendo destas informações, identifique os níveis tróficos 
relacionados a seguir que melhor representa a cadeia 
alimentar citada no texto.   
a) Grama = Produtor, gafanhoto = consumidor primário, sapo = 

consumidor secundário, cobra=consumidor terciário, coruja 
= consumidor quaternária, fungos e bactérias = 
decompositores. 

b) Grama = Produtor, gafanhoto = consumidor primário, sapo = 
consumidor secundário, cobra = consumidor terciário, coruja 
= consumidor terciário, fungos e bactérias = 
decompositores. 

c) Grama = Produtor, gafanhoto = consumidor primário, sapo = 
consumidor secundário, cobra = consumidor terciário, coruja 
= consumidor terciário, fungos e bactérias = produtores. 

d) Grama = decompositores, gafanhoto = produtor, sapo = 
consumidor primário, cobra = consumidor secundário, coruja 
= consumidor terciário, fungos e bactérias= decompositores. 

e) Grama = Produtor, gafanhoto = consumidor primário, sapo = 
consumidor secundário, cobra = consumidor secundário, 
coruja = consumidor terciário, fungos e bactérias = 
decompositores. 

QUESTÃO 49  

Abaixo está listado algumas estruturas das células animais e 
vegetais.  
1 - Parede celular,  2 - membrana plasmática,  3 - citoplasma, 4 
- vacúolo, 5 - peroxissomo, 6 - cloroplasto, 7 - mitocôndria,  8 - 
núcleo, 9 - ribossomo, 10 - lisossomo, 11 - retículo 
endoplasmático granuloso, 12 - retículo endoplasmático não 
granuloso, 13 - complexo golgiense,  14 - plasmodesmos,  15 - 
nucléolo, 16 - citoesqueleto, 17 - cílios, 18 - centríolos. 
Cada estrutura apresenta um número. Desta forma qual 
alternativa a seguir possui a ordem das  estruturas que estão 
presentes em cada célula? 
a) Célula animal = 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18 
     Célula Vegetal = 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
b) Célula animal = 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,17,18 
     Célula Vegetal = 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15 
c) Célula animal = 2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18 
     Célula Vegetal = 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
d) Célula animal = 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14, 15,16,17,18 
     Célula Vegetal = 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
e) Célula animal = 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18 
     Célula Vegetal = 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 

QUESTÃO 50  

No mundo atual onde o êxodo urbano virou a grande aposta 
para o futuro pessoal, não se enxerga os grandes problemas 
que se pode causar, onde em vez de paz e tranquilidade, 
trazem-se os costumes e modelos urbanos para áreas onde a 
paz realmente reinava.  O êxodo urbano proporciona a criação 
de condomínios de chácaras ou condomínios ecológicos. Se 
analisarmos o crescente mercado imobiliário nas áreas rurais, 
onde encontramos o maior número da fauna e flora 
preservada, quais seriam as consequências daqui a 20 anos? 
a) Como ocorreu no êxodo rural, daqui a 10 anos as áreas 

rurais não estarão disponíveis. Pois políticas públicas 
limitarão o número de casas na zona rural; 

b) Todas as espécies de animais silvestres e vegetais serão 
extintas. Fazendo com que a biodiversidade diminua. 
Aparecendo assim novas doenças; 

c) Áreas rurais se transformarão em novos centros 
urbanos, onde teremos a fauna e flora retiradas pra 
áreas preservadas; 

d) Programas governamentais como nos anos 30 e 40 
voltarão a promover a migração para Amazônia; 

e) Não haverá mais tantas áreas preservadas, levando 
assim a extinção de muitas espécies de animais 
endêmicos de determinadas regiões assim como a 
diversidade de nossa flora.  

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 
HISTÓRIA; GEOGRAFIA; FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

QUESTÃO 51  

"Em 1599 os holandeses tentaram uma primeira invasão no 
Rio de Janeiro, mas foram repelidos. Entre 1624 - 1625 
invadiram a Bahia e no período entre 1630 - 1654 com 56 
navios grandes e 7.300 soldados, a WIC ( Companhia das 
Índias Ocidentais) realizou sua invasão em Pernambuco. Os 
400 soldados de Pernambuco nada puderam fazer diante de 
tão desigual situação". 
Em 1637, a WIC entrega a administração do Brasil holandês 
para: 
a) O governador Matias de Albuquerque, 
b) D. Marcos Teixeira 
c) Conde João Maurício de Nassau 
d) D. João IV 
e) Pedro Jaques de Magalhães 

QUESTÃO 52  

“As Entradas e Bandeiras, movimentos de expansão 
geográfica, proporcionaram ao Brasil sua atual 
configuração. A diferenciação entre os dois tipos de 
penetração para o interior é mais tradicional que efetiva. As 
Entradas seriam de origem e organização oficiais e não 
ultrapassariam a linha demarcatória do Tratado de 
Tordesilhas: as Bandeiras resultariam da ação de 
particulares e deslocariam nossos limites para além de 
Tordesilhas”. Assim exposto, marque a alternativa que 
corresponde ao aspecto sobre a explicação do que seja o 
Movimento de expansão denominado Bandeiras. 
a) Américo Vespúcio: primeira entrada (1503 a 1504, na 

região de Cabo Frio). 
b) Em 1531, Martim Afonso ordena uma entrada no Rio de 

Janeiro.  
c) Expedição de Antônio Dias Adorno, em 1574 por ordem 

do Governador Geral Luís de Brito. 
d) A penetração dos vicentinos para o Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais e Mato Grosso foi facilitada pelos rios que 
corriam para o interior (Tietê, Paraíba e Ribeira). 

e) Belchior Dias Moreira e seu grupo atingem a Chapada da 
Diamantina e o São Francisco, permanecendo oito dias 
no Sertão. 

QUESTÃO 53  

"A Inconfidência mineira não foi um ato isolado. É 
necessário se considerar a História do Brasil como um todo 
e lembrar que outros brasileiros também lutaram por 
Liberdade e enfrentaram a dominação colonial". 
Sabendo que os Movimentos Emancipacionistas queriam o 
rompimento definitivo do pacto colonial e foram 
influenciados pelo Iluminismo; destaque a alternativa abaixo 
que mais se aproxima das características da Inconfidência 
Mineira: 
a)  Foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo em 

1789, em pleno ciclo do ouro, é um dos mais importantes 
movimentos sociais da História do Brasil. Significou a 
luta do povo brasileiro pela liberdade, contra a opressão 
do governo português no período colonial.  

b) Movimento Popular, influenciado pela Revolução 
Francesa e abolicionista. 

c) Movimento influenciado pelas ideias iluministas e pela 
fase popular da Revolução Francesa, dos quais retirou 
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seus ideais de igualdade e abolição da escravatura. 
d)  Foi um confronto travado de 1707 a 1709 pelo direito de 

exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na 
região do atual estado de Minas Gerais. 

e) Movimento que lutou pela implantação de um governo 
democrático no qual haveria a igualdade social e racial. 

QUESTÃO 54  

A Era Vargas é destacada por muitos historiadores no 
Período entre 1930 a 1945 e tem como uma de suas 
principais características: 
a) Uma prática educativa desenvolvida para os jovens, onde 

ele é o elemento central e participa de todas as fases, do 
processo educativo, desde a elaboração, execução e 
avaliação das ações propostas, com o objetivo de 
estimular a participação social do jovem na comunidade. 

b) A liberdade de pensamento, que é consagrada na 
Constituição Federal no artigo 5º, IV, ao dispor “é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato”, no inciso XIV do mesmo artigo, ao prever “é 
assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional”, 

c) A lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil. "Áurea" 
quer dizer "de ouro" e a expressão refere-se ao caráter 
glorioso da lei que pôs fim a essa forma desumana de 
exploração do trabalho. 

d) O Populismo que é uma forma de governar em que o 
governante utiliza de vários recursos para obter apoio 
popular. O populista utiliza uma linguagem simples e 
popular, usa e abusa da propaganda pessoal, afirma não 
ser igual aos outros políticos, toma medidas autoritárias, 
não respeita os partidos políticos e instituições 
democráticas, diz que é capaz de resolver todos o 
problemas e possui um comportamento bem carismático. 

e) Nenhuma das afirmativas. 

QUESTÃO 55  

Leia o texto e responda em seguida: A estrutura de 
transporte e armazenamento no Brasil tornou-se defasada 
ao longo das décadas de 1980 e 1990. Isto se deve à 
carência de recursos para esse setor, em face da 
necessidade de se cobrir o rombo no défict público e 
também no pagamento da dívida externa. Por isso, o final 
da década de 1990 foi marcado pelas privatizações no setor 
de infraestrutura e transporte, como a portuária, a ferroviária 
e a rodoviária, visando atrair investimentos diretos e novas 
tecnologias para esse setor. 
Considerando o texto acima e observando a realidade atual, 
é correto afirmar que: 
a) Trata-se de um problema que foi resolvido durante as 

décadas de 1980 e 1990. 
b) Devido aos investimentos diretos e as novas tecnologias 

foi possível equalizar a dívida externa. 
c) Trata-se de uma questão recorrente e que ainda 

necessita de resolução. 
d) O Brasil não depende unicamente do transporte 

rodoviário para escoar sua produção agrícola e pecuária, 
pois nas últimas décadas os investimentos nesse setor 
trouxeram grandes benefícios aos produtores. 

e) As alternativas anteriores não diminuem a lucratividade 
do homem do campo e não aumentam o custo dos 
alimentos ao consumidor. 

QUESTÃO 56  

Região pecuarista por excelência, com predomínio de 
grandes propriedades, caracterizada pela pecuária bovina 
extensiva de corte. 
a) Norte 

b) Centro-Oeste 
c) Sudeste 
d) Nordeste 
e) Sul 

QUESTÃO 57  

Tendo em mente os temas Sistemas Agrários e Modos 
de Produção, assinale a alternativa que corresponde a 
seguinte definição: Grandes empreendimentos 
agropecuários, com uso de novas tecnologias, pesquisas 
agronômicas, assessoramento de órgãos públicos, como 
a Embrapa, além de apoio de tecnopolos aliando 
universidades e produção. 
a) Sistema intensivo 
b) Sistema extensivo 
c) Sistema de plantations 
d) Exploração indireta 
e) Agronegócio 

QUESTÃO 58   

Conceitualmente, crime é qualquer tipo de ação que 
suscita uma reação organizada por parte da sociedade. 
Ou seja, crime é tudo aquilo que a sociedade condena 
como imoral, porquanto lhe dirige uma ofensa ou que 
tenha consequências negativas para a vida social. Mas, 
segundo Durkheim, o crime pode também assumir uma 
forma degenerativa da vida social, quando ele se 
configura em uma situação de anomia.  
O conceito anomia se refere:  
a) Conjunto de normas e regras seguidas por toda 

sociedade. 
b) Comportamentos de um determinado grupo ou 

seguimento social. 
c) Condição de não socialização, segundo a qual as 

instituições da sociedade são fracas para socializar o 
indivíduo, isto é, trazer ao convívio da sociedade. 

d) Um tipo de crime seguido de violência física. 
e) Pensamento desenvolvido por Émile Durkheim que 

inaugurou uma virada na criminologia, inovando no 
estudo científico do crime. 

QUESTÃO 59  

Mais-valia está relacionado à (ao): 
a) fonte 
b) violência 
c) guerra 
d) trabalho 
e) crise. 

QUESTÃO 60  

O Mito também é uma forma de se adquirir 
conhecimento. Assim sendo marque a alternativa que 
esclarece a definição de tal ideia. 
a) trata-se de um tipo de conhecimento essencialmente 

teórico adquirido por quem o pratica por meio de uma 
exaustiva reflexão crítica acerca da  realidade. 

b) é uma forma de conhecimento elaborado através de 
métodos rigosoros de investigação, entre elas a 
utilização da experiência. 

c) tipo de conhecimento complexo, pois requer 
sensibilidade e proximidade com a história da arte. 

d) conhecimento espontâneo resultante das experiências 
vividas pelos seres humanos no cotidiano de sua 
existência. 

e) foi a primeira tentativa de explicação do mundo feita 
pelo homem, ainda que de uma maneira fantasiosa. É 
uma representação coletiva, transmitida de geração 
em geração e que relata uma explicação do mundo. 
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