Processo Seletivo
Vestibular Seriado – VSU-1

Conhecimentos Gerais e Redação
INSTRUÇÕES

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 70 (setenta) questões. Constatando qualquer
anormalidade (página sem impressão, página repetida, ausência de página e correspondentes questões, impressão
defeituosa), solicite ao aplicador de prova outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores aos
10 (dez) minutos iniciais de prova.
02. As questões desta prova estão distribuídas na sequência em que se encontram neste caderno e devem ser respondidas no
cartão também seguindo a sequência das matérias:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias

01 a 20
21 a 50
51 a 70

20 questões
30 questões
20 questões

03. Você dispõe de 4h e 30min (quatro horas e trinta minutos) para fazer as questões de múltipla escolha e a Redação.
Faça-as com tranquilidade, mas controle o seu tempo.
04. Leia, cuidadosamente, cada questão da prova, marcando, inicialmente, as alternativas corretas no próprio caderno de prova.
05. Se sentir dificuldade em alguma questão, passe adiante e, posteriormente, retorne, caso haja tempo.
06. Antes de transcrever suas alternativas para o cartão de respostas, realize os seguintes procedimentos:
A) Confira se o nome e o número impressos na parte superior do cartão coincidem com o seu nome e seu número de
inscrição. Caso o nome e o número do cartão de respostas que lhe foi entregue não coincidirem com o seu ou o da sua
inscrição, avise imediatamente ao aplicador da prova.
B) Atente para o fato de que a utilização de um cartão de respostas cujo nome e número não coincidirem com os de sua
inscrição invalidará a sua prova, à qual será atribuída nota ZERO.
C) Para marcar, no cartão de respostas, a sua alternativa, utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
D) Não escreva nada no cartão de respostas; apenas assinale a alternativa da questão e ponha sua assinatura no local
expressamente indicado.
E) Não amasse, não dobre nem suje o cartão de respostas. NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS.
Seu cartão de respostas será corrigido por leitora óptica.
07. SERÁ CONSIDERADA ERRADA A QUESTÃO EM QUE FOR FEITA QUALQUER RASURA OU MARCA EM MAIS DE UMA
ALTERNATIVA.
08. A responsabilidade pela assinalação das respostas é totalmente sua, e elas não poderão ser refeitas, nem alteradas, depois
de recolhido o cartão de respostas.
09. LEMBRE-SE: há uma única alternativa correta.
10. Ao terminar de transcrever suas opções, chame o aplicador e devolva o caderno de prova utilizado, o cartão de respostas e a
folha de redação.
11. Nesta prova, há questões de Inglês e Espanhol. Responda apenas às questões referentes à língua estrangeira escolhida por
você no ato da inscrição.

Nome:
Curso:

Inscrição:
Idioma:

Sala:
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REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema
OS PERIGOS DO CYBERBULLYING NA JUVENTUDE BRASILEIRA, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
TEXTO I
Alguém recebe uma foto constrangedora de um colega e, sem pensar, compartilha com os amigos. Outro faz uma
piada com um amigo no Facebook, e os usuários não veem problema em “curtir”, comentar e repercutir. A “zoeira” não tem
limites.
Por trás de brincadeiras aparentemente inocentes, pode haver um comportamento social perverso. Quando os
envolvidos são jovens e crianças, o problema aumenta. As agressões podem trazer consequências irreversíveis para seu
desenvolvimento.
Afinal, por que o cyberbullying acontece? Diversos estudos associam o problema ao baixo repertório de habilidades
sociais. Resumidamente, trata-se da boa e velha empatia, que anda em falta, principalmente entre crianças e adolescentes,
devido à imaturidade emocional.
Em tempos de internet, a falta de maturidade emocional tende a gerar agressões ainda mais fortes, pois a rede oferece
agilidade e alcance para difamar qualquer pessoa, e o fato de estar escondido atrás de um computador, com a ilusão de que não
será descoberto, torna o agressor mais ousado e impiedoso.
O cyberbullying é um fenômeno que tem sido associado à depressão e à baixa autoestima, bem como a problemas na
vida adulta relacionados a comportamentos antissociais, instabilidade no trabalho e relacionamentos afetivos pouco duradouros.
Além disso, quando ocorre na infância, pode agravar problemas já existentes ou desencadear novos. Transtornos
psicológicos e dificuldades de aprendizagem são efeitos comuns. Há uma associação entre quadros graves de depressão.
Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2016/10/cyberbullying-uma-ameaca-digital.html>.

TEXTO II
CYBERBULLYING
Autores: Nicole e Amanda

Pra você que acha que o bullying é brincadeira
preste atenção e largue de besteira
ele atinge geralmente adolescente
e é praticado por quem não é consciente.
Na internet bullying também é praticado
e de cyberbullying ele é chamado.
são atitudes indefinidas, sem razão
e pode levar a pessoa à depressão.
Acontece porque a pessoa tem alguma deficiência
ou é magra demais ou é gorda de tendência.
Bullying não devemos praticar
e devemos ter muita consciência na hora de brincar.
Se você está sofrendo esse tipo de agressão
não fique quieto, não aceite não
e para quem tem esses atos de maldade
fique atento: isso é criminalidade.
Disponível em: <http://freievaristo.blogspot.com.br/2010/05/bullying-alunas-julia-e-graciele-7-02.html>.
Acesso em: 5 de nov. de 2017. (Adaptado)
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TEXTO III

Disponível em: <http://universoeducom.org/campanha-chega-de-bullying-tem-material-especifico-para-estudantes/>.
Acesso em: 5 de nov. de 2017.

Instruções:
O rascunho da Redação deve ser feito no espaço apropriado.
O texto definitivo deve ser escrito a tinta de cor azul ou preta, na folha própria, em até 30 linhas.
A Redação com até 15 (quinze) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero.
A Redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero.
A Redação que apresentar cópia dos textos das Propostas de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas
copiadas desconsiderado para efeito de correção.
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RASCUNHO PARA A REDAÇÃO
ATENÇÃO: não será utilizado para avaliação da Redação
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Considerando o esquema clássico do soneto, 2 quartetos e
2 tercetos (14 versos), com cada estrofe correspondendo
respectivamente à introdução, ao desenvolvimento, ao
encerramento, ao arremate. Pode-se dizer que o soneto
A certa personagem desvanecida, colocado anteriormente,

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
01.

Senhora, enquanto eu viver,
Estes meus olhos nunca perderão
O ar de tristeza que têm;
E dir-vos-ei, minha formosa Senhora,
Sobre a dor que meus olhos guardam agora:
Choram e cegam quando alguém não vem,
E cegam igualmente quando a veem.

A) não segue a estrutura clássica do soneto italiano.
B) é um exemplo de soneto inglês.
C) apresenta um forte teor religioso.
D) utiliza linguagem de baixo calão.
E) é metalinguístico.

Estão destinados a nunca perder
O grande sofrimento. Meu coração
E estas dores, Senhora, minhas são.
Choram e cegam quando alguém não vem,
E cegam igualmente quando a veem.

03.

Este é o rio, a montanha é esta,
Estes os troncos, estes os rochedos;
São estes inda os mesmos arvoredos;
Esta é a mesma rústica floresta.

E nunca já poderem possuir o meu amor
Pois o próprio Amor não quer e não quer Deus;
E estes meus olhos cativos
Morrerão sempre por ver alguém.
Choram e cegam quando alguém não vem,
E cegam igualmente quando a veem.

Tudo cheio de horror se manifesta,
Rio, montanha, troncos e penedos;
Que de amor nos suavíssimos enredos
Foi cena alegre, e urna é já funesta.
Oh! Quão lembrado estou de haver subido
Aquele monte, e às vezes, que baixando
Deixei do prado o vale umedecido”

Joan Garcia de Guilharde.

Direcionadas do homem para a mulher, as cantigas
de amor retratam o sentimento amoroso masculino.
São cantigas de lamento, pois o amor declarado é
impossível de ser concretizado: a mulher é inatingível. Nas
cantigas de amor, o trovador se dirige com

Tudo me está na memória retratado;
Que da mesma saudade o infame ruído
Vem as mortas espécies despertando.
Obras, Cláudio Manuel da Costa.

A) muita alegria à mulher amada.

O apego aos valores da terra retratou o ambiente peculiar
oferecido pela localização geográfica do grupo mineiro,
fazendo brotar um nativismo que incorporou o ideário da
estética bucólica, em voga no Arcadismo. Nesse texto,

B) um erotismo forte e explícito à mulher amada.
C) vassalagem amorosa à dama que adora.
D) profundo desprezo à dama adorada por ele.

A) a recordação do passado é sugerida pela natureza.
B) o eu lírico idealiza a mulher.
C) o eu lírico enaltece o ambiente urbano.
D) não há recordação do passado.
E) observa-se um exemplo de literatura engajada e
panfletária.

E) indiferença à mulher amada.
02.

SONETO VIII

A CERTA PERSONAGEM DESVANECIDA
Um soneto começo em vosso gabo
Contemos essa regra por primeira
Já lá vão duas, e esta é a terceira,
Já este quartetinho está no cabo.

04.

ESOTÉRICO
Não adiante nem me abandonar
Porque mistério sempre há de pintar por aí
Pessoas até muito vão lhe amar,
Até muito mais difíceis que eu, pra você.
Que eu, que dois, que dez, que dez milhões,
Todos iguais.

Na quinta torce agora a porca o rabo;
A sexta vá também desta maneira:
Na sétima entro já com grã canseira,
E saio dos quartetos muito brabo.
Agora nos tercetos que direi?
Direi que vós, Senhor, a mim me honrais
Gabando-vos a vós, e eu fico um rei.

GIL, Gilberto. Esotérico. In; Gilberto Gil: Acústico
MTV (CD). Warner, 2001.

Nesta vida um soneto já direi;
Se desta agora escapo, nunca mais
Louvado seja Deus, que acabei.

Nesse texto, os termos em negrito constituem uma
hipérbole, pois buscam
A) realçar uma ideia por meio do exagero.
B) dizer o contrário do que se está pensando.

MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. José Miguel
Wisnik (org). São Paulo, Cultrix, s/d. p. 154.
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C) evidenciar a oposição entre duas ou mais palavras ou
ideias.
D) amenizar o sentido de uma expressão.
E) fazer uma inversão da estrutura frásica.
05.

06. No texto, Rosenblat expõe a sua opinião acerca do erro
linguístico, advertindo que
A) em língua também se erra, como em todos os domínios
das atividades humanas.
B) exceto no uso de uma língua, principalmente, no uso
diário, em muitas situações se erra.

RETRATO

C) a língua é um instrumento utilizado pelo homem,
portanto isento de todo e qualquer tipo de erro.

Eu não tinha este rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste, assim magro,
Nem estes olhos tão vazios
Nem o lábio amargo

D) toda e qualquer forma de utilização de uma língua deve
ser considerada correta.
E) qualquer falante comete, a todo instante, erros
linguísticos, porém nunca tem consciência disso.

Eu não tinha estas mãos sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil
— Em que espelho ficou perdida a minha face?

07. Dentre os argumentos utilizados, no texto, pelo autor, tem-se:
A) apenas no uso instrumental da língua é que o homem
gozará de infalibilidade.
B) o homem gozará de infalibilidade em qualquer situação
comunicativa.
C) a língua oral é um recurso que o homem nunca utiliza
nos atos de comunicação.
D) a língua escrita é um recurso que o homem nunca
utiliza nos atos de comunicação.
E) todo instrumento implica um uso correto ou incorreto,
já que cometer erros é próprio da condição humana.

Cecília Meireles: Poesia. Por Darcy Damasceno.
Rio de Janeiro, Agir, 1974. p. 19-20.

Nos versos 1 e 5, o eu lírico, ao dizer que “Eu não tinha
este rosto de hoje/ Eu não tinha estas mãos sem força”
com características do momento presente, faz pressupor
que
A) essas características, no passado, já existiam, apenas
não foram notadas.

08. Considerando os aspectos sintáticos, pode-se constatar
que o substantivo “língua” (L. 1) exerce a mesma função
sintática do substantivo:

B) as características físicas do ser humano melhoram
consideravelmente com o tempo.

A) “instrumento” (L. 2).
B) “uso” ( L. 5) .
C)”erro” (L. 6).
D) “condição” (L. 7).
E) “ato” (L.12).

C) o eu lírico, no passado, tinha o rosto e às mãos com
características diferentes das existentes no presente.
D) o eu lírico, no passado, tinha já características similares
às do presente.
E) o eu lírico, no passado, nunca observou atentamente
suas características.

Texto para as questões 09 e 10.
Texto para as questões 06 a 08.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

A língua é instituição social, e como tal é
instrumento da sociedade, o mais rico e complexo dos
instrumentos humanos. Todavia, mesmo enquanto
mero caráter instrumental, pode prescindir do critério
de correção? Todo instrumento implica um uso correto
ou incorreto, eficaz ou ineficaz. O erro é inerente à
condição humana e será descartável em matéria tão
delicada e sutil como a linguagem? A experiência
quotidiana ensina que todo falante a cada passo
comete erros (orações mal formadas, ambiguidades às
vezes cômicas etc.) e se corrige a si próprio. A correção
é inerente a todo ato de comunicação.

Disponível em: <www.google.com.br>.

09. Quando nos comunicamos, desejamos, acima de tudo,
materializar nossas intenções. Onde não há intenção, não há
comunicação. Para expressar nossa intenção comunicativa,
valemo-nos das funções da linguagem. Observando esse

Angel Rosenblat.
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texto e percebendo a sua intenção comunicativa, é lícito
afirmar que nele predomina a função

A) vender um produto eletrônico, que tem como
componente a fibra ótica.

A) fática.
B) conativa.
C) emotiva.
D) referencial.
E) metalinguística.

B) informar, do ponto de vista científico, sobre fibra ótica.
C) ensinar como manusear eletrônicos com fibra ótica.
D) expor a opinião sobre o uso de fibra ótica na Medicina.
E) aconselhar o leitor sobre os riscos do uso de fibra ótica
em exames médicos.

10. Nessa campanha, a função da linguagem predominante
está centrada no seguinte elemento da comunicação:

13.

A) receptor.
B) código.
C) emissor.
D) canal.
E) mensagem.
11.

Disponível em: <www.chargesecartuns.hpg.com.br>.

O texto apresenta modalidades linguísticas que refletem
aspectos
A) técnicos.
O efeito de humor presente no cartum ocorre em razão de
aspectos semânticos referentes ao uso de palavras

B) históricos.

A) homônimas.

D) regionais.

B) paronímias.

E) de faixa etária.

C) profissionais.

C) hiponímias.
14.

D) hiperonímias.
E) sinonímias.
12.

O QUE É FIBRA ÓPTICA?
É um filamento que transmite dados através da
refração de luz. A fibra é utilizada nas telecomunicações,
em equipamentos de informática, sinais de TV e em
exames médicos (como a endoscopia). Foi com a
Medicina, inclusive, que a tecnologia ganhou forma, nos
anos 1950, para ajudar em diagnósticos dentro do corpo
sem cirurgia.
Disponível em:
<https://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/
o-que-e-fibra-optica/>.
Acesso em: 2 out. 2017.

Os gêneros textuais surgem, principalmente, em virtude
do dinamismo das interações sociais. Considerando o
contexto de uso, a função social específica e o objetivo
comunicativo, esse texto tem a função de

clubedamalfada.blogspot.com
facebook.com/blogclubedamalfada
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No terceiro e no quarto quadrinho, tem-se a palavra
“pernilongo”, cuja formação ocorre por meio do processo de

ESPANHOL
17.

A) justaposição.
B) aglutinação.
C) derivação regressiva.
D) parassíntese.
E) prefixação.
15. Cada item a seguir corresponde a um comentário sobre a
Dengue. Observe em cada um deles a acentuação das
palavras. Pode-se constatar que o trecho que obedece
inteiramente à norma-padrão quanto ao emprego da
acentuação gráfica é:
A) A dengue é uma doença febril aguda causada por um
vírus, sendo um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. É transmitida pelo mosquito
Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e
subtropicais.
B) O tempo médio do cíclo é de 5 a 6 dias, e o intervalo
entre a picada e a manifestação da doença chama-se
período de incubação. É só depois desse período que os
síntomas aparecem e comprometem a saúde do
individuo.

De acordo com a charge,
A) homens e mulheres se separam pelas mesmas razões,
ou seja, razões de infidelidade.
B) os homens se separam por razões profissionais,
enquanto as mulheres por razões fúteis.

C) O mosquito da dengue é originário do Egito e vêm se
espalhando pelo planeta desde o século XVI, época das
Grandes Navegações. Ele chegou ao continente
americano no Período Colônial, por meio de navios que
traficavam escravos.

C) ter outro amor é o principal motivo pelo qual as
mulheres se separam.
D) o motivo que leva o homem a se separar é ter outra
mulher.

D) O mosquito costuma picar nas primeiras horas da
manhã e no fim da tarde, quando o sol é mais fraco.
Mesmo nas horas mais quentes do dia, pode atacar
onde esta fazendo sombra. Vive em áreas urbanas e se
prolífera rapidamente.

E) o homem é um ser humano melhor que a mulher.
18.

E) Na fase de reprodução, as femeas vão à procura de
sangue para garantir o desenvolvimento dos ovos. É aí
que ocorre a transmissão da doença: ela pica uma
pessoa infectada, mantem o vírus na saliva e o
transmite.
16. Observe as manchetes a seguir. Em qual delas a conjunção
presente estabelece uma ideia de condição?
A) Família acredita no fato de que morte de turista
espanhola na Rocinha foi acidente (G1)
B) Pobres de SP passam fome, e 50 mil famílias têm risco
de desnutrição (Folha de São Paulo)
C) Falhas disparam em linhas novas, por isso metrô de SP
tem pane a cada 3 dias (Folha de São Paulo)

A observação da charge permite inferir que o homem

D) Érica Fraga: Bullying também se alimenta da omissão,
mas é possível mudar isso (Folha de São Paulo)

A) elogia as habilidades artísticas da mulher.

E) Felipão pode processar governo se campanha do 7×1
não agradar (Exame)

C) não entende o que está sobre a mesa.

B) exalta a alimentação saudável feita pela mulher.
D) ironiza o alimento feito pela mulher.
E) se surpreende por a mulher ter feito seu prato preferido.
9

Vestibular Seriado – VSU-1

Texto para as questões 19 e 20.

How is the last sentence of the text said in reported
speech?
A) David Reitze said that this is the one we’ve all been
waiting for.
B) David Reitze is saying that this is the one we’ve all been
waiting for.
C) David Reitze said that this was the one we had all been
waiting for.
D) David Reitze said that this was the one they had all
been waiting for.
E) David Reitze have said that this was the one they have
all been waiting for.
18.

19. El texto de la propaganda
A) hace una crítica tan sólo a los políticos.
B) hace una crítica tan sólo a los bancos.
C) hace una crítica a los políticos y a los bancos.
D) muestra que los bancos son dominados por los
políticos.
E) deja claro que los bancos dominan toda España.
20. En REBÉLATE, el pronombre TE se refiere a(al)
A) los bancos.
B) los políticos.
C) FMI.
D) pueblo español.
E) los brasileños.

INGLÊS
17.

EINSTEIN’S WAVES DETECTED IN STAR SMASH
Disponível em:
<http://comics.azcentral.com/slideshow?comic=pb>.
Acesso? 16/10/17.

Scientists have detected the warping of space
generated by the collision of two dead starts, or neutron
starts.
They have confirmed that such mergers lead to
the production of the gold and platinum that exists in the
Universe.
The measurement of the gravitational waves
given off by this cataclysmic event was made on 17 August
by the LIGO-VIRGO Collaboration.
The discovery enabled telescopes all over the
world to capture details of the merger as it unfolded.
David Reitze, executive director of the LIGO
Laboratory at Caltech in Pasadena, California, said: “This is
the one we’ve all been waiting for.”

Which sentences has the same meaning and grammar as
“So one of those dogs that are trained to provide comfort
and affection?”?
A) So one of those dogs when are trained to provide
comfort and affection?
B) So one of those dogs how are trained to provide
comfort and affection?
C) So one of those dogs what are trained to provide
comfort and affection?
D) So one of those dogs which are trained to provide
comfort and affection?

Disponível em:
<http://www.bbc.com/news/science-environment-41640256>.
Acesso em: 16 out. 2017.

E) So one of those dogs who are trained to provide
comfort and affection?
10
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19.

Em relação à nota de Ed Sheeran para os fãs, a ideia de
jeopardy significa que

NASA CARBON SPACE OBSERVATORY
‘WATCHES EARTH BREATHE’

A) a turnê do cantor vai depender do médico a partir de
agora.
B) ele vai esperar notícias dos fãs para decidir o que fazer.
C) ele não vai poder cantar já que quebrou o braço.
D) o fato de ele ter quebrado o braço colocou a turnê em
risco.
E) os próximos shows podem afetar o braço quebrado.

A Nasa satellite has provided remarkable new
insights on how CO2 is moved through the Earth’s
atmosphere.
The Orbiting Carbon Observatory (OCO) tracked
the behavior of the gas in 2015/2016 – a period when the
planet experienced a major El Niño event.
This climate phenomenon boosts the amount of
CO2 in the air.
The US space agency’s OCO satellite was able to
show how that increase was controlled by the response of
tropical forests to heat and drought.
The forests’ ability to draw down carbon
dioxide, some of it produced by human activity, was
severely curtailed.
The science has significant implications because
the kind of conditions associated with El Niños are
expected to become much more common under global
warming.
“If future climate is more like this recent El
Niño, the trouble is the Earth may actually lose some of
the carbon removal services we get from these tropical
forests, and then CO2 will increase even faster in the
atmosphere,” explained Scott Denning, an OCO science
team member from Colorado State University in Fort
Collins. That would amplify warming, he told reporters.

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS
21. Astolfo decidiu fazer uma trilha em um parque na cidade
de Fortaleza. Para uma perfeita localização, ele marcou o
ponto inicial A e caminhou (x) km em linha reta para leste
até chegar a um ponto B. Em seguida, Astolfo caminhou
(x + 2) km em linha reta para norte até atingir o ponto C.
Do ponto C, ele caminhou (x + 4) km em linha reta até
chegar ao ponto inicial A.

Disponível em:
<http://www.bbc.com/news/science-environment-41604760>.
Acesso em: 13 out. 17.

O observatório espacial de carbono da Nasa conseguiu
observar a Terra respirar. Marque a opção correta de
acordo com o texto.
A) New insights on how CO2 moves through the Earth’s
atmosphere made Nasa remarkable.
B) The behavior was tracked by OCO during the period
when the planet experienced a minor El Niño event.

Sabendo que Astolfo cumpriu rigorosamente o esquema
desse mapa, pode-se afirmar que a distância total
percorrida por ele foi igual a

C) The conditions associated with El Niños are expected to
grow under global warming.

A) 6 km.

D) The satellite showed how tropical forests are controlled
by the emissions of CO2 in the planet.

C) 10 km.

B) 8 km.
D) 18 km.

E) The Earth might not have carbon removal services if
El Niños decrease and and CO2 increase faster.
20.

E) 24 km.
22. Uma empresa do ramo alimentício deseja adquirir uma
máquina no valor de R$ 8.000,00. Após alguns estudos
feitos, verificou-se que, após t anos de uso, devido à
depreciação, o preço P(t) da máquina irá diminuir em
função do tempo de acordo com a expressão
t
P(t) = 8.000 (0,5) . Dessa forma, essa máquina atingirá o
valor de R$ 1.000,00 após quantos anos de uso?

ED SHEERAN BREAKS ARM IN CYCLING ACCIDENT
Pop star Ed Sheeran has broken his right arm,
putting his upcoming tour dates in jeopardy.
“I’ve had a bit of a bicycle accident,” wrote the
star on his Instagram page, posting a picture of his arm in
a cast. “I’m currently waiting on some medical advice,
which may affect some of my upcoming shows. Please stay
tuned for further news.”

A) 1 ano.
B) 2 anos.
C) 3 anos.

Disponível em: <http://www.bbc.com/news/entertainmentarts-41636692>.
Acesso em: 16 out. 2017.

D) 4 anos.
E) 5 anos.
11
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23. A receita mensal de uma determinada empresa é dada
2
pela função R(x) = 80.000x – 4.000x , em que x é o preço
de venda de cada unidade (0 ≤ x ≤ 20). O preço de venda
de cada unidade para que a receita mensal dessa empresa
seja máxima deve ser igual a

26. Dentro das modalidades esportivas dos jogos internos de
uma pequena escola da periferia da cidade de Fortaleza,
está uma corrida de rua chamada de “Maratona dos
aperreados”. Essa corrida contará com a participação de
dez concorrentes que terão de percorrer uma distância de
1.500 metros em torno de uma praça circular de 25 m de
raio. Utilizando a aproximação = 3, pode-se concluir que,
para que a “Maratona dos aperreados” seja concluída com
sucesso, ou seja, todos os concorrentes consigam
percorrer os 1500 m, o número de voltas que cada um
deles dará em torno da praça será igual a

A) R$ 5,00.
B) R$ 10,00.
C) R$ 15,00.
D) R$ 20,00.
E) R$ 25,00.

A) 60.
24. Durante uma campanha para arrecadação de alimentos
não perecíveis, a ONG responsável verificou que a
captação dos alimentos ocorreu da seguinte forma:

B) 50.
C) 30.
D) 20.

o

1 dia – foram arrecadados 2 kg de alimentos.

E) 10.

o

2 dia – foram arrecadados 4 kg de alimentos.
o

3 dia – foram arrecadados 8 kg de alimentos.

27. Uma vendedora de uma loja de roupas no shopping center
recebe mensalmente um salário composto por duas
partes: uma fixa, no valor de R$ 1.000,00, e uma parte
variável, que corresponde a uma comissão de 10% sobre o
total de vendas realizadas durante um mês. Para que ela
consiga atingir um salário de R$ 4.000,00 em um
determinado mês, o valor total de vendas que ela deve
realizar, em reais, deve ser igual a

o

Assim continuou até o 7 dia (sempre arrecadando o
dobro do que era arrecadado no dia anterior) quando a
campanha teve fim. Dessa forma, pode-se concluir que o
total de alimentos arrecadados nessa campanha foi igual a
A) 254 kg.
B) 252 kg.
C) 250 kg.

A) R$ 80.000,00.

D) 222 kg.

B) R$ 60.000,00.

E) 198 kg.

C) R$ 40.000,00.
D) R$ 30.000,00.
E) R$ 10.000,00.

25. Walter, um iniciante na prática de musculação, após
orientação de um nutricionista, iniciou um tratamento
com o uso de vitaminas. Os comprimidos de vitaminas
(que vêm em potes) devem ser tomados da seguinte
forma:

28. Um grupo de escoteiros fez uma trilha a fim de demarcar a
área destinada ao acampamento que deverá ser montado.
O grupo marcou um ponto A e percorreu 800 m em linha
reta até o ponto B. A partir do ponto B, foi percorrida uma
distância de 1000 m em linha reta até um ponto C, e
finalmente o grupo seguiu em linha reta até o ponto A,
delimitando, assim, a área destinada ao acampamento.
ˆ é igual a 150° (veja a figura).
A medida do ângulo ABC

o

1 dia – dois comprimidos.
o

2 dia – quatro comprimidos.
o

3 dia – seis comprimidos.
o

4 dia – oito comprimidos.
E assim sucessivamente até acabar todo o conteúdo do
pote. Supondo que Walter seguiu todo o tratamento à
risca e sabendo que cada pote de vitaminas contém
72 comprimidos, o número de dias necessários para que
Walter tome todas as vitaminas desse pote é igual a
A) 36.
C) 16.

De acordo com esses dados, pode-se concluir que a área,
2
em m , destinada ao acampamento é igual a

D) 8.

A) 100.000.

E) 4.

B) 200.000.

B) 27.

C) 400.000.
D) 800.000.
E) 1.600.000.
12

Vestibular Seriado – VSU-1

31. O fogão solar é um dispositivo geralmente artesanal, cujo
objetivo básico é concentrar a radiação solar em um único
ponto, onde deve ser colocado o dispositivo (panela, por
exemplo) que vai se aproveitar de seus efeitos.

29. O preço de aquisição de um equipamento para o setor
agrícola é de R$ 80.000,00. Sabendo que a depreciação
desse equipamento ocorre segundo uma função do
o
1 grau e que, daqui a seis anos, ele vale R$ 50.000,00,
pode-se afirmar que, daqui a dois anos, o preço do
equipamento será igual a
A) R$ 30.000,00.
B) R$ 50.000,00.
C) R$ 70.000,00.
D) R$ 80.000,00.
E) R$ 90.000,00.
30. Um total de 100 crianças participaram de uma colônia de
férias de uma determinada escola na cidade de Fortaleza.
Dentro das diversas brincadeiras realizadas nessa colônia
de férias, as crianças foram consultadas sobre as três
atividades de que mais gostaram de participar. Essa
consulta revelou que
– 47 crianças gostaram de participar das atividades na
piscina;

Um fogão solar comum funciona por meio de dois
princípios básicos: deve conter uma superfície laminada
que funcione como um espelho ______________, e a
panela, por exemplo, deve se localizar no(a)
______________ de tal espelho. A opção que melhor
preenche as lacunas acima, respectivamente, é

– 49 crianças gostaram de participar das atividades no
laboratório de informática;
– 50 crianças gostaram de participar das atividades com
argila;
– 26 crianças gostaram de participar das atividades na
piscina e das atividades no laboratório de informática;

A) plano – vértice.

– 12 crianças gostaram de participar das atividades na
piscina e das atividades com argila;

B) esférico côncavo – foco real.

– 24 crianças gostaram de participar das atividades no
laboratório de informática e das atividades com argila;

D) plano – foco virtual.

C) esférico convexo – foco virtual.
E) esférico côncavo – vértice.

– 10 crianças gostaram de participar das três atividades.

32. Fitispaldo está preso dentro de um porão, cuja porta de
saída é perfeitamente paralela ao solo e não está
trancada. Sobre a porta, repousa um único objeto, um
bloco de concreto que “impede” parcialmente a sua
abertura. Sabendo que o coeficiente de atrito estático
entre o bloco e a porta vale 0,57, qual a angulação mínima
deve ser superada aproximadamente, para que Fitispaldo
consiga girar a porta em relação horizontal, de forma que
o bloco deslize e facilite sua saída?

De acordo com esses dados, pode-se concluir que o
número de crianças que não gostaram de participar de
nenhuma das três atividades anteriores é igual a
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.

Considere
o

A) 15 .
o

B) 30 .
o

C) 45 .
o

D) 60 .
o

E) 90 .
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33. João decidiu realizar duas práticas. Ao colocar um copo
(alumínio) vazio vindo da geladeira sobre a mesa de sua
sala, reparou que o copo demorou cerca de 10 minutos
para “esquentar” (entrar em equilíbrio térmico com o
ambiente). Em um segundo momento, ao fazer a mesma
experiência, com um copo (de vidro) também vazio
submetido às mesmas condições, reparou que agora o
copo demorou cerca de “t” minutos para “esquentar”.
Desprezando os efeitos de dilatação e considerando
apenas as trocas de calor entre meio e copo, determine o
valor aproximado de “t”.

mais refringentes e as mais superiores são menos
refringentes. A figura a seguir ilustra tal situação.

Dados: massa do copo de alumínio = 120 g, massa do
o
copo de vidro = 283 g, calumínio = 0,21 cal/g. C,
o
cvidro = 0,16 cal/g. C.

O fenômeno óptico que explica o comportamento da luz
nessas circunstâncias especiais é
A) reflexão total da luz.

A) 4.

B) refração total da luz.

B) 9.

C) absorção total da luz.

C) 13.

D) interferência total da luz.

D) 16.

E) difração total da luz.

E) 18.
36. O gráfico a seguir é um modelo padrão de um gráfico
para um movimento uniformemente acelerado. A reta
crescente inicia-se em t0 = 0, com velocidade inicial de
valor V0. Do gráfico, pode-se calcular o coeficiente angular
A da reta e a área de superfície S delimitada pela região
entre a reta e o eixo t. Fisicamente, A e S representam
respectivamente

34. Em um dia de trabalho normal, um elevador da empresa
“Fé em Deus” realizou alguns deslocamentos verticais para
cima (viagens), percorrendo, em média, 5 andares por
deslocamento e carregando, em média, 7 pessoas por
viagem sempre com velocidade constante. Desprezando a
massa do elevador, considerando que a altura de cada
andar é igual a 3 metros e que todas as pessoas que
estiveram no elevador nesse dia têm a mesma massa,
70 kg, e sabendo que o tempo de duração média de cada
deslocamento vertical foi de 50 segundos, pode-se inferir
que a potência útil (suposta constante) do motor do
elevador por deslocamento foi de
Considere g = 10 m/s

2

A) 1230 W.
B) 1350 W.
C) 1470 W.
D) 1720 W.
E) 1890 W.
A) velocidade final e variação de espaço.
B) aceleração e velocidade final.

35. Entre o final do século XVII e o início do século XVIII,
surgiram alguns relatos de marinheiros que alegavam ver
entre as nuvens um navio voador, cuja origem seria
holandesa. Tal mito é bastante conhecido como o do
“holandês voador”. Fisicamente, algo assim seria possível,
pois algumas condições possibilitam a existência de uma
imagem a se formar "entre as nuvens”. Pensando
nas camadas de ar mais superiores, de altitude entre
50 m e 100 m, quando há uma diferença de temperatura
(quanto maior essa diferença, maiores as chances de
acontecer o fenômeno), as mais frias ficam sob as mais
quentes, nessas condições, as camadas mais inferiores são

C) variação de espaço e aceleração.
D) aceleração e variação de espaço.
E) variação de espaço e velocidade final.
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37.

41.

Imagem Google

Com relação às hipóteses sobre a origem da vida, a
ilustração representa uma defesa à

Com relação aos processos ilustrados anteriormente, é
correto afirmar que o algarismo

A) biogênese.
B) abiogênese.
C) geração espontânea.
D) panspermia.
E) pangênese.

A) I representa a pinocitose realizada por leucócitos.
B) II representa a diapedese de agentes invasores do
organismo.
C) I representa a fagocitose realizada por leucócitos.
D) II representa a pinocitose contra agentes invasores do
organismo.

Ilustração para responder as questões 38 e 39.

E) I representa a diapedese realizada por leucócitos.
42.

Melanoma
Melanócitos
Epiderme

38. Nos seres humanos, o processo ilustrado é um exemplo de
A) hematose.
B) angiogênese.
C) homeostase.
D) exocitose.
E) pinocitose.

Derme

O melanoma é tumor maligno originário dos melanócitos
e ocorre em partes como pele, olhos, orelhas, trato
gastrointestinal, membranas, mucosas e genitais.
O melanoma ocorre quando algo dá errado nas células
produtoras de melanina (melanócitos) que dão cor à pele.
Normalmente, as células da pele se desenvolvem de
maneira controlada e ordenada - novas células saudáveis
empurram as células mais velhas para a superfície da pele,
onde morrem e, eventualmente, caem, mas, quando
algumas células se desenvolvem com danos no DNA, as
novas células podem começar a crescer fora de controle e,
eventualmente, formar uma massa de células cancerosas.

39. Uma das características da água diretamente relacionada
à ocorrência desse processo é
A) a capilaridade.
B) o baixo calor específico.
C) a tensão superficial.
D) o alto calor latente de vaporização.
E) o alto calor latente de fusão.
40.

Disponível em:
<http://www.minhavida.com.br/saude/temas/melanoma>.

Entre os estágios embrionários
anteriormente, podem-se encontrar

humanos

De acordo com essas informações, é possível evidenciar o
melanoma na camada da pele constituída por tecido

ilustrados

A) adiposo.
B) epitelial.
C) conjuntivo propriamente dito frouxo.
D) conjuntivo propriamente dito denso não modelado.
E) conjuntivo propriamente dito denso modelado.

A) a gástrula e o blastocisto.
B) o blastocisto e a nêurula.
C) a nêurula e a gástrula.
D) a mórula e o blastocisto.
E) a gástrula e a mórula.
15
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43.

45. Na tabela que se segue, são apresentadas substâncias
típicas formadas pelos diferentes tipos de ligações
químicas, seus pontos de fusão, condutividade elétrica nos
estados sólido e fundido e os tipos de entidade presentes
nos pontos reticulares dos sólidos. No entanto, enquanto
estudava as informações dessa tabela, um jovem deixou
cair sobre o quadro algumas gotas de água as quais
apagaram parte das informações, como pode ser visto
abaixo.

As células A e B possuem em comum a presença de
estruturas do tipo
A) parede celular, nucleoide e ribossomos.
B) cromossomos, membrana plasmática e mitocôndrias.
C) nucléolo, ribossomos e membrana plasmática.
D) membrana plasmática, ribossomos e cromossomos.
E) ribossomos, membrana plasmática e nucleoide.
44.

SUBSTÂNCIA

PONTO
DE FUSÃO
o
( C)

CONDUZ CORRENTE
ELÉTRICA NO
ESTADO
ESTADO
SÓLIDO?
LÍQUIDO?

Cloro

– 102

Naftaleno

80

Não

Não

Fluoreto de
lítio

858

Não

Ouro

1064

Sim

Sim

Diamante

> 1700

Não

Não

ENTIDADADES
NOS PONTOS
DO RETÍCULO
DO SÓLIDO

Molécula

Não
Íons
Átomo

As informações referentes ao cloro, ao naftaleno, ao
fluoreto de lítio e ao diamante que foram apagadas são,
respectivamente,
A) Sim, Íons, Não, Átomo.
B) Sim, Molécula, Sim, Íons.
C) Não, Íons, Sim, Átomo.
D) Não, Átomo, Não, Íons.
E) Não, Molécula, Sim, Átomo.
46. O adesivo abaixo descolou de um recipiente que estava na
prateleira de um laboratório.

Disponível em: <http://agq-old.educacao.ws/
index.php?&ds=1&acao=quimica/ms2&i=2&id=596>
Acesso: 14 Out. 2017.

O químico responsável pelo laboratório sabe que esse
adesivo estava no rótulo de um recipiente que contém
um hidrácido altamente corrosivo. O recipiente do qual o
adesivo descolou contém a substância
Para o tratamento da doença enfatizada na tirinha, é
recomendada a ingestão de

A) ácido clorídrico.
B) ácido fluorídrico.

A) vitamina A.

C) ácido sulfúrico.

B) vitamina C.

D) soda cáustica.

C) vitamina D.

E) bicarbonato de sódio.

D) vitamina E.
E) vitamina K.
16
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47. As imagens a seguir ilustram o comportamento de duas
substâncias em solução aquosa.

48. O Prêmio Nobel da Química de 2017 foi concedido ao suíço
Jacques Dubochet, ao alemão Joachim Frank e ao escocês
Richard Henderson pelo desenvolvimento de métodos de
microscopia que revolucionaram a bioquímica, utilizando
temperaturas muito baixas. De acordo com o comitê do
Nobel, os três cientistas foram premiados “por desenvolver a
microscopia crioeletrônica para a determinação de alta
resolução das estruturas de biomoléculas em soluções”.

IMAGEM 1

1. A amostra de moléculas biológicas (vírus, enzimas ou
proteínas, por exemplo) é dissolvida em água e
transferida para uma malha de metal.

Disponível em: <https://pt-br.facebook.com/ProfaQuimicando/>.

IMAGEM 2

2. A amostra forma uma finíssima película nos buracos da
malha, quando ela é mergulhada em etano líquido a
o
cerca de 190 C negativos. Rapidamente, a temperatura
sofre uma queda brutal.

Disponível em: <http://alunosonline.uol.com.br/quimica/ionizacao.html>.

A comparação entre as imagens mostra que as duas
substâncias possuem uma característica comum: liberam
íons na água, mas a origem desses íons diferencia um
processo do outro. Diante disso, os fenômenos ilustrados
nas imagens 1 e 2 são denominados, respectivamente,

3. A água torna-se um sólido sem as estruturas de cristal
presentes no gelo comum. O conjunto todo é
armazenado em nitrogênio líquido, que o mantém
resfriado durante a observação no microscópio.

A) ionização e solvatação.

Disponível em:
<http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,novometodo-de-microscopia-eletronica-leva-o-premio-nobelde-quimica,70002026719>.
Acesso em: 10 Out. 2017.

B) dissociação e adsorção.
C) solvatação e dissociação.
D) dissociação e ionização.
E) adsorção e ionização.
17
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De acordo com as informações apresentadas, a microscopia crioeletrônica é uma técnica que
A) utiliza uma malha constituída de elementos químicos que são maus condutores de calor e corrente elétrica.
B) é capaz de revelar as estruturas de moléculas biológicas quando estas são dissolvidas em nitrogênio líquido.
C) envolve o congelamento rápido de amostras para que elas possam ser vistas através de um microscópio.
D) faz uso, dentre outras substâncias, de um solvente orgânico cuja molécula apresenta alta polaridade e interage facilmente
com a água da amostra.
E) consiste em oscilar a temperatura da amostra até que sua transferência para uma malha de metal permita que o etano
congele e exponha as moléculas biológicas.
49. Biocombustível é uma fonte de energia renovável e pode ser utilizado como substituto para combustíveis fósseis, oriundos do
petróleo. Os biocombustíveis mais comumente utilizados comercialmente são o etanol, o biodiesel e o biogás. O biodiesel é
produzido a partir de biomassa renovável e obtido na transesterificação de óleos vegetais, como mostrado na imagem abaixo.

R1COOR
H2C
R1COOR
4 4
H2C OHOH
+ +
R2COOR
R2COOR
4 4 + +HCHC OH
OH
+ +
H2C
R3COOR
H2C OHOH
R3COOR
4 4

H2C H COCOR
1
OCOR
2
1

3 R43- R
OH- OH
+ +
4

HC HCOCOR
2
OCOR
2

H2C H2COCOR
OCOR
3
3
Triacilglicerídeo
Trialcilglicerídeo

Trialcilglicerídeo

Dados: R1, R2, R3 e R4 são cadeias hidrocarbônicas.
Disponível em: <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/5054/1/CM_COEAL_2016_1_06.pdf>.
Acesso em: 13 de Out. de 2017.

Na reação química para obter biodiesel, um triacilglicerídeo reage com
A) um álcool, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e glicerol.
B) um álcool, produzindo uma mistura de éteres de ácidos graxos e um triol.
C) um hidróxido, produzindo uma mistura de éteres de ácidos graxos e glicerol.
D) uma base, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e uma tribase.
E) um enol, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e o propan-1,2,3-triol.
50. O nome NanoPutiano vem da combinação de nano + putianos. Nano, devido ao fato de a soma de seus comprimentos de
ligação estar na ordem de alguns nanômetros de “altura”; e putianos em uma clara alusão aos pequenos liliputianos do
romance de Jonathan Swift, “As Viagens de Gulliver”, de 1726.
A família dos NanoPutianos pode crescer, por exemplo, mudando o grupo acetal “da cabeça”, usando um diol característico e
radiação de micro-ondas. Com isso, surgem os vários NanoProfissionais. Alguns mostrados abaixo.

NanoMarca

NanoTexano

NanoChef

Diol
Radiação de
micro-ondas
NanoUniversitário

NanoPadeiro

Disponível em: <https://universidadedaquimica.com.br/artigos/nanoputianos/>. (Adaptado).
Acesso em: 18 Out. 2017.

O número de carbonos trigonais na estrutura do nanoputiano de partida na reação anterior fica maior quando o produto for
A) o NanoChef.
B) a NanoMarca.
C) o NanoPadeiro.
D) o NanoTexano.
E) o NanoUniversitário.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

C) Hefesto

51. Durante muito tempo, os historiadores acreditavam que o
passado não poderia ser reconhecido para fora das fontes
escritas oficiais. Tal critério, que perdurou até o século XIX,
chegou a determinar que o tempo em que a escrita não
fora dominada pelo homem ou as sociedades que não
dominavam tal técnica não poderiam ter o seu passado
escrito. Sendo assim, o trabalho de vários historiadores
esteve preso a documentos ou fontes escritas.
Segundo o texto, os historiadores até o século XIX se
baseavam em fontes

Disponível em:
<https://www.estudopratico.com.br/deuses-gregosreligiao-da-grecia-antiga/>.

A) documentais, como os cemitérios indígenas na América,
continente conquistado pelos espanhóis no século XIV.
B) naturais, como o modelo de moradia dos nativos da
África a exemplo de cabanas.
C) documentais, como a carta de Pero Vaz de Caminha
sobre o descobrimento do Brasil.
D) científicas, como os fósseis encontrados na América do
Sul de criaturas multicelulares.
E) materiais, como os sarcófagos de madeira com cores
vivas e mil pequenas figuras funerárias na tumba
encontrados próximos à cidade de Luxor.

D) Apolo

Disponível em:
<https://www.estudopratico.com.br/deuses-gregosreligiao-da-grecia-antiga/>.

52. Na Grécia Antiga, as pessoas seguiam uma religião
politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses.
Estes, apesar de serem imortais, possuíam características
de comportamentos e atitudes semelhantes aos seres
humanos. Maldade, bondade, egoísmo, fraqueza, força,
vingança e outras características estavam presentes nos
deuses, segundo os gregos antigos. De acordo com este
povo, as divindades habitavam o topo do Monte Olimpo,
de onde decidiam a vida dos mortais. O mais importante
deus era

E) Ares

A) Poseidon
Disponível em:
<https://www.estudopratico.com.br/deuses-gregosreligiao-da-grecia-antiga/>.

53. A partir do século I, os romanos passaram a travar contato
com as tribos que habitavam as regiões fronteiriças. Como
resultado desse contato, os bárbaros germânicos
passaram a receber terras e tornaram-se colonos,
conseguindo ainda ser incorporados ao exército, chegando
muitos deles a ocupar cargos militares e administrativos
no Estado romano, nos séculos finais do Império do
Ocidente.

Disponível em:
<https://www.estudopratico.com.br/deuses-gregosreligiao-da-grecia-antiga/>.

B) Zeus

Considerando o contexto anterior, a relação de trabalho
dos bárbaros com os romanos se oficializou por meio do
colonato, caracterizado por
A) uma série de obrigações que os chefes militares têm
com seus guerreiros, envolvendo fidelidade e proteção.
B) um sistema em que os seres humanos são tratados
como uma propriedade, na medida em que são
vendidos e comprados por diversas partes, quase
sempre, como mão de obra.

Disponível em:
<https://www.estudopratico.com.br/deuses-gregosreligiao-da-grecia-antiga/>.
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C) uma relação de sujeição de membros de um grupo
social aos de outro, envolvendo direitos e deveres
iguais.

D) ao ver os primeiros habitantes do Brasil pessoas para
eles tidas como selvagens, era melhor para os
portugueses manter a cautela e não demonstrar
nenhuma hostilidade.

D) um sistema em que as terras são de posse de um
Senhor, enquanto o colono é aquele que trabalha
diretamente na terra e uma parte da produção vai para
o Senhor.

E) correspondeu ao processo de extermínio e submissão
dos indígenas – tanto por meio dos conflitos com os
portugueses quanto pelas doenças trazidas por estes,
como a gripe, a tuberculose e a sífilis.

E) uma contratação de serviços por meio de empresa,
intermediária (interposta) entre o tomador de serviços
e a mão de obra, mediante contrato de prestação de
serviços.

56. Do século XVI até hoje, tem se espalhado por toda a terra o
cristianismo de orientação calvinista, com muitos
seguidores de sua teologia e do sistema presbiteriano de
administração da igreja, com o governo coletivo de
presbíteros. Na Europa Ocidental, os calvinistas foram
chamados de huguenotes (França), presbiterianos
(Escócia), puritanos (Inglaterra) e protestantes (Holanda).

54. Desde meados do século XVI, recai sobre o período da
Idade Média uma série de noções arbitrárias, preconceito
e até mesmo mentiras abertamente fabricadas. A própria
expressão “Idade Média” foi cunhada no início da era
moderna como forma de se estabelecer um critério de
superioridade dos modernos em relação ao homem do
medievo. Outra expressão usada durante muito tempo de
forma errôneo foi

Considerando o texto sobre a religião calvinista, infere-se
que
A) de acordo com alguns estudiosos, como o sociólogo
Max Weber, o elogio feito ao trabalho e à economia fez
que grande parte da burguesia europeia simpatizasse
com a doutrina calvinista.

A) Idade das Trevas, vista como um período de superstição
e obscurantismo.
B) Idade da Renascença, período em que se primavam
ideias mitológicas.

B) apesar de surgir no momento histórico da Reforma
Protestante, ela tem mais em comum, em sua liturgia,
com o catolicismo do que com o luteranismo.

C) Período das Tormentas, com o desenvolvimento das
grandes navegações.

C) essa religião é o conjunto de doutrinas, ritos e práticas
de vida em conformidade com o Papa e a Igreja Católica
Apostólica Romana, sediada no Vaticano.

D) Tempo das ideias metafísicas, em que o Ser é antes do
Ser, tese defendida por Platão.

D) a nova religião, mesmo contendo pontos que
favoreciam o poder nobiliárquico, também foi
responsável pela incitação de uma série de revoltas
populares contra a ordem estabelecida.

E) Período da “Longa Noite dos Mil Anos”, por ter durado
exatamente dez séculos.
55. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao
chamado “Novo Mundo” (América), e com eles o
navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do
novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram
posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os
indígenas denominados pelos portugueses de “selvagens”.
Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre
portugueses e indígenas de “encontro de culturas”, mas
percebemos com o início do processo de colonização
portuguesa um “desencontro de culturas”, já que

E) por força da denominação, se apoderaram da
designação de Igreja Bizantina depois do cisma que os
opôs a Roma.
57. A Enciclopédia é de inspiração racionalista e materialista,
propõe a imediata separação da Igreja do Estado e
combate as superstições e as diversas manifestações do
pensamento “mágico”, entre elas as instituições religiosas.
Por isso sua publicação sofreu violenta campanha
contrária da Igreja e de grupos políticos afinados com o
clero. Sofreu intervenção da censura e condenação papal,
mas acabou por exercer grande influência no mundo
intelectual, inspirando os líderes da Revolução Francesa.
Sobre a Enciclopédia, assim se expressa Salinas Fortes:

A) no século XVI, poucos empreendimentos foram efetivados no território colonial. As principais realizações
portuguesas, utilizando a mão de obra indígena
escravizada, foram nomear algumas localidades no
litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir
algumas feitorias.

O que podemos dizer é que aí encontramos, sem dúvida,
como exposta em uma vitrina, as ideias principais da
burguesia do século XVIII. Se o catolicismo teve sua Suma
Teológica com São Tomás de Aquino, a burguesia também
teve na Enciclopédia, a sua Suma Filosófica (1985, p. 50).

B) durante os primeiros anos do “Descobrimento”, os
nativos foram tratados "como parceiros comerciais",
uma vez que os interesses portugueses se voltavam ao
comércio do pau-brasil, realizado na base do escambo.
C) segundo alguns cronistas da época, os indígenas
consideravam os europeus como amigos, conforme
fossem tratados amistosamente.

Disponível em:
<http://www.portalconscienciapolitica.com.br/filos
ofia-politica/filosofia-moderna/iluminismo/>.
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Na anterior conjuntura descrita,
Enciclopédia foi escrita no século

infere-se que a

60.

A) XVIII, no contexto do movimento renascentista, cujos
autores são Leonardo da Vinci e William Shakespeare.
B) XV, no contexto da Revolução Francesa por Jean
d'Alembert e Leonardo da Vinci.
C) XVIII, no contexto do movimento iluminista, com
organização de Denis Diderot e Jean d'Alembert.

“Podemos facilmente
perdoar uma criança que
tem medo do escuro; a real
tragédia da vida é quando
os homens têm medo da luz.”
Platão
Disponível em: <http://portalsuaescola.com.br/
mito-da-caverna-de-platao/>.

D) XVII, no contexto da Revolução Gloriosa, com autoria
de Oliver Cromwell e Richard Cromwell.
E) XIV, no contexto das Cruzadas, escrito por Santo
Agostinho e São Tomás de Aquino.

Em sua narrativa, Platão fala sobre prisioneiros que são
acorrentados desde o nascimento, olhando somente para
uma parede iluminada por uma fogueira, que também
ilumina um palco, onde estátuas de figuras humanas,
vegetais e animais são manipuladas, como se estivessem
representando o cotidiano dessas figuras.

58. Observe a tirinha abaixo, do desenhista Carlos Ruas.

A respeito das narrativas do filósofo grego Platão,
infere-se que
A) é uma alegoria dos Ídolos da Tribo onde todas as
percepções e sentidos fazem parte do intelecto.
B) faz uma crítica aos pré-socráticos em defesa do
conhecimento mitológico.
C) é uma metáfora que explica a condição de ignorância
em que vivem os seres humanos.

Disponível em:
<https://www.google.com.br/search?q=etnocentrismo+
conceito+sociologico>

D) é a crença em um conhecimento proveniente do
transcendental, oriundo da bênção divina sobre a
racionalidade humana.

Como o próprio nome já sugere, etnocentrismo significa
A) uma corrente de pensamento que questiona as verdades
universais do homem, tornando o conhecimento
subjetivo.

E) é a defesa de um conhecimento essencialmente
material e econômico, em que o controle das condições
da vida permita atingir a verdade.

B) desconsideração à lógica de funcionamento de outra
cultura, limitando-se à visão própria que possui como
referência cultural.

61. Observe a charge.

C) as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a
religião, os costumes, a organização familiar.
D) todos possuírem as mesmas oportunidades. É a ausência
de diferença e mesmo valor entre duas ou mais coisas.
E) o que é percebido como verdade, independentemente da
opinião alheia ou das conclusões obtidas pelos outros.
59. O fato social, segundo Émile Durkheim, consiste em
maneiras de agir, de pensar e de sentir que exercem
determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se
adaptar às regras da sociedade em que vivem. No entanto,
nem tudo o que uma pessoa faz pode ser considerado um
fato social, pois, para ser identificado como tal, tem de
atender a três características:

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=aliena>.

Para a filosofia de Karl Marx, a alienação
A) é a pobreza gerada ao trabalhador, enquanto, ao
mesmo tempo, se gera a riqueza do capitalista.

A) exclusão, anomalia e coercitividade.
B) patologia, interioridade e generalidade.

B) são objetos que adquirem um valor independentemente do que os homens neles puseram com seu
trabalho.
C) é um processo essencial pelo qual a consciência ainda
ingênua, convencida de que a realidade do mundo é

C) generalidade, anomalia e exclusão.
D) exterioridade, inclusão e patologia.
E) generalidade, exterioridade e coercitividade.
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independente dela mesma, chega a tornar-se
consciência de si.
D) envolve um juízo intencional, no sentido de refletir
sobre em que se deve crer ou como reagir a um
trabalho.
E) é dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de
objetos fixos, mas em movimento: nenhuma coisa está
“acabada”.

64. “Com o objetivo de amenizar tamanha disparidade social,
em 2000, a ONU anunciou a Declaração do Milênio, um
compromisso assumido por 191 países da entidade com
uma importante finalidade até o ano de 2015.
Posteriormente, criou-se o projeto Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que estabeleceu oito
parâmetros básicos para se atingirem as metas.”
ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede: parte 1,
volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 59.

62. “Formada por rios que escoam pelos estados de São Paulo,
de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da
Bahia e de Sergipe, destacam-se três rios coletores
principais: Jequitinhonha, Doce e Paraíba do Sul. Seus
limites são a foz do rio São Francisco e a divisa dos estados
de São Paulo e do Rio de Janeiro.”

Um dos oito compromissos assumidos pelos governos foi:
A) incentivar a diminuição
crescimento do PIB.

da

natalidade

para

o

B) promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das
mulheres.

ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede: parte
1, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 156.

C) combater a Aids, por meio de controle populacional nos
países pobres.

O texto se refere a qual das bacias hidrográficas
brasileiras?

D) garantir a todos o acesso à água potável por meio da
dessalinização.

A) Bacia do Paraná.

E) reduzir o número de homicídios e da violência contra a
mulher negra.

B) Bacia do Parnaíba.
C) Bacia do São Francisco.

65. “Faixa de transição entre os domínios morfoclimáticos da
Caatinga e dos Mares de Morros, na área litorânea, região
da Zona da Mata nordestina. Há áreas úmidas nas
proximidades da Zona da Mata e outras secas, nos
arredores do Sertão. Seu relevo é marcado por áreas
planas e algumas elevações, como o Planalto da
Borborema.”

D) Bacia do Atlântico Sul (trecho leste).
E) Bacia do Atlântico Sul (trecho sul-sudeste).
63. “São verdadeiras rugosidades do espaço. Alguns objetos,
como prédios, abrigam, com o passar do tempo, novas
funções. […].”
ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede:
parte 1, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015,
p. 20 (Adaptado).

ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede: parte 1,
volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 237.

A alternativa que apresenta a nomenclatura correta da
faixa de transição à qual o texto se refere é:

Um dos conceitos bem dinâmicos que existem no estudo
da geografia é o do termo em destaque no texto. Esse
conceito, desenvolvido pelo geógrafo e professor Milton
Santos, está corretamente definido em:

A) Coxilhas.
B) Pantanal.
C) Agreste.

A) A atitude de nosso povo no momento atual reflete o
que existiu em um passado recente, fazendo que
ocorram comportamentos distintos para as mesmas
ações nas sociedades.

D) Mata dos Cocais.
E) Serras de Monte Roraima.

B) A Terra demonstra suas antiguidades principalmente,
através de fósseis, que são encontrados em escavações
por todo o planeta e que comprovam sua idade
geológica.

66. Sabendo-se que a distância real, em linha reta, de uma
cidade A, localizada no Estado do Ceará, a uma cidade B,
localizada no Estado de Tocantins, é igual a 2000 km, um
estudante, ao analisar um mapa, verificou, com sua régua,
que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de
8 cm.

C) A extração de determinados recursos, como petróleo e
gás natural, somente pode ocorrer em ambientes que
possuem essa característica geológica, preservando,
assim, sua memória.

Os dados nos indicam que o mapa observado pelo
estudante está na escala de

D) Ao longo dos anos, a humanidade passou a ter maior
domínio e maior contato com as tecnologias modernas
que são verdadeiros elos com o passado.

A) 1:250.
B) 1:2500.
C) 1:25000.

E) Ao longo da história, as ações humanas e as sociedades
vão imprimindo suas construções ao espaço geográfico,
registrando suas atividades, costumes, tecnologias e
culturas.

D) 1:250000.
E) 1:25000000.
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67. “O caso desse povo representa uma situação em que uma
nação vive em território não reconhecido internacionalmente; não há um Estado. São aproximadamente
26 milhões de pessoas que vivem entre o norte do Iraque,
o leste da Turquia, o noroeste do Irã, trechos da Síria e de
países do Cáucaso, […].”

C) pelo geógrafo e professor Milton Santos.
D) pelo geógrafo e professor Roberto Lobato Correa.
E) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
69. “A Lei 12.651, de 2012, conhecida como novo Código
Florestal brasileiro, trata também das Áreas de
Preservação Permanente (APP).”

ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede: parte 1,
volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 21 (Adaptado).

ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede:
parte 1, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015,
p. 218 (Adaptado).

De acordo com a lei referida no texto, a área de mata que
deve ser preservada no entorno da margem de um rio com
largura de 200 metros a 600 metros deve respeitar faixa de:
A) 30 metros.
B) 50 metros.
C) 100 metros.
Inhabited area

D) 200 metros.
E) 500 metros.

Imagem do Google

O texto e a área sombreada no mapa se referem aos

70. “As cidades vêm se expandindo no decorrer do tempo.
Observa-se uma continuação interligada de áreas urbanas
entre dois ou mais municípios, sem que haja área rural
entre eles.”

A) Bascos.
B) Curdos.
C) Palestinos.

ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede: parte 2,
volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 254 (Adaptado).

D) Chechenos.
E) Chipriotas.
68. “O processo de transformações espaciais ocorre de forma
diferente em todo o território nacional, com intensidade e
ritmo diversos. Assim, em 1967, […] propôs outra
regionalização para o país, que passaria a ser dividido em
três regiões geoeconômicas (veja mapa abaixo). […].”
ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede:
parte 2, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015,
p. 277 (Adaptado).

“Vamos esperar a outra cidade chegar até nós...”
Imagem do Google

A continuação interligada, mencionada no texto e na
charge, caracteriza-se como uma
A) conurbação.
B) metrópole regional.
Imagem do Google

C) região polarizada.
D) rede urbana.

A divisão do Brasil em três macrorregiões geoeconômicas,
exposta nesse texto e nesse mapa, foi proposta

E) malha urbana.

A) pelo geógrafo Pedro Geiger.
B) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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