Processo Seletivo
Vestibular Seriado – VSU-9

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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TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
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Obs.: Os números entre parênteses indicam, em unidades de massa atômica, a massa do isótopo mais estável.
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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 O VÍCIO NOS JOGOS
ELETRÔNICOS NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO PARA A SOCIEDADE, 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
Com o “boom” da internet e o incrível desenvolvimento dos jogos eletrônicos, aumentaram as preocupações acerca
das possíveis consequências negativas que o uso intenso dessas tecnologias poderia causar. Boa parte desse medo vinha das
semelhanças que o uso intenso da internet e dos jogos eletrônicos tinha com o uso de drogas, como álcool e cigarro. (…)
Do ponto de vista clínico, considera-se Dependência de Tecnologia (do inglês “technological addiction”) quando o
indivíduo não consegue controlar o próprio uso da internet, jogos e smartphones, ocasionando sofrimento intenso e/ou prejuízo
significativo em diversas áreas da vida. (…)
Contudo, já sabemos de alguns aspectos importantes sobre essa condição que justificam a nossa preocupação em
estudar melhor esse assunto: a dependência de tecnologia é um fenômeno global, e estima-se que aproximadamente 5% dos
jovens que usam as redes sociais, ou jogam online possam ter algum problema decorrente do seu uso, e meninos têm mais
problemas devido aos jogos online, enquanto as meninas fazem uso mais intenso das redes sociais. A maioria dos jovens que se
encontra nessa condição apresenta também outros problemas que necessitam de atenção. Os mais comuns são depressão,
ansiedade social, deficit de atenção, hiperatividade e agressividade.
Disponível em: <http://dependenciadetecnologia.org/dependencia-de-tecnologia/definicoes/>
Acesso em: 2 de nov. de 2017. (Adaptado)

TEXTO II
VIDEOGAME: JOGOS DE PLAY 4
Autor: Sivaldo Lima

Eu gosto de assistir
E também de jogar
Se você quer se divertir
Venha aqui participar

Se estou querendo brigar
Com uma grande disputa
Coloco o Dragon Ball
É o melhor jogo de luta

Tem jogo de Play 3, Play 4
Xbox e Wii U

E na hora que quero
Um jogo mais light
Nem me desespero
E luto no Street Fighter

De Silent Hill sou fã
E gosto de futebol
Eu jogo no frio de manhã
Se esquentando no meu lençol

Já zerei o God of War
Sem ter que fazer teatro
Mas achei muito melhor
O Resident Evil 4

Às vezes, na sexta-feira,
Viro noite jogando GTA
Fico até altas horas
Até quando eu abusar

Disponível em: <http://sivaldopoemas.blogspot.com.br/2011/10/video-game-jogos-de-play-2.html>.
Acesso em: 2 de nov. de 2017. (Adaptado)

3

Vestibular Seriado – VSU-9

TEXTO III

Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/educacao/aumentam-os-atendimentos-por-causa-de-jogos-eletronicos/>.
Acesso em: 2 nov. 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
01.

02. Observa-se que o texto 2 dialoga com o texto 1.
Nesse diálogo estabelecido entre os textos, verifica-se que
o texto 2 tem uma visão diferente da visão do texto 1.
Isso evidencia a presença de um(a)

QUADRINHOS: s.m.pl. Narração de uma história
por meio de desenhos e legendas dispostos numa série de
quadros; história em quadrinhos.

A) paráfrase.
B) paródia.
C) plágio.
D) paráfrase e uma paródia ao mesmo tempo.
E) cópia literal.

Celso Pedro Luft. Minidicionário Luft. 9 ed.
São Paulo: Ática/Scipione. S.d.p.5110.

A intenção fundamental desse texto é esclarecer ao
falante da Língua Portuguesa qual o sentido de uma
palavra. Nesse caso, o código da língua é utilizado para
explicar a si mesmo. Portanto, temos a presença da função

03. O texto 1 apresenta uma visão idealizada e romântica da
infância, enquanto o texto 2 tem uma visão moderna e

A) poética.
B) fática.

A) erótica.
B) fantasiosa.
C) surreal.
D) antissentimental.
E) fúnebre.

C) metalinguística.
D) expressiva.
E) referencial.

04.

Textos para as questões 02 e 03.

Eu
Quando olho nos olhos
Sei quando uma pessoa
Está por dentro
Ou está por fora

TEXTO 1
MEUS OITO ANOS

LEMINSKI, Paulo. Caprichos & relaxos. São Paulo:
Brasiliense, 1983. p. 15.

Oh! Que saudade que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais
Que amor, que sonhos, que flores
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
(...)

Os termos negritados, no texto anterior, evidenciam a
presença de uma figura conhecida como
A) eufemismo.
B) metáfora.
C) antítese.
D) anacoluto.
E) anáfora.

Casimiro de Abreu. Poesias completas de Casimiro
de Abreu. Rio de Janeiro: Ediouro. p. 19-20.

05.
TEXTO 2

“Nasce a manhã, a luz tem cheiro...Ei-la que assoma
Pelo ar sutil...Tem cheiro a luz, a manhã nasce...
Oh sonora audição colorida do aroma”

MEUS OITO ANOS

ANTÔNIO CÂNDIDO & CASTELLO, J. ADERALDO.
Presença da literatura brasileira. São Paulo, Difusão
Europeia do Livro, 1972.v2, p.307)

Oh que saudade que eu tenho
Da aurora de minha vida
Das horas
De minha infância querida
Que os anos não trazem mais
Naquele quintal de terra
Da Rua de Santo Antônio
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais.
(...)

Essa estrofe foi extraída de um soneto de Alphonsus de
Guimaraens. Nesse fragmento, associam-se sensações
visuais com sensações olfativas. Esse expediente é
designado pelo nome de
A) metáfora.
B) metonímia.
C) antítese.
D) paradoxo.
E) sinestesia.

Oswald de Andrade. Primeiro caderno do aluno de poesia
Oswald de Andrade. 4 ed. São Paulo: Globo, 2006. p.52.
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06.

Os enunciados não são indiferentes uns aos
outros, nem autossuficientes; são mutuamente
conscientes e refletem um ao outro... Cada enunciado é
pleno de ecos e reverberações de outros enunciados, com
os quais se relaciona pela comunhão da esfera da
comunicação verbal (...). Cada enunciado refuta, confirma,
complementa e depende dos outros; pressupõe que já são
conhecidos, e os leva em conta de alguma forma.

09.

Estética da criação verbal. 2 ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1997. p. 316.

De acordo com o texto, a linguagem é, por natureza,
dialogal, isto é, sempre estabelece
A) o diálogo entre pelo menos dois seres, dois discursos,
duas palavras.
B) uma forte crítica entre o pensamento linguístico
moderno e o antigo.
C) um conflito político nas relações sociais do homem.
D) a busca do predomínio da linguagem culta sobre a
coloquial.
E) a quebra da lógica nas relações dialogais dos seres
humanos.

Essa obra exemplifica um movimento artístico vanguardista
europeu, que surgiu no começo do século XX e se caracteriza
pela utilização de formas geométricas para retratar a
natureza. Esse movimento é conhecido como
A) Expressionismo.
B) Dadaísmo.
C) Cubismo.

07.

D) Futurismo.
E) Surrealismo.
10.

As palavras cumprimento e comprimento, presentes no
quadrinho anterior, exemplificam
A) palavras parônimas.
B) termos sinônimos.
C) palavras homônimas.
D) uso de estrangeirismos.
E) termos antônimos.
08.

Impressão, nascer do Sol. Claude Monet.

A pintura anterior pertence ao Impressionismo.
Nesse movimento artístico, observa-se que

Política

Raquel e Janot

A) a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos
adquirem ao refletir a luz solar em um determinado
momento.

A nova procuradora-geral terá o mesmo destino que seus antecessores:
defender o Ministério Público
10/09/2017

B) a figura humana é representada de forma deformada e
caricatural para expressar o mundo interior do homem
que é triste e sofrido.

Engana-se quem acredita que Raquel e Janot terão destinos diferentes.
Provavelmente terão igual destino.

Tem-se, na matéria jornalística acima, o uso das expressões
“destinos diferentes” e “igual destino”. Os termos igual e
diferente estabelecem entre si uma relação de
A) sinonímia.
B) paronímia.
C) antonímia.
D) homonímia.
E) regionalismo.

C) a natureza é representada por formas geométricas e
totalmente fragmentadas.
D) há um respeito total às normas da arte acadêmica
confirmando a visão dos pintores renascentistas.
E) a pintura deve ser feita à noite, com luz artificial,
valorizando as cores escuras e as sombras pretas.
7
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Texto para as questões 11 a 14.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

13. Observe este fragmento do texto:
“Aos poucos, com o avanço do olhar científico e
experimental, foi ganhando os aspectos de ciência e
técnicas, que vemos hoje, com diferentes evoluções em
várias partes da Terra.” (Ls. 7 a 10)

Medicina é uma das ciências mais antigas
desenvolvidas pelo homem. Nos registros históricos,
há relatos de atividade médica que já ocorriam na
Antiga Grécia, na Civilização Egípcia, na China e em outros
locais. A princípio, era baseada na manipulação de ervas e
em tratamentos naturais. Muitas vezes, apresentava-se
com fundos místicos para tratar enfermos. Aos poucos,
com o avanço do olhar científico e experimental, foi
ganhando os aspectos de ciência e técnicas, que vemos
hoje, com diferentes evoluções em várias partes da Terra.
Um benefício da atual rede de comunicações é o rápido
intercâmbio e difusão do conhecimento e descobertas na
área da saúde.

Considerando os aspectos linguísticos, pode-se constatar
que o trecho destacado nesse fragmento é uma oração
A) subordinada adverbial.
B) subordinada adjetiva.
C) subordinada substantiva.
D) coordenada sindética conclusiva.
E) coordenada sindética alternativa.

Disponível em: <http://www.abcdamedicina.com.br/historia-da-medicinaorigem-simbolos-e-pratica-evolucao-do-conhecimento.html>.

14. Com base nos aspectos linguísticos, pode-se constatar que
desempenha função sintática de adjunto adverbial o
termo

11. Predomina no texto a função da linguagem
A) emotiva, pois o autor expressa um sentimentalismo em
relação ao surgimento da Medicina como ciência.
B) fática, pois o texto testa o funcionamento do canal de
comunicação sobre a Medicina nas antigas civilizações.
C) referencial, porque o texto trata de noções e informações objetivas, expõe dados reais sobre a Medicina.
D) poética, porque o texto chama a atenção para os
recursos de linguagem por meio de combinações de
signos linguísticos.
E) conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor diante do avanço do olhar científico e
experimental da Medicina.

A) “relatos de atividade médica” (L. 3).
B) “enfermos” (L. 7).
C) “Aos poucos” (L. 7).
D) “os aspectos de ciência e técnicas” (L. 9).
E) “Um benefício da atual rede de comunicações” (L. 11).
15. Cada item a seguir corresponde a um trecho adaptado de
um artigo sobre “O tratamento da dor”. Observe, em cada
um deles, o emprego do pronome relativo e da crase.
Pode-se constatar que o trecho que obedece inteiramente
à norma-padrão quanto ao emprego do pronome relativo
e da crase é:

12. Observe esse trecho:

A) O tratamento da dor ou ao menos à tentativa de
minorá-la, representam, na longa história da Medicina,
um dos dados adquiridos cujo ninguém põe em dúvida.

“Nos registros históricos, há relatos de atividade médica
que já ocorriam na Antiga Grécia, na Civilização Egípcia, na
China e em outros locais.” (Ls. 2 a 5)

B) A especial atenção à dor parece compreensível: é o
sintoma que mais incomoda, aterroriza ou provoca
sofrimento ao doente e, por extensão, aos que o
rodeiam.

Esse período pode ser reescrito com a manutenção do
sentido original e com total respeito à norma-padrão da
Língua Portuguesa em:

C) Por natureza, é entendida como sensação desagradável,
podendo ter uma graduação os quais vai do ligeiro
incômodo à insuportável sofrimento.

A) Nos registros históricos, existe relatos de atividade
médica que anteriormente ocorria na Antiga Grécia, na
Civilização Egípcia, na China e em outros locais.
B) Nos registros históricos, existem relatos de atividade
médica que já aconteciam na Antiga Grécia, na
Civilização Egípcia, na China e em outros locais.
C) Nos registros históricos, existe relatos de atividade
médica os quais anteriormente haviam na Antiga
Grécia, na Civilização Egípcia, na China e em outros
locais.
D) Nos registros históricos, ocorre relatos de atividade
médica que já haviam na Antiga Grécia, na Civilização
Egípcia, na China e em outros locais.
E) Nos registros históricos, haviam relatos de atividade
médica os quais anteriormente acontecia na Antiga
Grécia, na Civilização Egípcia, na China e em outros
locais.

D) Temos, pois, doentes cujos desejam obter alívio e
médicos que são competentes para conhecer à meios
propiciadores desse alívio e à modo como podem ser
usados.
E) Entretanto, é surpreendente verificar que à sintoma dor
não parece dar-se hoje a importância onde os antigos
lhe atribuíam.
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16. Observe as placas informativas a seguir. Em qual delas há
desvio de norma-padrão quanto ao aspecto ortográfico?

ESPANHOL
17. A tirinha faz uma crítica à

A)

AVISO
NÃO
ENTRE
SEM PERMIÇÃO!
B)

AVISO
PARE
IDENTIFIQUE-SE

C)

AVISO

A) inocência das crianças.
B) maldade das crianças.

ÁGUA
POTÁVEL

C) falta de respeito das crianças com os pais.
D) violência dos pais com as crianças.
E) falta de conhecimento de mundo das crianças.

D)

AVISO

Texto para as questões 18 e 19.

ACESSO
RESTRITO
E)

AVISO
NÃO FUME
NESTA ÁREA

18. Mafalda faz uma reflexão sobre o fato de a infância estar
relacionada
A) ao uso excessivo da televisão pelas crianças.
B) à proibição do uso da televisão pelas crianças.
C) ao grande valor educativo da televisão na formação das
crianças.
D) ao papel fundamental da televisão em fornecer limites
às crianças.
E) ao sonho de consumo gerado pela televisão nas crianças.
9
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19. Temos, na tirinha, a palavra “chico”, que, em português,
significa

Which sentence has the same verb tense as “On Tuesday
evening Carles Puigdemont declared independence.”?

A) grande.
B) inocente.
C) dependente.
D) pequeno.
E) sonhador.

A) To start as a new but divided country would be a recipe
for disaster.
B) Usually, independence is achieved after a long war.
C) Really, he said he would proclaim independence later.
D) Millions of people have suddenly realized that…
E) They would prefer that everything calm down.

20. Instrucciones de uso: para resaltar más la fragancia, aplicar
en los pulsos, en el cuello, en el escote y por detrás de las
orejas. Advertencia:no almecene ni utilice el producto
cerca de llamas, del fuego o del cualquier fuente de
calor.No se aplique sobre piel irritada o lastimada.
Descontinúe su uso en caso de presentarse irritación,
enrojecimiento o alguna molestia, consulte un médico e
informe al SNAC. Uso externo. Mantenga el producto lejos
del alcance de los niños.

18.

We are beginning to understand that tech companies
don’t have our best interests at heart. Did they ever?
Late last month, Mark Zuckerberg wrote a brief
post on Facebook at the conclusion of Yom Kippur, asking
his friends for forgiveness not just for his personal failures
but also for his professional ones, especially “the ways my
work was used to divide people rather than bring us
together.” He was heeding the call of the Jewish Day of
Atonement to take stock of the year just passed as he
pledged that he would “work to do better.” (…)
Meanwhile, Amazon, with its purchase of the
Whole Foods supermarket chain and the construction of
brick-and-mortar stores pursues the breathtakingly
lucrative strategy of parlaying a monopoly position online
into an offline one, too. (…)
Now that Google, Facebook, Amazon have
become world dominators, the questions of the hour are,
can the public be convinced to see Silicon Valley as the
wrecking ball that it is? And do we still have the regulatory
tools and social cohesion to restrain the monopolists
before they smash the foundations of our society?

A leitura do texto permite inferir que as orientações
presentes nele se referem ao uso de um(a)
A) desodorante.
B) sabonete.
C) perfume.
D) espuma de barba.
E) medicamento.

INGLÊS
17.

SILICON VALLEY IS NOT YOUR FRIEND

CAN SPAIN BECOME A COUNTRY
THAT NO ONE WANTS TO LEAVE?
On Tuesday evening Carles Puigdemont, a
former journalist and small-town mayor who is now the
president of Catalonia’s regional government, declared
independence. Sort of.
Really, he said he would proclaim independence
later – and suggested that everything was negotiable. He
couldn’t really declare independence because his political
capital had dwindled. (…)
Creating a country is a complex, expensive
process: To take such a step you need a huge amount of
support. Usually, independence is achieved after a long
war, or the fall of a colonial power. At the least, it requires
the gathering of an overwhelming majority. In Catalonia,
I’m glad to say, the first two options seem impossible.
The third one is not in place. To start as a new but divided
country would be a recipe for disaster. (…)
Millions of people have suddenly realized that
Catalonia’s independence – or an insistence on it – is the
best way to ruin their lives for years and years.
These same people don’t want to surrender to the idea
that it’s impossible to be Catalan and Spanish at the same
time. They would prefer that everything calm down, and
their leaders search for solutions instead of problems, and
that they aims for a tie instead of a victory.

Disponível em:
<https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/13/opinion
/sunday/Silicon-Valley-Is-Not-Your-Friend.html>.
Acesso 13/10/17.

Marque a opção que contém erro em relação ao texto.
A) Google, Facebook e Amazon se tornaram dominadores
mundiais e agora são capazes de controlar todas as
regras do jogo.
B) Amazon comprou Whole Foods e agora está
construindo lojas físicas em sua estratégia de explorar o
mundo online e off-line.
C) Mark Zuckerberg, dono do Facebook, pediu desculpas
por estar afastando as pessoas, ao invés de ajudá-las a
se aproximarem.
D) Mark Zuckerberg, dono do Facebook, usou uma
comemoração dos judeus para pedir desculpas através
de um post no Facebook.
E) Google, Facebook e Amazon são grandes empresas que
estão crescendo a ponto de serem consideradas
dominadoras mundiais.

Disponível em:
<https://www.nytimes.com/2017/10/13/
opinion/catalonia-spain-puigdemont.html>.
Acesso 13/10/17.
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19.

What happened to chef Clóvis Lima?
A) He felt sick and discovered he will have a serious
disease.
B) He has had an accident and discovered he has been sick
for a long time.
C) He had an accident and, after research, discovered he
has a disease.
D) He decided he will look for more information about a
disease called fibromyalgia.
E) He was feeling sick and felt pain all over his body.

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS
21. Um taxista cobra, por corrida executada, um valor que
o
segue uma função polinomial do 1 grau. O preço da
corrida é composto por uma parte fixa, independentemente da distância percorrida, mais outro valor para
cada quilômetro rodado. O valor da parte fixa é igual a
R$ 15,00, e o valor de cada quilômetro rodado é igual a
R$ 1,25. Sabendo que, ao final de um determinado dia,
esse taxista fez 20 corridas e arrecadou um total de
R$ 425,00, pode-se afirmar que, nesse dia, ele percorreu
uma distância total igual a

Disponível em:
<http://www.gocomics.com/comics/todaystop-five-comics/2017/10/13#3>.
Acesso: 13/10/2017.

What happened in the comic?

A) 50 km.

A) Someone farted and it’s not funny.

B) 90 km.

B) The teacher is really angry with the students.

C) 100 km.

C) There’s hope in humanity because of a fart.

D) 220 km.

D) Everyone agreed that the situation was funny.

E) 340 km.

E) The intestinal pressure during study time was an
emergency.
20.

22. Sr. Olavo, ao comprar um novo sítio, resolveu destinar uma
área exclusiva para que seus netos pudessem brincar de
forma sadia e segura. A área destinada para preparação
dessa área de lazer tem um formato de um quadrado de
lado 20 m e deverá ser feita de acordo com o projeto
abaixo.

FIBROMIALGIA: SAIBA MAIS SOBRE A SÍNDROME
QUE CAUSA DORES INTENSAS POR TODO O CORPO
A fibromialgia é uma doença caracterizada por
dores em articulações, tendões e músculos, sem que
problemas sejam identificados por meio de exames.
Imagine sentir dores por todo o corpo e os
exames não acusarem nenhuma doença? É o que sente
quem sofre de fibromialgia, uma síndrome que não tem
cura e precisa do acompanhamento de vários
profissionais.
Dores que, às vezes, não permitem que você
levante da cama. Constantes, em vários lugares do corpo,
sem causa aparente. O chef de cozinha Clóvis Lima
resolveu pesquisar o que sentia após um acidente de
trabalho ter intensificado o problema. O diagnóstico?
Fibromialgia.
Disponível em:
<http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/saude/fi
bromialgia-saiba-mais-sobre-a-sindrome-que-causadores-intensas-por-todo-o-corpo/>.
Acesso em: 15/10/2017.
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Na área destacada, será plantado um gramado. Nas áreas
dos quatro cantos do terreno (que são todos triângulos
isósceles de lado x), serão colocados postes de luz para
uma perfeita iluminação. O Sr. Olavo quer que a área do
2
gramado tenha exatamente 350 m , mas, para que isso
ocorra, é necessário que o valor de x seja igual a

24. Para medir a largura de um determinado rio, um topógrafo
utilizou seus instrumentos de medição e marcou os pontos
A, B e C como referência.

A) 2 m.
B) 3 m.
C) 4 m.
D) 5 m.
E) 6 m.

Na figura acima, as margens do rio são representadas por
segmentos paralelos. Usando a aproximação 3 1,7 e as
medidas da figura anterior, pode-se dizer que o rio tem
uma largura igual a

o

23. Uma turma do 9 ano de um determinado colégio decidiu
prestar uma homenagem ao professor de Matemática e
resolveu presenteá-lo com um coração feito em cartolina,
utilizando apenas figuras geométricas. Para montagem do
presente, foram utilizados dois quadrados de lado 20 cm e
um quadrado de lado 40 cm. Nos quadrados menores,
foram desenhados semicírculos de raio igual a 10 cm e, no
quadrado maior, foi desenhado um triângulo de acordo
com a figura abaixo.

A) 28,90 m.
B) 43,35 m.
C) 62,75 m.
D) 86,70 m.
E) 91,80 m.
25. Em um determinado evento, há x pessoas presentes.
Se cada pessoa presente nesse evento der um aperto de
mão em cada uma das outras pessoas, o total de apertos
de mão (A) poderá ser escrito da seguinte forma:
A

x2

25x

2
Sabendo que, nesse evento, houve 42 apertos de mão,
então pode-se afirmar que o número de pessoas
presentes foi igual a

A) 28.
B) 25.
C) 17.
D) 13.
E) 12.

De acordo com a figura anterior, a área do coração (área
2
destacada), em cm , é igual a
Use:

26. Dois corredores partem de um mesmo ponto A e vão em
direção a dois pontos distintos da seguinte forma:

=3

1. O corredor 1 partirá do ponto A em linha reta e percorrerá
uma distância de 6 km até chegar ao ponto B.

A) 300.
B) 500.

2. O corredor 2 partirá do ponto A em linha reta e percorrerá
uma distância de 8 km até chegar ao ponto C.

C) 800.
D) 1100.
E) 1500.

12
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2

Sabendo que o ângulo formado entre os segmentos AB e
o
AC é igual a 60 , pode-se afirmar que a distância entre os
pontos B e C é igual a
Use:

13

A) A(x) = – x + 3x + 1500.
2

B) A(x) = – x – 3x + 1500.
2

C) A(x) = – x – 3x – 1500.
2

D) A(x) = x – 3x + 1500.

3,6

2

E) A(x) = x + 3x + 1500.
A) 1,8 km.
29. Caio possui uma loja de produtos e acessórios para
celulares no centro da cidade de Fortaleza. Sempre muito
organizado, ele decidiu montar um gráfico constando as
quantidades de smartphones vendidos nos meses de
agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

B) 3,6 km.
C) 5,4 km.
D) 7,2 km.
E) 9,0 km.
o

27. Pedro Arthur, aluno do 9 ano do Ensino Fundamental de
um determinado colégio, está bastante preocupado com
suas notas na disciplina de Matemática. As notas de Pedro
Arthur estão, assim, distribuídas:
Etapa

Nota

1ª

5,6

2ª

7,4

3ª

7,2

4ª

N

Após montar e analisar o gráfico anterior, Caio concluiu
que
A) a quantidade de smartphones vendidos só cresceu
durante o período considerado.

Para aprovação por média, é necessário que a média
aritmética das notas das quatro etapas seja maior ou igual
a 7 (sete). Portanto, para que Pedro Arthur consiga sua
aprovação por média em Matemática, é necessário que
sua nota na 4ª etapa (N) seja, no mínimo, igual a

B) a quantidade de smartphones vendidos só decresceu
durante o período considerado.
C) a quantidade de smartphones vendidos foi maior no
mês de outubro.

B) 6,5.

D) a quantidade de smartphones vendidos foi menor no
mês de agosto.

C) 6,8.

E) foram vendidos 79 smartphones no mês de novembro.

A) 6,1.

D) 7,2.

30. Um teatro oferece uma sessão exclusiva para um grupo de
x estudantes. O preço do ingresso de cada estudante é
dado pela expressão (30 – 0,1x) reais. Sabendo que, nessa
sessão, apenas os estudantes pagam para assistir, para
que a receita seja máxima, o número de estudantes que
deverão pagar por essa sessão deve ser igual a

E) 7,8.
28. Sr. Erisberto possui um terreno na forma retangular e
deseja construir exatamente no centro um galpão também
na forma retangular. Veja a figura a seguir:

A) 150.
B) 200.
C) 250.
D) 300.
E) 350.

O Sr. Erisberto deseja que o comprimento do galpão tenha
3 metros a mais do que a frente. De acordo com a figura
anterior, a expressão matemática que representa a área
do terreno (A) que não será utilizada para a construção do
galpão em função da medida x é
13
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A) 60 km/h.
B) 70 km/h.
C) 80 km/h.
D) 90 km/h.
E) 100 km/h.

31. Um aterramento (fio terra) é um dispositivo de segurança
muito utilizado nas instalações elétricas existentes.
Seu símbolo é universal e está representado a seguir.

35. Três forças coplanares de módulos iguais a 300 N atuam
simultaneamente sobre um corpo. Sabendo que o ângulo
formado por quaisquer duas forças adjacentes, nesse caso,
vale 120°, o módulo da força resultante atuante nesse corpo
vale, em newtons,

Basicamente, a função do fio terra é

A) 0.
B) 100.
C) 200.
D) 300.
E) 400.

A) carregar um corpo qualquer, permitindo um fluxo de
prótons entre ele e a terra.
B) descarregar um corpo qualquer, permitindo um fluxo
de prótons entre ele e a terra.
C) carregar um corpo qualquer, permitindo um fluxo de
elétrons entre ele e a terra.

36. Em seu laboratório, estudando um resistor de resistência R,
Carlos Ricardo percebeu que, ao ser submetido a uma tensão
de 220 V, o resistor era percorrido por uma corrente de 1,1 A.
Assim, ao associar em paralelo quatro resistores iguais de
resistência R, a resistência equivalente, em ohms, será de

D) descarregar um corpo qualquer, permitindo um fluxo
de elétrons entre ele e a terra.
E) carregar um corpo qualquer, permitindo um fluxo de
íons entre ele e a terra.

A) 25.
B) 50.
C) 100.
D) 200.
E) 400.

32. Um jovem de altura H metros observa sua imagem, de
altura h metros, gerada na parede opaca (anteparo) de
uma câmara escura de orifício. Sabendo que a distância da
imagem ao orifício é de D metros e que a distância do
orifício ao anteparo é de d metros, pode-se dizer que a
altura h da imagem vale, em metros,

37.

A) Hd/D.
B) HD/d.
C) d/HD.
D) D/hd.
E) HDd.
33. Ao aproximar uma xícara de café de um copo de suco
gelado, Marileuda reparou que surgiu ali um fluxo de
calor, naturalmente, do café para o suco. Tal fato
aconteceu, pois o conjunto café + xícara tem, em relação
ao conjunto copo + suco, maior

Convenhamos: frutos do mar não são tão
frequentes no prato do brasileiro, mas vale ficar atento
durante aquela viagem à praia para não se abarrotar
de camarões. Eles encabeçam o ranking marinho de
colesterol – são 152 miligramas da gordura em uma
porção de 100 gramas, ou seja, quase o triplo do que é
oferecido pela mesma quantidade de um peixe gordo
como o salmão. Este pescado é melhor também por outro
motivo: é carregado de ômega-3, e uma pesquisa da
Universidade Columbia, nos Estados Unidos, revela que o
ômega diminui a captação de LDL pela parede das artérias,
prevenindo as placas.
Disponível em: <https://saude.abril.com.br/
bem-estar/colesterol-20-trocas-alimentaresque-ajudam-a-manter-as-taxas-sob-controle/>.

A) capacidade térmica.
B) calor específico.

O texto sugere que a ingestão de

C) temperatura.

A) camarão ajuda a melhorar as taxas de colesterol “bom”
no organismo humano.

D) condutibilidade térmica.

B) salmão é melhor do que a ingestão de camarão, devido
à taxa de LDL ser maior no salmão.

E) massa.

C) camarão é melhor do que a ingestão de salmão, devido
à taxa de colesterol ser menor no camarão.

34. Fulanildo, ao fazer uma viagem, pretendia realizá-la com
velocidade média de 70 km/h, porém, após percorrer os
primeiros 80 km a 80 km/h, o pneu de seu carro furou, o
que o forçou a ficar parado por exatamente uma hora.
Agora, ainda lhe restam 200 km para percorrer.
Que velocidade média ele precisa desenvolver, no
segundo trecho (após a parada), para conseguir atingir a
velocidade média pretendida?

D) salmão diminui a captação de lipoproteínas de baixa
densidade (colesterol “ruim”) pela parede das artérias.
E) camarão diminui a captação de colesterol pela parede
das artérias, prevenindo as placas.
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38.

É possível considerar como consequência do problema
ambiental associado à implantação da usina termoelétrica
o(a)
A) diminuição do efeito estufa.
B) diminuição da incidência de raios ultravioleta do sol.
C) aumento da disponibilidade de nutrientes no solo.
D) alteração do pH das chuvas prejudicial à vegetação.
E) diminuição dos efeitos do aquecimento global.
40. As plantas não possuem sistema nervoso, por isso têm
respostas menos elaboradas que as dos animais, mas elas
podem reagir com movimentos, como o que está
exemplificado nesta figura.

Níquel Náusea – Fernando Gonsales.

Imagem Google

O principal composto presente no “esqueleto” do animal
referido na tirinha é classificado como

Essa característica ilustrada refere-se ao fenômeno vegetal
de

A) celulose, um tipo de monossacarídeo estrutural.

A) irritabilidade denominado tropismo.

B) glicerídeo, um tipo de oligossacarídeo estrutural.

B) crescimento denominado nastismo.

C) quitina, um tipo de polissacarídeo estrutural.

C) homeostase denominado fotossíntese.

D) queratina, um tipo de proteína estrutural.

D) reprodução denominada sexuada.

E) colágeno, um tipo de lipídeo estrutural.

E) mutação denominada seleção natural.
41.

39.

AGRICULTORES E PESCADORES DE PERUÍBE
TEMEM IMPACTOS DA TERMOELÉTRICA
Os agricultores e os pescadores de Peruíbe, no
litoral sul paulista, estão preocupados com o possível
licenciamento, pela Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (Cetesb), da usina termoelétrica de propriedade da
Gastrading, prevista para o município. Eles temem os efeitos
das substâncias tóxicas que serão lançadas na atmosfera,
causando chuva ácida e aumento da temperatura marinha na
região.
Disponível em:
<http://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2017/09/
agricultores-e-pescadores-de-peruibe-temem-efeitos-dachuva-acida>.

O suco de laranja está entre os mais apreciados
e consumidos, sendo uma boa fonte de vitaminas e outros
nutrientes. Seu comércio e sua produção envolvem
grandes movimentações financeiras. O Brasil é atualmente
o maior produtor e exportador mundial do suco de laranja
concentrado. O valor nutricional do suco de laranja natural
é (para 1 xícara):
Água 88%; Calorias 110 kcal; Proteína 2 g; Ácido Graxo
Saturado 0,1 g; Ácido Graxo Monoinsaturado 0,1 g;
Ácido Graxo Poli-insaturado 0,1g; Colesterol 0 mg;
Carboidrato 26 g; Cálcio 27 mg; Fósforo 42 mg; Ferro
0,5 mg; Potássio 496 mg; Sódio 2 mg; Vitamina A 500 UI;
Vitamina B1 0,22 mg; Vitamina B2 0,07 mg; Vitamina
B3 1 mg e Vitamina C 124 mg.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Suco_de_laranja>.
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De acordo com as informações do texto, a vitamina
hidrossolúvel fornecida em maior quantidade no suco de
laranja é importante para prevenção de sintomas
associados ao (à)

D)

A) pelagra.
B) escorbuto.
C) beribéri.

E)

D) xeroftalmia.
E) raquitismo.
42.
44. A edição nº 76 da revista Scientific American Brasil, de 2008,
noticiou que pesquisadores da Harvard Medical School, nos
Estados Unidos, conseguiram construir um modelo da célula
primitiva, que surgiu há, aproximadamente, 3,5 bilhões de
anos e que deu início à jornada da vida na Terra. A partir
dessa célula primitiva, surgiram os dois tipos fundamentais de
células: um presente em bactérias e cianobactérias, e o outro
presente em todos os demais seres vivos conhecidos
atualmente, exceto vírus. Esse feito científico é de extrema
importância, pois pode fornecer informações mais precisas
de como esse processo de diversificação aconteceu.

Imagem Google

A tirinha anterior está relacionada a uma função biológica
exercida no organismo humano

O texto afirma que

A) pelos lipídios que atuam como solvente universal em
reações químicas celulares.

A) as cianobactérias possuem organização celular semelhante à dos vírus.

B) pelos carboidratos que atuam como catalisadores em
reações químicas celulares.

B) os vírus são seres destituídos de organização celular.

C) pela água que atua no processo de termorregulação
corpórea.

C) as bactérias são seres constituídos por células semelhantes
aos vírus.

D) pelas proteínas que atuam como reserva energética.

D) surgiram as células procarióticas e eucarióticas a partir dos
vírus.

E) pelos sais minerais que atuam aumentando o anabolismo
celular.

E) o processo de diversificação celular aconteceu a partir do
surgimento dos vírus.

43. As proteínas são macromoléculas compostas pela união
entre monômeros por meio de ligações peptídicas.
Comparando as fórmulas químicas dos vinte tipos de
monômeros que podem entrar na composição das
proteínas, pode-se afirmar que a estrutura molecular
representativa comum a esses monômeros é

45. A imagem a seguir é a representação de um processo
químico.

A)

2 H2(g) + O2(g)

2 H2O()

Comparando o antes com o depois desse processo,
observa-se que há preservação

B)

Dados (números atômicos): H = 1, O = 8
A) do número de átomos.
B) das substâncias reagentes.
C)

C) do número de ligações pi ( ).
D) da quantidade de moléculas.
E) dos estados físicos das substâncias.
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46.

47.

A liofilização é um processo de desidratação usado
para preservar alimentos perecíveis, princípios ativos,
bactérias, etc. Para ser liofilizado, o produto deve estar
congelado a uma temperatura bem baixa, geralmente abaixo
o
de – 30 C, e depois ser submetido a uma pressão negativa
(vácuo), fazendo que a água dos produtos seja retirada sem
passar pelo estado líquido, ou seja, passe diretamente do
estado sólido para o estado gasoso. O resultado final é um
produto com uma estrutura porosa livre de umidade e capaz
de ser reconstituída pela simples adição de água.
Disponível em: <http://www.liotop.com.br/
o-que-e-liofilizacao/(Adaptado)>.
Acesso em: 18 de outubro de 2017.

De acordo com o texto, a liofilização é uma tecnologia de
secagem que constitui na remoção da água por meio da
A) fusão.
B) ebulição.
C) irradiação.
D) sublimação.
E) liquefação.
48.

Um sistema de biofiltros que diminui a
quantidade de CH4 lançada na atmosfera está sendo
testado no Aterro Sanitário de Campinas, a 85 quilômetros
da capital paulista. O projeto desenvolvido pela Escola
Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) lança
uma cobertura de bactérias no aterro que filtra o CH 4
produzido pelo lixo, transformando o gás poluente em
água e gás carbônico.
A reação a seguir mostra a transformação de
metano em gás carbônico.
CH4 + 2 O2

CO2 + 2 H2O

Dispon[ivel em: <http://www.ebc.com.br/noticias/meioambiente/2012/08/sistema-de-biofiltro-diminui-emissaoatmosferica-de-gas-metano-gerado>. (Adaptado).
Acesso em: 09 de outubro de 2017.

O processo biológico mencionado no texto anterior
consiste na

Disponível em:
<http://eletroscience.blogspot.com.br/2012/09/
sempre-ao-lado-do-radio.html>.
Acesso em: 07 de outubro de 2017.

A) redução de uma substância orgânica denominada
etano.
B) oxidação de uma substância orgânica denominada
etano.

Na tirinha, a resposta dada pelo personagem (elemento
químico) Frâncio está relacionada com a sua localização na
tabela periódica

C) redução de uma substância orgânica denominada
metano.
D) oxidação de uma substância orgânica denominada
metano.

Dados (números atômicos): Cs = 55, Fr = 87, Ra = 88

E) oxidação e na redução de uma substância orgânica
denominada metano.

A) no mesmo período do rádio e do césio.
B) na mesma família e período do rádio.
C) na mesma família do rádio e no período anterior.
D) na mesma família do rádio e no período posterior.
E) no mesmo período do rádio e em uma família vizinha.
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49.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
51.

“A vegetação típica dessa área é adaptada ao
clima com uma prolongada estação seca. Predominam
maquis e garrigues, formados por árvores pequenas
(oliveiras e sobreiros) e arbustos (urzes).
A região onde essa vegetação se desenvolve
possui um clima com verões quentes e secos e invernos
mais amenos e chuvosos.”
CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos:
geografia, 9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014, p.
42 e 43 (adaptado).

Imagens Google

O tipo de ligação interatômica representado na imagem
anterior é
A) ligação iônica.

A localização correta da paisagem fitogeográfica do
continente europeu exposta no texto está representada
em

B) ligação covalente.

A)

C) ligação metálica.
D) ligação covalente polar.
E) ligação de hidrogênio.
50. A lignina, constituinte principal da casca do dendê, é uma
macromolécula constituída de três unidades:
B)

guaiacila

P-hidroxi-propil
benzeno

C)

D)
esiringila
Disponível em:
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_1/
QNESC_39-1_revista.pdf>.
Acesso em: 14 de outubro de 2017.

As três moléculas apresentadas têm em comum o grupo
funcional indicativo da função orgânica

E)

A) álcool.
B) éter.
C) fenol.
D) éster.
E) aldeído.
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52.

55.

“O cientista inglês Thomas Robert, na primeira
metade do século XIX, apresentou um modelo das ‘leis
naturais de crescimento populacional’. Segundo ele, a
população crescia em progressão geométrica, enquanto a
produção de alimentos crescia em progressão aritmética.
Esse descompasso levaria, obrigatoriamente, a população
a passar fome. […]”.
CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos: geografia,
9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014, p. 21 (adaptado).

“Em 1911, esse país recebeu o status de
domínio britânico e, em 1961, tornou-se independente. O
Partido Nacional liderou o estabelecimento de um regime
de estrita segregação racial (apartheid), que perduraria
até 1994, quando Nelson Mandela liderou a vitória
eleitoral do partido Congresso Nacional Africano (CNA). Só
então, o país foi readmitido na Comunidade das Nações e
nos demais organismos internacionais, de onde havia sido
expulso por adotar o apartheid.”
CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos: geografia,
9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014, p. 109 (adaptado).

Considerando o texto, a teoria demográfica que se
preocupa em apontar o desequilíbrio negativo entre o
crescimento demográfico e a produção de alimentos é a
A) neomarxista.
B) marxista.
C) malthusiana.
D) pró-marxista.
E) neomalthusiana.
53. “[…] Por tradição histórica, os chineses são pluralistas nas
questões religiosas. As estatísticas chinesas sobre a prática
das religiões são incompletas. […].”
CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos:
geografia, 9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014,
p.132 (adaptado).

Imagem do Google

O texto e a imagem se referem a qual país da África?

Entre as religiões com o maior número de adeptos na
China, pode-se citar o

A) Nigéria.
B) Libéria.
C) Angola.
D) Moçambique.
E) África do Sul.

A) judaísmo.
B) taoísmo.
C) sikhismo.
D) hinduísmo.
E) xintoísmo.
56.
54.

“A chamada Revolução Verde foi proposta pelo
químico e agrônomo estadunidense Norman Borlaug,
vencedor do Prêmio Nobel da Paz, e implantada a partir
de 1966 em diversos países da Ásia, possibilitando grande
aumento da produção por hectare plantado. Ela foi
responsável por uma grande redução da fome em países
como Índia, Paquistão, Filipinas e China.”

“Tendo como marco simbólico a queda do Muro
de Berlim, em 1989, a crise do sistema socialista origina-se
nos anos 1970 pela combinação de problemas
econômicos, sociais e geopolíticos, [...].”
CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos: geografia,
9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014, p.69 (adaptado).

A alternativa que apresenta
mencionados no texto é

CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos: geografia,
9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014, p.24.

um

dos

problemas

A) métodos burocráticos adotados na produção agrícola e
no setor de serviços, que ocasionaram gargalos e
descompassos entre produção e consumo.
B) elevada oferta de bens de consumo, resultante do
planejamento econômico que priorizava a produção de
bens de consumo duráveis e não duráveis.
C) produção agrícola organizada em fazendas individuais,
sob a má gestão privada das redes de distribuição
externa que não atendiam à demanda.
D) controle excessivo dos gastos do setor militar, adotado
após a corrida armamentista desencadeada pelos
países capitalistas da Europa central.
E) burocratização das estruturas políticas, impedindo a
resolução dos conflitos entre produção, distribuição e
consumo, não suprindo as demandas.

A partir da leitura do texto, pode-se destacar como uma
característica marcante da chamada Revolução Verde
A) a ampla utilização de adubos e fertilizantes naturais,
eliminando a dependência de produtos químicos.
B) o incentivo à produção em pequenas e médias propriedades sustentadas por programas públicos.
C) o respeito às relações de trabalho, com a ampliação da
utilização de mão de obra familiar na produção.
D) o cruzamento de plantas, criando-se espécies híbridas,
com destaque para o trigo, o milho e o arroz.
E) a diminuição da produtividade gerada pelo uso de organismos geneticamente modificados, os OGMs.
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57.

“Apesar da presença de aquíferos profundos, a
região do Oriente Médio apresenta carência de água doce
na superfície, resultado do seu clima predominante. É uma
das regiões que apresenta maior estresse hídrico do
mundo: a maioria dos países apresenta disponibilidade
hídrica inferior aos 1000 m³ por habitante, recomendado
pela ONU. […].”

59.

OS OUTROS DISPAROS
A fotografia explodiu nas trincheiras, em que
milhões de soldados documentaram sua rotina, a
camaradagem e a experiência da guerra em seus álbuns
particulares do conflito.
Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2014/05/23/cultura/
1400837649_666497.html>.

CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos: geografia,
9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014, p.170 (adaptado).

A fotografia que representa a Primeira Guerra Mundial é

Além da questão natural, alguns fatores agravam a
situação exposta no texto, dentre os quais se pode
destacar

A)

A) o abastecimento de zonas exclusivas para o turismo.
B) o tráfico de água subterrânea entre grupos terroristas.
C) o rápido crescimento populacional e a urbanização.
D) a utilização da água para criação de peixes em cativeiro.
E) a contaminação pelo uso do mercúrio na mineração do
ouro.
58.
Disponível em: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 25\10\2017.

B)

Disponível em: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 25\10\2017.

A Semana de Arte Moderna ocorreu em uma época cheia
de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais.
As novas vanguardas estéticas surgiam, e o mundo se
espantava com as novas linguagens desprovidas de regras.
Alvo de críticas e, em parte, ignorada, a Semana não foi
bem entendida em sua época.

C)

Diante dos fatos apresentados, a época histórica referida é
A) a Primeira República (1889-1930).
B) o Segundo Reinado (1840-1889).
C) a República Populista (1945-1964).
D) a Nova República (1985-2017).
Disponível em: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 25\10\2017.

E) a Era Vargas (1930-1945).
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D)

61. “A propaganda para o público, em geral, funciona a partir
do ponto de vista de uma ideia e o prepara para quando
da vitória daquela opinião”. Adolf Hitler escreveu tais
palavras em 1926, em seu livro Mein Kampf, no qual
defendia o uso de propaganda política para disseminar seu
ideal de Nacional Socialismo que compreendia
A) a oposição da intervenção do Estado e as barreiras
econômicas.
B) a defesa da Lei da Oferta e da Procura e do
mercantilismo.
C) o racismo, o antissemitismo.
D) o militarismo, o pacifismo.

Disponível em: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 25\10\2017.

E) uma economia planejada à defesa da escolaridade.

E)

62. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países lutaram
como parceiros de uma das duas principais alianças: a do
Eixo ou a dos Aliados. Os três principais parceiros da
aliança do Eixo eram a Alemanha, a Itália e o Japão.
Esses três parceiros tinham dois interesses em comum:
1) a expansão territorial e a criação de impérios com base
na conquista militar e na derrubada da ordem
internacional do período após a Primeira Guerra
Mundial; e
2) a destruição ou a neutralização do comunismo soviético.
Considerando a Segunda Guerra Mundial, os três principais
parceiros dos Aliados após 1942 eram

Disponível em: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 25\10\2017.

A) Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética.
60.

No dia 7 de novembro de 2017, a Revolução
Russa completou cem anos e é considerada um dos
principais eventos da História contemporânea, tendo
marcado o curso do século XX e reverberando até hoje.

B) China, Turquia e Polônia.
C) Estados Unidos, Brasil e Itália.
D) Inglaterra, França e Brasil.
E) União Soviética, China e Grécia.

Google notícias.

O fato anterior apresentado é considerado um marco
histórico.

63. Logo que decretou o Estado Novo, Getúlio Vargas realizou
o anúncio de uma nova constituição para o Brasil.
Conhecida como “Constituição Polaca”, a Constituição de
1937 reafirmou vários dispositivos que alargaram os
poderes do presidente e acabaram com os partidos
políticos que disputavam vagas no Poder Legislativo.
Dessa forma, eram lançadas as bases de sustentação dessa
nova ditadura. O pretexto usado por Getúlio Vargas para
implantar o Estado Novo foi a ameaça

Sobre a Revolução relatada no texto, pode-se inferir que
A) os revolucionários, defensores das ideias liberais,
defendiam a existência de uma Monarquia.
B) aconteceu entre as duas grandes Guerras e depõe o
governo autoritário de Lênin, apoiado pela Inglaterra.
C) foi um dos principais eventos históricos do século XX
que teve como principal resultado a construção do
Estado Socialista.
D) a liderança do movimento ficou sob a responsabilidade
dos burgueses, classe social marginalizada na Rússia.
E) se consolidou um poder aristocrático desenvolvimentista na área agroexportadora.

A) comunista.
B) liberal.
C) terrorista.
D) nacionalista.
E) fascista.
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64.

MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL REPUBLICANO.

66. Todo mundo sabe o que aconteceu depois... Estima-se que
aproximadamente 70 mil pessoas tenham morrido no
momento da explosão e que o número de vítimas – que
pereceram por causa de ferimentos ou da exposição à
radiação – tenha subido em torno de 90 mil e 166 mil um
ano mais tarde. Ademais, cerca de 70% de todos os
edifícios da cidade foram destruídos e outros 7% deles
foram seriamente danificados.

Uma perspectiva ampla é necessária para
abordar os movimentos sociais brasileiros, de vez que suas
características são muito variáveis. Algumas rebeliões
ficaram somente da fase conspiratória. Em alguns casos,
foi mínimo, quase insignificante, o grau de participação
das classes populares. Em outros, não houve razões de
ordem política ou econômica para o movimento, que foi
impulsionado somente por razões religiosas.
Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/historia-do-brasil/movimentos-sociais-no-brasil--periodo-republicano.htm>.
Acesso em: 3 nov. 2017.

A alternativa que apresenta dois movimentos sociais do
período da República Velha é
A) Cabanagem e Revolta da Vacina
B) Guerra dos Canudos e Revolta da Chibata
C) Movimentos dos Sem-Terra e Guerra dos Canudos
D) Guerra dos Emboabas e Guerra do Contestado
E) Sabinada e Guerra dos Farrapos
65.

Centro comercial de Hiroshima antes da explosão

SETENTA MIL CUBANOS LEMBRARAM
“CHE” GUEVARA, QUE MORREU HÁ MEIO SÉCULO

Disponível:
<https://www.megacurioso.com.br/guerras>.
Acesso em: 25 nov. 2017.

Dezenas de milhares de pessoas concentraram-se
neste domingo, na cidade cubana de Santa Clara, em tributo
ao guerrilheiro argentino, sendo esta a primeira cerimônia
em que não está presente Fidel Castro.

A situação descrita está relacionada com a
A) Segunda Guerra Mundial.
B) Guerra Russo-Japonesa.
C) Primeira Guerra Mundial.

Disponível em: <https://www.publico.pt/2017>.
Acesso em: 8 out. 2017.

D) Guerra do Vietnã.
E) Guerra da Coreia.

O reconhecimento histórico de Che Guevara para os
cubanos está relacionado com
67.

A) o movimento de libertação dos indígenas da escravidão
espanhola.
B) as reivindicações promovidas pelos governos cubano e
norte-americano.
C) a liderança da Revolução Cubana acabando com a
ditadura de Fulgêncio Batista.
D) a participação no processo de transição do governo
capitalista para o socialismo soviético.
E) sua participação, com Fidel Castro, no governo de
Fulgêncio Batista.

Disponível: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 25 out. 2017.

A imagem é uma foto de 2002 e foi tirada em Israel. O que
é possível saber sobre os meninos com base nas suas
vestimentas?
A) Um é árabe, e outro é palestino.
B) Os dois amigos são judeus.
C) Um é palestino, e o outro é israelense.
D) Os dois são palestinos.
E) Os meninos são refugiados da Síria.
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68. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada no
dia 24 de outubro de 1945, em São Francisco, Estados
Unidos. O encontro intitulado de Conferência de
São Francisco, realizado entre os dias 25 e 26 de abril de
1945, tinha como finalidade debater acerca da
substituição da Liga das Nações por um organismo mais
completo e contar com a participação de todos os estados
independentes.

Rascunhos

Um dos principais objetivos da ONU é
A) estimular a competição entre os países.
B) incentivar o desenvolvimento de armas nucleares.
C) concordar com todas as formas de dominação.
D) promover entre as nações a acumulação de renda.
E) preservar a segurança no mundo.
69.

Disponível: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 25 out. 2017.

A charge faz menção
A) à luta dos católicos em defesa da Índia independente.
B) à marca agressiva de Gandhi na luta pela independência
da Índia.
C) à independência da Índia pelos métodos pacíficos.
D) aos ingleses em não aceitar a independência da Índia.
E) à revolta dos indianos na luta pela sua independência.
70.

“Seu parque industrial é um dos maiores do
mundo e o segundo mais avançado quanto à tecnologia
aplicada. A importação da totalidade do petróleo que o
país consome, junto à aquisição dos mais diversos
minérios nos mercados mundiais, é um dos maiores
fatores de pressão negativa sobre sua balança comercial e
de pagamento.”
CASTELLAR, S., & SEFERIAN, A. Projeto Athos: geografia,
9º ano, (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2014, p.209 (adaptado).

O texto se refere a qual país?
A) Índia.
B) Rússia.
C) China.
D) Inglaterra.
E) Japão.
23

