Processo Seletivo
Vestibular Seriado – VSU-2

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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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 NOVO PERFIL DOS IDOSOS BRASILEIROS E OS REFLEXOS NO ÂMBITO SOCIAL, 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
Os idosos, no decorrer dos dias, conquistaram o reconhecimento da sociedade. Foram favorecidos, entre outras
vantagens instituídas pelo Estatuto do Idoso, com a gratuidade no transporte coletivo urbano, filas preferenciais em bancos,
supermercados e vagas exclusivas em estacionamentos. Os idosos de hoje vivem mais, divertem-se mais, produzem mais,
aprendem mais e querem muito mais da vida do que queriam as gerações anteriores.
O aumento da população de idosos é, de fato, uma importante conquista da nossa sociedade. Entretanto, isso gera
uma série de novas circunstâncias relacionadas à manutenção da saúde, à manutenção de habilidades físicas, aos cuidados
médicos e de enfermagem especiais, além de gerar modificações ambientais, visando sempre aos cuidados com o idoso.
Disponível em: <http://lucianabelomoortodontia.blogspot.com.br/2011/05/
o-novo-idoso-mudancas-na-sociedade-com.html>.
Acesso em: 1º de out. de 2017. (Adaptado)

TEXTO II
A TERCEIRA IDADE
A terceira idade é a felicidade
A terceira idade é a voz da verdade
Não faz só tricô e bolinho
Vai à praia e toma um chopinho
Também gosta de ouvir um chorinho
e um pagode legal
(...)
Está sempre na academia
Faz coisa que eu não fazia
No entanto não perde a mania
de me aconselhar

Autora: Lecy Brandão
Disponível em: <http://www.kboing.com.br/leci-brandao/1-48645/>
Acesso em: 1º de out. de 2017. (Adaptado)
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TEXTO III

Segundo o IBGE, nosso país deverá ter a sexta população mais idosa do planeta no ano 2025, com 34 milhões de
pessoas com mais de 60 anos, o que representará 14% de nossa população. É o grupo etário que mais cresce no Brasil.
Disponível em: <http://diariodoengenho.com.br/wp-content/uploads/2015/06/atvidade-fisica-no-idoso-figura.png>.
Acesso em: 1º de out. 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
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12
13
14
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17
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27
28
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

A) o sublime e o etéreo.
B) o feio, o desagradável e o repugnante.

Texto para as questões 01 e 02.

C) o erótico e o pornográfico.
D) o vago, o caótico e o indefinível.

MAL SECRETO

E) a beleza da melancolia e a saudade do passado.
Se a cólera que espuma, a dor que mora
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse;

04.

ACROBATA DA DOR
Gargalha, ri, num riso de tormenta,
Como um palhaço, que desengonçado,
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado
De uma ironia e de uma dor violenta.

Se se pudesse, o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!

Da gargalhada atroz, sanguinolenta,
Agita os guizos, e convulsionado
Salta, gavroche, salta clown, varado
Pelo estertor dessa agonia lenta...

Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!

Pedem-te bis e um bis não se despreza!
Vamos! Retesa os músculos, retesa
Nessas macabras piruetas d’aço...

Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!

E embora caias sobre o chão, fremente,
Afogado em teu sangue estuoso e quente,
Ri! Coração, tristíssimo palhaço.

Raimundo Correia. Poesia completa, Rio de Janeiro,
Aguilar, 1961, pp. 129.

01. Raimundo Correia é dos raros poetas da Literatura
Brasileira que sofreram obstinadamente da ânsia de
infinito. Nesse soneto, o desespero latejante se casa a

Missal e Broquéis, Cruz e Sousa. São Paulo, 1993, Martins Fontes.

B) um otimismo concreto.

Nesse poema, observa-se que o eu lírico revela uma
profunda mágoa, que se torna mais dramática pelo fato de
o eu lírico ter como interlocutor

C) uma religiosidade profunda.

A) o seu próprio coração.

D) uma postura engajada e panfletária.

B) a tristeza.

E) uma forte influência cubista.

C) a natureza.

A) um filosofismo tenso.

D) a solidão.
02. Em “que nasce”, o pronome relativo “que” se refere ao
termo

E) a angústia humana.

A) “a cólera” e desempenha função de objeto direto.
B) “a dor” e desempenha função de complemento nominal.

Texto para as questões de 05 a 13.

C) “N’alma” e desempenha função de adjunto adverbial.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

D) “cada ilusão” e desempenha função de sujeito.
E) “O coração” e desempenha função de objeto direto.
03.

“Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre
cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo
calor”.(...) “uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro
de madeira, sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por
uma nuvem de moscas.”
O Mulato, Aluísio Azevedo.

Esse fragmento, retirado da obra O Mulato, de Aluísio
Azevedo, revela que, ao contrário do Romantismo que se
comprazia na descrição do que era bonito e grandioso, os
escritores naturalistas preferem
6

Pode-se prever que os ideólogos do capitalismo
de Estado usarão todos os apelos populistas de que
puderem valer-se para introduzir no texto constitucional
um forte golpe contra a iniciativa privada no campo
econômico. Como se sabe, é muito fácil acenar para
desempregados com benefícios e sinecuras que, em muitos
casos, constituem a essência das empresas estatais,
ineficientes por natureza, destituídas de qualquer
competitividade pelas situações de monopólio e oligopólio
nas quais atuam. São empresas que utilizam o dinheiro do
contribuinte para cobrir seus deficits constantes e podem
ser apontadas como as maiores responsáveis pelo desastre
financeiro do Governo Federal.
As empresas estatais conferem poder político
através do poder econômico que têm. Alargar seu raio
de ação em detrimento da iniciativa privada é uma
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17
18
19
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

tentação considerável para muita gente. Tenho certeza
de que se assistirá a uma verdadeira batalha na
Assembleia Constituinte, travada por muitos segmentos
ali representados, para a conquista de um campo maior
de ação para as empresas estatais.
Diante dessa ameaça, os defensores da livre
iniciativa não podem ficar inertes. Os empresários, tenho
repetido muito ultimamente, devem evitar que a
Constituinte seja tomada de assalto pela demagogia.
É por isso que defendo a utilização de recursos humanos
e financeiros, por parte do empresariado, para eleger o
maior número possível de representantes que domina
parte da classe política.
Naturalmente, não estou aqui sugerindo que
se faça qualquer coisa ilegal. Espero mesmo que se
tomem providências rápidas para regulamentar o uso de
dinheiro nas campanhas para a Constituinte, de maneira
que tudo seja feito às claras e dentro de normas
aceitáveis. O dinheiro, nesse caso, deve ajudar na
consolidação de ideais democráticos e não funcionar em
prejuízos deles. O que sugiro é a ação dos empresários
em defesa aberta e decidida da livre iniciativa no
momento em que se prepara a futura Constituição.

07. O texto, em sua totalidade, pressupõe que as empresas
privadas não usam o poder econômico para influir no
poder político. Esse pressuposto se depreende a partir da
afirmação de que
A) “Naturalmente, não estou aqui sugerindo que se faça
qualquer coisa ilegal.” (Ls. 30 e 31)
B) “Diante dessa ameaça, os defensores da livre iniciativa
não podem ficar inertes.” (Ls. 22 e 23)
C) “As empresas estatais conferem poder político através
do poder econômico que têm.” (Ls. 14 e 15)
D) “Pode-se prever que os ideólogos do capitalismo de
Estado usarão todos os apelos populistas de que
puderem valer-se...” (Ls. 1 a 3)
E) “Espero mesmo que se tomem providências rápidas
para regulamentar o uso de dinheiro nas campanhas...”
(Ls. 31 a 33)
08. A coesão é realizada por diferentes elementos linguísticos.
Tem-se uma coesão realizada por pronome relativo em:
A) “São empresas que utilizam o dinheiro do contribuinte
para cobrir seus deficits...” (Ls. 10 e 11)
B) “Tenho certeza de que se assistirá a uma verdadeira
batalha na Assembleia Constituinte...” (Ls. 17 a 19)
C) “Os empresários, tenho repetido muito ultimamente,
devem evitar que a Constituinte seja tomada de assalto
pela demagogia.” (Ls. 23 a 25)
D) “Naturalmente, não estou aqui sugerindo que se faça
qualquer coisa ilegal.” (Ls. 30 e 31)
E) “Espero mesmo que se tomem providências rápidas
para regulamentar o uso de dinheiro nas campanhas...”
(Ls. 31 a 33)

VALENTE, César Rogério. Veja, 26 jun. 1985.

05. Após a leitura do texto, percebe-se que, pelo seu
conteúdo e objetivo comunicativo, o título mais adequado
para ele é:
A) A visão ultrapassada dos empresários.
B) Os empresários precisam agir.
C) Empresários têm uma visão positiva das empresas
estatais.

09. Sobre os aspectos linguísticos do texto, pode-se constatar
que o vocábulo

D) Empresários abrem luta contra a iniciativa privada.
E) As empresas estatais e sua grande eficiência.

A) “puderem” (L. 3) está flexionado no plural porque
remete à expressão “os apelos populistas” (L. 2).
B) “atuam” (L. 10) está flexionado no plural porque
remete à expressão “muitos casos” (Ls. 6 e 7).
C) “podem” (L. 23) está flexionado no plural porque
remete à expressão “os defensores da livre iniciativa”
(L. 22 e 23).
D) “domina” (L. 28) está no singular porque remete à
expressão “parte do empresariado” (L. 27).
E) “tomem” (L. 32) está flexionado no plural porque
remete à expressão “campanhas” (L. 33).

06. Como se pode notar pela leitura do texto inteiro,
o articulista pretende convencer os empresários de que
eles
A) não devem ter nenhum envolvimento na elaboração da
nova Constituição.
B) precisam unir esforços para evitar que o novo texto
constitucional se volte contra a iniciativa privada no
campo econômico.
C) precisam ter o total controle na elaboração do novo
texto constitucional fazendo valer seus interesses.
D) devem lutar contra a elaboração de um novo texto
constitucional, pois ele será danoso para os interesses
do povo.

10. Em “Os empresários, tenho repetido muito ultimamente,
devem evitar que a Constituinte seja tomada de assalto
pela demagogia.” (Ls. 23 a 25), a oração em destaque
apresenta função de

E) devem buscar o fortalecimento das empresas estatais,
haja vista sua eficiência comprovada.

A) adjunto adverbial.
B) complemento nominal.
C) sujeito.
D) objeto direto.
E) objeto indireto.
7
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11. A oração “...para introduzir no texto constitucional um
forte golpe contra a iniciativa privada no campo
econômico.” (Ls. 3 a 5) expressa uma ideia de

E) É muito fácil acenar para desempregados, como se sabe
com benefícios e sinecuras, que constituem, em muitos
casos a essência das empresas estatais, que são
ineficientes e por natureza destituídas de qualquer
competitividade pelas situações, de monopólio e
oligopólio nas quais atuam.

A) concessão.
B) conformidade.
C) finalidade.
D) proporção.

Texto para as questões 14 e 15.

E) explicação.

SOMBRAS

12. No que se refere aos aspectos linguísticos, o termo
“os ideólogos do capitalismo de Estado” (Ls. 1 e 2)
desempenha a mesma função sintática do termo

Tudo em mim vai se apagando
Cede minha força de mulher de luta em dizer:
Estou cansada.

A) “a essência das empresas estatais” (L. 7).
B) “o dinheiro do contribuinte” (Ls. 10 e 11).

A claridade se faz em névoa e bruma.
O livro amado; o negro das letras se embaralham,
Entortam as linhas paralelas.
Dançam as palavras,
A distância se faz em quebra luz.

C) “poder político” (L. 14).
D) “a utilização de recursos humanos e financeiros” (Ls . 26
e 27).
E) “providências rápidas” (L. 32).

Deixo de reconhecer rostos amigos, familiares.
Um véu tênue vai se incorporando no campo da retina.
Passam lentamente como ovelhas mansas os vultos
conhecidos
Que já não reconheço.

13. Observe este trecho:
Como se sabe, é muito fácil acenar para desempregados
com benefícios e sinecuras que, em muitos casos,
constituem a essência das empresas estatais, ineficientes
por natureza, destituídas de qualquer competitividade
pelas situações de monopólio e oligopólio nas quais
atuam. (Ls. 5 a 10)

É a catarata amortalhando a visão que se faz sombra.
Sinto que cede meu valor de mulher de luta,
E eu me confesso:
Estou cansada.

O trecho reescrito e adaptado que obedece inteiramente à
norma-padrão da Língua Portuguesa quanto ao uso da
vírgula é:
A) É muito fácil, como se sabe, acenar para desempregados com benefícios e sinecuras que constituem,
em muitos casos, a essência das empresas estatais,
que são ineficientes por natureza e destituídas de
qualquer competitividade pelas situações de monopólio
e oligopólio nas quais atuam.

Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. Cora Coralina.
São Paulo: Global, 1991.

14. A leitura do poema, de Cora Coralina, permite inferir que
seu tema central é a
A) vida.

B) É muito fácil acenar, como se sabe para desempregados
com benefícios e sinecuras que constituem, em muitos
casos a essência das empresas estatais que são
ineficientes por natureza, destituídas de qualquer
competitividade, pelas situações de monopólio e
oligopólio nas quais atuam.

B) morte.
C) infância.
D) velhice.
E) adolescência.

C) É muito fácil acenar para desempregados com benefícios e sinecuras, como se sabe que, constituem em
muitos casos, a essência das empresas estatais, que são
ineficientes, por natureza, destituídas de qualquer
competitividade, pelas situações de monopólio e
oligopólio nas quais agem.

15. Levando em consideração as funções de linguagem, qual a
função predominante no poema de Cora Coralina?
A) Função conativa.
B) Função referencial.
C) Função fática.

D) É muito fácil, acenar para, como se sabe, desempregados,
com benefícios e sinecuras, que constituem em muitos
casos, a essência das empresas estatais, que são
ineficientes, por natureza e destituídas, de qualquer
competitividade pelas situações de monopólio e
oligopólio, nas quais agem.

D) Função metalinguística.
E) Função emotiva.
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16. Observe cada item a seguir que versa sobre a Aids.
Considerando os aspectos linguísticos, em qual dos itens o
uso da crase obedece aos preceitos da norma-padrão da
Língua Portuguesa?

18.

A) Uma das principais histórias sobre o surgimento da Aids
relata à prática de caçadores africanos que matavam
macacos para vender nas vilas e era comum que à
presas mordessem os caçadores.
B) Quanto mais respeito e carinho se der à quem vive
com Aids, melhor será a resposta referente à seu
tratamento, pois o convívio social é muito importante
para aumentar à autoestima das pessoas.
C) Essa evolução ocorreu graças às descobertas científicas
e médicas que têm contribuído para uma vida mais
tranquila, assim como um sentimento de esperança
no que se refere à vacina de cura ou ao combate à
enfermidade.

www.google.com.br

La lectura de la tira permite concluir que a Gaturro
A) le encanta su vida.

D) Quando ocorre à infecção pelo vírus causador da Aids, o
sistema imunológico começa à ser atacado; é na
primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre à
incubação do HIV.

B) se les huyen las cosas.

E) O estímulo à buscar o diagnóstico precoce da infecção
pelo HIV é uma prioridade para o Ministério da Saúde;
dessa forma, o acesso à exame é um direito de todas as
pessoas, independentemente da idade.

E) le encanta cambiar la vida de la gente.

C) no le gusta su vida.
D) no le agradan los cambios.

Texto para as questões 19 e 20.
EL DEPORTE

ESPANHOL

El deporte es una actividad física ejercida como
juego o competición. Practicarlo hace mejorar la capacidad
física y, aunque no lo parezca, también la psicológica, ya que te
hace sentir mejor y tienes la mente mas despejada. El deporte
no solo se hace para sentirte mejor con tu cuerpo, se pude
ejercer como juego, diversión, competición, disciplina…
Normalmente se hace deporte en el exterior, como el
atletismo (donde están incluidas la carreras, el salto de
largada, lanzamientos, etc.), fútbol, béisbol, voleibol, entre
muchos más. Aunque también se puede practicar deportes en
interior, como el fútbol 7 (el campo es pequeño y juegan solo
siete jugadores) y el baloncesto profesional. Además, en los
gimnasios la gente va a hacer ejercicios de muchos tipos, ya
que hay maquinaria especializada para hacer deporte en sitios
cerrados, como las de correr y simuladores de bicicletas.
También se suele hacer otro tipo de ejercicios, como el yoga,
un deporte nada competitivo en el que se trata de relajarse.
Es tan importante el deporte, que hay hasta competiciones
mundiales muy famosas, la más importante es Las Olimpiadas.
Se celebran cada cuatro años y en ciudades diferentes.
Es muy importante hacer deporte porque si no,
¿cómo nos sentiremos bien con nosotros mismos? Aunque no
sirve de nada si haces ejercicio y después te alimentas mal,
comiendo muchas grasas y comida no saludable.
Por lo tanto, para sentirse bien con uno mismo, hay
que hacer un poco de ejercicio y alimentarse sano.

17.

www.google.com.br

La pregunta hecha por Mafalda nos lleva a percibir que
para la niña no habrá razón para desear un buen día
A) mientras el mundo siga con injusticias.
B) si ella no está feliz.
C) si hay días tristes y oscuros.
D) mientras ella no esté de vacaciones.
E) mientras no liberen a los injusticiados.

www.google.com.br
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19. De acordo com o texto,

18. ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA CRIAM BENGALA
COM SENSOR PARA AJUDAR DEFICIENTES VISUAIS

A) apenas a prática de exercícios já é suficiente para
manter uma boa saúde.

O equipamento é composto por sensores que
são ativados quando algum objeto se aproxima. Após o
sensor ser ativado, um alerta sonoro é disparado.
Deficientes visuais não possuem uma rotina
fácil. Diariamente têm de enfrentar cidades que não
contam com estrutura preparada para recebê-los.
Do interior do Ceará, na cidade de Potiretama, surge um
equipamento que busca auxiliá-los diante das dificuldades
de mobilidade em vias públicas.
O projeto, orientado pela professora Antônia
Glêcia Ferreira, trata de um modelo de bengala adaptada
para atender às necessidades enfrentadas pelos
portadores de deficiência visual. O equipamento é
comporto por sensores que são ativados com alertas
sonoros quando algum objeto se aproxima.

B) além da prática de exercícios, é necessário também ter
uma boa alimentação.
C) com uma boa alimentação, não há necessidade de
prática de exercícios.
D) a prática de exercícios não tem nenhuma influência no
aspecto psicológico.
E) o único esporte que melhora o aspecto psicológico é a
ioga.
20. Em “Practicarlo hace mejorar la capacidad física” (2ª linha
do texto), o termo “LO” faz referência à(ao)
A) actividad física.
B) juego.

Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/>.
Acesso em: 17/10/17.

C) competición.
D) deporte.

New technologies are always helpful and may bring hope
to the ones that need help the most. Based on the text,
which of the sentences is wrong.

E) psicológica.

17.

INGLÊS

A) The adapted cane will allow sight impaired people to
move around freely.

DNA STUDY PROVIDES INSIGHT INTO
HOW TO LIVE LONGER.

B) People with sight impairment have to face plenty of
infrastructure problems.
C) The sensors on the equipment have objects that make
sound alert to the students.

Every year spent in education adds an average
of 11 months to people’s lifespan, say scientists.
The researchers say a person loses two months for every
kilogram overweight they are – and seven years for
smoking a packet of cigarettes a day.
Unusually, the Edinburgh university team found
their answers by analyzing differences in people’s genetic
code or DNA. Ultimately they think it will reveal new ways
of helping us to live longer. The group used the genetic
code of more than 600,000 people who are taking part in a
natural, yet massive, experiment.

D) The project had been created by a teacher from a
public school in Ceara.
E) The sensors in the device are activated when they get
close to any object.
19.

AUSTRALIA DEBATES: DOES A WARMING
PLANET REALLY NEED MORE COAL?
In the desolate corner of northeastern Australia,
about 100 miles from the nearest town, a grassy stretch of
prime grazing land sits above a vein of coal so rich and
deep that it could be mined for decades.
The Australian government is considering a
proposal to build one of the world’s largest coal mines in this
remote locale, known as the Galilee Basin, where acacia and
eucalyptus trees grow wild between scattered creeks.
An Indian conglomerate, the Adani Group,
has asked for a taxpayer-financed loan of as much as
$800 million to make the enormous project viable,
promising to create thousands of jobs in return.
But the plan has met intense opposition in
Australia and abroad, focusing attention on a question with
global resonance: Given the threat of climate change and the
slowing global demand for coal, does the world really need
another giant mine, especially at the public’s expense?

Disnponível em: <http://www.bbc.com/news/health-41588613>.
Acessoem: 13/10/17.

Since many things affect the way people live, DNA may be
the answer to unsolved problems. Match the sentence
that expresses the same idea from the text.
A) If someone had studied another year, he/she would
have lived about 11 more months.
B) If someone gains lots of weight, he/she won’t have
lived longer.
C) If someone had smoked less, he/she would have had
lived seven years longer.
D) If someone smokes a packet of cigarettes, he/she will
die seven years earlier.
E) If someone didn’t gain weight, he/she would have lost
two months of life.

Disponível em: <https://www.nytimes.com/>.
Acesso em: 14/10/17.

10

Vestibular Seriado – VSU-2

It’s unusual that a country would place environment issues
about its own problems and opportunities. Choose the
option in which the sentences have the same verb tense
as the sentences from the text.

C) Malala estava muito nervosa para a sua entrevista no
Lady Margaret Hall, que acontecerá após a cerimônia
de matrícula de Oxford.
D) Malala foi convidada para uma entrevista no Lady
Margaret Hall e depois comentou sobre o acontecimento em outra entrevista.

A) “The Australian government is considering a proposal to
build one of the world’s largest coal mines in this
remote locale…” – what happens in this mining case is a
test of the world’s commitment to fighting climate
change.

E) Malala pensou em ir para os Estados Unidos após a
cerimônia de matrícula de Oxford, pois ia dar uma
entrevista e estava muito nervosa.

B) “In the desolate corner of northeastern Australia …, a
greasy stretch of prime grazing land sits above a vein of
coal so rich and deep that it could be mined for
decades.” – That could more than double coal output in
Australia.

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS
21. Pensando em uma melhor observação dos resultados, o
treinador de um atleta que vai correr os 100 m rasos em
uma determina competição decidiu organizar os tempos
obtidos em uma matriz. O treinador marcou os tempos
(em segundos) desse atleta três vezes por dia durante
6 (seis) dias da seguinte maneira:

C) “... where acacia and eucalyptus trees grow wild
between scattered creeks.” – The debate over the mine
has dominated headlines in Australia for months and
fueled one of the most fervent environmental
campaigns in the nation’s history.
D) “An Indian conglomerate, the Adani Group, has asked
for a taxpayer-financed loan of as much as $800 million
to make the enormous project viable…” – A group of
Indigenous Australians is also challenging Adani’s claim
to the land.

1ª observação: no início da manhã.
2ª observação: no início da tarde.
3ª observação: no final da tarde.
A matriz com os resultados (tempos) obtidos ficou da
seguinte forma:

E) “But the plan has met intense opposition in Australia
and abroad, focusing attention on a question…” – But if
Australia agrees to subsidize the mine, the project
would demonstrate the lasting allure and influence of
the coal industry.

13 13 12 15 17 13
18 15 14 21 19 18
16 12 11 14 13 12

20. MALALA YOUSAFZAI ATTENDS OXFORD UNIVERSITY
MATRICULATION CEREMONY

De acordo com esses dados, pode-se concluir que o atleta
obteve a melhor performance (menor tempo)

Malala Yousafzai, the schoolgirl activist who
survived an attempted murder by a Taliban gunman, has
attended her matriculation ceremony at Oxford University.
There had been speculation that Yousafzai, who
is the youngest ever Nobel prize laureate, was considering
quitting the UK and moving to America. But in an interview
last year she revealed that she had been invited to Lady
Margaret Hall for an interview. She said afterwards that it
was “the hardest interview of my life” adding: “I just get
scared when I think of the interview.”

A) no primeiro dia no início da manhã.
B) no segundo dia no início da tarde.
C) no terceiro dia no final da tarde.
D) no quarto dia no início da tarde.
E) no sexto dia no início da tarde.
22. Carlos teve de criar uma senha de acesso para se cadastrar
em um site na internet e ter acesso total ao conteúdo
disponibilizado. Essa senha deverá ser composta por
3 algarismos, mas não pode iniciar pelo algarismo 0 (zero).
Dessa forma, o número de senhas diferentes que Carlos
pode criar é igual a

Disponível em: <http://www.telegraph.co.uk/education/>.
Acesso em: 18/10/17.

Choose the option with the correct order of the sentences
from the text.

A) 1.000.
B) 990.

A) Malala primeiro fez a entrevista no Lady Margaret Hall
e depois considerou deixar o Reino Unido e se mudar
para os Estados Unidos.

C) 900.
D) 880.
E) 800.

B) Malala sobreviveu a uma tentativa de assassinato
depois de ter participado da cerimônia de matrícula de
Oxford.

11

Vestibular Seriado – VSU-2

23. Uma escola de música oferece apenas os cursos de violão,
guitarra e cavaquinho. Sabe-se que 95 alunos estão
matriculados nos cursos de violão e guitarra, 109 alunos
estão matriculados nos cursos de violão e cavaquinho e 78
alunos estão matriculados nos cursos de guitarra e
cavaquinho. Dessa forma, pode-se concluir que o número
total de alunos matriculados nessa escola de música é
igual a

A) 7,0.
B) 7,5.
C) 8,0.
D) 8,5.
E) 9,0.
27. Uma caixa de madeira tem formato de um paralelepípedo
reto-retângulo com as medidas que estão indicadas na
figura seguinte.

A) 34.
B) 48.
C) 65.
D) 135.
E) 141.
24. Em um canil, há 23 cachorros e 27 cadelas que estão aptos
a ser adotados. Escolhendo-se aleatoriamente um dos
animais disponíveis para a adoção, a probabilidade de ser
uma cadela é igual a

Para que essa caixa seja utilizada para armazenar as
mercadorias de um determinado depósito, é necessário
3
que ela tenha um volume igual a 6 m . Sabendo que x é
um número real, pode-se afirmar que o valor de x que
satisfaça às condições acima deverá ser igual a

A) 56%.
B) 54%.

A) 0,5 m.

C) 27%.

B) 1,0 m.

D) 23%.

C) 1,5 m.

E) 17%.

D) 2,0 m.
E) 2,5 m.

25. O sabonete de glicerina da marca SEMPRE LIMPO tem o
formato de um paralelepípedo reto-retângulo com
dimensões 10 cm, 6 cm e 3 cm. Supondo que cada
sabonete dessa marca é composto somente por glicerina e
que não haja perda de material, a quantidade de glicerina
necessária para a fabricação de 8.000 sabonetes é igual a

28. A tabela abaixo mostra a quantidade de gols marcados
por um time de futebol nos seis primeiros jogos do
Campeonato Brasileiro de Futebol.

3

A) 1,26 m .
3

B) 1,44 m .

Jogo

1º
jogo

2º
jogo

3º
jogo

4º
jogo

5º
jogo

6º
jogo

No de gols

3

2

1

1

2

0

3

C) 1,52 m .
3

D) 1,68 m .

De acordo com essa tabela, pode-se concluir que a média
de gols marcados por esse time nos seis primeiros jogos
do campeonato é igual a

3

E) 1,80 m .

A) 9,0.

26. Ernesto está participando de um concurso composto por
4 etapas. A nota final do candidato é calculada usando
uma média ponderada da seguinte forma: a nota obtida
na prova da primeira etapa tem peso 1, a nota obtida na
prova da segunda etapa tem peso 2, a nota obtida na
prova da terceira etapa tem peso 3, e a nota obtida na
prova da quarta etapa tem peso 4.

B) 8,2.
C) 3,4.
D) 2,4.
E) 1,5.
29. Um grupo de amigos deseja fazer uma trilha em um parque
para conhecer uma famosa cachoeira que ali se encontra.
Para não haver erro, eles decidiram calcular a distância
que eles terão de percorrer até chegar à cachoeira.
Utilizando um mapa do parque, foi marcado o ponto de
saída (ponto A) até o ponto onde está localizada a famosa
cachoeira (ponto B). A trilha será percorrida sempre em
linha reta do ponto A até o ponto B. Para facilitar o cálculo
da distância, os amigos associaram o mapa a um sistema
cartesiano ortogonal cuja unidade adotada nos eixos é o

Ernesto obteve as seguintes notas:
1ª etapa: 8,0
2ª etapa: 5,0
3ª etapa: 7,0
Para que Ernesto consiga ser aprovado no concurso, ele
deve conseguir uma nota final maior ou igual a 7,5.
Portanto, a nota mínima que ele deve obter na 4ª etapa
para ser aprovado é igual a
12
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quilômetro e verificaram que o ponto A tem coordenadas
(2, 1) e o ponto B tem coordenadas (– 2, 4). Dessa forma, a
distância percorrida pelos amigos partindo do ponto A até
chegar ao ponto B é igual a

Uma das ideias evolucionistas que podem ser associadas
às informações dos quadrinhos anteriores é a
A) lei do uso e do desuso.
B) lei da transmissão dos caracteres adquiridos.

A) 3 km.

C) seleção natural.

B) 4 km.

D) panspermia.

C) 5 km.

E) abiogênese.

D) 6 km.
E) 7 km.

33. A figura a seguir mostra uma genealogia hipotética na qual
aparecem casos de hemofilia, doença relacionada a um
gene recessivo.

30. Uma construtora possui em seu quadro de funcionários
2 engenheiros, 3 mestres de obras, 4 pedreiros e
6 serventes. Para realizar um determinado serviço, essa
construtora dever formar uma equipe composta por
1 engenheiro, 1 mestre de obras, 2 pedreiros e
4 serventes. Quantas equipes diferentes podem ser feitas
para realizar esse serviço?
A) 540.
B) 360.
C) 240.
D) 144.
E) 8.
31.

Sobre a figura anterior e o assunto abordado, pode-se
inferir que
A) a hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo X.
B) a mulher número 2 é hemofílica.
C) o homem número 9 é hemofílico, porém é portador do
gene para não hemofilia.
D) sabendo-se que a mulher número 10 não é portadora
do alelo da hemofilia, a probabilidade de sua filha ter o
h h
genótipo X X é de 50%.

Animais classificados como o do tipo exemplificado no
cartoon podem ser agentes causadores de parasitoses
denominadas

E) a probabilidade de a mulher número 16 ser portadora
do alelo da hemofilia é de 0%.

A) teníase, ascaridíase, ancilostomose e oxiurose.
B) tuberculose, tétano, cólera e botulismo.
34.

C) amebíase, giardíase, leishmaniose e malária.
D) herpes, mononucleose, condiloma acuminado e leptospirose.
E) esquistossomose, hanseníase, salmonelose
tifoide.

MICROCEFALIA É CAUSADA POR VÍRUS
DA ZIKA MUTANTE, MOSTRA ESTUDO BRASILEIRO
Agente infeccioso que está ligado a casos
recentes em bebês é diferente daquele que foi
identificado pela primeira vez em Uganda, em 1947;
saiba.
Um dos maiores mistérios sobre a epidemia de
zika começa a ser desvendado: por que esse vírus causa a
microcefalia?
Em reportagem do Fantástico, pesquisadores
brasileiros contam que descobriram que o agente
infeccioso que se espalhou pelo Brasil é resultado de uma
mutação que criou um tipo novo de vírus muito mais
perigoso que ataca as células dos cérebros dos bebês.

e febre

32.

Disponível em:
<http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/04/microcefalia-ecausada-por-virus-da-zika-mutante-mostra-estudo-brasileiro.html>.
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Sobre o agente infeccioso citado no texto, pode-se inferir
que é

36. Como qualquer área da Biologia, a Ecologia é repleta de
termos que são fundamentais para a compreensão de
diversos temas. Sem o conhecimento correto do que trata
cada expressão, a interpretação do conteúdo pode ser
incorreta.

A) acelular.
B) procarionte.
C) eucarionte.

Sobre os termos ecológicos, pode-se afirmar que

D) agente etiológico da hanseníase.

A) população é o conjunto de indivíduos de uma mesma
espécie que convive na mesma área.

E) agente etiológico da cólera.
35.

B) população é definida como a interação entre o meio
biótico e abiótico.

SENSOR À VENDA NO BRASIL APOSENTA
PICADAS EM DEDOS DE DIABÉTICOS

C) comunidade é o conjunto de espécies que habitam
diferentes ambientes.

FreeStyle Libre, da farmacêutica Abbott, permite controle
contínuo dos níveis de glicose sem a necessidade da
tradicional e inconveniente picada no dedo

D) espécies são organismos semelhantes capazes de
reproduzir-se e produzir descendentes estéreis.
E) comunidade é o local físico ocupado pelos indivíduos de
uma ou mais espécies.

São Paulo – Um produto promete mudar a vida
de pacientes que convivem com a diabetes. Ele é capaz de
fazer medições do nível de glicose sem a necessidade da
tradicional picada no dedo. O nome do produto é
FreeStyle Libre, da farmacêutica Abbott.
Lançado no ano passado aqui, no Brasil, e
vendido em caráter de exclusividade pela farmácia Onofre,
o produto acaba de receber licença da Anvisa para uso
infantil. O FreeStyle Libre consiste na combinação de um
sensor aplicado à pele e um leitor – em alguns países, há
permissão para uso de um smartphone substituindo o
leitor, mas ainda não no Brasil.

37. Sistema, ou fator Rh, é uma determinação proposta
em 1940, segundo estudos de dois pesquisadores:
Landsteiner e Wiener, que verificaram a produção de
anticorpos em resposta à reação da administração do
sangue de um macaco (Rhesus) em cobaias, que
assimilaram o sangue da transfusão como substância
estranha (antígeno).
O Fator Rh é considerado responsável pela doença do
recém-nascido chamada Eritroblastose Fetal (DHRN, ou
doença hemolítica do recém-nascido).

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/ciencia/sensora-venda-no-brasil-aposenta-picadas-em-dedos-dediabeticos/>.

Analisando as informações anteriores, pode-se afirmar
que
A) a eritroblastose fetal relacionada ao Fator Rh ocorre
–
apenas em um tipo de situação: mãe Rh gerando um
+
filho Rh .

Sobre a doença citada no texto e o assunto abordado,
pode-se inferir que
A) ocorre quando o pâncreas não produz a enzima
amilase, que atua na digestão dos carboidratos.

–

B) como a produção de anticorpos pela mãe Rh é rápida,
+
geralmente o primeiro filho Rh nasce afetado pela
doença.

B) o fígado e o pâncreas possuem regiões endócrinas que
produzem hormônios relacionados com o metabolismo
da glicose.

–

C) numa segunda gravidez, se o feto for Rh , os anticorpos
da mãe penetram na sua circulação e começam a
destruir as hemácias do filho.

C) o hormônio aldosterona, produzido pelo pâncreas, é
essencial para que ocorra a redução do nível de glicose
no sangue.

–

–

D) um filho Rh gerado de uma mãe Rh cujo segundo filho
+
Rh tenha sido afetado pela doença, possivelmente,
apresentará os sintomas da eritroblastose fetal.

D) o hormônio insulina promove a passagem da glicose do
sangue para as células, nas quais ela é utilizada ou
armazenada.

E) a eritroblastose fetal relacionada ao Fator Rh ocorre
+
apenas em um tipo de situação: mãe Rh gerando um
+
filho Rh .

E) os tipos dessa doença conhecidos são consequência dos
hábitos sedentários, da obesidade e da alimentação
adequada.
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38.

BRASIL APOSTA EM BIOTECNOLOGIA PARA
SER MAIS COMPETITIVO EM AGRICULTURA

39. Ao afinar um violão “de ouvido”, um violonista afina uma
corda de cada vez. Ao ajustar a tarraxa, ele busca a tensão
ideal para a nota (frequência) desejada. A corda em si tem
o “comprimento de escala” como única parte que gera as
ondas sonoras.

Não-Me-Toque (Brasil), 20 mar (EFE). – Os agricultores brasileiros apostam nos avanços em biotecnologia para
serem mais competitivos no mercado internacional e
manterem o país entre os principais celeiros do mundo.
“A tendência é que, em pouco tempo, toda a
soja, milho e algodão brasileiros sejam geneticamente
modificados. Também optaremos pelo trigo transgênico
assim que sua produção for aprovada, a menos que o
consumidor final exija o contrário”, afirma Gelson Melo de
Lima, gerente de produção da cooperativa agropecuária
Cotrijal, organizadora da feira.
“Os Estados Unidos e a Europa têm boa parte
da produção subsidiada, o que possibilita preços mais
baratos. Aqui não temos isso. Os produtores incorporaram
as novas tecnologias de forma acelerada porque viram a
oportunidade de reduzir os custos e ganhar mais força no
mercado”, acrescenta Lima.
Disponível em:
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1537919-5602,00BRASIL+APOSTA+EM+BIOTECNOLOGIA+PARA+SER+MAIS+COMPETI
TIVO+EM+AGRICULTURA.html>.

Corda

Frequência

E (grave)

82 Hz

A

110 Hz

D

146 Hz

G

196 Hz

B

247 Hz

E (aguda)

330 Hz

Nesse instrumento, a corda “Si” (B) afinada deverá emitir
ondas com comprimento de onda de aproximadamente
Considere velocidade do som no ar = 340 m/s

Com base no assunto abordado no texto anterior, pode-se
afirmar que
A) os organismos transgênicos, por exemplo, bactérias,
fungos, plantas e animais geneticamente melhorados,
podem funcionar para a produção de proteínas ou para
propósitos industriais na biotecnologia aplicada.

A) 0,63 m.

B) organismos transgênicos se caracterizam pela capacidade
de produzir em pequenas quantidades a proteína
desejada, comprometendo o funcionamento normal de
suas células, e de transferir essa capacidade para a
geração seguinte.

E) 1,50 m.

B) 0,75 m.
C) 1,22 m.
D) 1,37 m.

40. Para o circuito representado na figura a seguir, pode-se
dizer que a d.d.p. entre os pontos B e C e a corrente
elétrica que atravessa o resistor de 4
valem,
respectivamente,

C) o melhoramento genético clássico consiste na
transferência do material genético de um organismo
para outro, permitindo que as alterações no genoma
sejam previsíveis; já a engenharia genética mistura todo
o conjunto de genes em combinações aleatórias por
meio de cruzamentos.
D) a engenharia genética compreende a manipulação
indireta do material genético das células, sendo que o
gene de um organismo específico pode ser isolado e
transferido para o genoma de outro ser vivo, com
ocorrência de divergência na escala evolutiva.

A) 30 V e 3 A.
B) 26 V e 3 A.

E) os transgênicos são organismos vivos (normalmente
plantas e animais) geneticamente modificados.
Com o avanço da engenharia genética, surgiu a
possibilidade de alterar o RNA de alguns seres vivos
com o intuito de potencializar ou criar determinadas
características que seriam viáveis de serem produzidas
pela natureza.

C) 16 V e 2 A.
D) 16 V e 1 A.
E) 14 V e 2 A.
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41. Um raio de luz monocromática reflete em um espelho
(no ar) e, logo após, passa a se propagar na água de um
aquário perto do espelho. Opticamente, aconteceram dois
fenômenos, uma reflexão e uma refração, nessa ordem.
A característica do raio de luz que permaneceu inalterada
durante toda a experiência foi

45. As gorduras trans, também denominadas de triglicerídeos,
são constituídas por ácidos graxos insaturados, isto é, com
uma ou mais duplas ligações trans que, quando consumidas,
causam inúmeros prejuízos à saúde das pessoas, impactando
nos níveis de colesterol, enfraquecendo o sistema
imunológico e favorecendo o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares.

A) a velocidade de propagação.
B) a frequência.
C) o comprimento de onda.
D) a direção de propagação.
E) a interferência.

Balbinot et al., 2009; Arenhart et al., 2009.
Disponível em:
<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_1/QNESC_38-1.pdf>.
Acesso em: 29 de set. de 2017.

Para vincular os conhecimentos químicos abordados no
texto a um tema do cotidiano, um professor pode
contextualizar e problematizar

42. Considere, para o circuito a seguir, três lâmpadas idênticas
de resistência R. L1 está submetida a uma tensão U1 e é
percorrida por uma corrente i1. Já L2 está submetida a uma
tensão U2 e é percorrida por uma corrente i2. Por fim,
L3 está submetida a uma tensão U3 e é percorrida por uma
corrente i3.

A) o consumo desenfreado de fast foods.
B) o estresse oxidativo no organismo humano.
C) a preferência de embutidos em vez de carnes frescas.
D) a praticidade dos alimentos industrializados e seus
conservantes.
E) a remoção de sujeiras gordurosas de roupas ou de
peças de louça engordurada.
46.

Em um segundo momento, L3 queimou. Então, pode-se
afirmar que
A) i1 diminuiu e U1 diminuiu.
B) i2 aumentou e U2 não mudou.
C) i1 diminuiu e U1 aumentou.
D) i2 não mudou e U2 diminuiu.
E) i2 diminuiu e U2 não mudou.

Os carotenoides constituem um dos mais
importantes grupos de pigmentos naturais. Os que são
hidrocarbonetos são denominados carotenos, que são cristais
de cor vermelha acobreada, insolúveis na água e no álcool.
Dissolvem-se nos solventes orgânicos não polares.
O -caroteno possui um anel β-ionona e
outro -ionona, e sua molécula é dextrogira com poder
o
rotatório [ ] = + 385 . O -caroteno possui dois anéis
-ionona e é opticamente inativo. O -caroteno possui
apenas um anel -ionona e é opticamente inativo.
Disponível em:
<http://bdm.unb.br/bitstream/10483/546/1/
2006_FlaviaLuisaMorais.pdf>.
Acesso: 02 de out. de 2017.

43. Em alguns programas de auditório, era comum vermos um
quadro em que pessoas eram desafiadas a dizer se
determinados objetos boiariam ou afundariam ao serem
colocados em um aquário com água comum. A tarefa não
é tão simples, pois, na verdade, o que determina se um
objeto afunda ou boia na água é, em relação à(ao) da
água,

Qual fórmula química representa a molécula do –caroteno?
A)

A) a sua massa.
B) o seu volume.
C) a sua densidade.
D) a sua pressão.
E) o seu peso.

B)

C)
44. Em uma região suficientemente grande de campo elétrico
uniforme, a d.d.p. entre dois pontos horizontalmente
distanciados de 30 cm é de 3 volts. Assim, nesse mesmo
campo elétrico, a d.d.p. entre dois pontos verticalmente
distanciados de 60 cm será de

D)

A) 60 volts.
B) 40 volts.
C) 20 volts.
D) 10 volts.
E) 0 volt.

E)
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47. A história em quadrinho a seguir está sendo utilizada para
ilustrar um tipo de reação orgânica.

A decomposição térmica da fosfina a 680
conforme a reação:
4 PH3(g)

Olá, eu sou uma base, chamam-se
de hidróxido de sódio. Sou um
composto iônico, formado pelos
íons Na+ e OH–.

Oi, eu me chamo bromometano, eu sou um
haleto orgânico.

o

C ocorre

P4(g) + 6 H2(g)

A partir de 1 mol de fosfina, em um instante qualquer, o
número de mols de fósforo em função de a é
A) 1 – a.

NaOH

B) (6/4)a.
Minha ligação entre o
carbono e o bromo é muito
fraca, porque o bromo é
mais eletronegativo.

Eu sou o íon hidroxila. Se
eu me aproximar da ligação
fraca do bromo-metano, o
que acontecerá?

C) (1/4)a.
D) 1/4 – a.
E) 1 + a.

OH–

A hidroxila está se
aproximando da minha ligação
fraca... E o bromo está saindo
para se ligar ao íon Na+.

49. De acordo com o pH ideal, ou ótimo (conforme linguagem
da microbiologia) ao seu crescimento, as bactérias e os
micro-organismos em geral podem ser classificados em
três categorias: acidófilas (responsáveis pelas doenças
degenerativas e crônicas), neutrófilas e alcalófilas
(em geral, as menos agressivas).

Sou o metanol, o
produto formado na
reação...

NOLTE, apud FRANKLIN 2006.
OH–

+

NaBr

A tabela a seguir apresenta famílias de bactérias com a
indicação de seu pH ótimo.

+

Na

Sou o brometo de sódio, sou
um composto iônico. Sou um
subproduto formado na
reação...

BACTÉRIA

Disponível em:
<http://rei.biblioteca.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/
1299/1/WPS272016.pdf>. Adaptado.
Acesso em: 08 de out. de 2017.

A reação ilustrada é classificada como

pH ÓTIMO

O QUE CAUSA

Helicobacter pylori

0,1 a 5,4

infecta a mucosa do
estômago

Neisseria gonorrhoeae

6,4 a 7,2

gonorreia, faringite

Mycobacterium
tuberculosis

6,0 a 6,5

tuberculose

Corynebacterium
diphteriae

6,8

difteria

Clostridium botulinum

4,5 a 8,0

botulismo

A) adição eletrofílica.
Disponível em:
<www.publicacoes.ifba.edu.br/index.php/etc/article/
download/8/12/Artigo cientifico>.
Acesso em: 09 de out. de 2017.

B) adição nucleofílica.
C) substituição eletrofílica.
D) substituição nucleofílica.
E) eliminação.

O resultado de um exame constatou que determinada
região do corpo de um paciente estava infectada por
uma colônia de bactérias e que, nesse ambiente, a
+
–2
concentração de íons H3O era igual a 1 10 mol/L, pH
ótimo para o desenvolvimento dessa família de bactérias.

48. Dada uma reação química geral
xA + yB

rC + sD

Define-se como grau de avanço da reação (a), que tem
como unidade o mol, a medida de quanto uma
determinada reação progrediu, ou seja, o quanto se
transformou de reagente ou o quanto se formou de
produto. Portanto, pode ser genericamente representado
por
a

nA0

nA
x

nB0

nB
y

nC0

nC
r

nD0

A análise das informações anteriores permite inferir que
essa região é, provavelmente,
A) a faringe.
B) o pulmão.
C) a garganta.
D) o intestino.

nD

E) o estômago.

s

Tendo-se a, pode-se determinar o número de mols
instantâneo ou local de cada componente, visto que n A0,
nB0, nC0 e nD0 correspondem aos mols iniciais dos reagentes
e dos produtos e nA, nB, nC e nD aos mols finais.
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50. O esquema seguinte representa o teor em açúcar
(sacarose) de várias bebidas e alimentos.

O texto aborda um importante capítulo da história da
indústria brasileira, sob o governo de
A) João Goulart.
B) Getúlio Vargas.
C) João Figueiredo.
D) Juscelino Kubistchek.
E) Jânio da Silva Quadros.

Disponível em:
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/
handle/mec/11552/DeterminacaoDoTeorDeAcucar
%20EmAlimentosBebidas.htm?sequence=12.
Acesso em: 30 de set. de 2017.

53.

Foi determinada a concentração em quantidade de
matéria de uma amostra de 10 mL de um desses produtos,
e o valor encontrado foi 0,584 mol/L. O produto contido
na amostra é

“[…] No entanto, devido aos diferentes tipos de
radiações emitidas nesse processo e aos riscos de
acidentes radioativos com proporções catastróficas,
muitos se posicionam contra esse tipo de energia. Ainda
assim, no Brasil, temos dois reatores em funcionamento
no complexo nuclear, e o terceiro está em construção.”
Disponível em: <http://alunosonline.uol.com.br>.
Acesso em: 20 out. 2017 (adaptado).

Dado (massa molar da sacarose) = 342,30 g/mol

O texto trata da produção de energia nuclear brasileira,
que tem suas usinas localizadas no Estado

A) mel.
B) caldas.

A) do Paraná.

C) gelados.

B) de São Paulo.

D) melaço.

C) de Minas Gerais.

E) refrigerante.

D) do Espírito Santo.
E) do Rio de Janeiro.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
54.
51.

“[…] são chamadas de indústrias de base ou
pesadas. Seus produtos constituem a infraestrutura de
todas as outras indústrias, pois elas criam os bens que vão
permitir a operação de outras indústrias: aço, produtos
petroquímicos, cimento, etc. […].”
Disponível em: <https://www.educabras.com>.
Acesso em: 15 out. 2017 (adaptado).

As características apresentadas no texto se referem à
indústria de bens

“O termo pré-sal é utilizado para caracterizar
um conjunto de rochas nas porções marinhas do litoral
brasileiro, com potencial para geração e acúmulo de
petróleo e gás natural. Essas rochas estão localizadas
abaixo de camadas de sal, podendo atingir mais de 7 mil
metros abaixo do nível do mar. É uma camada de
aproximadamente 800 km de extensão por 200 km de
largura, que vai do litoral de Santa Catarina ao litoral do
Espírito Santo.
Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br>.
Acesso em: 24 out. 2017.

A) de capital.
B) de produção.

O petróleo encontrado na área referida no texto engloba
três bacias sedimentares: Bacia do Espírito Santo,

C) intermediários.

A) Bacia de Santos e Bacia de Campos.

D) de consumo duráveis.

B) Bacia Potiguar e Bacia do Paraná.

E) de consumo não duráveis.

C) Bacia de Campos e Bacia Central.
D) Bacia do Paraná e Bacia de Santos.

52. “O desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu
durante seu mandato priorizou o investimento nos setores
de transportes e energia, na indústria de base, na
substituição de importações, destacando a ascensão da
indústria automobilística […]. O Brasil iria gerar riquezas,
desenvolver a industrialização e consequentemente
fortalecer a economia. Sendo assim, estava lançado seu
Plano de Metas: ‘o Brasil iria desenvolver 50 anos em 5’.”

E) Bacia Central e Bacia Potiguar.
55.

“A ‘Doutrina Truman’ é uma expressão que
designa um conjunto de medidas políticas e econômicas
assumidas depois de março 1947, data em que o então
presidente dos EUA, Harry Truman, profere um violento
discurso contra a ‘ameaça comunista’, […].”
Disponível em: <https://www.infoescola.com>.
Acesso em: 28 out. 2017 (adaptado).

Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br>.
Acesso em: 20 out. 2017 (adaptado).
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Com essa Doutrina, os EUA assumem o compromisso de

Esse bloco econômico surgiu com a assinatura do Tratado
de Assunção, em 26 de março de

A) restringir a presença asiática na América.
B) defender o mundo dos avanços soviéticos.
C) amparar as novas potências emergentes.
D) apoiar os países de orientação socialista.
E) barrar ações do sistema capitalista desigual.

A) 1990.
B) 1991.
C) 1992.
D) 1993.
E) 1994.

56.

“A ideologia do Big Stick é o nome que
frequentemente se faz referência à política externa dos EUA
entre 1901 e 1909. O termo foi inspirado em um provérbio
originário da África, que dizia: ‘Fale com suavidade e carregue
um grande porrete, assim irás longe’. Do mesmo modo, o
então presidente estadunidense mantinha um ar amistoso e
cordial nas negociações e, ao mesmo tempo, deixava
evidente a possibilidade de usar a força para sobrepujar seus
opositores e conseguir seu intento.”

59.

“A América Platina é uma porção da América do
Sul formada por três nações. O vínculo entre esses países
ocorre desde o Período Colonial, pois já participaram de
uma mesma administração política. Além desse aspecto,
essas três nações possuem outra característica em
comum: são banhadas pelos rios que formam a Bacia
Hidrográfica do Rio Prata.”
Disponível em:
<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/
america-platina.htm>.
Acesso em: 08 nov. 2017 (adaptado).

Disponível em: <https://www.infoescola.com>.
Acesso em: 02 nov. 2017 (adaptado).

O texto está relacionado a qual presidente dos Estados
Unidos?

De acordo com as informações do texto, pode-se inferir
que as três nações a que se refere são

A) Willian McKinley.
B) Richard Nixon.
C) Theodore Roosevelt.
D) William Howard Taft.
E) Woodrow Wilson.

A) Chile, Uruguai e Bolívia.
B) Paraguai, Uruguai e Argentina.
C) Peru, Chile e Equador.
D) Argentina, Bolívia e Peru.
E) Colômbia, Equador e Paraguai.

57.

58.

“[…] é um passo inicial de integração entre os
países, de forma que eles adotem apenas algumas taxas
envolvendo alguns produtos, tornando-os mais baratos
em relação aos de países não participantes do bloco.
Exemplo: Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI).”
Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br>.
Acesso em: 02 nov. 2017 (adaptado).

60. Com a abdicação de Napoleão Bonaparte em 1814 e o
consequente fim da Era Napoleônica, as potências que se
envolveram nas guerras empreendidas pelo imperador
francês articularam-se na capital da Áustria, Viena, para
traçar os rumos que a Europa tomaria a partir daquele
momento. A essa articulação deu-se o nome de Congresso
de Viena.

O texto se refere a qual tipo de bloco de integração
econômica?

Com base nessas informações, pode-se dizer que o
objetivo principal do Congresso de Viena é a

A) União Aduaneira.
B) Mercado Comum.
C) Zona de Livre-Comércio.
D) União Monetária.
E) Zona de Preferências Tarifárias.

A) manutenção do modelo político napoleônico, com
atenção especial para os governos republicanos
europeus.
B) simplificação das relações econômicas entre as
monarquias europeias e os novos países americanos
recém-independentes.
C) retomada das estruturas do Antigo Regime, com
repressão às ideias liberais na Europa e defesa de
recolonização da América Latina.

“Mercosul é um bloco econômico criado por
países da América do Sul. Os países que iniciaram o bloco
foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Posteriormente, outros ingressaram, sendo um deles a
Venezuela, em 2012. Seu principal objetivo é garantir que
haja uma integração política, econômica e social entre os
países-membros, fortalecendo o vínculo e melhorando a
qualidade de vida de seus participantes.”

D) defesa do liberalismo econômico e do livre-comércio de
Adam Smith, doutrina econômica do século XVIII.
E) imposição das monarquias nacionais em aceitar as
transformações políticas e econômicas propostas pelas
ideias iluministas.

Disponível em: <http://blocos-economicos.info/mercosul.html>.
Acesso em: 05 nov. 2017 (adaptado).
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61. Com a Independência do Brasil, a nação precisava ter a
própria Constituição, que foi outorgada no dia 25 de
março de 1824. Os dispositivos eram de ordem política e
eleitoral. Por isso, ela se tornou o marco inicial do direito
eleitoral brasileiro que

63. “Futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha
passado sobre a face da Terra, em carne e osso, um
homem como foi GANDHI.”

A) estabeleceu a eleição indireta e o voto censitário,
limitando o direito de voto a quem tivesse renda
mínima de cem mil réis anuais.

Para Albert Einstein, essa admiração se dá pelo fato de
Gandhi ser

Albert Einstein.

A) defensor de uma prática de luta armada para conseguir
a independência da Índia em 1947.

B) expressou a vontade de todos os brasileiros por meio
do voto direto e em dois turnos para os cargos dos
Poderes Executivo e Legislativo.

B) determinado no seu propósito de defender a
descolonização da Índia usando todos os mecanismos
de luta.

C) manteve as mesmas disposições eleitorais da época da
colônia, pois Portugal continuava administrando
indiretamente o Brasil.

C) precursor dos ideais de liberdade em toda a Ásia no
contexto da política mercantilista.

D) estabeleceu o modelo europeu com eleições diretas
para os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário,
todos com mandato de quatro anos.

D) defensor de uma política pacifista na luta pela
independência de toda a Ásia.
E) mentor da política da não violência para conseguir a
independência da Índia em 1947.

E) inaugurou novas práticas democráticas a partir de
eleições universais, seguindo o modelo dos Estados
Unidos da América.

64. Sobre sua Política nos Estados, Campos Sales explicou:
“Outros deram à minha política a denominação de ‘Política
dos Governadores’. Teriam acertado se dissessem ‘Política
dos Estados’. Esta denominação exprimiria melhor o meu
pensamento!”

62. A Crise de 1929 demonstrou a vulnerabilidade das medidas
econômicas liberais, que apontava o mercado capitalista
como o instrumento ideal para se alcançar o equilíbrio
econômico e social, sem a intervenção maciça do Estado.
A resposta à crise foi encontrada nos Estados Unidos e
depois nos demais países do capitalismo ocidental na
ampliação da intervenção do Estado, com o planejamento
econômico. Nos EUA, essas medidas foram implantadas no
governo do presidente democrata Franklin Delano
Roosevelt (1933-1945) e receberam o nome de New Deal
(Novo Acordo).

Sobre a política criada por Campos Sales, infere-se que
A) se revezaram, durante um longo período, na Presidência
da República, políticos oriundos do Partido Republicano
Paulista ou do Partido Republicano Mineiro.
B) o mandonismo e o abuso de poder dos coronéis com
seus currais eleitorais detinham o poder político de
determinada região.

Acerca das expectativas do New Deal, é possível afirmar
que

C) é uma estratégia muito usada em hábitos políticos
coronelistas, em que, por exemplo, os eleitores
trocavam seu voto por um favor.

A) é um sistema econômico socialista que se baseia na
propriedade coletiva e na formação de cooperativas
autônomas em que a produção é voltada diretamente
para suprir as necessidades de todos.

D) o coronel seria um elemento eminentemente eleitoral,
cuja liderança política se exercitava em decorrência da
sua liderança econômica.

B) se fundamenta na necessidade de manter e explorar
novas colônias, dominar novas terras e enriquecer a
economia norte-americana.

E) o recurso do “estadualismo” consistia no clientelismo
político entre o presidente da República e os
governadores dos Estados.

C) o “novo acordo” é inspirado nas ideias do economista
John Keynes, que visava a tomar medidas econômicas
que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores.

65. Compreender a questão geopolítica do Oriente Médio
exige uma visão ampla da história da região e passa
necessariamente pelo conhecimento da fundação do
Estado de Israel, criado pela ONU em 14 de maio de 1948.
Em decorrência desse processo,

D) a ideologia principal remete ao estado de liberdade na
economia e livre circulação de capitais. Nesse contexto,
o papel do governo focaliza a adoção de medidas de
redução de serviços públicos, como as privatizações de
empresas estatais.

A) surgiu a guerra dos árabes contra a URSS pelo controle
do petróleo, com a invasão da URSS ao Afeganistão nos
anos 1970.

E) representa um sistema capitalista liberal pelo fato de o
Estado não interferir muito nas relações comerciais e
industriais do país.

B) surgiram várias guerras entre os israelenses e os
palestinos. Estes foram impedidos de criar seu país.
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C) surgiu a luta dos judeus em defesa da Terra Prometida
e contra a ocupação maciça dos descendentes de
Maomé.

67.

DEMOCRACIA RACIAL
Mito de inexistência do racismo no Brasil dificulta
movimentos reivindicatórios

D) surgiu o controle total de Jerusalém pelos israelenses e
da Faixa de Gaza pelos palestinos, provocando a Guerra
de Intifada deflagrada por Israel.

No Brasil, a difusão da ideia de uma convivência
harmoniosa entre as raças convive, contudo, com os
efeitos de um processo de mais de três séculos de
construção de uma sociedade escravista, durante a
Colônia e o Império. Além de muita violência, esse
processo resultou numa cultura de preconceito e
discriminação da qual as vítimas são principalmente as
pessoas de cor. Essa cultura continua a existir, e, embora
tenha havido avanços, é certo que os brasileiros têm
melhores oportunidades quanto mais brancos sejam.

E) surgiu a neutralidade do grupo Hamas, aceitando as
divisões determinadas pela ONU e buscando a
diplomacia na região.
66.

Antonio Sérgio Alfredo Guimarães.

Em contraposição ao ideário da democracia racial, a luta
do movimento negro pela igualdade racial, principalmente
no período da redemocratização política do Brasil iniciado
em 1985, vem possibilitando a conquista de espaços na
sociedade.
Entre os avanços conquistados nas últimas décadas, está a
A) criminalização do racismo, instituída na Constituição
Federal de 1988 e incorporada ao Código Penal.
B) Lei Maria da Penha, legislação que protege mulheres
não só dos parceiros, mas também de parentes, e vai
além da violência física.
C) lei que obriga os estabelecimentos comerciais e as
repartições públicas a afixarem cartazes alertando
contra a discriminação à orientação sexual e afetiva.
o
D) Lei n 3.561, de 1997, de autoria do então deputado
federal Paulo Paim, fruto da organização e da
mobilização de aposentados, pensionistas e idosos.
E) a lei aprovada em setembro de 2003 e sancionada pelo
presidente Lula no mês seguinte, ampliando os direitos
dos cidadãos com idade acima de 60 anos, conhecida
como Estatuto do Idoso.

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

É correto afirmar que o evento caracterizado no jornal
Tribuna do Norte é a expressão
A) do contexto de repressão do Governo Militar contra as
Diretas Já.

68. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e
obrigações e lutar para que sejam colocados em prática.
Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições
constitucionais. Preparar o cidadão para o exercício da
cidadania é um dos objetivos da educação de um país.

B) do clima de grande medo do povo brasileiro contra a
Ditadura Militar.
C) de manifestações do povo brasileiro reivindicando
eleições diretas para presidente.
D) do acirramento dos conflitos entre o Exército brasileiro
e as guerrilhas urbanas.

Disponível em: <http://sociologialegal.com.br/cidadania-conceito-2/>.

E) da intolerância do governo ditatorial na decretação do
Ato Institucional nº 5.

Para exercer a cidadania plena, o país deve estar
organizado no modelo político
A) republicano.
B) democrático.
C) liberal.
D) monárquico.
E) autoritário.
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69. Observe as imagens a seguir.

70. Analise o gráfico a seguir.

Nasa
Levou o primeiro homem à Lua

Disponível em:
<https://www.google.com.br/search?q=a+crise+do+petroleo>.

Utilizando o gráfico, pode-se alegar que
A) o planejamento econômico e o preço real do barril de
petróleo tiveram um equilíbrio ao final dos anos 1990,
graças às políticas de investimento em fontes
renováveis.
B) o pico de aumento do preço do barril de petróleo no
mercado internacional, em 1978, está relacionado com
a criação da Organização dos Países Exportadores de
Petróleo (OPEP).

Sputnik
Primeiro satélite artificial em órbita

C) o aumento do preço do barril do petróleo, no ano de
2008, está relacionado à interferência do Estado
Islâmico (EI) nas políticas dos países produtores e
exportadores de petróleo.

Disponível em: <http://guerrafriaeatecnologia.blogspot.com.br/>.

Considerando as imagens, é possível afirmar que

D) observa-se no início da década de 1950, um aumento
na produção de petróleo que provocou uma queda no
preço do barril no mercado internacional.

A) ambos foram mecanismos de disputa hegemônica do
controle do mundo pelas nações que se fortaleceram com
a Segunda Revolução Industrial.

E) a pesquisa do IPEA mostra que, na década de 1960,
o preço do petróleo chegou ao nível mais alto do século
XX.

B) a inovação tecnológica espacial está relacionada com a
corrida por hegemonia global entre os Estados Unidos e a
União Soviética.
C) a corrida espacial inglesa e russa tinha o objetivo de
procurar recursos naturais para suprir futuras escassezes
na Terra.
D) a corrida espacial apresentou um retrocesso nas
negociações de paz definitiva entre os Estados Unidos e a
União Soviética.
E) as tecnologias da chamada “Segunda Revolução
Industrial” não alcançaram os objetivos esperados.
Muitas se tornaram apenas desperdício de recursos
públicos.
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