Processo Seletivo
Vestibular Seriado – VSU-1

Conhecimentos Gerais e Redação
INSTRUÇÕES

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

01 a 20
21 a 50
51 a 70

20 questões
30 questões
20 questões

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

Nome:
Curso:

Inscrição:
Idioma:

Sala:

Data: 24/11/2018
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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
PROPOSTA
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
A POLÍTICA HABITACIONAL NO BRASIL: UM PAÍS DE CONTRASTES SOCIAIS, 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
As características de uma moradia urbanizada, segundo definição da Comissão da ONU para Direitos Humanos,
Econômicos, Sociais e Culturais, incluem casa com paredes e teto duráveis, servida de água potável e saneamento básico, com
acesso fácil e direto a ruas calçadas e próxima de transporte e equipamentos públicos, como postos de saúde e escolas, e sem
preocupação com a possibilidade de eventuais despejos. Não se trata de realidade presente na vida da maioria dos brasileiros.
Segundo o cálculo do deficit habitacional no Brasil, elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), existem
1.556.237 habitações precárias (3% em relação ao total de domicílios permanentes), correspondendo àqueles domicílios sem
paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, 11.319.673 domicílios carentes de infraestrutura (21% em relação aos domicílios
permanentes), que podem ser definidos como domicílios não servidos por um ou mais dos seguintes serviços: energia elétrica,
rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo.
Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1375/1165>.
Acesso em: 8 set. 2018.

TEXTO II
ALAGADOS
Todo dia o sol da manhã vem e os desafia
Traz do sonho para o mundo, quem já não o queria
Palafitas, trapiches, farrapos
Filhos da mesma agonia
E a cidade
Que tem braços abertos num cartão-postal
Com os punhos fechados na vida real
Lhe nega oportunidades
Mostra a face dura do mal
Alagados, Trenchtown, Favela da Maré
A esperança não vem do mar
Nem das antenas de TV
A arte de viver da fé
Só não se sabe fé em quê
(...)
Autor: Hebert Viana
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/os-paralamas-do-sucesso/47924/>.
Acesso em: 8 set. 2018.
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TEXTO III

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/os-maiores-exemplos-de-desigualdade-social-no-brasil/>.
Acesso em: 8 set. 2018.

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

02. De acordo com o texto, geralmente os piores sintomas da
gripe duram

Texto para as questões de 01 a 08.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

A) uma semana.
B) um mês.

A gripe é transmitida de uma pessoa para outra
através de gotas de saliva expelidas ao falar, espirrar ou
tossir. Também pode ser transmitida por meio de
talheres, copos ou mãos contaminadas.
Quando estamos gripados, sentimos dores pelo
o
corpo, febre alta (acima de 38 C), dor de garganta, tosse
seca, cansaço, corrimento nasal, nariz entupido, perda do
apetite, calafrios, dores de cabeça e, algumas vezes, não
conseguimos nem nos levantar da cama. Geralmente os
piores sintomas da gripe duram de 3 a 5 dias, mas outros
sintomas como tosse e cansaço podem levar mais dias
para desaparecer. Esses sintomas são uma resposta do
nosso corpo tentando destruir os vírus que estão nos
incomodando.
Não há remédios específicos para curar a gripe,
mas há outros medicamentos que aliviam os seus
sintomas. Descansar muito e beber muito líquido são
excelentes medidas para que se tenha uma melhora nos
sintomas. Alguns remédios (como analgésicos para as
dores, antipiréticos para a febre, e antitussígenos para a
tosse) também ajudam a aliviar os incômodos da gripe.
A prevenção é a melhor forma de não pegar a
gripe. Veja algumas formas de se prevenir desse vírus:
— Tomar a vacina contra a gripe. Tomando a
vacina contra a gripe, você estará protegido contra o vírus
influenza. Porém, você não estará livre de pegar um
resfriado.
— Lavar bem as mãos. Lavando as mãos, você
estará se livrando não só da gripe, mas de várias outras
infecções.
— Manter uma alimentação saudável e fazer
atividades físicas são medidas que fortalecem o nosso
sistema imunológico (responsável por combater todos os
corpos estranhos que causam doenças e infecções).
— Evitar lugares onde haja multidões nas
épocas em que mais ocorrem as gripes, que geralmente é
no inverno.

C) cinco dias no máximo.
D) dez dias.
E) sempre três dias.
03. De acordo com o texto, a melhor forma de não pegar gripe é
A) usar medicamentos específicos.
B) utilizar analgésicos.
C) usar diariamente antipiréticos.
D) evitar febre alta.
E) ater-se à prevenção.
04. A leitura do texto permite afirmar que, entre as medidas
preventivas para evitar a gripe, está
A) o emprego de antitussígenos.
B) o uso de vacina.
C) nunca sair de casa no inverno.
D) ter uma alimentação à base de vitamina B.
E) tomar vários banhos ao dia.
05. Observando o trecho a seguir e considerando os aspectos
morfológicos, é invariável simultaneamente em gênero e
número o termo destacado em
“— Evita lugares onde haja multidões (I) nas épocas (II)
em que mais ocorrem (III) as gripes, que geralmente (IV) é
no (V) inverno.” (Ls. 35 a 37)
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/gripe.htm>.
Acesso em: 6 nov. 2018.

06. Considerando os processos de formação de palavras, em
“— Manter uma alimentação saudável e fazer atividades...”
(Ls. 31 e 32), o termo destacado é formado por

01. De acordo com o texto, é lícito afirmar que a gripe

A) derivação prefixal.

A) é sempre transmitida de um mesmo modo, pois a
bactéria causadora só pode ser transmitida por via oral.

B) composição por aglutinação.

o

B) provoca febre de até 38 C, fato que provoca fortes
dores de garganta.

C) composição por justaposição.

C) sempre causa grande debilidade física, impedindo que o
doente se levante da cama.

E) derivação regressiva.

D) derivação sufixal.

D) apresenta entre seus sintomas: dor de garganta, tosse
seca e corrimento nasal.
E) não apresenta sintomas claros apesar de ser uma
doença muito grave.
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07. Quanto à acentuação gráfica, são acentuadas pela mesma
razão as seguintes palavras:

10. A leitura da charge permite inferir que

A) responsável (L. 33) – incômodos (L. 21)
B) só (L. 29) – você (L. 26)
C) vírus (L. 25) – analgésicos (L. 19)
D) também (L. 21) – antipiréticos (L. 20)
E) imunológico (L. 33) – épocas (L. 36)
08. Considerando os aspectos linguísticos, conjugam-se no
mesmo tempo e modo os seguintes verbos:
A) estamos (L. 5) – podem (L. 11)
B) estará (L. 25) – aliviam (L. 16)
C) tenha (L. 18) – ajudam (L. 21)
D) estará (L. 25) – causam (L. 34)
E) haja (L. 35) – ocorrem (L. 36)

Disponível em: <https://www.google.com/search?
q=tirinha+sobre+gripe&tbm=isch&source>.
Acesso em: 6 nov. 2018.

A) a mulher não se preocupa com o homem.
B) o homem está com uma doença contagiosa e muito grave.
C) a mulher percebe que o homem está desnutrido.
D) canja de galinha cura qualquer doença.
E) a galinha procura evitar a própria morte.

09. A leitura da tirinha permite inferir que uma das mulheres

11. No fragmento “Tô mal... peguei um vírus que acabou
o
comigo!” (1 quadrinho), observa-se a presença da linguagem

Google Imagens.
Acesso em: 6 nov. 2018.

Google Imagens.
Acesso em: 6 nov. 2018.

A) tem muito medo de adoecer.
B) deseja, fortemente, emagrecer.
C) é hipocondríaca.
D) fica feliz porque a amiga emagreceu.
E) deseja que a amiga fique curada.

A) culta.
B) científica.
C) regional.
D) coloquial.
E) erudita.
7
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12. O texto a seguir é uma propaganda de um determinado
medicamento. Em um texto de propaganda, normalmente
predomina a função

14.

Se gostas da afetação e pompa de palavras e do
estilo que chamam culto, não me leias. Quando este estilo
florescia, nasceram as primeiras verduras do meu;
valeu-me tanto sempre a clareza, que só porque me
entendiam comecei a ser ouvido. Este desventurado estilo
que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe
culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda
lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é
negro, e negro boçal e muito cerrado. É possível que
somos portugueses, e havemos de ouvir um pregador em
português, e não entender o que diz?
Arte Literária Brasileira, Clenir Bellezi de Oliveira.
São Paulo: Moderna, 2000.

O fragmento anterior faz uma forte crítica ao estilo
cultista. Esse estilo é característico de um movimento
literário chamado

Disponível em:
<https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=OSnO
W5usEMqz5gKhxLaICA&q=propaganda+de+remedio>.
Acesso em: 6 nov. 2018.

A) Arcadismo.
B) Classicismo.
C) Romantismo.
D) Neoclassicismo.
E) Barroco.

A) conativa.
B) emotiva.
C) metalinguística.

15.

D) poética.
E) fática.

13.

Destes penhascos fez a natureza
O berço, em que nasci: oh! Quem cuidara,
Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza!
Amor, que vence os tigres, por empresa
Tomou logo render-me; ele declara
Contra meu coração guerra tão rara,
Que não me foi bastante a fortaleza.

CANTIGA DE AMOR
“Senhora minha, desde que vos vi,
lutei para ocultar esta paixão
que me tomou inteiro o coração;
mas não o posso mais e decidi
que saibam todos o meu grande amor,
a tristeza que tenho, a imensa dor
que sofro desde o dia em que vos vi.”

Por mais que eu mesmo conhecesse o dano,
A que dava ocasião minha brandura,
Nunca pude fugir ao cego engano:
Vós, que ostentais a condição mais dura,
Temei, penhas, temei; que Amor tirano
Onde há mais resistência, mais se apura.

Disponível em:
<https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=O
SnOW5usEMqz5gKhxLaICA&q=cantiga+de+amor&oq>.
Acesso em: 6 nov. 2018.

Arte Literária Brasileira, Clenir Bellezi de Oliveira.
São Paulo: Moderna, 2000.

Na cantiga de amor, o trovador confessa, de maneira
dolorosa, a sua angústia, nascida do amor que não
encontra receptividade. O eu lírico desse poema se revela,
às vezes, na forma de um apelo repetitivo, no qual

O poema anterior pertence a Cláudio Manuel da Costa.
Na obra desse poeta, coexistem os apelos da terra natal,
montes e vales, o Ribeirão do Carmo e a rigidez estética
dos padrões clássicos europeus, resultando daí

A) há um forte erotismo e um desejo por uma mulher
acessível.

A) um contraste permanente entre a natureza rústica e a
sofisticação cultural.
B) uma obra com fortes traços pré-românticos marcados
pela crítica social.
C) uma poesia fortemente engajada, com um grande teor
panfletário e social.
D) uma poesia com grande poder de crítica e com marcas
de zoomorfização.
E) um contraste entre a idealização da sociedade e da
mulher com uma forte crítica social.

B) uma voz feminina canta a saudade do homem amado.
C) não há erotismo, mas amor transcendente, idealizado.
D) se observa uma crítica mordaz aos costumes da época.
E) há um teor panfletário e engajado.
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16.

Ontem plena liberdade,
A vontade por poder...
Hoje... cúmulo de maldade,
Nem são livres pra morrer...
Prende-os a mesma corrente
— Férrea, lúgubre serpente —
Nas roscas da escravidão.
E assim zombando da morte,
Dança a lúgubre corte
Ao som do açoute... Irrisão!...

18.

DIVIDE AND PRESERVE: RECLASSIFYING TIGERS
TO HELP SAVE THEM FROM EXTINCTION
Are there many subspecies of tiger, or only
two? A correct accounting is the only way to preserve
what is left of the animal’s genetic diversity, some
scientists say. Fewer than 4,000 tigers remain in the wild.
New research aims to give conservationists an improved
understanding of their genetics in order to help save them.
After years of debate, scientists report in the journal
Current Biology that tigers comprise six unique subspecies.
One of those subspecies, the South China tiger, survives
only in captivity.

Os Melhores Poemas de Castro Alves.
São Paulo, Global, 1985.

Esse fragmento anterior pertence ao poema O Navio
Negreiro, de Castro Alves. A vocação sincera para as
causas sociais fez que Castro Alves conseguisse despertar
consciências e engrossar as fileiras daqueles que
reivindicavam a

Disponível em: <www.nytimes.com>.
Acesso em: 25 out. 2018.

Muitos animais, infelizmente, já entraram em extinção ao
longo das últimas décadas. Atualmente, as pessoas têm
mais consciência, o que não impede algumas espécies de
ainda correrem perigo. Marque em seguida a resposta que
está incorreta em relação ao texto.

A) monarquia.
B) abolição da escravidão.

A) Contar os tigres de forma correta pode ser a única
maneira de preservar a diversidade genética da espécie.
B) Uma nova pesquisa tem o objetivo de melhorar o
entendimento da genética dos tigres para ajudar a
salvá-los.
C) Restam menos de 4 mil tigres na natureza, e a sua
reclassificação pode ajudar a salvá-los da extinção.
D) Depois de alguns anos de debates, alguns cientistas
relatam que os tigres englobam seis subespécies únicas.
E) Nenhuma das subespécies de tigres pode sobreviver em
cativeiro.

C) liberdade formal na poesia.
D) independência do Brasil.
E) liberdade religiosa.
17. IF YOU LIKE AUDIENCE PARTICIPATION, YOU’LL LIKE
“THE FEVER”. OTHERWISE MAYBE NOT.
The show is called “The Fever,” and a bystander
mentality is definitely not encouraged. At some point in a
70-minute theatrical exercise created by Abigail Browde
and Michael Silverstone – founders of the Brooklyn-based
600 Highwaymen – you might be gently coaxed into the
center of the performance space by one of the facilitators
seated among you. Or, in an equally soothing manner,
you’ll hear a beseeching voice from one of the guides,
lying prone at a spectator’s feet.

19.

POR QUE ESCONDER OS SENTIMENTOS RUINS
NO TRABALHO PODE SER UMA MÁ IDEIA?
O termo trabalho emocional, introduzido pela
primeira vez pela socióloga Arlie Hochschild, refere-se ao
esforço que realizamos para regular nossas emoções e
manter uma “aparência facial e corporal adequada ao
ambiente de trabalho”. De forma simplificada, é o exercício
que fazemos para expressar algo que não estamos sentindo
genuinamente – seja manifestar positividade, seja suprimir
emoções negativas. Na verdade, os especialistas dizem que o
trabalho emocional está presente em quase todas as
profissões em que há interação com pessoas, no
atendimento direto ou não ao cliente.

Disponível em: <www.washingtonpost.com>.
Acesso em: 25 out. 2018.

Some people like to participate in theater presentations,
others think this is a little annoying. Read the options
bellow and choose the one that best rewrites the
sentences from the text.
A) At some point in the presentation, you will be forced to
participate in the performance.

Disponível em: <www.bbc.com/portuguese>.
Acesso em: 27 out. 2018.

B) There is a moment the presentation when TV producer
will be invited to participate.
C) At some point in the performance, the artists would
invite specific people from the audience.

Guardar ressentimentos e mágoas pode fazer mal à saúde.
Atualmente, mais pesquisadores estudam o quanto os
sentimentos ruins podem realmente afetar as pessoas.
Baseando-se no texto, escolha o item que está correto.

D) There is a moment in the presentation when people
from the audience may be persuaded to participate.

A) The text mentions that the term emotional intelligence
was first introduced by a sociologist.

E) At some point in the performance, you would be asked
to participate if you asked.

B) The text affirms that the term refers to an effort we
make as we regulate our emotions.
9
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22. Uma papelaria que foi inaugurada próximo à sede de uma
determinada universidade está oferecendo aos alunos a
seguinte promoção para cópias:

C) The text says that it was the exercise that we had made
to express something that we feel.
D) The specialists say that the emotional work will have
been presented in all professions.

PAPELARIA ECONÔMICA

E) The specialists affirm that if there were people’s
interaction, there could have been emotional work.
20.

PROMOÇÃO
Até 50 cópias: R$ 0,08 a unidade
Cópias excedentes a 50: R$ 0,04 a unidade

JAPAN’S UNUSUAL WAY TO VIEW THE WORLD

Um aluno que tirar exatamente 300 cópias, de acordo com
a promoção oferecida por essa papelaria, pagará um valor
total de

Originating in Taoism during China’s Song dynasty
(960-1279) before being passed onto Zen Buddhism,
wabi-sabi was originally seen as an austere, restrained form
of appreciation. Today it encapsulates a more relaxed
acceptance of transience, nature and melancholy, favouring
the imperfect and incomplete in everything, from
architecture to pottery to flower arranging.

A) R$ 14,00.
B) R$ 18,00.
C) R$ 22,00.
D) R$ 24,00.
E) R$ 28,00.

Disponível em: <www.bbc.com>.
Acesso 22 out. 2018.

23. O gafanhoto é um inseto bastante voraz que pode causar
estragos devastadores na vegetação. O gráfico abaixo
mostra a quantidade de vegetação diária consumida, em
toneladas, em relação à quantidade de gafanhotos, em
bilhões.

Cada cultura tem a própria peculiaridade. A cultura
japonesa é conhecida como rica e bem diferente das
culturas ocidentais. Escolha a seguir a única opção que não
segue a ideia do texto.
A) Wabi-sabi was originated in Taoism during China’s song
dynasty.
B) Wabi-sabi was passed onto Zen Buddhism.
C) Wabi-sabi was first seen as austere.
D) Nowadays, wabi-sabi focuses on a more related
acceptance.
E) Wabi-sabi is described as one beauty that is absolute
and unfinished in everything.

De acordo com o gráfico anterior, pode-se afirmar que a
quantidade de vegetação consumida, em toneladas, por
6 bilhões de gafanhotos é igual a

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

A) 7980.
B) 8060.
C) 8190.
D) 8260.
E) 8340.

21. Na hamburgueria SABOR SUPREMO, o principal hambúrguer
do cardápio é chamado de Big Bang. Esse hambúrguer é
servido com molho à base de mostarda ou com molho
apimentado. Em um determinado dia, um total de
125 pessoas comeram o Big Bang. Desse total, 58 pessoas
comeram o hambúrguer apenas com molho à base de
mostarda, 43 comeram o hambúrguer com os dois tipos de
molho, e o restante optou apenas pelo molho apimentado.
A quantidade de pessoas que comeram o Big Bang apenas
com o molho apimentado é igual a

24. Um técnico em refrigeração, especialista em manutenção e
conserto de aparelhos de ar condicionado, atende em
domicílio, cobrando R$ 50,00 pela visita mais R$ 80,00 por
aparelho de ar condicionado consertado. Uma determinada
residência possui 5 aparelhos de ar condicionado para serem
consertados. Sabendo que esse técnico fará apenas uma
visita e consertará todos os aparelhos de ar condicionado
dessa residência, pode-se afirmar que o valor que esse
técnico receberá será

A) 18.
B) 24.
C) 32.
D) 36.

A) R$ 350,00.
B) R$ 400,00.
C) R$ 450,00.
D) R$ 500,00.
E) R$ 550,00.

E) 40.

10
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25. Em uma partida de vôlei, uma jogadora efetuou um saque
em que a bola descreveu uma trajetória parabólica

De acordo com os dados da tabela, pode-se concluir que a
média de espectadores por apresentação é igual a

x2
x , em que h(x) é a
20
altura, em metros, atingida pela bola e x é a distância
horizontal,
em
metros,
percorrida
pela
bola.
Desconsiderando a altura da jogadora que efetuou o saque, a
altura máxima atingida pela bola, em metros, foi de

A) 298.

determinada pela função h(x)

B) 304.
C) 312.
D) 318.
E) 322.
28. Um observador avista o topo de um prédio e verifica que a
distância da lente de seu telescópio (ponto A) até o topo
do prédio (ponto B) é de 80 m e que a distância da lente
de seu telescópio (ponto A) até a base do prédio (ponto C)
é de 50 m. Veja a figura:

Disponível em: <https://www.dicaseducacaofisica.info/wpcontent/uploads/2017/02/saque-por-baixo-novoleibol.jpeg?x27196>.

A) 4 m.
B) 4,5 m.
C) 5 m.
D) 5,5 m.
E) 6 m.
Google Imagens.
Acesso em: 6 nov. 2018.

26. Por causa do grande número de acidentes ocorridos
entres os quilômetros 20 e 50 de uma determinada
rodovia, os responsáveis pela engenharia de tráfego do
Estado do Ceará, após alguns estudos visando a diminuir a
quantidade de acidentes, decidiram instalar nesse trecho
seis placas educativas, mantendo a mesma distância entre
elas. Sabendo que a primeira placa será instalada no
quilômetro 20 e a última no quilômetro 50, conclui-se que
a distância entre cada uma das seis placas será igual a

Sabendo que os ângulos B e C são agudos, o valor da
altura H do prédio (medida BC) é igual a
A) 55 m.
B) 60 m.
C) 65 m.
D) 70 m.
E) 75 m.

A) 4 km.
B) 4,5 km.
C) 5 km.
D) 5,5 km.
E) 6 km.

29. A vista frontal do telhado de uma casa tem o formato de
um triângulo isósceles ABC de acordo com a figura
seguinte.

27. O gerente de um teatro fez um levantamento da
quantidade de espectadores que assistiram a cada uma
das oito apresentações de uma determinada peça que
ocorreram no mês de outubro de 2018. Os dados estão
dispostos na tabela seguinte:
APRESENTAÇÕES

QUANTIDADES DE ESPECTADORES

1ª apresentação

219

2ª apresentação

322

3ª apresentação

285

4ª apresentação

299

5ª apresentação

348

6ª apresentação

345

7ª apresentação

216

8ª apresentação

350

o

Sabendo que a medida do ângulo Â é 120 e a altura do
telhado é igual a 2 m, pode-se concluir que a medida da
largura do telhado (medida de BC), em metros, é igual a
Obs.: Utilize a aproximação
11

3
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A) 5,1.

De acordo com a imagem, substâncias utilizadas em
pigmentações são

B) 6,8.
C) 8,5.

Dados (números atômicos): O = 8, Ti = 22, Cr = 24,
Fe = 26, Co = 27, Cd = 48, Hg = 80

D) 10,2.
E) 11,9.

A) sais de ametais e um óxido ácido.
B) sais de ametais e um óxido básico.
C) sais de metais alcalinos e um óxido anfótero.
D) sais de metais de transição e um óxido básico.
E) sais de metais de transição e um óxido anfótero.

30. No ano de 2017, uma escola da cidade de Fortaleza fez
uma pesquisa com cada um de seus alunos do Ensino
Médio sobre seus hábitos de leitura e obteve o seguinte
gráfico:
QUANTIDADE DE LIVROS LIDOS EM 2017
32.

O gás carbônico (CO2) é um gás eliminado pelos
organismos na respiração celular, e sua presença na
atmosfera é natural. No entanto, a combustão do álcool e da
gasolina nos motores dos automóveis produz uma mistura de
gases que inclui o gás carbônico. A produção desse gás,
nessas reações e nas queimadas, tem como consequência a
intensificação do efeito estufa.
Google notícias.

Além das formas mencionadas no texto, é possível produzir
gás carbônico em uma reação inorgânica
A) entre cal (óxido de cálcio) e carvão.
B) entre o gás metano e o gás oxigênio.
C) de decomposição do carbonato de cálcio.
D) de dupla troca entre o gás cianídrico e o ácido sulfúrico.
E) de neutralização do ácido carbônico com hidróxido de
sódio.

Sabendo que essa escola possui um total de 320 alunos no
Ensino Médio, de acordo com esse gráfico, a quantidade
de alunos que não leram nenhum livro em 2017 foi igual a
A) 32.
B) 48.
C) 52.

33. Lendo a charge a seguir, observa-se a recusa de um átomo
em receber elétrons de espécies químicas que se tornam
cátions após o referido procedimento.

D) 56.
E) 64.
31. Um fã de química chega ao estúdio de tatuagem:
— Quero uma tatuagem bem química.
— Alguma sugestão, moço?
— Não. Surpreenda-me!
Para atender ao seu pedido o funcionário tatuou os
pigmentos mais comuns aplicados na pele e suas cores
específicas, como mostra a figura a seguir.

Google Imagens.

As espécies químicas doadoras de elétrons teriam mais
sucesso se tentassem doar seus elétrons para o átomo de
um elemento químico que tivesse a tendência de formar
íons de carga negativa, por exemplo, átomos do elemento
de número atômico
A) 16.
B) 23.
C) 36.
D) 55.
E) 57.

Google Imagens.
Acesso em: 6 nov. 2018.
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34.

O número de octanas é um método desenvolvido
pelo químico Russell Earl Marker, em 1926, e introduzido em
uma escala padrão por Graham Edgar, em 1927, para avaliar
a resistência à detonação de um determinado combustível.
Dois hidrocarbonetos são tomados como referência
de valores, o heptano tem valor 0 e o iso-octano
(2,2,4-trimetilpentano) tem valor 100. A gasolina com
65 octanas tem tendência à detonação equivalente a uma
mistura de 65% de iso-octano e 35% de heptano.

36. O gráfico a seguir revela os valores das constantes físicas
dos alcanos de cadeia linear em função do número de
carbonos nas moléculas desses hidrocarbonetos.

Disponível em: <www.flatout.com.br/27-de-etanolna-gasolina-quais-os-efeitos-para-os-nossosmotores/> (Adaptado).
Acesso em: 23 out. 2018.

Os compostos mencionados no texto possuem em comum
A) a fórmula geral CnH2n + 2.
B) cadeia carbônica ramificada.

Peter Vollhardt, Neil E. Schore, Química Orgânica 6.ed.: Estrutura e Função. Bookman Editora LTDA.

C) átomos de carbono insaturados.
D) o número de ligações sigmas ( ) e pi ( ).

A análise desses dados permite concluir que

E) a quantidade de átomos de carbono lineares.

A) os homólogos inferiores dos alcanos são ceras sólidas.
B) o aumento da densidade é inversamente proporcional
ao aumento da massa molar dos alcanos.

35. Leia o texto seguinte, paródia da música Mila, do cantor
Netinho.

C) cada grupo CH2 a mais provoca, do pentano até o
o
undecano, uma redução de 20 a 30 C no ponto de
ebulição.

Tudo começou
Há um tempo atrás
aquecendo um sal
fizeram a ureia
urina
de animal
ieeeeeeo
se tem OH
é um álcool
vê se acorda...
mas o fenol tem
[ele em sua volta
Orgânica 1001 compostos
para reconhecer
amina ou amida
éter ou éster
então a cetona
tem um “O” com dupla ligação
e no aldeído vê
se não bobeia a
dupla “O” Ta na ponta
da cadeia
não vá esquercer HOC.

D) o ponto de ebulição dos alcanos cresce com o aumento
da massa molar porque as forças de London aumentam.
E) os valores das constantes físicas dos alcanos devem ser
maiores quando estes forem ramificados, pois a área
superficial desse tipo de molécula é maior do que a do
seu isômero linear.
37. Um móvel descreve um movimento uniformemente
2
variado de equação horária S = 20 + 30t – 6t , com S em
metros e t em segundos. Sendo t0 = 0, em que instante
acontece a inversão no sentido do seu movimento?
A) 1,0 s.
B) 1,5 s.
C) 2,0 s.
D) 2,5 s.
E) 3,0 s.

Disponível em:
<http://parodiasdequimica.blogspot.com/2016/11/>.
Acesso em: 22 out. 2018.

O grupamento orgânico comum a quatro das funções
orgânicas mencionadas na paródia é:
A) – OH.
B) – CO –.
C) – COOH.
D) – NH2.
E) – CN.
13
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38. Gogisvaldo estava estudando atrito e decidiu tabelar
valores de forças de atrito FA de acordo com dados valores
de forças externas F, para um conjunto bloco + piso
(perfeitamente horizontal), cujo coeficiente de atrito
estático vale 0,4. Sabendo que a massa do bloco é de
20 kg, quais valores substituem corretamente os valores
x, y e z na tabela de Gogisvaldo? (Considere o bloco
inicialmente em repouso.)
Considere g = 10 m/s

F (N)

FA (N)

0

x

y

20

80

z

41. Um raio de luz monocromática incide na superfície de
separação entre dois meios, como está ilustrado na figura a
seguir. Sendo N a reta normal, considerando o meio 1 sendo
o
o
o ar (n = 1) e sabendo que sen 37 = 0,6 e sen 53 = 0,8,
calcule o índice de refração absoluto do meio 2.

2

3
.
4
B) 1.
4
C) .
3
A)

A) x = 80; y = 80; z = 80.
B) x = 0; y = 20; z = 80.
C) x = 0; y = 80; z = 80.
D) x = 20; y = 20; z = 20.
E) x = 0; y = 80; z = 20.

7
.
4
4
E) .
7
D)

39. A energia mecânica de um sistema conservativo, um
sistema que tem entre suas características as de que nele
não atuam forças dissipativas, é sempre

42. Comumente, usamos errado o termo “calor” em nosso dia
a dia. Sabe-se que alguém não pode “estar” com calor,
pois o calor não é algo armazenável, mas sim uma
modalidade de energia em trânsito. Do ponto de vista
prático, pode-se afirmar que o calor flui espontaneamente do corpo

A) constante.
B) zero.
C) crescente com o tempo.
D) decrescente com o tempo.
E) igual à energia cinética.

A) de maior volume para o de menor volume.
40. Durante sua preparação para uma festa, a jovem Anne
para em frente ao espelho plano vertical presente no seu
quarto e começa a se observar. Uma das características
que sua imagem apresenta, em relação à jovem, é que ela
(a imagem) é

B) de maior densidade para o de menor densidade.
C) de maior temperatura para o de menor temperatura.
D) de maior peso para o de menor peso.
E) mais condutor para o corpo mais isolante.

A) maior.
B) menor.
C) real.
D) imprópria.
E) enantiomorfa.
14
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43.

46.

Disponível em:
<https://www.tecnolegis.com/provas/comentarios/137605>.
Acesso em: 6 de nov. 2018.

Com relação à ilustração anterior, pode-se afirmar que a
organela que origina o flagelo e o acrossomo no processo
de espermiogênese estão respectivamente indicados pelos
números

Disponível em: <http://piadasnerds.etc.br/tag/dna/>.
Acesso em: 6 de nov. 2018.

São componentes exclusivos da composição da biomolécula
ilustrada na charge:

A) 1 e 2.
B) 2 e 4.
C) 3 e 5.

A) a ribose e a uracila.

D) 4 e 3.

B) a desoxirribose e a timina.

E) 5 e 1.

C) a ribose e a guanina.
D) a desoxirribose e a uracila.
E) a ribose e a timina.

44. Considere a seguinte afirmação: “A membrana plasmática
é composta por uma bicamada fosfolipídica com proteínas
inseridas nessa bicamada”. Essa afirmação corresponde

47.

A) ao modelo mosaico fluido, proposto pelos cientistas
Schwann e Robert Hooke.
B) à teoria celular, proposta pelos cientistas Schleiden e
Schwann.
C) à teoria da biogênese, proposta pelos cientistas Robert
Hooke e Schleiden.
D) ao modelo mosaico fluido, proposto pelos cientistas
Nicholson e Singer.

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?>.
Acesso em: 6 de nov. 2018.

E) à teoria celular, proposta pelos cientistas Singer e
Robert Hooke.

As figuras 1 e 2 ilustradas anteriormente representam
tipos de divisão celular que ocorrem, por exemplo, para
formação de células humanas, respectivamente, dos tipos

45. Os resultados do hemograma solicitado para determinado
paciente estão dispostos na tabela a seguir.
Constituinte

Número normal
3

A) espermatozoides e neurônios.
B) óvulos e epiteliais.

Paciente

Glóbulos vermelhos

4,8 milhões/mm

4 milhões/mm

Glóbulos brancos

(5000 – 10000)/mm3

9000/mm3

Plaquetas

(250000 – 400000)/mm3

200000/mm3

C) epiteliais e espermatozoides.

3

D) neurônios e adiposas.
E) ósseas e cartilaginosas.

A partir dos resultados, infere-se que o paciente pode
apresentar deficiência
A) no processo de hemostasia.
B) na defesa imunológica.
C) na produção de anticorpos.
D) na absorção de cálcio.
E) na produção de antígenos.
15
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48.

50.

Um caso de “supergonorreia” foi classificado por
médicos britânicos como o “mais grave” já detectado da
doença. Ao aplicar a combinação de azitromicina e
ceftriaxona, tratamento comum para a Doença Sexualmente
Transmissível (DST), os especialistas constataram que o
homem contaminado não respondia aos antibióticos.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia alertado
para a aparição de um tipo de gonorreia resistente a
antibióticos.
Disponível em:
<https://www.opovo.com.br/noticias/saude/2018/03/casode-supergonorreia-alerta-medicos-britanicos.html>.
Acesso em: 22 out. 2018.

Disponível em:
<http://tudodeconcursosevestibulares.blogspot.com/
2012/12/experimento-de-pasteur-questoes.html>.
Acesso em: 6 nov. 2018.

A doença sexualmente transmissível citada na notícia é
causada por um tipo de
A) vírus.

Os resultados obtidos no experimento anteriormente
ilustrado podem ser usados em favor de uma teoria
denominada

B) protozoário.
C) bactéria.

A) panspermia.

D) fungo.

B) geração espontânea.

E) verme.

C) biogênese.

51. Antiguidade Oriental é a denominação dada ao período da
Idade Antiga referente aos povos considerados pelos
historiadores como habitantes do espaço geográfico a
leste da Europa. A Antiguidade Oriental é assim definida
para se diferenciar da chamada Antiguidade Clássica.
Dessa forma, refere-se à história dos povos que habitaram
o Oriente Médio e o Norte da África, sendo eles
principalmente

D) replicação.
E) transcrição gênica.
49.

A) os mesopotâmicos, os egípcios, os persas, os fenícios e
os hebreus.
B) os gregos, os romanos, os árabes, os hebreus e os
persa.
C) os turcos, os árabes, os eslavos, os persas e os hebreus.
D) os mesopotâmicos, os gregos, os romanos, os persas e
os turcos.
E) os egípcios, os turcos, os romanos, os mesopotâmicos e
os hebreus.
Disponível em:
<https://www.geneticavistahermosa.es/cariotip
o-en-liquido-amniotico-y-vellosidades-coriales>.
Acesso em: 6 nov. 2018.

Com relação ao idiograma anterior, é correto afirmar que
A) representa um indivíduo do sexo masculino.
B) apresenta 22 autossomos e 2 alossomos.
C) representa um indivíduo com síndrome de Turner.
D) apresenta 22 alossomos e 2 autossomos.
E) apresenta uma alteração em um dos pares de
autossomos.

16
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52.

54. Sandro Botticelli, Donatello, Michelangelo, Leonardo da
Vinci… você, com certeza, já deve ter ouvido falar nesses
nomes. O que eles têm em comum, além da origem
italiana? Todos pertenciam a um movimento
A) cultural, defensor de uma arte humanista.
B) político, defensor do despotismo esclarecido.
C) científico, defensor da teoria geocêntrica.
D) religioso, crítico do catolicismo e defensor do
anglicanismo.
E) comercial e expansionista com interesses no Oriente.
55. Observe o esquema a seguir.
PACTO COLONIAL

Representação de Maomé recebendo o arcanjo Gabriel

De acordo com a tradição árabe, foi no ano de
610 que o profeta testemunharia uma aparição do arcanjo
Gabriel durante sua meditação em uma caverna.
Naquela ocasião, o anjo teria trazido uma mensagem: “Há
um só Deus e um só profeta”.
Disponível em: <http://www.universiaenem.com.br>.
Acesso em: 22 out. 2018.

Disponível em: <https://www.google.com.br/>.
Acesso em: 22 out. 2018.

Esse fato é considerado o marco fundador da religião

Tendo como referência o esquema anterior e a história do
Brasil Colonial, pode-se afirmar que

A) Judaica.
B) Cristã.

A) a colonização do Brasil foi caracterizada por apresentar
forte autonomia econômica em relação à Metrópole.

C) Islâmica.
D) Católica Ortodoxa.

B) a imagem representa a exclusividade do comércio entre
Brasil e Portugal durante o processo colonizador.

E) Masdeísta.

C) a Colônia tinha o monopólio da venda dos produtos
agrícolas e extrativistas.

53. Ao longo do séc. XX, o estudo da Idade Média passou por
profundas transformações, com novas abordagens, novos
questionamentos e, sobretudo, a utilização de diferentes
fontes antes desprezadas pelos historiadores tradicionais,
como a iconografia, a literatura e a música. A corrente
historiográfica francesa, conhecida como Escola dos
Annales, foi a grande responsável por essa nova
perspectiva acerca do período que, anteriormente, fora
designado como

D) o Pacto Colonial favorecia tanto a Colônia como a
Metrópole portuguesa.
E) a balança comercial favorável protegia as manufaturas
produzidas na Colônia.
56.

A) “Período das Luzes”.
B) “Período das Artes”.
C) “Idade das Trevas”.
D) “Idade Homérica”.
E) “Séculos de Chumbo”.

A economia colonial implantada no Brasil tinha
um único intuito: satisfazer aos interesses da metrópole.
Tudo que fosse necessário para promover algum tipo de
desenvolvimento (manufaturas) deveria ser comprado de
Portugal. A princípio, a primeira atividade econômica do
país foi a extração de pau-brasil, mas a derrubada fora de
controle desse tipo de árvore fez que ela se tornasse rara,
sendo necessário promover novas atividades como a
prática agrícola, por meio do cultivo de algodão, tabaco,
cana-de-açúcar e, posteriormente, do desenvolvimento da
mineração.
Disponível em:
<https://www.estudopratico.com.br/economia-colonialdo-brasil-acucar-ouro-e-escravidao/>. Adaptado.
Acesso em: 22 out. 2018.
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O modo de produção aplicado na colônia brasileira
baseava-se no sistema

59. A Filosofia Escolástica, ou simplesmente Escolástica, é uma
das vertentes da filosofia medieval. Surgiu na Europa, no
século IX, e permaneceu até o início do Renascimento, no
século XIV. O maior representante da Escolástica foi o
teólogo e filósofo italiano São Tomás de Aquino,
conhecido como “Príncipe da Escolástica”.

A) servil, no qual os servos estavam vinculados a terra pelo
juramento de fidelidade.
B) assalariado, no qual a relação de trabalho era
caracterizada pela troca da força de trabalho pelo
pagamento em dinheiro ou produtos.

No que se refere ao pensamento de São Tomás de Aquino,
infere-se que

C) de parceria, no qual os imigrantes europeus
trabalhariam na terra dividindo a produção com os
donos.

A) foi influenciado pelos pré-socráticos, na defesa da ideia
de elemento fundamental como originador do Mundo.

D) escravista, no qual o trabalho é realizado como
pagamento de dívidas não saldadas.

B) a existência tem prioridade sobre a essência humana,
portanto o homem existe independentemente de
qualquer definição pré-estabelecida sobre seu ser.

E) plantation, caracterizado pela produção monocultora
destinada à exportação.
57.

C) buscava explicar racionalmente a existência de Deus, da
alma, do céu e do inferno e as relações entre homem,
razão e fé.

O movimento Iluminista aconteceu entre 1680 e
1780, em toda a Europa, sobretudo na França, no século
XVIII. É importante ressaltar como as ideias iluministas
francesas influenciaram as instituições políticas modernas.
Até hoje, com pequenas modificações, a maioria dos
países mantêm características iluministas.

D) está conectado ao valor da felicidade como uma busca
pessoal que todo ser humano inicia com autonomia e
independência.
E) afirmava que só o conhecimento (ou seja, o saber, e
não simples informações isoladas) conduz à prática da
virtude em si mesma, que tem caráter uno e indivisível.

Disponível em: <https://historiadomundo.uol.com.br\
a-importancia-do-iluminismo>.
Acesso em: 22 out. 2018.

60. Theodor Adorno e Max Horkheimer, pensadores da Escola de
Frankfurt, desenvolveram o conceito de Indústria Cultural
para designar o modo como os produtos culturais dos vários
setores artísticos são racionalmente fabricados seguindo a
lógica do dinheiro e como os meios de comunicação
determinam seu consumo massivo. Isso acontece devido à
concentração da economia e aos meios de comunicação em
poder de poucas pessoas.

O Iluminismo apresenta como uma de suas principais
premissas a
A) defesa do conhecimento metafísico.
B) crítica relacionada à divisão do poder.
C) importância dada à razão.
D) preocupação de ordem moral e teológica com as
sociedades modernas.

Tendo em vista o conceito de Indústria Cultural, assinale o
item com a imagem que melhor a representa

E) exaltação de um estado centralizado.
58.

A)

“Todas as coisas são diferenciações de uma
mesma coisa e são a mesma coisa. Isto é evidente.
Porque se as coisas que são agora neste mundo e as
outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma
destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente
em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma
coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então
não poderiam as coisas, de nenhuma maneira, misturar-se
umas às outras.”

Google Imagem
Acesso em: 22 out. 2018.

Diógenes de Apolônia.

B)

A ideia apontada no texto refere-se à crença de que tudo
que há surgiu
A) de uma multiplicidade de fenômenos.

REÚSE

B) da mutabilidade constante das formas naturais.
C) da possibilidade de alteração dos diversos elementos
da natureza.

REDUZA

Google Imagem
Acesso em: 22 out. 2018.

D) da constante mutabilidade dos elementos da natureza.
E) de apenas um elemento natural.
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C)

62.

As interligações entre as cidades possibilitam a
constituição de uma rede urbana. Cada cidade vai
especializando-se em determinadas atividades. [...].
Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360°
geografia em rede: parte 2, volume único (1ª ed.).
São Paulo: FTD, 2015, p. 269.

Entre as cidades abaixo, qual apresenta a função
industrial?
A) Contagem (MG).
Google Imagem
Acesso em: 22 out. 2018.

B) Cidade de Goiás (GO).
C) Campos do Jordão (SP).

D)

D) Ouro Preto (MG).
E) Juazeiro do Norte (CE).
63.

Google Imagem
Acesso em: 22 out. 2018.

Também chamada de densidade demográfica
ou densidade populacional, é a razão entre o número de
habitantes de um determinado território e a área onde
essa população está distribuída. Com essa informação, é
possível conhecer e analisar a distribuição da população
em uma determinada cidade, país ou região, identificando
áreas mais e menos povoadas.
Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
geografia/populacao.htm>.
Acesso em: 22 de out. 2018.

E)

A qual item o conceito apresentado está mais bem
relacionado?
A) Crescimento vegetativo.
B) Taxa de reposição.
C) Taxa geométrica de crescimento.

Google Imagem
Acesso em: 22 out. 2018.

D) População relativa.
E) Taxa de fecundidade.

61. A Sociologia é uma ciência que surge na busca de
compreender a sociedade e suas dinâmicas. Os importantes
eventos que transformaram profundamente o meio social e
conduziram ao surgimento desse campo de conhecimento
foram

64.

A) a Revolução Russa e a Revolução Cubana.

Em alguns momentos durante sua órbita, a
Terra se encontra mais próxima do Sol, e a menor
distância entre eles mede aproximadamente 147 milhões
de quilômetros. [...].
Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360°
geografia em rede: parte 1, volume único (1ª ed.).
São Paulo: FTD, 2015, p. 71.

B) a Revolução Francesa e a Revolução Industrial.
C) a Primavera dos Povos e a Primavera Árabe.
D) as Guerras Médicas e a Guerra da Reconquista.

Essa menor distância mencionada no texto é denominada
de

E) a Reforma Protestante e a Reforma Constitucional.

A) periélio.
B) eclíptica.
C) solstício.
D) afélio.
E) equinócio.
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65.

As cidades globais são classificadas em
categorias (primeiro e segundo grupo ou nível,
denominados alfa, beta e gama, respectivamente), de
acordo com a densidade e a concentração de atividades e
grau de influência mundial, ou seja, sua posição na divisão
internacional do trabalho. […].

68.

Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede:
parte 1, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 81.

Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360°
geografia em rede: parte 2, volume único
(1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 257.

O texto se refere a projeções

Considerando o texto, quais cidades são consideradas
globais do tipo beta?

A) equivalentes.

A) Valência (Espanha) e Glasgow (Escócia).

C) equidistantes.

B) Kansas (EUA) e Túnis (Tunísia).

D) conformes.

C) Porto (Portugal) e Baltimore (EUA).

E) azimutais.

B) cônicas.

D) Orlando (EUA) e Roterdã (Holanda).

69.

E) Bogotá (Colômbia) e Tel Aviv (Israel).
66.

É um fenômeno que não trata propriamente de
uma migração, pois é uma transferência momentânea,
caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas
para estudar ou trabalhar em outra cidade, e ocorre
comumente nas regiões metropolitanas.

Faz parte da Bacia Platina. Ela abrange áreas
territoriais do Distrito Federal e dos estados de Goiás,
Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Originalmente formada em região de Mata Atlântica e
Cerrado, apresenta grandes áreas de desmatamento.
Atualmente, ela abriga 32% da população do país, cerca de
54,6 milhões de pessoas (Censo 2010).
ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360° geografia em rede: parte 1,
volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 154.

Disponível em: <https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
geografia/tipos-migracao.htm>.
Acesso em: 22 out. 2018.

O texto se refere à bacia hidrográfica brasileira do

O texto se refere a que tipo de migração?

A) Atlântico Sul (trecho leste).

A) Sazonal.

B) Paraná.

B) Reversiva.

C) Tocantins.

C) Pendular.

D) Atlântico Sul (trecho sul-sudeste).

D) Diáspora.

E) São Francisco.

E) Transumância.
67.

Conservam as formas terrestres em detrimento de
suas áreas. Um exemplo é a projeção de Mercator
(século XVI), utilizada na época das Grandes Navegações.
Nessa projeção, que é construída de forma cilíndrica, quanto
mais próximo dos polos, mais as áreas sofrem distorção.

70.

Uma família estava de férias em Fernando de
Noronha (PE) e retornou a sua cidade natal – Brasília (DF)
em um voo que partiu às 14h30min do dia 10 de janeiro
do ano vigente. A viagem durou 8 horas e 45 minutos, pois
houve duas escalas, uma em Recife (PE) e outra em
Salvador (BA).

São formas de relevo em que o processo
erosivo predomina sobre o de sedimentação. Localizam-se
sobre superfícies normalmente planas, com alguma
elevação, e quase sempre íngremes. Esse termo se refere
mais à forma do que à estrutura, e pelo menos uma de
suas bordas é circundada por uma área baixa.
Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360°
geografia em rede: parte 1, volume único (1ª ed.).
São Paulo: FTD, 2015, p. 111.

O horário na capital do Brasil no momento do
desembarque da referida família era
A) 19h15min.

A qual forma de relevo o texto se refere?

B) 20h15min.

A) Depressões.

C) 21h15min.

B) Falésias.

D) 22h15min.

C) Planícies.

E) 23h15min.

D) Cordilheiras.
E) Planaltos.
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