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:

Data:

1o /12/2018
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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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PROPOSTA DE 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 A SITUAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO
ÍNDIO NA SOCIEDADE BRASILEIRA, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione,
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTO I
Os povos indígenas do Brasil ainda têm muitos desafios a enfrentar como forma de buscar melhores condições e também garantir
os poucos direitos já conquistados. Muitos de nós já vivemos em territórios demarcados, mas, mesmo assim, ainda enfrentamos diversas
situações, como conviver com os inúmeros conflitos pela terra. Afinal, algumas terras indígenas são alvo de invasões de madeireiros e de
garimpeiros. Por falta de uma ação mais efetiva do governo, esses confrontos ficam sem uma solução. Sendo assim, precisamos buscar
mecanismos para debater esses problemas e aumentar a participação dos índios nas discussões das políticas públicas para o nosso povo, pois
nossa presença nisso é muito baixa.
Disponível em: <https://redesustentabilidade.org.br/2016/04/19/lider-indigena-apontaprincipais-desafios-dos-indios-brasileiros/>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

TEXTO II
ÍNDIOS
Legião Urbana

(...)
Quem me dera ao menos uma vez
Fazer com que o mundo saiba que seu nome
Está em tudo e mesmo assim
Ninguém lhe diz ao menos obrigado
Quem me dera ao menos uma vez
Como a mais bela tribo
Dos mais belos índios
Não ser atacado por ser inocente
(...)
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/92/>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

TEXTO III

Disponível em: <https://projeto2016grupo02.wordpress.com/2016/06/01/charge-situacao-vivida-pelos-indigenas/>.
Acesso em: 8 nov. 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
4
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02. A partir da leitura do texto, pode-se inferir que a origem do
racismo

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Texto para as questões de 01 a 09.
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
38
39
40

A) é desconhecida até hoje.
B) tem várias causas.
C) está sempre ligada a fatores emocionais.
D) tem motivações éticas.
E) está ligada, principalmente, a aspectos econômicos.

O racismo é qualquer pensamento ou atitude
que separam as raças humanas por considerarem
algumas superiores a outras.
Quando se fala de racismo, o primeiro
pensamento que aparece na mente das pessoas é contra
os negros, mas o racismo é um preconceito baseado na
diferença de raças das pessoas.
Pode ser contra negros, asiáticos, índios,
mulatos, e até contra brancos, por parte de outras raças.
Por terem uma história mais sofrida com o preconceito,
os negros são a principal referência quando é discutido o
tema racismo.
O racismo em uma pessoa tem diversas
origens, depende da história de cada um. Em alguns
casos, pode ser por crescerem ouvindo as diferenças e
superioridade de determinadas raças, em outros, alguma
atitude que moldou seu pensamento. Não importa como
o racismo cresceu na mente das pessoas, mas vale
ressaltar que, se ele for provado, é um crime inafiançável,
com pena de até 3 anos de prisão.
Além disso, algumas pessoas valorizam tanto a
superioridade de raças que acreditam na purificação
delas, onde dominariam o meio em que vivem.
Essa justificativa apareceu na escravidão, em que os
negros trabalhavam em condições precárias e eram
vendidos como objetos. No nazismo, o foco principal
eram os judeus, mas também perseguiam negros,
homossexuais, entre outras minorias, para serem
executados nos campos de concentração.
Com isso, percebe-se como o racismo fez parte
da história e como alguns grupos sofreram muito com
isso.
Embora no Brasil haja uma forte mistura de
raças, a incidência de racismo pode não ser tão evidente
para alguns, mas ele não deixa de existir. Em alguns
casos, ele ocorre de forma sutil, em que nem é percebido
pelas pessoas. Pode acontecer em forma de piadas,
xingamentos, ou simplesmente evitar o contato físico
com a pessoa. A verdade é que nenhum lugar está
protegido do racismo.

03. De acordo com o texto, o racismo é um crime inafiançável,
pois
A) demanda muitos custos financeiros para o livramento.
B) não aceita parcelamento da fiança.
C) a fiança está relacionada à interpretação do juiz.
D) não admite livramento por fiança.
E) a fiança tem que ser paga por quem cometeu o crime.
04. O fragmento “Não importa como o racismo cresceu na
mente das pessoas, mas vale ressaltar que, se ele for
provado, é um crime inafiançável, com pena de até 3 anos
de prisão.” (Ls. 17 a 20) permite inferir que a pena por
crime de racismo
A) será, no mínimo, de 3 anos de prisão.
B) só será aplicada após 3 anos.
C) prescreve com 3 anos.
D) tem indulto nos primeiros 3 anos de prisão.
E) será, no máximo, de 3 anos de prisão.
05. Com base nas estruturas linguísticas do texto, é correto
afirmar que
A) seriam preservados o sentido e a correção gramatical, se
fosse empregada a preposição “em” antes de “que” (L. 5).
B) a palavra “mas” (L. 6) poderia ser substituída por
“assim”, mantendo-se a correção gramatical e os
sentidos do texto.
C) os vocábulos “índios” (L. 8) e “incidência” (L. 34)
acentuam-se em conformidade com a mesma regra de
acentuação gráfica.
D) a inserção de uma vírgula imediatamente após
“ressaltar” (L. 19) alteraria os sentidos originais do
texto, mas não alteraria sua correção gramatical.
E) os vocábulos “que” (L. 2) e que (L. 22) são pronomes
relativos que desempenham função de objeto direto.
06. Considerando os aspectos linguísticos, pode-se constatar
que a forma verbal

Disponível em: <http://racismo-no-brasil.info/>.
Acesso em: 2 out. 2018.

A) “separam” (L. 2) está no plural porque concorda com
“as raças” (L. 2).
B) “acreditam” (L. 22) está no plural porque concorda com
“algumas pessoas” (L. 21).
C) “terem” (L. 10) está no plural porque concorda com
“outras raças” (L. 9).
D) “haja” (L. 33) poderia ser flexionada no plural,
passando, dessa forma, a concordar com o termo
“raças” (L. 34), sem que houvesse prejuízo gramatical
para o texto.
E) “sofreram” (L. 31) apresenta agente indeterminado,
uma vez que a intenção do autor é generalizar a ação.

01. A leitura do texto permite inferir que o racismo
A) é uma manifestação de origem unicamente religiosa.
B) se volta unicamente contra os negros.
C) já não mais existe em nossa sociedade.
D) é um preconceito que não está relacionado apenas aos
negros.
E) tem raízes ligadas à misoginia.
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07. No texto, exprime ideia de concessão o seguinte fragmento:

Assinale a opção que apresenta o fragmento do texto que
melhor dialoga com a mensagem dessa tirinha.

A) “...por considerarem algumas superiores a outras.”
(Ls. 2 e 3)
B) “...se ele for provado...” (L. 19)
C) “...que acreditam na purificação delas...” (Ls. 22 e 23)
D) “...para serem executados nos campos de concentração.” (Ls. 28 e 29)
E) “Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças...”
(Ls. 33 e 34)

A) “Pode ser contra negros, asiáticos, índios, mulatos, e
até com brancos, por parte de outras raças.” (L. 8 e 9)
B) “Além disso, algumas pessoas valorizam tanto a
superioridade de raças que acreditam na purificação
delas...”(Ls. 21 a 23)
C) “Com isso, percebe-se como o racismo fez parte da
história e como alguns grupos sofreram muito com
isso.”(Ls. 30 a 32)

08. Observe atentamente este trecho:

D) “Em alguns casos, ele ocorre de forma sutil, em que
nem é percebido pelas pessoas.” (Ls. 35 a 37)

“Por terem uma história mais sofrida com o preconceito,
os negros são a principal referência quando é discutido o
tema racismo.” (L. 10 a 12)

E) “...xingamentos, ou simplesmente evitar o contato
físico com a pessoa.” (Ls. 38 e 39)

O fragmento a seguir que, mantendo o mesmo sentido desse
trecho, constitui uma reescrita adequada à norma-padrão da
Língua Portuguesa é:

10. A leitura da tira permite inferir que

A) Uma vez que têm uma história mais sofrida com o
preconceito, os negros são a principal referência cada
vez que é discutido o tema racismo.
B) Se for discutido o tema racismo, os negros são a
principal referência, ao passo que tem uma história
mais sofrida com o preconceito.
C) Ao ser discutido o tema racismo, os negros são a
principal referência, à medida que, com o preconceito,
tem uma história mais sofrida.
D) Embora tenha uma história mais sofrida, no que se
referem ao preconceito, os negros são a principal
referência caso o tema racismo seja discutido.
E) Visto terem uma história mais sofrida relativa ao
preconceito, os negros são a principal referência, uma
vez que é discutido o tema racismo.
09.

A) a mãe de Mafalda odeia televisão.
B) Mafalda e sua mãe têm posturas excessivamente
moralistas.
C) o raciocínio de Mafalda é bastante coerente.
D) Mafalda sempre contesta as orientações de sua mãe.
E) Mafalda odeia literatura infantil.

Disponível em: <https://www.google.com/search?
q=tirinha+sobre+racismo&source>.
Acesso em: 3 out. 2018.
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11. Na tirinha, Mafalda faz referência a um problema de cunho

13.

“E fria, fluente, frouxa claridade
Flutua como as brumas de um letargo...”
Esses versos de Cruz e Sousa, por suas características,
pertencem ao
A) Romantismo.
B) Modernismo.
C) Simbolismo.
D) Arcadismo.
E) Barroco.

14.

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

A) social.
B) filosófico.

Expressionismo na Poesia, Kasimir Edschmid, 1917.

C) espiritual.

O fragmento acima pertence a um dos manifestos
expressionistas publicado em 1917 pelo poeta Kasimir
Edschmid. O Expressionismo tem uma tendência de

D) pessoal.
E) ético.
12.

A terra é uma paisagem imensa que Deus nos
deu. Temos que olhar para ela de tal modo que ela chegue
a nós sem deformação. Ninguém duvida de que a essência
das coisas seja sua realidade exterior. A realidade tem que
ser criada por nós. A significação do assunto deve ser
sentida. Os fatos acreditados, imaginados, anotados não
são o suficiente; ao contrário, a imagem do mundo tem
que ser espelhada puramente e não falsificada. Mas isso
está apenas dentro de nós.

A) deformar a realidade de maneira cruel, caricatural, por
vezes patética.

O período vivido pela Geração de 22, também
chamado de fase heroica, em decorrência da implantação
do Modernismo no Brasil em um momento ainda
fortemente marcado por tendências conservadoras, é
caracterizado por intenso experimentalismo, tanto na
forma como na temática. Configura-se como uma
tentativa de incorporar à literatura os pressupostos
vanguardistas e, ao mesmo tempo, criar uma literatura
nacional, com identidade própria, tendência já anunciada
pelos escritores pré-modernistas.

B) exaltar o belo na natureza e no ser humano.
C) idealizar a realidade exaltando o sonho e a fantasia.
D) exaltar os aspectos espirituais e deformar os aspectos
materiais.
E) exaltar o sonho e a loucura como fontes primárias na
produção artística.
15.

Arte literária brasileira. Clenir Bellezi de Oliveira.
São Paulo: Moderna, 2000.

No primeiro momento do Modernismo, desenvolveram-se
a poesia, mais intensamente, a prosa e ainda a
prosa-poética. Em todas essas formas, observam-se
inovações radicais e uma nova maneira de se conceber o
texto literário. Entre as características essenciais da
Geração de 22, temos
A) a total ausência de um nacionalismo crítico.
B) o rigor formal e a predominância do vocabulário
erudito.

Disponível em: <https://www.google.com/
search?q=semana+de+arte+moderna+de+1922>.
Acesso em: 3 out. 2018.

C) o humor como recurso crítico.
D) a retomada de determinados valores sociais da elite
burguesa.

A Semana de Arte Moderna foi possível graças à
arrecadação de fundos promovida pelo jornalista René
Thioller, que conseguiu 847 mil réis junto aos fazendeiros
e exportadores de café. A Semana concentrou-se em três
sessões, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922.

E) a valorização do passadismo e do academicismo
literário.
7
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Esse importante movimento,
Modernismo brasileiro, buscava

que

deu

início

ao

B) People were granted the legal right to fix their gadgets
wherever they want, the “right-to-repair”.
C) With the new rule, people will be able to unlock their
smartphones and gadgets in popular electronics shops.
D) Consumers and repair shops will have been able to fix
their smartphones if the new law allows them to.
E) The texts mentions that people are allowed to legally
circumvent digital locks on their devices in repair shops.

A) reivindicar o direito permanente à pesquisa estética e à
atualização da arte brasileira.
B) condenar fortemente a tentativa de estabilização de
uma consciência criadora nacional.
C) exaltar o academicismo de uma maneira geral como
forma de reação ao helenismo e ao purismo.
D) substituir a linguagem coloquial pelo pieguismo literário
de métrica rígida e sentimentos catalogados.

18.

E) condenar a livre expressão e a realidade nacional
marcada pela psique moderna.
16.

WHERE DID FISH FIRST EVOLVE?
THE ANSWER MAY BE SHALLOW
Figuring out the answer has been difficult.
While there’s an abundance of fish fossils from about
420 million years ago, the ancient fossil record gets scarce
farther back at about 480 million years ago, when fish are
believed to have first appeared. Now, a new study
suggests that fish first swam in the shallows around the
coasts of supercontinents before they diversified and
conquered the world’s waters. The findings also provide
insight into the origins of the vertebrates that became the
forebears of our ancestors who first ventured onto land.

O fazendeiro criara os filhos
Escravos escravas
Nos terreiros de pitangas e jabuticabas
Mas um dia trocou
O ouro da carne preta e musculosa
As gabirobas e os coqueiros
Os monjolos e os bois
Por terras imaginárias
Onde nasceria a lavoura verde do café.

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

Oswald de Andrade.

Ainda hoje, cientistas e pesquisadores estudam a evolução
dos animais ao longo dos milhares de anos desde a
primeira espécie viva. Marque, em seguida, a alternativa
que está incorreta em relação ao texto.

Esse poema, pela linguagem, pela temática e pelas
características, pertence
A) ao Regionalismo de 30.
B) à Poesia Espiritualista de 30.

A) Os novos estudos descobriram não apenas uma nova
espécie de peixe como também a origem dos
vertebrados.

C) ao Primeiro Momento Modernista.
D) ao Concretismo.

B) O novo estudo sugere que os primeiros peixes nadavam
em águas rasas nas costas dos continentes.

E) ao Pós-Modernismo.

C) Existem muitos fósseis de peixes datando desde
480 milhões de anos atrás a 420 milhões de anos atrás.

17. ‘RIGHT-TO-REPAIR’ ADVOCATES CLAIM MAJOR VICTORY
IN NEW SMARTPHONE COPYRIGHT EXEMPTION

D) Descobrir a resposta dessa pergunta é difícil, pois
existem milhões de fósseis entre 480 e 420 milhões de
anos atrás.

The Librarian of Congress and the U.S. Copyright
Office have granted American consumers and gadget
repair shops greater freedom to fix their smartphones and
other popular electronics in what “right-to-repair”
advocates are calling a major victory. In a new ruling, the
Librarian of Congress has carved out exemptions that
allow people to legally circumvent digital “locks” on
devices they own, such as voice assistants, tablets,
smartphones and vehicles, to repair them.

E) Os novos estudos sugerem que os peixes deram origem
aos vertebrados que se aventuraram por terra.
19.

AS LIÇÕES DA ESTÔNIA, PAÍS QUE
REVOLUCIONOU ESCOLA PÚBLICA E VIROU
LÍDER EUROPEU EM RANKING DE EDUCAÇÃO
O sucesso da educação na Estônia se baseia em
três pilares. A educação é valorizada pela sociedade, o
acesso é universal e gratuito e há ampla autonomia
(de professores e escolas). Os estonianos realmente
acreditam que a educação abre uma ampla gama de
possibilidades. Na Estônia, a educação é gratuita e
inclusiva em todos os níveis, o que significa que todos têm
igual possibilidade de inserção.

Disponível em: <www.washingtonpost.com>.
Acesso em: 26 out 2018.

Many electronic companies create a ‘lock’ in the gadget
that will only allow them to fix it. In case the costumers
break the lock, they no longer have the company’s
guarantee if something goes wrong in the gadget.
Based on the text, choose the correct option.

Disponível em: <www.bbc.com/portuguese>.
Acesso em: 12 out 2018.

A) If the Librarian of Congress hadn’t granted consumers
the freedom to repair, they couldn’t fix their
smartphones anywhere.
8
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Educação de qualidade é o que qualquer país precisa para
que seus cidadãos se desenvolvam e, consequentemente,
desenvolvam o país. Baseando-se no texto, escolha o item
que está correto.

MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS
21. Jeremias e Rosivaldo são jogadores de basquete e estão
treinando arremessos de três pontos. Os dois juntos
acertaram um total de 42 arremessos, porém Jeremias
acertou dois arremessos a mais que Rosivaldo.
Dessa forma, pode-se concluir que o total de arremessos
que Rosivaldo acertou foi

A) If a country offers its citizens the right amount of
education, the country will develop better.
B) Estonia’s education success is based in the three pillars
that are also used in all European countries.
C) In Estonia, education is free in all its levels, so everyone
has equal possibilities of insertion.

A) 17.
B) 18.

D) If the Estonian people really believe in education, it will
open a great range of possibilities.

C) 19.
D) 20.

E) Education is a high value to society, its access is
universal and free and everyone has autonomy.
20.

E) 21.

PRINCE HARRY: INVICTUS ATHLETES ARE
MENTAL HEALTH ROLE MODELS

22. As tabelas abaixo indicam o número de faltas de 5 alunos
no primeiro e no segundo semestre do ano de 2017 em
três disciplinas.

Prince Harry has praised competitors at the
Invictus Games for their part in turning the issue of mental
health "from a sad story to an inspiring one". He was
speaking in Sydney at the closing ceremony of the games,
founded to celebrate the sporting achievements of injured
service personnel. "The secret to the success of these
Games has been accepting that mental health is the real
key to recovery." Everyone could be inspired by the
"Invictus example", the duke said.

FALTAS DO 1º SEMESTRE DE 2017

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

O esporte sempre ajudou pessoas com vários tipos de
deficiência a superar seus limites. Vários modelos de
campeonatos existem ao redor do mundo tanto para
incentivar a ajuda a pessoas que necessitam como para
permitir que essas pessoas participem de algo diferente.
Baseando-se no texto, qual opção não tem o mesmo estilo
verbal?

FÍSICA

QUÍMICA

BIOLOGIA

Clara

2

0

1

Pedro

3

3

0

Ivan

0

3

0

Júlia

1

3

0

Levi

2

0

1

FALTAS DO 2º SEMESTRE DE 2017
FÍSICA

QUÍMICA

BIOLOGIA

Clara

0

1

2

A) “Prince Harry has praised competitors” / the athletes
taking part had fought back from some of the darkest
experiences known to anyone.

Pedro

0

2

2

Ivan

2

2

1

B) “He was speaking in Sydney at the closing ceremony” /
Prince Harry was referencing his own struggles
following the death of his mother.

Júlia

4

1

0

Levi

0

3

1

C) “founded to celebrate the sporting achievements” /
He added that mental wellbeing was more important
than physical fitness.

O aluno que obteve o maior número total de faltas nas
três disciplinas juntas (Física, Química e Biologia) durante
todo o ano de 2017 foi

D) “The secret to the success…has been accepting that” /
The competition has been happening for a year now.

A) Clara.
B) Pedro.

E) “Everyone could be inspired by the” / When you are
brave enough to ask for help, you can be lifted up.

C) Ivan.
D) Júlia.
E) Levi.

9
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23. Para representar uma turma de 11 alunos da 1ª série do
Ensino Médio na feira cultural de uma pequena escola,
serão escolhidos, por meio de sorteio, 3 alunos: duas
meninas e um menino. Sabendo que, nessa turma, há três
meninas a mais que meninos, a quantidade de maneiras
distintas de escolher esses alunos é igual a

Para que a água ocupe 80% da capacidade total desse
aquário, a altura do nível da água, em centímetros, deve
ser igual a
OBS.: Desconsidere a espessura do vidro.

A) 84.

A) 45 cm.

B) 76.

B) 40 cm.

C) 28.

C) 35 cm.

D) 16.

D) 30 cm.

E) 11.

E) 25 cm.
26. Gervásio comprou um notebook novo e deseja criar uma
senha de acesso composta por 4 algarismos distintos,
utilizando apenas os algarismos que representam o dia em
que cada um de seus filhos nasceu. O filho mais velho de
Gervásio nasceu no dia 19, e o filho mais novo nasceu no
dia 23. Dessa forma, a quantidade máxima de senhas
diferentes que podem ser criadas por Gervásio é

24. O restaurante da Dona Gertrudes oferece o seguinte
cardápio para o almoço:
PRATO PRINCIPAL

SALADA

SOBREMESA

Bisteca suína

Salada de maionese

Pudim

Frango assado

Salada verde

Sorvete

Filé de peixe

A) 6.

Salada de frutas

B) 12.
C) 24.

O almoço que cada cliente compra é composto por um prato
principal, uma salada e uma sobremesa. A probabilidade de
uma pessoa escolher um almoço composto por bisteca suína,
salada de maionese e sorvete é de

D) 128.
E) 256.

1
.
2
1
B) .
3

27. Um explorador vai passar a noite na mata e, por isso,
deseja acampar em um local seguro. Ele possui um mapa
indicando o local apropriado para fixar seu acampamento.
Esse explorador também usa um aparelho que utiliza um
sistema de coordenadas cartesianas para maior precisão
na localização. De acordo com esse aparelho, o explorador
está localizado no ponto A (2, 4), e o local apropriado para
o acampamento está localizado no ponto B (8, 12).
Sabendo que a unidade utilizada nesse sistema é o
quilômetro, a distância (em linha reta) entre os pontos
AeBé

A)

C)

1
.
6

D)

1
.
9

E)

1
.
18

A) 24 km.
B) 18 km.

25. Considere um aquário em formato de um paralelepípedo
reto-retângulo com as medidas indicadas na figura a
seguir:

C) 15 km.
D) 12 km.
E) 10 km.

10
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28. Uma das bases de uma mesa de granito tem o formato de
um prisma hexagonal regular de acordo com as seguintes
figuras.

30. Um professor que possui um canal no YouTube postou um
novo vídeo que recebeu 200 curtidas no primeiro dia de
sua postagem. As pessoas que curtiram esse vídeo têm
idades variando entre 16 e 18 anos. No quadro a seguir,
tem-se a quantidade de pessoas que curtiram esse vídeo,
no primeiro dia de sua publicação, separadas por idade:
Idade

Número de pessoas que curtiram

16

60

17

90

18

50

De acordo com os dados da tabela, pode-se concluir que a
média de idade das pessoas que curtiram esse vídeo em
seu primeiro dia de postagem é igual a
A) 17,70.
B) 17,35.
C) 17,05.
D) 16,95.
E) 16,20.
31.
Detalhe de uma base da mesa

PONTOS DE LIXO PERSISTEM EM
VÁRIOS BAIRROS DE FORTALEZA
A médica Luana Barbosa alerta para as diversas
doenças que podem ser adquiridas com o contato direto com
o lixo. De acordo com ela, a transmissão ocorre devido
à grande quantidade de animais atraídos pelo lixo.
“Nesses pontos onde há grande aglomeração de dejetos,
vários animais e insetos podem ser encontrados. Moscas,
ratos, porcos e mosquitos são transmissores de inúmeras
doenças. Verminoses, febre, cólera, dermatite de contato,
tétano, hepatite A, entre outras, são as mais comuns.
É preciso eliminar rigorosamente esses pontos de lixo”,
destaca.

A medida da aresta da base desse prisma é igual a 30 cm,
e a medida da altura é 80 cm. Utilizando a aproximação
3 1,7 e sabendo que a peça (base da mesa) é maciça e
confeccionada exclusivamente de granito, pode-se
3
concluir que o volume dessa peça (base da mesa), em cm ,
é igual a
A) 178400.
B) 183600.
C) 191200.

Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br>.
Acesso em: 8 de nov. 2018.

D) 196500.
E) 198200.

O texto exemplifica determinado hospedeiro de um verme
denominado de

29. Um bloco maciço de parafina possui o formato de um
cilindro circular reto com uma altura de 35 cm e raio da
base medindo 4 cm. Esse cilindro maciço de parafina será
totalmente derretido para confeccionar velas menores,
também em formato de cilindro circular reto cujo raio da
base deve medir 1 cm e a altura 20 cm. Supondo que não
haja perda de material e que todo o material será
utilizado, a quantidade máxima de velas menores que
serão confeccionadas é

A) Taenia solium.
B) Planária.
C) Schistosoma mansoni.
D) Taenia saginata.
E) Ancylostoma braziliensis.

A) 28.
B) 32.
C) 36.
D) 38.
E) 42.
11
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32.

34.

Disponível em: <http://depositocalvin.blogspot.com.br>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A tirinha anterior cita que, há três bilhões de anos,
apareceram os primeiros seres vivos cujas características
podem classificá-los como

Disponível em: <https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/
exercicios-biologia/exercicios-sobre-sistema-respiratorio.htm>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A) heterotróficos e pluricelulares.
B) unicelulares e eucariontes.

Com relação à figura anterior, é correto afirmar que

C) procariontes e unicelulares.

A) o bronquíolo (número 1) é composto por anéis cartilaginosos.

D) eucariontes e autotróficos.
E) pluricelulares e procariontes.

B) a produção de células sanguíneas ocorre nos brônquios
(número 3).

35.

C) a hematose ocorre nos alvéolos pulmonares (número 3).
D) o diafragma (número 2) realiza o movimento de diástole.
E) as trocas gasosas ocorrem nos brônquios (número 2).
33.

CIENTISTAS CRIAM RIM BIÔNICO QUE
PODE LIVRAR PACIENTES DA HEMODIÁLISE

A sociedade japonesa acredita que a
personalidade de uma pessoa está associada ao grupo
sanguíneo, e isso provoca implicações na vida pessoal e
profissional. Essa obsessão começou em 1972, quando
Furukawa Takeji, professor de psicologia, notou diferenças
no temperamento dos alunos. Foi a partir daí que os
japoneses começaram a dar maior importância aos grupos
sanguíneos.
Tipo A: São pessoas tranquilas, sérias e de bom temperamento.

De acordo com o Dr. Fissell, um dos pesquisadores
responsáveis pelo rim biônico, o dispositivo será implantado
cirurgicamente e possuirá um microchip de silício que
funcionará como um filtro substituindo a função do órgão
danificado: “Estamos criando um dispositivo bio-híbrido que
pode imitar o rim e é capaz de eliminar resíduos suficientes
sem que o paciente precise fazer a hemodiálise. A chave para
esse dispositivo é o microchip, que utiliza os mesmos
processos de nanotecnologia de silício, que foram
desenvolvidos pela indústria de microeletrônica para
computadores e equipamentos de informática.”

Tipo B: Conhecidas por serem curiosas e atenciosas.
Tipo AB: Podem ser extrovertidas e tímidas ao mesmo
tempo.
Tipo O: São expressivas, criativas e confiantes.
Disponível em: <https://www.noticiasmagazine.pt/2018/
japoneses-dizem-tipo-sangue-determina-personalidade/4/>.
Acesso em: 8 de nov. 2018.

De acordo com as descrições citadas, pode-se inferir que
pessoas consideradas curiosas e expressivas pelos japoneses
pertencem a grupos sanguíneos, cujos genótipos podem ser,
respectivamente,

Disponível em: <https://www.tudocelular.com/tech/
noticias/n132047/rim-bionico-teste-humanos-euahemodialise.html>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

AB

AA

A) I I e I I .

Está sendo criado um dispositivo que pode imitar a função
de um órgão que realiza, no organismo humano,

BB

B) I I e ii.
AA

BB

C) I I e I I .

A) a formação da linfa.

A B

D) ii e I I .

B) a formação do sangue.

BB

A A

E) I I e I I .

C) a filtração do sangue.
D) a absorção de nutrientes.
E) o processo de hematose.

12
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36.

37.

Disponível em: <http://circularepreciso.blogspot.com/
2014/04/pergunta-do-dia-veias-e-arterias.html>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A partir desse esquema, que representa estruturas que
compõem o sistema cardiovascular humano, pode-se
inferir que o sangue do tipo arterial circula por meio de
vasos sanguíneos indicados pelos números
A) 1 e 4.
B) 3 e 1.
C) 2 e 1.
D) 3 e 4.
E) 2 e 3.
38.

Disponível em: <https://www.coladaweb.com/
quimica/quimica-ambiental/inversao-termica>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

Cientistas da Universidade de Viena, na Áustria,
desenvolveram um medicamento capaz de aliviar ou
mesmo eliminar completamente os sintomas da doença
celíaca, uma hipersensibilidade que as pessoas têm ao
glúten, proteína encontrada em cereais como trigo,
cevada e centeio. A equipe do professor Oliver Spadiut
criou um remédio simples que ataca diretamente as
moléculas do glúten para torná-las inofensivas ao
organismo das pessoas sensíveis à substância.
Disponível em: <http://www.sonoticiaboa.com.br/2018/10/27/
novo-medicamento-elimina-sintomas-da-doenca-celiaca/>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

As ilustrações anteriores representam
A) um tipo de poluição causada por dejetos de esgotos
lançados em ambientes aquáticos.

O medicamento desenvolvido atua nos sintomas de uma
doença que, no organismo humano, acarreta danos

B) a diminuição do efeito estufa em ambientes que
apresentam poluição atmosférica.

A) ao fígado.
B) ao pâncreas.
C) ao intestino delgado.
D) à tireoide.
E) à hipófise.

C) um tipo de poluição física que provoca o derretimento
de calotas polares.
D) um fenômeno que agrava as consequências da poluição
atmosférica na estação fria do ano.
E) um fenômeno provocado pela destruição da camada de
ozônio.

13
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39. Uma esfera condutora eletricamente isolada homogênea
de raio 1 mm está carregada com uma carga Q de 6 nC.
9
2 2
Sendo k0 = 9 . 10 N.m /C , o potencial elétrico no interior
dessa esfera tem o valor de

42. Uma partícula executa um movimento harmônico
simples (MHS) de função horária da elongação como
x = 3 cos (2 t + /2) (S.I.). Assim, a amplitude do
movimento (em m) e a velocidade escalar máxima
(em m/s) são, respectivamente,

A) 1,5 kV.
B) 1,5 V.
C) 0 V.
D) 54 kV.
E) 54 V.

A) 3 e 2.
B) 3 e 2 .
C) 3 e 6 .
D) 2 e 3 .
E) 2 e 3.

40. Um elétron desloca-se uniforme e paralelamente ao chão no
mesmo plano desta folha, quando adentra uma região de
campo magnético uniforme (também no plano da folha)
de direção antiparalela ao movimento inicial do elétron.
Imerso nessa região, o elétron deverá ter sua trajetória

43. Dois pescadores estão à beira de um lago. Em determinado
momento, os anzóis geram ondas bidimensionais na água,
funcionando como duas fontes em fase, de ondas de mesmas
frequência e amplitude. Dois peixes estão parados nessa
região de alcance das duas fontes de onda, Feliz e Berto.
Eles estão de tal modo que Feliz está sentindo uma onda de
máxima amplitude e Berto tem a sensação de que não há
ondas em sua posição. Assim, pode-se afirmar que

Obs.: Desprezar o campo gravitacional da Terra.

A) inalterada.
B) deslocada para cima.
C) deslocada para baixo.
D) deslocada para uma direção entrando na folha.
E) deslocada para uma direção saindo da folha.
41. No circuito elétrico disposto a seguir, qual é a diferença de
potencial (ddp) entre os pontos A e B?
A) Feliz está em uma região de interferência destrutiva.

Obs.: Considere os fios ideais.

B) Berto está em uma região de interferência construtiva.
C) os dois peixes podem estar em locais equidistantes das
duas fontes.
D) apenas Berto pode estar em um ponto equidistante das
duas fontes.
E) apenas Feliz pode estar em um ponto equidistante das
duas fontes.

A) 14,8 volts.
B) 12,0 volts.
C) 7,4 volts.
D) 6,8 volts.
E) 6,0 volts.

14
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44. Em determinado momento, um tubo sonoro semiaberto,
como a figura demonstra, emite onda na frequência de
300 Hz. Qual o harmônico e a velocidade de propagação
das ondas emitidas por esse tubo?

46. O processo representado nessa imagem resulta em uma
nova solução (solução final).

o

A) 1 harmônico e 675 m/s.
Google Imagens.
Acesso em: 8 nov. 2018.

o

B) 3 harmônico e 540 m/s.
o

C) 3 harmônico e 300 m/s.
o

A solução final e a solução inicial possuem em comum:

o

A) ɱ = 0,4 mol/L.
B) C 25,0 g/L.

D) 5 harmônico e 540 m/s.
E) 5 harmônico e 675 m/s.
45. O gráfico a seguir é referente às massas de reagentes que
foram misturadas e do produto obtido na reação de
hidrogenação total do buta-1,3-dieno.

C) m(NaC )

5 g.

D) Vsolução

200 mL.

E) VH2O

300 mL.

47.

Google Imagens.
Acesso em: 8 nov. 2018.
Google Imagens.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A imagem faz referência à lei que pode ser aplicada a um
sistema de equações químicas quando o objetivo é definir

Considerando que essa reação ocorreu segundo a
proporção estequiométrica da equação química balanceada, determina-se que a massa do produto dessa
reação, em gramas, é

A) o grau de desordem do sistema no qual ocorre uma
reação global.
B) o valor da variação de entalpia total de uma reação que
ocorre em etapas.
C) o saldo energético entre as ligações químicas quebradas e
as ligações químicas formadas na etapa lenta de uma
reação.
D) a quantidade de calor envolvida na combustão de um mol
de substância, supondo-se todos os participantes no
estado padrão.
E) o calor envolvido (absorvido ou liberado) quando a
etapa inicial de uma reação envolve substâncias simples
em seu estado padrão.

Dados: (massas molares em g/mol): H = 1; C = 12.
A) 110.
B) 112.
C) 114.
D) 116.
E) 118.
15
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48. Na Química, “protonar” é adicionar um próton (H ) a um
átomo, molécula ou íon.

50. A presença de metila(s) ou carbono(s) benzílico(s) na
estrutura de fármacos frequentemente resulta em labilidade
metabólica, por meio de reação conhecida por hidroxilação
benzílica, como a que é apresentada a seguir. Esse processo
conduz, inicialmente, a um álcool, mas, raramente, esse
metabólito é isolado, haja vista sua rápida metabolização ao
ácido carboxílico correspondente.

A molécula seguinte possui um átomo que é passível de
sofrer “protonação”.

Esse átomo é do elemento químico
A) carbono e está localizado em um grupo orgânico que
possui aromaticidade.
B) oxigênio e está localizado em um grupo orgânico que se
comporta como base.
C) oxigênio e está localizado em um grupo orgânico que se
comporta como ácido.
D) nitrogênio e está localizado em um grupo orgânico que
se comporta como base.
E) nitrogênio e está localizado em um grupo orgânico que
se comporta como ácido.
49. A tabela a seguir apresenta parâmetros encontrados na
literatura sobre os isômeros do ácido butenodioico: ácido
maleico e ácido fumárico.
Propriedades
físico-quimicas

Ácido maleico

Ácido fumárico

Fórmula
molecular

C4H4O4

C4H4O4

Família química

Ácido orgânico

Ácido orgânico

Massa molar
em g/mol

116

116

Aparência

Sólido, branco,
sem odor

Sólido, branco,
sem odor

Ponto de fusão

130, 5 C

286-287 C

Ponto de ebulição

–

Muito alto

o

o

1,59 g/cm a 20 C

1,635 g/cm a
o
20 C

Solubilidade

76 g/100 mL de
o
água a 25 C

76 g/100 mL de
o
água a 25 C

3

o

BARREIRO, Eliezer J. Química medicinal: as bases
moleculares da ação dos fármacos [recurso eletrônico] /
Eliezer J. Barreiro, Carlos Alberto Manssour Fraga.
– 3. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2015.

3

Densidade
relativa

A hidroxilação benzílica do Celecoxibe é classificada como
uma reação de

Disponível em: <http://www.abq.org.br/
cbq/2007/trabalhos/13/13-489-406.htm>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A) oxidação.
B) hidrólise.

Os ácidos maleico e fumárico são exemplos de

C) redução.

A) epímeros.
B) metâmeros.
C) tautômeros.
D) enantiômeros.
E) diastereoisômeros.

D) alcoólise.
E) amonólise.

16
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53.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
51.

Ao longo do século XIX, o continente americano foi
varrido pelos mais diversos movimentos de independência.
Região de colonização europeia, a América teve a
Independência das Treze Colônias Inglesas como a pioneira
desse processo, evento que ocorreu ainda em século
anterior. No entanto, seria somente nos “oitocentos” que
as demais regiões viriam a se libertar da dominação
metropolitana.
Disponível em: <http://educacao.globo.com/
historia/assunto/independencia-das-americas>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

Às 11 horas da manhã de 11 de novembro de
1918, a Alemanha assinou o armistício que pôs fim à
Primeira Guerra Mundial – conhecida à época como a
Grande Guerra. Quatro anos de trincheiras, de lama, de
horror, de gás, nos dois campos de batalha. O armistício
não era percebido como o fim apenas daquela guerra, mas
como o fim definitivo das guerras.
Eis que a Alemanha se rende, ainda que não
tenha sido vencida militarmente. O Tratado de Versalhes
viria a lhe impor modalidades de paz excessivamente
duras para fazer que rancores e desejos de vingança
fincassem raízes.
Disponível em: <https://operamundi.uol.com.br/
noticia/1913/hoje-na-historia-1918-alemanha-assinaarmisticio-que-poe-fim-a-primeira-guerra-mundial>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

No Brasil, os movimentos precursores do processo de
emancipação foram a

De acordo com o texto, os termos impostos à Alemanha
pelo Tratado de Versalhes

A) Revolta dos Beckman e a Guerra dos Quilombolas.
B) Conjuração dos Alfaiates e a Guerra dos Mascates.

A) incluíam a perda de uma parte de seu território para
um número de nações fronteiriças.

C) Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.
D) Insurreição Pernambucana e a Guerra dos Emboabas.

B) determinavam que as potências centrais e os bolcheviques
russos devolveriam os territórios conquistados na África.

E) chegada da Família Real e a Revolta Jesuítica.

C) confirmavam um pacto de não agressão com a União
Soviética válido pelo prazo de dez anos.

52.

D) determinavam que os vencedores não deveriam firmar
acordos diplomáticos bilaterais com as nações derrotadas
na Grande Guerra.
E) determinavam que a Alemanha e a Áustria seriam
divididas em zonas de ocupação sob domínio das três
potências vencedoras do conflito.
54. Como diz o historiador Boris Fausto, em sua obra História
do Brasil:
[…] Antes mesmo de começar a guerra, Roosevelt
já se convencera de que ela se daria em escala mundial e
envolveria os Estados Unidos. Essa perspectiva levou os
estrategistas americanos a ampliar o que consideravam o
círculo de segurança do país, incluindo a América do Sul e, em
especial, a “saliência” Nordeste Brasileiro. Os americanos se
lançaram também em uma ofensiva político-ideológica,
ao promover, entre outras iniciativas, as Conferências
Pan-Americanas, em torno de um objetivo comum: a defesa
das Américas, independentemente do regime político vigente
em cada país, sob o comando dos Estados Unidos.

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?
q=caracteristicas+sociais+do+segundo+reinado>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A respeito da charge e do contexto político da época,
infere-se que
A) os personagens estão envolvidos com os preparativos
da Primeira Guerra Mundial.
B) a charge faz referência à capacidade de D. Pedro I de
resolver questões militares.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2013. p. 324.

C) a imagem retrata a insatisfação do Exército diante do
monarca brasileiro.

A dicotomia político-ideológica desse período era

D) o Exército argumenta a favor da entrada do Brasil na
Segunda Guerra Mundial.

A) comunismo e capitalismo.
B) democracia e monarquia.

E) a Igreja e os fazendeiros exigiram do monarca o apoio
no golpe contra o Exército.

C) anarquismo e liberalismo.
D) republicanismo e nazismo.
E) democracia e totalitarismo.
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55.

57.

Muito se tem discutido sobre o empoderamento
das mulheres nos últimos tempos, mas, em função da
importância do tema, essa discussão deveria ser ainda mais
ampla, para que os resultados pudessem ser acelerados.
Embora o termo empoderamento das mulheres tenha sido
cunhado recentemente, trata de um processo que vem
desenvolvendo-se há muito tempo. O movimento de
libertação das mulheres nos idos de 1960 já era, na verdade,
o embrião dessa tendência.
Disponível em: <https://www.mulheres.net.br/
empoderamento-das-mulheres/>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A respeito do direito da mulher no Brasil, a Constituição
Cidadã incorporou
A) o direito de votar das mulheres pela primeira vez na lei
brasileira.
B) o direito da mulher de ter uma profissão pela primeira
vez.
C) a condição de equidade de gênero, bem como a
proteção dos direitos humanos das mulheres pela
primeira vez na República brasileira.
D) a possibilidade de a mulher realizar o desquite pela
primeira vez na lei brasileira.
E) a mulher no mercado de trabalho amparada pelas leis
trabalhistas.

Disponível em: <https://www.google.com.br/search>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

Esse ano se tornou símbolo, principalmente,
A) da luta pela democracia e pelo liberalismo político-iluminista.
B) da defesa de mudanças culturais radicais na América
Central.
C) do ápice da Ditadura conhecida como anos de chumbo.

58.

D) do sonho de independência da política comunista.
E) da liberdade de expressão e da defesa da propriedade
privada.
56.

Nas primeiras horas do dia 13 de agosto de
1961, um grupo de militares já estava bem adiantado na
tarefa de cercar os portões de Brandemburgo com arame
farpado. Em tempos de pós-Segunda Guerra, a ação era
resultado da disputa entre ideologias diferentes. Afinal, ao
dividirem o mundo em zonas de influência, o controle do
território em questão representava uma conquista
bastante significativa.

Fernando Collor de Melo foi eleito para assumir
a Presidência nas eleições de 1989, as primeiras eleições
diretas para presidente desde 1960. Ele derrotou
candidatos como Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola e
Mário Covas. Seu partido, o Partido da Reconstrução
Nacional (PRN), era um “nanico” frente a diversos outros
surgidos com a redemocratização do país, como o PMDB,
o PT, o PSDB e o PDS. O governo Collor foi iniciado em
março de 1990. Logo no início, estabeleceu medidas
econômicas radicais para tentar combater um dos
principais problemas da economia do país: a inflação.
Disponível em: <https://www.politize.com.br/
impeachment-collor-porque-sofreu/>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

Disponível em: <https://historiadomundo.uol.com.br/idadecontemporanea/a-construcao-do-muro-de-berlim.htm>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos
apresentados, pode-se dizer que o plano econômico
determinou

Sob tal contexto histórico, pode-se dizer que os agentes
do lado

A) uma política de arrocho salarial e somas elevadas de
investimento estrangeiro na construção de empresas
estatais.
B) incentivos à indústria de substituição e realização de
concursos públicos para todos os níveis.
C) o confisco de poupanças com saldos superiores a 50 mil
cruzeiros e a privatização das estatais.
D) a implantação do polo siderúrgico brasileiro, com a
criação da Cia Siderúrgica Nacional e a instituição do
salário-mínimo em todo o país.
E) o aumento na produção da indústria automobilística em
2005 e o maior crescimento real do salário mínimo.

A) socialista tornaram a divisão física como solução.
B) capitalista tornaram a divisão física como solução.
C) nazista construíram o muro como solução.
D) fascista determinaram a divisão ideológica.
E) comunista possibilitaram a segregação vital.
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59.

Todos concordam que é muito louvável um
príncipe respeitar a sua palavra e viver com integridade,
sem astúcias nem embustes. Contudo, a experiência do
nosso tempo mostra-nos que se tornaram grandes
príncipes os que não deram muita importância à fé e que
souberam cativar, pela manha, o espírito dos homens e,
no fim, ultrapassar aqueles que se basearam na lealdade.

61. René Descartes ficou conhecido como “pai da Filosofia
Moderna”. Esse importante pensador nos guia na busca de
fundamentos do verdadeiro saber, trazendo em si a
desconfiança em relação aos erros das informações dos
sentidos e a necessidade de um método
A) dialético, para se reafirmar o senso comum e a opinião
como fonte da verdade.
B) experimental, que rejeita toda forma de inatismo,
sendo todo conhecimento retirado da experiência
sensível.

Disponível em: <http://www.arqnet.pt/portal/teoria.html>.
Acesso em: 8 nov. 2018. [Adaptado]

O texto apresenta o pensamento filosófico de

C) metafísico, devendo abandonar a pretensão de construir
grandes sistemas teórico-racionais universalmente
verdadeiros.

A) Maquiavel, com a máxima “Os fins justificam os meios”.
B) Santo Agostinho, com a máxima “Ter fé é assinar uma
folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que
quiser”.

D) empírico, que afirma que o conhecimento vem apenas,
ou principalmente, a partir da experiência sensorial.
E) racional, da dúvida metódica, o filósofo deve entender
como falso tudo aquilo que possa ser posto em dúvida.

C) Platão, com a máxima “O sábio que tudo sabe é aquele
que sabe que nada sabe.”
D) Descartes, com a máxima “Penso, logo existo”.
62.

E) Sócrates, com a máxima “Só sei que nada sei”.
60. Assim, conforme a Lei:
Todos os direitos humanos e todas as liberdades
fundamentais são indivisíveis e interdependentes: a realização, a promoção e a proteção dos direitos civis,
políticos, econômicos, sociais e culturais devem se
beneficiar de uma atenção igual a ser encarada com uma
urgência igual.
Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br>.
Acesso em: 8 nov. 2018.

A Lei apresentada foi escrita no contexto da
A) Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses
atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor.
B) Primeira Guerra Mundial entre os alemães nazistas e os
italianos fascistas, lutando pelo controle da Europa.

Em 2002, o presidente George Bush divulgou o
documento "A estratégia de segurança nacional dos Estados
Unidos", que ficou conhecido como “Doutrina Bush”.
Este documento apresenta as estratégias político-militares
que passaram a ser adotadas pelo país em nome da defesa
nacional, frente às ameaças a que poderiam estar sujeitos o
território e o povo norte-americanos. O documento declara a
intenção dos Estados Unidos em agir militarmente, por conta
própria e decisão unilateral em nome do direito de
autodefesa, de maneira preventiva e antecipada: atacar antes
e perguntar depois. Dessa forma, os Estados Unidos, em
nome do antiterrorismo e do combate a países considerados
e avaliados como ameaçadores aos seus interesses,
justificaram as suas ações e procuraram torná-las legítimas
diante da opinião pública norte-americana e internacional.
A Doutrina Bush determinou ainda o fortalecimento das
alianças com outros Estados para derrotar o terrorismo no
mundo.
Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/
geografia/doutrina-bush-guerra-contra-o-terrorismo-e-oeixo-do-mal.htm?cmpid=copiaecola>.
Acesso em: 8 de nov. 2018.

C) Guerra Fria após as atrocidades cometidas pelo governo
nazista contra milhões de judeus, eslavos, ciganos,
homossexuais e comunistas.
D) Revolução Francesa com a defesa do lema – Liberdade,
Igualdade e Fraternidade, contra as arbitrariedades do
governo.

A teoria da Guerra Preventiva defendida pelos Estados
Unidos tem relação direta com
A) a jihad promovida pelas religiões ocidentais contra o
islamismo.

E) Primavera Árabe, em que os governos ditatoriais
executaram os rebeldes que exigiam democracia com
eleições diretas.

B) os atentados que levaram à queda do World Trade
Center e à destruição de parte do Pentágono em 11 de
setembro de 2001.
C) o contexto da Guerra Fria e dos possíveis atentados
nucleares ameaçados pelos soviéticos.
D) a necessidade de conseguir finalizar a Guerra do Vietnã.
E) a luta para a acabar com o fim do monopólio do
petróleo árabe nas mãos de ditadores e democratizar
essa riqueza para todo o mundo sem os altos custos.
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63.

66.

Iniciou-se no final do século XIX e no início do
século XX com o advento da eletricidade e do petróleo
como novos ingredientes energéticos, redimensionando a
dinâmica industrial, que se tornaria bem mais complexa
que a anterior. Surgem os primeiros altos-fornos e as
siderúrgicas, as indústrias químicas, o setor metalúrgico e
as laminadoras de alumínio, níquel e cobre. [...].

Segundo a ideologia estabelecida em 1823,
“os continentes americanos”, em virtude da condição livre
e independente que adquiriram e conservam, não podem
mais estar suscetíveis à colonização por nenhuma
potência europeia. Já os Estados Unidos não poderiam
intervir na Europa quando ocorressem conflitos regionais,
do mesmo modo que os interesses americanos não
poderiam ter interferência alguma de um país europeu.

Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360o geografia
em rede: parte 2, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD,
2015, p. 382.

Disponível em: <https://www.infoescola.com>.
Acesso em: 18 out. 18 [Adaptado].

O texto está relacionado com

O texto caracteriza qual período?

A) o Corolário Roosevelt.
B) a Doutrina Monroe.
C) o New Deal.
D) a Doutrina Truman.
E) a Política do Big Stick.

A) Revolução Técnico-Informacional.
B) Primeira Revolução Industrial.
C) Segunda Revolução Industrial.
D) Terceira Revolução Industrial.
E) Revolução Pós-Industrial.
67.
64.

Consiste na criação a pasto, geralmente sem
grandes investimentos e com a ocupação de grandes
áreas, podendo ser realizada tanto em grandes latifúndios
quanto em pequenas áreas familiares. É o cultivo do gado
solto, com certa liberdade, considerado ideal para o
chamado “gado de corte”.

Adaptado. ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360o geografia em rede:
parte 3, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 587.

Disponível em: <http://procreare.com.br/pecuaria>.
Acesso em: 15 out. 2018.

Essa facilidade de transferência instantânea de capital
mencionada no texto é conhecida como

O texto caracteriza o sistema pecuário do tipo

A) liberalização.
B) nacionalização.
C) verticalização.
D) horizontalização.
E) volatilização.

A) analítico.
B) intensivo.
C) extensivo.
D) semi-intensivo.
E) semiextensivo.
68.
65.

Na rota da globalização, os mercados financeiros
internacionais ampliam o fluxo dos investimentos,
tornando-se cada vez mais sofisticados e complexos.
Aproveitam-se da aprimorada rede cibernética, que permite
transferir dinheiro de um lugar para outro com um simples
clique. […]

Tradicionalmente dominado por uma classe
política conservadora e pela presença constante de
governos militares antidemocráticos, esse país, de
população majoritariamente indígena, sempre esteve à
frente dos governos a minoria branca, inferior a 20% da
população do país. Foi Evo Morales, um índio aimará, que
quebrou a hegemonia da elite e chegou ao poder em
2005. Tão logo assumiu a presidência, adotou medidas
polêmicas, como a nacionalização dos recursos naturais do
país, e governou com forte perspectiva popular [...].

[...] Apesar de o regime militar ter se encerrado
em 1985 com a posse de José Sarney, o pragmatismo
responsável ditou o direcionamento da política externa
brasileira até meados dos anos 1990. A política externa
nacional atuava simultaneamente em três frentes: o
multilateralismo global, o bilateralismo e o regionalismo
latino-americano.
Adaptado. ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360o geografia em rede:
parte 3, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 737.

Na década de 1990, o Brasil apresentou mudanças
graduais em sua política externa, como

Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360o geografia em rede:
parte 3, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 727.

A) o distanciamento gradual em relação aos EUA.
B) a aproximação com os países, à época, de Segundo
Mundo.
C) a exaltação de um discurso do Brasil como potência
mundial.
D) o bloqueio econômico contra potências médias globais.
E) o distanciamento com a Europa, particularmente a
Alemanha.

A descrição do texto retrata qual país andino?
A) Venezuela.
B) Equador.
C) Colômbia.
D) Peru.
E) Bolívia.
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69.

Também chamadas de bens intermediários,
essas indústrias têm a finalidade de produzir máquinas e
equipamentos para as demais, como a indústria mecânica
ou de autopeças. Localizam-se, normalmente, próximas
aos grandes centros consumidores […].
Adaptado, ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360o geografia em rede:
parte 2, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 384.

O texto retrata a indústria de
A) base.
B) bens de produção.
C) consumo duráveis.
D) bens de capital.
E) consumo não duráveis.
70.

Ciente da importância dos investimentos no setor de
bens de produção como suporte para os demais setores, foi
em seu governo que ocorreu a criação de uma série
de empresas estratégicas focadas no desenvolvimento
industrial brasileiro. Entre outras, destacam-se a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN, 1941), a Companhia Vale do
Rio Doce (CVRD, 1942) e a Petrobras (1953). O Estado
assumia a condição de investidor do processo industrial.
Adaptado. ADÃO, E., & FURQUIM Jr., L. 360o geografia em rede:
parte 2, volume único (1ª ed.). São Paulo: FTD, 2015, p. 404.

O texto retrata parte da história da indústria brasileira no
governo de
A) Humberto de Alencar Castelo Branco.
B) Getúlio Dornelles Vargas.
C) Ernesto Beckmann Geisel.
D) Juscelino Kubitschek de Oliveira.
E) Emílio Garrastazu Médici.
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