
  



INTEGRAL PRÉ-VESTIBULAR | Prova de Bolsas 25/01/2020 
 

Página 2 de 15 
 

01.   Leia o texto a seguir para responder à questão. 
 
Passamos a vida em só 25 lugares 
 
Já teve vontade de explorar novos ares e, quando deu por si, 
estava no mesmo boteco de sempre? Esses "horizontes 
limitados" são universais, de acordo com matemáticos da 
Universidade de Londres. Não importa se você é um jovem 
executivo ou um jogador de futevôlei aposentado – segundo 
cientistas, qualquer pessoa é capaz de frequentar, no máximo 
25 lugares. Entram nessa conta todos os locais visitados duas 
vezes por semana, por pelo menos 10 minutos. O ponto de 
ônibus, portanto, já desconta dos 25 totais. Isso para quem é 
popular: 25 é o recorde alcançado por aqueles que mantêm uma 
rede grande de amigos. Para os introvertidos, os horizontes são 
ainda mais fechados. 
 
(Ana Carolina Leonardi. Superinteressante, edição 392, agosto de 2018, p.10.) 
 
Quanto às regras de acentuação, assinale a alternativa 
CORRETA.  
a)  A palavra "mantêm" recebe acento circunflexo por estar no 

plural, demonstrando-se o acento diferencial.    
b)  Em recorde temos um erro de acentuação gráfica, em virtude 

de a palavra ser uma proparoxítona.     
c)  As palavras "futevôlei" e "ônibus" se acentuam pela mesma 

regra.    
d)  Segundo a nova ortografia, o uso de trema em "frequentar" é 

facultativo.    
e)  O vocábulo "você" deve ser acentuado por ser oxítona 

terminada em ditongo aberto.    
  
02. Sobre o Simbolismo e os poetas surgidos nesse momento no 
Brasil, apenas é correto afirmar que   
a)  na literatura europeia, o simbolismo não exerceu a função 

relevante que o distinguiu no Brasil.     
b)  os poetas simbolistas brasileiros não investem na sonoridade 

como forma de provocar sensações.     
c)  a imagem, recurso empregado com frequência na poesia brasileira 

de outros períodos, está ausente nos versos dos simbolistas.     
d)  a originalidade de Augusto dos Anjos não dificulta sua inserção no 

Simbolismo, uma vez que o poeta em nada se aproxima de outras 
tendências e estilos de época.     

e)  destacam-se, entre os simbolistas brasileiros, Cruz e Souza e 
Alphonsus de Guimaraens.     

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 04 QUESTÕES:  
A(s) questão(ões) a seguir está(ão) relacionadas ao texto abaixo. 
 
 1– Para mim esta é a melhor hora do dia – Ema disse, 
voltando do quarto dos meninos. – Com as crianças na cama, a 
casa fica tão sossegada. 
 – Só que já é noite – a amiga corrigiu, sem tirar os olhos 
da revista. Ema agachou-se para recolher o quebra-cabeça 
esparramado pelo chão. 
 – É força de expressão, sua boba. O dia acaba quando 
eu vou dormir, isto é, o dia tem vinte quatro horas e a semana 
tem sete dias, não está certo? – Descobriu um sapato sob a 
poltrona. Pegou-o e, quase deitada no tapete, procurou, 2depois, 
o par _____1_____ dos outros móveis. 
 Era bom 3ter uma 4amiga 5experiente. Nem precisa ser 
da mesma idade – deixou-se cair no sofá – Bárbara, 6muito mais 
sábia. Examinou-a a ler: uma linha de luz dourada 7valorizava o 
perfil privilegiado. As duas eram tão inseparáveis quanto seus 
maridos, colegas de escritório. Até ter filhos juntas conseguiram, 
8acreditasse quem quisesse. Tão gostoso, ambas no hospital. A 
semelhança física teria 9contribuído para o perfeito 
entendimento? “Imaginava que fossem irmãs”, muitos diziam, o 
que sempre causava satisfação. 
 10– O que está se passando nessa cabecinha? – 
Bárbara estranhou a amiga, só doente 11pararia quieta. Admirou-
a: os 12cabelos soltos, caídos no rosto, escondiam os olhos 

_____2_____, azuis ou verdes, conforme o reflexo da roupa. De 
que cor estariam hoje 13seus olhos? 
 Ema aprumou o corpo. 
 – Pensava que se nós morássemos numa casa grande, 
vocês e nós... 
 Bárbara sorriu. Também ela uma vez tivera a 14ideia. – 
As crianças brigariam o tempo todo. 
 15Novamente a amiga tinha razão. 16Os filhos não se 
suportavam, discutiam por qualquer motivo, ciúme doentio de 
tudo. 17O que sombreava o relacionamento dos casais. 
 – Pelo menos podíamos morar mais perto, então. 
 Se o marido estivesse em casa, 18seria obrigada a 
assistir à televisão, _____3_____, ele mal chegava, ia ligando o 
aparelho, ainda que soubesse que ela detestava sentar que nem 
múmia diante do aparelho – levantou-se, repelindo a lembrança. 
Preparou uma jarra de limonada. _____4_____ todo aquele 
interesse de Bárbara na revista? Reformulou a pergunta em voz 
alta. 
 – Nada em especial. Uma pesquisa sobre o 
comportamento das crianças na escola, de como se modificam 
19as personalidades longe dos pais. 
Adaptado de: VAN STEEN, Edla. Intimidade. In: MORICONI, Italo (org.) Os cem melhores 
contos brasileiros do século. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. p. 440-441.  
 
03. Considere as seguintes afirmações sobre a temporalidade e 
suas relações de sentido expressas no texto. 
 
I.  Os empregos do pretérito perfeito na narrativa situam as ações 

da personagem Ema no dia em que recebe a visita de sua 
amiga Bárbara, enquanto o presente faz parte do diálogo das 
personagens nesse passado narrado. 

II.  A palavra depois (ref. 2) expressa o tempo posterior à Ema 
descobrir um sapato sob a poltrona, auxiliando na marcação 
de início e término das ações na narrativa. 

III.  Os usos do pretérito imperfeito na passagem Os filhos não 
se suportavam, discutiam por qualquer motivo (ref. 16) 
descreve as ações continuadas dos filhos das personagens 
no passado narrado para caracterizar o relacionamento das 
crianças. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     
b) Apenas II.     
c) Apenas III.     
d) Apenas I e III.     
e) I, II e III.     
  
04.   Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
1, 2, 3 e 4, nessa ordem.  
a) em baixo – cinza – por que – Porque    
b) embaixo – cinzas – porque – Por que    
c) embaixo – cinza – porque – Por que    
d) em baixo – cinzas – por que – Porque    
e) embaixo – cinzas – porque – Porque    
  
05. Assinale a alternativa que realiza adequadamente a 
transposição para o discurso indireto do trecho a seguir. 
 
– Para mim esta é a melhor hora do dia – Ema disse, voltando 
do quarto dos meninos (ref. 1).  
a)  Ema disse, voltando do quarto dos meninos: – aquela era a 

melhor hora do dia para ela.     
b)  Voltando do quarto dos meninos, Ema disse que, para ela, 

aquela era a melhor hora do dia.     
c)  Voltando do quarto dos meninos, Ema disse: Para mim esta é 

a melhor hora do dia.     
d)  Ema disse que aquela, para ela, foi a melhor hora do dia, 

voltando do quarto dos meninos.     
e)  Ao voltar do quarto dos meninos, Ema disse ser-lhe esta a 

melhor hora do dia.     
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06. Assinale a alternativa com a afirmação que melhor expressa 
a ideia central do texto.  
a)  As relações de amizade entre casais são importantes para as 

relações de convívio no trabalho.     
b)  O relacionamento íntimo entre casais amigos como 

possibilidade de uma melhor educação para os filhos.    
c)  A amizade entre casais, principalmente entre duas mulheres, 

como uma relação íntima semelhante às relações familiares.     
d)  As diferenças de atividades de lazer de homens, que gostam 

de assistir à televisão, e de mulheres, que apreciam a leitura 
de revistas.     

e)  A preocupação das mães com os filhos que buscam na 
amizade o diálogo e mais informações sobre o comportamento 
das crianças.     

  
07.   Leia a crônica Ovo frito, de Rubem Alves (1933-2014). 
 
Gosto muito de ovo. Ovo frito. Ovo escaldado, com pão torrado. 
Coisa boba, o fato é que comecei a pensar sobre as razões por 
que gosto de ovo. Lembrei-me... Meu pai era viajante. Passava a 
semana fora de casa. Voltava às sextas-feiras, no trem das oito. 
Noite escura, o trem das oito vinha apitando na curva, 
resfolegando de cansado, expelindo enxames de vespas 
vermelhas, chamuscava uma paineira, entrava na reta, passava 
a dez metros da nossa casa, todos nós estávamos lá, o pai com 
a cabeça de fora, sorrindo, e todos corríamos para a estação. Ele 
vinha com fome e sujo. Água quente não havia. Mas não tinha 
importância. Da leitura do Evangelho havíamos aprendido de 
Jesus, no lava-pés, que quem está com os pés limpos tem o 
corpo inteiro limpo. A coisa, então, era lavar os pés. E esse era o 
costume geral lá em Minas. Minha mãe esquentava água no 
fogão de lenha, punha numa bacia e eu lavava os pés do meu 
pai. Depois de limpo, ele se assentava à mesa e o que tinha para 
comer era sempre a mesma coisa: arroz, feijão, molho de tomate 
e cebola, ovo frito e pão. Ele me punha assentado ao joelho e 
comia junto. Ah, como é gostoso comer pão ensopado no molho 
de tomate, pão lambuzado no amarelo mole do ovo! Era um 
momento de felicidade. Nunca me esqueci. Acho que quando 
enfio o pão no amarelo mole do ovo eu volto àquela cena da 
minha infância. Os poetas, somente os poetas, sabem que um 
ovo é muito mais que um ovo... 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações 
sobre a crônica. 
 
(     )  Defende a importância de comer ovos. 
(     )  Relata que o trem em que o pai chegava trazia também 

criadores de vespas. 
(     )  Mostra que lavar os pés antes das refeições era um hábito 

importante, quase sagrado. 
(     )  Apresenta a memória como elemento essencial para a 

literatura. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é  
a) V – V – F – F.    
b) V – V – V – V.    
c) F – F – V – V.     
d) F – V – F – V.     
e) F – F – V – F.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08. Considere o texto a seguir.  
 
O crack e a internação compulsória 
 
Os episódios ocorridos no ano de 2012 (divulgados pela mídia) 
da ação da prefeitura do Rio de Janeiro atuando nas 
‘cracolândias’ provocaram a discussão acerca do acerto ou não 
da internação forçada dos usuários de crack. As classes média e 
alta, acuadas, defendem a política de internação municipal, sob 
o argumento de que tais pessoas, reunidas para se drogarem, 
constituiriam um perigo em potencial.  
A municipalidade, por seu turno, fundamenta sua conduta sob o 
argumento da preocupação com a saúde daquelas pessoas que 
precisam de ajuda para se recuperarem. Por uma escolha 
pública, a ajuda eleita pelo Estado foi a internação involuntária 
para tratamento, ou seja, contra a vontade dos usuários. Deve ser 
esclarecido que, em tais episódios, não se realizou a chamada 
internação compulsória, mas sim a involuntária. Como visto, a 
compulsória é a requerida judicialmente e a involuntária é a 
realizada a pedido de pessoa diversa do paciente.  
Assim, não houve um requerimento judicial de internação coletiva 
dos usuários de crack que estivessem nas ruas. Mas sim, 
segundo o noticiado pela imprensa, a internação dessas pessoas 
com base em laudo médico, que, supõe-se, existia no momento 
da internação. Tais argumentos não convencem.  
 
Texto adaptado: COELHO, Isabel; OLIVEIRA, Maria Helena Barros de. Internação 
compulsória e crack: um desserviço à saúde pública. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v38n101/0103-1104-sdeb-38-101-0359.pdf.>. Acesso em 
20/06/2017.  
 
Assinale a alternativa que dá continuidade de modo coerente ao 
texto.  
a)  É cristalino que o objetivo não é dar o melhor tratamento 

àquelas pessoas – sim, são pessoas! –, mas ‘higienizar’ a 
cidade para os futuros eventos internacionais.    

b)  A ação efetivada, por meio da internação compulsória, garante 
o direito à vida.    

c)  A gestão do SUS passa a ser responsabilidade da União, dos 
Estados e dos Municípios, agora entendidos como os gestores 
do SUS.    

d)  A internação compulsória que foi feita é uma saída individual 
que o Estado brasileiro assume, mantendo o direito do outro 
de decidir.    

e)  A sustentabilidade está diretamente relacionada ao 
desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio 
ambiente.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 02 QUESTÕES:  
Leia o texto abaixo que servirá de referência para a(s) 
questão(ões) a seguir. 
 
Como o novo jogo pokémon go coloca pessoas para andar e já 
causou problemas com a polícia 
 

Depois de muita espera, ele está causando um rebuliço 
nos países onde já foi lançado. Tanto é que até a polícia precisou 
intervir. Pelo menos foi o que ocorreu na Austrália, onde as 
autoridades precisaram emitir um alerta para que jogadores de 
Pokémon Go não se aventurassem em lugares perigosos, como 
túneis, ou recomendar que os mesmos tirem “os olhos do telefone e 
olhem para os dois lados da rua antes de atravessar.” 

Pokémon Go é a atualização mais recente da franquia de 
jogos de videogame lançada pela Nintendo há 20 anos. A nova 
versão começou as ser lançada mundialmente há poucos dias e leva 
jogadores a procurar pokémons em museus, parques, esquinas, em 
seus banheiros e até no porta-luvas do carro. Toda essa atividade, 
contudo, levou a preocupações com segurança. 

Go Pokémon é um jogo de realidade aumentada que 
deixou os videogames para se instalar em smartphones e se estender 
pelo “mundo real”. Os jogadores se tornaram agora treinadores que 
saem à caça dos pokémons - como são chamadas as criaturas com 
diferentes habilidades que “vivem” em bolas especiais. [...] 

Um perigo? 
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A polícia da Austrália tem razão quando adverte os fãs de 
Pokémon para não esquecerem de olhar para os dois lados antes de 
atravessar a rua? 

“Infelizmente, eu acho que não vamos demorar muito para 
ver casos de pessoas com problemas de roubos, atropelamentos e 
quedas, por estarem mais focados em olhar para a tela do que 
realmente ao seu redor”, diz um agente da polícia. 

“Acontece que as pessoas já se distraem olhando para o 
celular e agora esse problema será ampliado. Isso se transformará 
em um perigo real aumentado”. 
 
(http://noticias.r7.com/hora-7/como-o-novo-jogopokemon-go-coloca-pessoas-para-andar-e-
jacausou-problemas-com-a-policia-08072016) 
 
09. Considere o fragmento: “Depois de muita espera, ele está 
causando um rebuliço nos países onde já foi lançado.” (1º 
parágrafo). A única alternativa em que o termo pode substituir o 
sentido da palavra em negrito é:  
a) rubor.    
b) novidade.    
c) confusão.    
d) renovação.    
e) reflexão.    
  
10. Em “Toda essa atividade, contudo, levou a preocupações 
com segurança.” (3º parágrafo), a conjunção destacada 
estabelece uma ideia de:  
a) causa.    
b) condição.    
c) conclusão.    
d) adição.    
e) oposição.    
  
11. Da quantidade total de água que recobre o planeta, cerca de 
97% encontram-se nos mares e nos oceanos e o restante, 3%, 
são de água-doce. No entanto, a hidrosfera, tanto nos ambientes 
de água salgada quanto de água doce, se apresenta diversa em 
relação aos organismos que dela fazem parte. 
 
Com base nos conhecimentos sobre a hidrosfera, assinale a 
alternativa correta.  
a)  Do vapor da água oriundo de áreas continentais, mais de 90% 

origina-se da evaporação diretamente do solo e o restante se 
dá pela respiração das plantas.    

b)  A região bentônica dos ecossistemas marinhos caracteriza-se 
pela intensa penetração de luz, alta atividade fotossintética, 
grande disponibilidade de nutrientes e muitos animais.    

c)  O acúmulo de partículas na água de rios e lagos aumenta a 
penetração de luz, o que implica aumento da biodiversidade 
de espécies fotossintetizantes aquáticas.    

d)  A eutrofização indica que um determinado ambiente aquático 
alcançou o seu clímax, porque nele são encontradas situações 
favoráveis para o desenvolvimento dos mais diferentes tipos 
de seres vivos.    

e)  Os néctons constituem um grupo de organismos aquáticos, do 
qual fazem parte os animais com capacidade de deslocamento 
e natação, como moluscos, cefalópodes, peixes, golfinhos, 
tartarugas e baleias.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Organismos pluricelulares, ao longo de seu desenvolvimento, 
passam por um processo relativamente lento de mudanças 
progressivas, as quais chamamos de desenvolvimento. No reino 
animal existe uma variedade considerável de tipos embrionários, 
mas a maioria dos padrões de embriogênese compreende 
variações em três etapas principais que se iniciam após o 
processo de fertilização e a consequente formação do zigoto. 
 
Considerando essas etapas ou fases da embriogênese animal, a 
gastrulação é caracterizada  
a)  por sucessivas divisões mitóticas do zigoto, que se iniciam 

após a fertilização e dão origem a inúmeras células 
denominadas blastômeros.     

b)  por intensa movimentação e reorganização celular, as quais 
originam os três folhetos germinativos: ectoderma, 
mesoderma e endoderma.     

c)  pela formação do blastocisto, o qual, na espécie humana, 
estará totalmente implantado no útero materno ao final da 
segunda semana de gestação.     

d)  pela formação do tubo neural, a partir da mesoderme, e 
migração de células da crista neural.     

e)  por ser um processo evolutivamente conservado que acontece 
por um único mecanismo de migração celular denominado 
embolia ou invaginação.     

  
13. A síndrome de Down, que afeta um em cada mil recém-
nascidos, não é uma doença, mas a mais comum das alterações 
cromossômicas. Trata-se de uma condição genética que vem 
acompanhada de algumas peculiaridades para as quais os pais 
devem estar atentos desde o nascimento da criança. A pessoa 
com síndrome de Down faz parte do universo da diversidade 
humana e tem muito a contribuir com desenvolvimento de uma 
sociedade inclusiva. 
 
Assinale a alternativa que representa, corretamente, um cariótipo 
de portador da síndrome de Down.  
a) 45, X.     

b) 46, XX.     

c) 47, XXY.     

d) 47, XY 21.+     

e) 47, XY 18.+     
  
14. Durante a metamorfose, um animal pode sofrer alterações 
marcadas na estrutura do seu corpo. Contudo, a magnitude 
dessas alterações varia entre grupos de animais. Sobre esse 
tema, considere as seguintes afirmativas:  
 
1.  Em cnidários, tanto pólipos como medusas apresentam o 

mesmo sistema respiratório.  
2.  Larvas e adultos de equinodermos normalmente têm o mesmo 

tipo de simetria.  
3.  Girinos e sapos diferem em seus sistemas respiratórios.  
4.  Em algumas espécies de borboletas, imaturos podem ter uma 

dieta completamente diferente da dieta de adultos.  
5.  Larvas de crustáceos comumente mudam de um estado séssil 

para a vida livre durante a sua metamorfose.  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras.     
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15. Durante décadas, seres parasitas foram omitidos das teias 
alimentares, com base na ideia de que eles teriam pouca 
influência na biomassa do ecossistema. Entretanto, quando a 
biomassa dos parasitas é medida, esta noção é desafiada. Em 
alguns sistemas estuarinos, por exemplo, a biomassa dos 
parasitas é comparável à dos predadores no topo da cadeia.  
 
Traduzido e adaptado de: PRESTON, D. & JOHNSON, P. “Ecological Consequences of 
Parasitism”. Nature Education Knowledge 3(10):47, 2010.  
 
A respeito da inserção dos parasitas nas teias alimentares, 
considere as seguintes afirmativas:  
 
I.  Parasitas podem regular o tamanho da população de 

hospedeiros.  
II.  Parasitas podem atuar como presas.  
III.  Parasitas podem alterar o desfecho de interações 

competitivas interespecíficas.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente a afirmativa I é verdadeira.     
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.     
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.    
  
16. Plantas da mesma espécie foram submetidas a três 
condições experimentais e a taxa de fotossíntese avaliada em 
função da intensidade luminosa.  
 
 

Condição Concentração de CO2 no 
ar 

Temperatura 

1 0,03% 20ºC 
2 0,08% 20ºC  
3 0,15% 20ºC  

 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa que associa corretamente cada condição à 
respectiva curva.   
a) 1-A; 2-B; 3-C.     
b) 1-A; 2-C; 3-B.     
c) 1-B; 2-C, 3-A.     
d) 1-C; 2-B; 3-A.     
e) 1-C; 2-A; 3-B.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. A mineração tem provocado acidentes com consequências 
socioambientais, como é o caso da catástrofe decorrente do 
rompimento da barragem da Samarco em Mariana (MG). 
 
Com base nos conhecimentos sobre a tragédia de Mariana e o 
meio ambiente, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas 
a seguir. 
 
(     )  A onda de lama, que atingiu populações ribeirinhas, 

deslocou-se pelo rio Doce atravessando municípios 
mineiros e capixabas até alcançar sua foz no oceano 
Atlântico. 

(     )  A ruptura da barragem do Fundão à jusante atingiu 
também a de Santarém à montante, causando-lhe sérias 
avarias e impactos ambientais. 

(     )  O mineral de ferro extraído pela mineradora era 
transportado, na forma pastosa, por minerodutos até o 
Espírito Santo, dispensando o transporte por estradas ou 
ferrovias. 

(     )  O Quadrilátero Ferrífero é uma região localizada no centro-
sul de Minas Gerais, cuja estrutura geológica é formada 
por rochas do período pré-cambriano (era Proterozoica). 

(     )  A onda de rejeitos que atingiu o distrito de Bento Rodrigues 
provocou a migração pendular para a Região 
Metropolitana, com subsídio da empresa mineradora. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, F, V, V, F    
b) V, F, V, F, F    
c) V, V, F, F, V    
d) F, V, F, V, F    
e) F, F, V, F, V    
  
18. Leia o texto a seguir. 
 
Bem me diziam que a terra se faz branda e macia 
quanto mais do litoral a viagem se aproxima 
agora afinal cheguei nesta terra que diziam 
como ela é uma terra doce para os pés e para vista 
os rios que correm aqui têm a água vitalícia. 
 
(MELO NETO, J. C. Morte e vida severina e outros poemas. Rio de Janeiro: 
Alfaguara, 2007. p.88.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre hidrografia, 
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 
(     )  A cidade de Recife se iguala a Veneza na quantidade de 

canais navegáveis e na qualidade do transporte público 
hidroviário. 

(     )  A bacia hidrográfica do Capibaribe compõe a Bacia Norte-
Nordeste e integra rios com padrão de drenagem 
exorreico, como o rio Jaguaribe no Ceará. 

(     )  A baixa qualidade da água no estuário do Capibaribe é 
determinada por processos antrópicos provocados pelos 
efluentes urbanos e lixiviação do solo. 

(     )  O regime fluvial perene ao longo de todo o percurso do rio 
Capibaribe possibilita o escoamento da produção 
agroindustrial do interior para o porto. 

(     )  O rio Capibaribe, ao longo de seu curso, atravessa duas 
subregiões climáticas distintas que definem seu regime 
fluvial: a do Agreste e a da Zona da Mata (Classificação de 
Köppen). 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V, V, F, F, V    
b) V, F, V, V, F    
c) F, V, F, V, F    
d) F, V, V, F, V    
e) F, F, V, F, V    
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19. O solo é a camada superficial da crosta terrestre que resulta 
da ação simultânea e integrada do clima e organismos sobre um 
material de origem que ocupa determinada paisagem ou relevo, 
durante certo período de tempo. Sobre esse tema assinale a 
alternativa correta.  
a)  A argila, o silte e a areia são as partículas minerais que formam 

a maioria dos solos brasileiros. Nos Latossolos Vermelhos da 
região Oeste do Paraná, formados a partir das rochas 
magmáticas extrusivas básicas, a fração areia é a partícula 
mais comum.    

b)  Na formação do solo a ação do intemperismo químico, físico e 
biológico é simultânea e uniforme em profundidade, 
distinguindo-se os diferentes horizontes dos solos.    

c)  A ação e os efeitos do intemperismo sobre as rochas e os 
solos na superfície terrestre não variam mediante as diferentes 
zonas climáticas, altitude e formas de relevo.    

d)  Os solos são formados por uma série de camadas 
sobrepostas, de aspecto e constituição diferentes, 
aproximadamente paralelas à superfície e denominadas de 
regolito.    

e)  O material de origem é a matéria-prima a partir da qual os 
solos se desenvolvem, podendo ser de natureza mineral ou 
orgânica. Os Latossolos são solos profundos, de origem 
mineral e correspondem aos solos de maior ocorrência no 
Brasil.    

  
20. O atual modelo urbano-industrial predominante no Brasil 
demanda um consumo de energia viabilizado por uma produção 
organizada a partir de frentes como a eletricidade, o petróleo e a 
biomassa. 
 
Considerando o enunciado acima, analise as seguintes 
alternativas: 
 
I.  Em nosso país, a produção de eletricidade desenvolveu-se 

essencialmente pela implantação de uma rede de hidrelétricas, 
que foi favorecida pelo potencial natural de vários rios 
brasileiros. Esses contam com grande volume de água advindo 
de elevada pluviosidade, típica de climas equatoriais e 
tropicais, que ocorrem na maior parte do território, associado à 
predominância de relevos planálticos. 

II.  Durante o período marcado pelo modelo agroexportador e 
uma população essencialmente agrária, o consumo 
energético nacional era baseado na queima do carvão mineral, 
graças às abundantes reservas desse tipo de combustível 
fóssil, distribuídas por todo o território brasileiro. 

III.  Atualmente, a bacia amazônica é considerada a principal 
fronteira energética do País, haja vista a construção de 
grandes e polêmicas hidrelétricas nos rios dessa região, 
como é o caso das usinas hidrelétricas de Belo Monte, Jirau 
e Santo Antônio. 

IV.  Os combustíveis derivados do petróleo representam um papel 
estratégico, na medida em que o transporte rodoviário é o 
principal meio de circulação de mercadorias e pessoas pelo 
País, além de viabilizar o funcionamento de muitas 
termelétricas distribuídas pelo território brasileiro. 

V.  O tipo mais difundido de combustível originário da produção 
de biomassa é o álcool etílico (etanol), proveniente de 
materiais orgânicos como o excremento de animais, restos de 
alimentos e bagaço da cana, dentre outros. 

 
Sobre as afirmações anteriores, assinale a alternativa que 
apresente os itens CORRETOS.  
a) Estão corretas as alternativas I, II e IV.     
b) Estão corretas as alternativas II, IV e V.    
c) Estão corretas as alternativas III e V.     
d) Estão corretas as alternativas I, II, IV e V.     
e) Estão corretas as alternativas I, III e IV.     
 
 
  

21. A seleção francesa de futebol, campeã da Copa do Mundo 
em 2018, foi noticiada não apenas em função da conquista do 
título mundial, mas também pela origem dos jogadores que 
compunham sua seleção. A maior parte dos jogadores da seleção 
francesa são filhos de imigrantes ou naturalizados franceses. 
 
No contexto da temática que envolve migrações e temas 
correlatos, analise os enunciados abaixo: 
 
I.  A migração limita-se àquelas pessoas de baixa qualificação e 

sem formação. Médicos, engenheiros, cientistas e demais 
indivíduos com formação qualificada não são forçados a 
migrarem. 

II.  Embora os canais de comunicação enfoquem sobre a entrada 
de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos da América, 
inúmeros outros países também recebem imigrantes. 

III.  Conflitos, crise ou insegurança econômica, fatores 
ambientais ou a combinação deles contribuem para a 
migração. Tensão política, xenofobia, discriminação e tráfico 
de seres humanos são exemplos de situações ligadas a essa 
temática. 

IV.  A migração é um fenômeno restrito ao deslocamento 
internacional de pessoas de países mais pobres (também 
denominados e limitados aos países do Sul) que se dirigem 
para países mais ricos (também denominados e limitados aos 
países do Norte). 

V.  Devido ao expressivo número de refugiados e outros 
migrantes nos últimos anos, instituições como as Nações 
Unidas têm promovido discussões sobre o tema. Dentre os 
assuntos abordados, há os motivos dos deslocamentos, o 
respeito e a proteção dos direitos humanos, as contribuições 
dos migrantes para os países de origem, destino e promoção 
de cooperação e parcerias internacionais. 

 
Sobre os enunciados acima, assinale a alternativa que apresente 
os itens CORRETOS.  
a) Estão corretas as alternativas I, III e IV.    
b) Estão corretas as alternativas III e IV.    
c) Estão corretas as alternativas I, II e III.    
d) Estão corretas as alternativas I e IV.    
e) Estão corretas as alternativas II, III e V.     
  
22. O geógrafo Aziz Ab’Saber classificou as diferentes paisagens 
do território brasileiro em domínios morfoclimáticos. Cada 
domínio apresenta paisagens e características que são reflexos 
de peculiaridades em relação ao clima, ao solo, à estrutura 
geológica e à vegetação, como descritas abaixo: 
 
I.  O domínio paisagístico com formas de relevo conhecidas como 

‘meias-laranjas’, cuja base geológica é constituída de rochas 
sedimentares de idades recentes, é denominado de domínio de 
Mares de Morros. 

II.  O conhecimento de cada domínio morfoclimático é importante 
não somente pela caracterização geográfica da área, mas 
também para melhor gestão e planejamento de uso e 
ocupação da terra, considerando suas particularidades e 
potencialidades. 

III.  Setores do relevo mamelonizado, recobertos pela Mata 
Atlântica, aparecem desde a Zona da Mata nordestina até as 
regiões cristalinas granítico-gnáissicas da região costeira de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

IV.  A Amazônia pode ser destacada pela continuidade florestal e 
pela grandeza da sua rede hidrográfica. Trata-se de um 
imenso domínio de terras baixas florestadas, de alta 
amplitude térmica anual e ausência de estações secas. 

V.  No domínio das Caatingas predomina a escassez de 
precipitações, que dura de seis a sete meses nos sertões. 
Essas características são sentidas pela população local e 
estendem-se à economia regional, mas são amenizadas pela 
perenidade dos rios e pela presença contínua de água nos 
solos. 
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Sobre os domínios morfoclimáticos propostos por Aziz Ab’Saber, 
assinale a alternativa CORRETA.  
a) Estão corretas as alternativas I e IV.    
b) Estão corretas as alternativas I e III.    
c) Estão corretas as alternativas II e V.    
d) Estão corretas as alternativas II e III.    
e) Estão corretas as alternativas III e IV.    
  
23. Sobre o processo de ocupação e exploração da América 
Portuguesa e a relação entre portugueses e as populações 
indígenas, é correto afirmar que  
a)  apoiados em práticas como escambo e escravização os 

portugueses conseguiram iniciar a exploração do território 
brasileiro nas primeiras décadas do século XVI.    

b)  os portugueses não encontraram nenhuma resistência das 
populações nativas, as quais foram rapidamente civilizadas 
pela prática do escambo.    

c)  sob a influência das ideias de Rousseau, os colonos 
portugueses respeitaram o modo de vida das várias 
sociedades nativas e promoveram uma ocupação pacífica do 
Brasil.    

d)  uma das principais facilidades encontradas pelos portugueses 
na ocupação do território brasileiro foi a unidade linguística e 
cultural das populações nativas.    

e)  a presença portuguesa no Brasil não provocou alterações na 
diversidade e na demografia das populações nativas.    

  
24. De acordo com o art. 68 da Constituição Federal de 1988: 
“aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 
Ainda segundo a Constituição, estas terras não podem ser 
vendidas ou transferidas e, em caso de dissolução do quilombo, 
elas voltam ao domínio do Estado. 
Sobre os quilombos, NÃO se pode afirmar que  
a)  os quilombos eram áreas formadas por escravos que haviam 

fugido do cativeiro durante o período da escravidão no Brasil.    
b)  os quilombos se localizavam em locais de difícil acesso e ao 

longo do período escravocrata foram alvo de perseguições por 
parte do Governo.    

c)  os quilombos formados no século XIX estavam reduzidos a 
condição de acampamentos de refúgio dos escravos fugidos 
e não tinham qualquer função política ou social na luta contra 
a escravidão.    

d)  os quilombos tinham uma organização social e política própria 
que faziam deles, segundo alguns historiadores, um pequeno 
Estado.    

e)  após a abolição da escravidão os quilombos continuaram a 
existir, muitos ex-escravos permaneceram nessas terras de 
maneira que alguns se transformaram em comunidades de 
propriedades coletivas.    

  
25. Leia abaixo a definição de “refugiado”: 
 
De acordo com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, são refugiadas as pessoas que se encontram fora do 
seu país por causa de fundado temor de perseguição por motivos 
de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação 
em grupos sociais, e que não possa (ou não queira) voltar para 
casa. Posteriormente, definições mais amplas passaram a 
considerar como refugiadas as pessoas obrigadas a deixar seu 
país devido a conflitos armados, violência generalizada e violação 
massiva dos direitos humanos. 
 
(Agência da ONU para refugiados (ACNUR). Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/perguntas-e-respostas/>.) 
 
 
Sobre eventos históricos referentes à existência de refugiados na 
história contemporânea, considere as seguintes afirmativas: 
 
 

1.  Após a I Guerra Mundial, com a dissolução dos Impérios 
Otomano e Austro-Húngaro e a instauração do princípio de 
nacionalidade, milhões de refugiados europeus migraram 
dentro e fora da Europa. 

2.  Desde a criação do Estado de Israel, em 1948, milhões de 
palestinos ganharam dupla cidadania, resolvendo sua 
situação de refugiados durante o mandato britânico na 
Palestina. 

3.  O governo Vargas foi contrário à entrada de judeus no Brasil, 
quando muitos deles tornaram-se refugiados, migrando para 
fora da Europa, durante os anos 1930 e a II Guerra Mundial. 

4.  Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Brasil 
recebeu uma grande quantidade de refugiados italianos, 
espanhóis, poloneses, japoneses e alemães. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
e) e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
  
26. Considere o fragmento a seguir: 
 
Afirmo que cada homem, e cada mulher, e cada criança deve 
obter algo mais, na distribuição geral dos frutos do trabalho, além 
de alimento, farrapos e uma miserável rede com uma manta 
pobre a cobri-la: e isso, sem ter de trabalhar doze ou quatorze 
horas por dia [...] dos seis aos sessenta anos. - Eles têm uma 
reivindicação, uma sagrada e inviolável reivindicação por um 
pouco de comodidade e divertimento [...] por algum tempo livre 
razoável para essas discussões, e por alguns meios ou 
informações que possam levá-los à compreensão dos seus 
direitos.  
 
(Os Direitos da Natureza. Thelwall, John. In: THOMPSON, Edward P. A formação da classe 
operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2004. p. 175-176.)  
 
Sobre o período destacado no excerto, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 
(     )  O contexto se dá na Revolução Industrial na Inglaterra, em 

que as condições de trabalho eram insalubres, motivo pelo 
qual muitos trabalhadores adoeciam ou faleciam, 
causando a diminuição habitacional das cidades inglesas, 
uma das principais características do período.  

(     )  O trecho se refere aos movimentos de trabalhadores que 
sofriam as consequências da Revolução Industrial. Um 
exemplo desses movimentos foram os Luditas, que se 
opunham ao desenvolvimento industrial destruindo 
máquinas, em revolta contra as condições de trabalho sub-
humanas e os baixos salários.  

(     )  Nesse período houve a primeira Divisão Internacional do 
Trabalho, na qual as matérias-primas eram transformadas 
em produtos manufaturados que provinham do império 
chinês, como o tecido.  

(     )  O aumento populacional foi uma das características da 
Revolução Industrial, entre os fatores que levaram a esse 
aumento está a intensa migração do campo para a cidade, 
motivada pela criação de empregos nas indústrias.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo.   
a) F – V – V – F.     
b) V – V – F – F.     
c) V – F – V – F.     
d) F – V – F – V.     
e) V – F – F – V.     
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27. Segundo a historiadora Miri Rubin, “longe de serem estéreis 
e previsíveis, as universidades medievais produziram não apenas 
servidores civis e burocratas eclesiásticos como também 
pensadores radicais, cuja obra teve impacto real e que, apesar 
de suas críticas desafiadoras, morreram em suas próprias camas, 
e não na cela de uma prisão”.  
 
(Revista Ensino Superior, Unicamp, 25/04/2012) 
 
A partir desse excerto e dos conhecimentos sobre o período 
medieval europeu, assinale a alternativa que relaciona as 
universidades com seu contexto de surgimento e expansão.   
a)  As universidades foram patrocinadas pelo papado, para 

fornecerem profissionais preparados para atuar num contexto 
de expansão marítima e comercial e de declínio da Igreja 
Católica perante a formação dos Estados Nacionais, ao 
mesmo tempo em que estimulariam a autonomia do 
conhecimento escolástico.    

b)  As universidades foram patrocinadas pelos comerciantes 
burgueses, a fim de fornecerem profissionais para atuar num 
contexto de iluminismo científico e de feudalização da 
sociedade, com o propósito de substituir os mosteiros como 
fonte produtora de conhecimento científico e tecnológico.    

c)  As universidades foram patrocinadas pelo papado ou por reis 
e príncipes, a fim de fornecerem profissionais para atuar num 
contexto de renascimento urbano e comercial e de formação 
dos primeiros Estados Nacionais, tornando-se espaços 
autônomos de valorização do conhecimento científico.    

d)  As universidades surgiram patrocinadas pelo papado, a fim de 
fornecerem profissionais para atuar num contexto de declínio 
do poder da nobreza, com o intuito de criar espaços 
autônomos para estudo do direito e da matemática, de modo 
a servir à nascente administração eclesiástica.    

e)  As universidades surgiram patrocinadas por reis, príncipes ou 
pelo papado, a fim de fornecerem profissionais tanto para o 
gerenciamento eclesiástico das cidades pertencentes à Igreja 
Católica quanto para as cortes das nascentes monarquias 
nacionais, em um contexto de revolução científica.     

  
28. “O conhecimento histórico é sempre (...) uma consciência de 
si mesmo: ao estudar a história de uma outra época, os homens 
não podem deixar de compará-la com seu próprio tempo (...). 
Mas, ao comparar a nossa época e a nossa civilização com as 
outras épocas e civilizações, corremos o risco de lhes aplicar a 
nossa própria medida(...)”.  
(GUREVICH, Aron. As categorias da cultura medieval. Lisboa: Editorial Caminho, p. 15).  
 
Aplicando o raciocínio exposto acima aos sentidos que a Idade 
Média adquiriu em diferentes tempos históricos, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
 
(     )  Atualmente, os historiadores entendem o medievo na sua 

multiplicidade, com suas especificidades regionais e 
temporais, ao mesmo tempo em que mostram a permanência 
e a relevância de determinadas instituições e invenções 
medievais, como a universidade, o livro, a imprensa e o banco.  

(     )  No século XV, surge a noção negativa de Idade Média, 
considerada uma era intermediária e homogênea de trevas e 
ignorância, separando a antiguidade Greco-romana e o 
Renascimento, que se via como herdeiro do período “clássico” 
– noção que ainda perdura entre muitas pessoas.  

(     )  Nos séculos XX e XXI, obras como O Senhor dos Anéis, As 
crônicas de Nárnia e Game of Thrones evocam elementos 
medievais imaginativos, tais como a floresta como lugar do 
mágico, cavaleiros, espadas, dragões, religiosidade, dando 
continuidade a recriações da Idade Média em curso desde o 
século XIX.  

(     )  Na recente historiografia, por conta das apropriações 
midiáticas da Idade Média, procura-se estabelecer as 
diferenças e as distâncias entre a Idade Média e a História do 
Brasil, mostrando que o medievo não possui relação com a 
formação de nosso país, por ter sido um fenômeno europeu.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo.   
a) F – F – V – V.     
b) V – V – F – V.     
c) F – V – V – F.     
d) V – V – V – F.     
e) V – F – F – V.    
  
29. Durante a II Guerra Mundial, o número de pessoas 
exterminadas por motivos raciais nos campos de concentração 
nazistas eleva-se a milhões. Sobre esse tema, Eric Hobsbawm, 
no livro Era dos Extremos, fez o seguinte questionamento: 
 
Seria menor o horror do Holocausto se os historiadores 
concluíssem que exterminou não 6 milhões [...], mas 5 ou mesmo 
4 milhões? 
 
(HOBSBAWM, E. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995, p. 50.) 
 
Em relação à política eugenista praticada pelos nazistas, 
considere as afirmativas a seguir. 
 
I.  A política de seleção racial atingiu os prisioneiros russos que 

foram enviados aos campos de concentração e guetos. 
II.  Judeus que apresentavam características físicas arianas 

foram poupados dos campos de concentração. 
III.  O isolamento nos guetos somou-se aos campos de 

concentração como formas de extermínio da população não 
ariana. 

IV.  Populações ciganas que viviam nos territórios ocupados 
pelos alemães foram enviadas aos campos de concentração. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
  
30. Leia o texto a seguir. 
 
Inevitavelmente, nós consideramos a sociedade um lugar de 
conspiração, que engole o irmão que muitas de nós temos razões 
de respeitar na vida privada, e impõe em seu lugar um macho 
monstruoso, de voz tonitruante, de pulso rude, que, de forma 
pueril, inscreve no chão signos em giz, místicas linhas de 
demarcação, entre as quais os seres humanos ficam fixados, 
rígidos, separados, artificiais. Lugares em que, ornado de ouro ou 
de púrpura, enfeitado de plumas como um selvagem, ele realiza 
seus ritos místicos e usufrui dos prazeres suspeitos do poder e 
da dominação, enquanto nós, “suas” mulheres, nos vemos 
fechadas na casa da família, sem que nos seja dado participar de 
nenhuma das numerosas sociedades de que se compõe a 
sociedade. 
 
(WOOLF, V. Trois Guinées. Paris: Éditions des Femmes, 1997. p.200. apud Bourdieu, P. A 
Dominação Masculina. 2.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p.4.) 
 
Em sua obra, Virginia Woolf reflete sobre a condição social das 
mulheres. Tal condição foi historicamente abordada com base no 
pensamento binário, a exemplo da díade masculino-feminino, 
também presente na oposição entre ordem e caos, o que pode 
ser encontrado em diferentes culturas e no pensamento científico. 
O binarismo, no entanto, é uma forma de racionalização da vida 
social criticada por diferentes correntes teóricas. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre as críticas ao 
pensamento binário aplicado às explicações das relações sociais 
de gênero, considere as afirmativas a seguir. 
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I.  Nesse trecho, Virginia Woolf invoca o paradigma do 
construtivismo social e entende que os posicionamentos 
sociais das mulheres e dos homens são fruto de forças sociais 
que tendem a transcender as vontades individuais e a gerar 
opressões. 

II.  Para Virginia Woolf, as separações entre o mundo dos 
homens e o mundo das mulheres são intransponíveis, 
havendo correspondência real entre as representações 
sociais e as práticas dos sujeitos empreendidas na experiência 
concreta. 

III.  As evidências de que diferentes sociedades atribuem posição 
de domínio ao masculino fornecem a comprovação de que os 
valores culturais são determinados pelas diferenças 
biológicas entre os sexos, o que se expressa em uma cultura 
universal. 

IV.  Pelos exemplos históricos conhecidos, os esquemas binários 
de representação do masculino e do feminino produzem 
hierarquias entre esses dois termos, de modo a reservar um 
status superior aos atributos classificados como masculinos. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.     
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 
A sociedade contemporânea convive com os riscos produzidos 
por ela mesma e com a frustração de, muitas vezes, não saber 
distinguir entre catástrofes que possuem causas essencialmente 
naturais e aquelas ocasionadas a partir da relação que o homem 
trava com a natureza. Os custos ambientais e humanos do 
desenvolvimento da técnica, da ciência e da indústria passam a 
ser questionados a partir de desastres contemporâneos como 
AIDS, Chernobyl, aquecimento global, contaminação da água e 
de alimentos pelos agrotóxicos, entre outros. 
 
(Adaptado de: LIMA, M. L. M. A ciência, a crise ambiental e a sociedade de risco. Senatus. 
v.4. n.1. nov. 2005. p.42-47.)  
 
31. A tomada de consciência sobre as consequências da 
intervenção humana na natureza propiciou a emergência de um 
ramo particular da Sociologia, a Sociologia Ambiental, dedicada 
ao estudo das relações envolvendo as diversas sociedades e o 
meio ambiente. 
 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a emergência 
da Sociologia Ambiental e as principais teses vigentes nesse 
campo.  
a)  As análises evidenciam que a escassez de recursos 

ambientais afeta, com a mesma intensidade, as distintas 
sociedades e os diferentes estratos de classes sociais.    

b)  As evidências levantadas comprovam que a percepção 
sociopolítica do risco é diretamente derivada da ocorrência 
empírica dos fenômenos.    

c)  As pesquisas apresentam uma ruptura com as preocupações 
e os temas antes desenvolvidos no âmbito da Sociologia 
Urbana e da Sociologia do Desenvolvimento.     

d)  Os debates confirmam que os impactos dos avanços 
científicos e tecnológicos são acompanhados pela redução 
dos riscos ambientais.    

e)  Os estudos indicam que a lógica do lucro, presente nas ações 
que resultam na destruição da natureza, perpassa diferentes 
sistemas econômicos e regimes políticos.     

  
 
 
 
 

32.   Leia o texto a seguir. 
 
A sociedade, com sua regularidade, não é nada externa aos 
indivíduos; tampouco é simplesmente um “objeto oposto” ao 
indivíduo; ela é aquilo que todo indivíduo quer dizer quando diz 
“nós”. Mas esse “nós” não passa a existir porque um grande 
número de pessoas isoladas que dizem “eu” a si mesmas 
posteriormente se une e resolve formar uma associação. As 
funções e as relações interpessoais que expressamos com 
partículas gramaticais como “eu”, “você”, “ele” e “ela”, “nós” e 
“eles” são interdependentes. Nenhuma delas existe sem as 
outras e a função do “nós” inclui todas as demais. Comparado 
àquilo a que ela se refere, tudo o que podemos chamar “eu”, ou 
até “você”, é apenas parte. 
 
ELIAS, N. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p.57. 
 
O modo como as diferentes perspectivas teóricas tratam da 
noção de identidade vincula-se à clássica preocupação das 
Ciências Sociais com a questão da relação entre indivíduo e 
sociedade. 
Com base no texto e nos conhecimentos da sociologia histórica, 
de Norbert Elias, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, a noção de origem do indivíduo e da sociedade.  
a)  O indivíduo forma-se em seu “eu” interior e todos os outros são 

externos a ele, seguindo cada um deles o seu caminho 
autonomamente.    

b)  A origem do indivíduo encontra-se na racionalidade, conforme 
a perspectiva cartesiana, segundo a qual “penso, logo existo”.    

c)  A sociedade origina-se do resultado diretamente perceptível 
das concepções, planejamentos e criações do somatório de 
indivíduos ou organismos.    

d)  A sociedade forma-se a partir da livre decisão de muitos 
indivíduos, quando racional e deliberadamente decide-se pela 
elaboração de um contrato social.    

e)  A sociedade é formada por redes de funções que as pessoas 
desempenham umas em relação às outras por meio de 
sucessivos elos.    

  
33.   Leia o texto a seguir.  
 
Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, 
nem asfalto nas estradas. Mas hoje em dia tudo é muito diferente 
com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia. 
Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas nas janelas 
acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a 
marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que 
eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o 
coração. E quando olho minha traia pendurada de tristeza dou 
risada pra não chorar de paixão. 
 
(Adaptado de: Nonô Basílio e Índio Vago. Mágoa de Boiadeiro.) 
 
O texto aproxima-se sociologicamente da leitura teórica de  
a)  Comte, que defende a necessidade de formas tradicionais de 

vida em detrimento da desilusão do progresso.    
b)  Durkheim, que analisa o progresso como elemento 

desagregador da vida social ao provocar o enfraquecimento 
das instituições.    

c)  Marx, que condena o desenvolvimento das forças produtivas 
por seus efeitos alienantes sobre o homem.    

d)  Spencer, que tem uma leitura romântica da sociedade e vê o 
passado como mais rico culturalmente.    

e)  Weber, para quem a modernização e a racionalização é 
acompanhada pelo desencantamento do mundo.    
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34. Adquira o óvulo em um país, faça a fertilização em outro e 
contrate a mãe de aluguel num terceiro. Está pronto o seu filho com 
muita economia.  
 
(COSTA, C. Bebê globalizado. Supernovas. Super Interessante. São Paulo: Editora Abril, 
296.ed., out. 2011, p.28.) 
 
O texto apresenta um aspecto da reprodução humana assistida. 
Sobre as mudanças no referido processo social, assinale a alternativa 
correta.  
a)  A diversidade de arranjos familiares passou a existir a partir do 

acesso aos serviços de reprodução humana assistida.    
b)  A globalização das economias e as redefinições culturais têm 

favorecido os processos de reprodução assistida.    
c)  A reprodução humana assistida tem sido um caminho eficaz para 

reduzir, nos últimos anos, o ritmo de crescimento demográfico 
mundial.    

d)  O direito à liberdade de uso do próprio corpo choca-se 
frontalmente com a proposta de reprodução humana sem 
atividade sexual.    

e)  O referido processo, aceito socialmente, coloca-se como a base 
para a existência de uma sociedade globalizada sem 
imperfeições.    

  
35. Leia o texto a seguir. 
 
Podemos definir uma causa como um objeto, seguido de outro, tal 
que todos os objetos semelhantes ao primeiro são seguidos por 
objetos semelhantes ao segundo. Ou, em outras palavras, tal que, se 
o primeiro objeto não existisse, o segundo jamais teria existido. O 
aparecimento de uma causa sempre conduz a mente, por uma 
transição habitual, à ideia do efeito; disso também temos experiência. 
Em conformidade com essa experiência, podemos, portanto, formular 
uma outra definição de causa e chamá-la um objeto seguido de outro, 
e cujo aparecimento sempre conduz o pensamento àquele outro. 
Mas, não temos ideia dessa conexão, nem sequer uma noção distinta 
do que é que desejamos saber quando tentamos concebê-las. 
 
Adaptado de: HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano e sobre os princípios 
da moral. Seção VII, 29. Trad. José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: UNESP, 2004. 
p. 115. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos acerca das noções de causa 
e efeito em David Hume, assinale a alternativa correta.  
a)  As noções de causa e efeito fazem parte da realidade e por isso 

os fenômenos do mundo são explicados através da indicação da 
causa.    

b)  A presença do efeito revela a causa nele envolvida, o que garante 
a explicação de determinado acontecimento.    

c)  A causa e o efeito são noções que se baseiam na experiência e, 
por meio dela, são apreendidas.    

d)  A causa e o efeito são conhecidos objetivamente pela mente e não 
por hábitos formados pela percepção do mundo.    

e)  A causa e o efeito proporcionam, necessariamente, explicações 
válidas sobre determinados fatos e acontecimentos.    

  
36.   Leia o texto a seguir. 
 Para esclarecer o que seja a imitação, na relação entre 
poesia e o Ser, no Livro X de A República, Platão parte da hipótese 
das ideias, as quais designam a unidade na pluralidade, operada pelo 
pensamento. Ele toma como exemplo o carpinteiro que, por sua arte, 
cria uma mesa, tendo presente a ideia de mesa, como modelo. 
Entretanto, o que ele produz é a mesa e não a sua ideia. O poeta 
pertence à mesma categoria: cria um mundo de mera aparência. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria das ideias de 
Platão, é correto afirmar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Deus é o criador último da ideia, e o artífice, enquanto co-
participante da criação divina, alcança a verdadeira causa das 
coistas a partir do reflexo da ideia ou do simulacro que produz.    

b)  A participação das coisas às ideias permite admitir as realidades 
sensíveis como as causas verdadeiras acessíveis à razão.    

c)  Os poetas são imitadores de simulacros e por intermédio da 
imitação não alcançam o conhecimento das ideias como 
verdadeiras causas de todas as coisas.    

d)  As coisas belas se explicam por seus elementos físicos, como a 
cor e a figura, e na materialidade deles encontram sua verdade: a 
beleza em si e por si.    

e)  A alma humana possui a mesma natureza das coisas sensíveis, 
razão pela qual se torna capaz de conhecê-las como tais na 
percepção de sua aparência.    

  
37. Leia o texto a seguir. 
 
 Homero, sendo digno de louvor por muitos motivos, é-o em 
especial porque é o único poeta que não ignora o que lhe compete 
fazer. De fato, o poeta, em si, deve dizer o menos possível, pois não 
é através disso que faz a imitação. Os outros intervêm, eles mesmos, 
durante todo o poema e imitam pouco e raramente. Ele, pelo 
contrário, depois de fazer um breve preâmbulo, põe imediatamente 
em cena um homem, uma mulher ou qualquer outra personagem e 
nenhum sem caráter, mas cada uma dotada de caráter próprio. 
 
(ARISTÓTELES. Poética. Trad. A. M. Valente. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2004. p. 94-95.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a mímesis em 
Aristóteles, assinale a alternativa correta.  
a)  As personagens devem aparecer agindo menos e o poeta falando 

mais, como faz Homero.    
b)  Ao intervir muito no poema, sem colocar personagens, o poeta 

imita com qualidade superior.    
c)  Ao dizer o menos possível, Homero coloca as personagens em 

ação e assim ele é mais imitador.    
d)  Homero é elogiado por iniciar seus poemas com breves 

preâmbulos e pouco se referir a personagens em ação.    
e)  O poeta deve fazer uma breve introdução e iniciar a ação narrando 

sem necessidade de personagens.    
  
38. O principal problema de Descartes pode ser formulado do 
seguinte modo: “Como poderemos garantir que o nosso 
conhecimento é absolutamente seguro?” Como o cético, ele parte da 
dúvida; mas, ao contrário do cético, não permanece nela. Na 
Meditação Terceira, Descartes afirma: “[...] engane-me quem puder, 
ainda assim jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu 
pensar que sou algo; ou que algum dia seja verdade eu não tenha 
jamais existido, sendo verdade agora que eu existo [...]” 
 
(DESCARTES. René. “Meditações Metafísicas”. Meditação Terceira, São Paulo: Nova 
Cultural, 1991. p. 182. Coleção Os Pensadores.) 
 
Com base no enunciado e considerando o itinerário seguido por 
Descartes para fundamentar o conhecimento, é correto afirmar:  
a)  Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis pelos 

sentidos nem pela razão, já que ambos são falhos e limitados, 
portanto o conhecimento seguro detém-se nas opiniões que se 
apresentam certas e indubitáveis.    

b)  O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como 
algo relativo, tanto ao sujeito como às próprias coisas que são 
percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os 
fenômenos observados.    

c)  Pela dúvida metódica, reconhece-se a contingência do 
conhecimento, uma vez que somente as coisas percebidas por 
meio da experiência sensível possuem existência real.    

d)  A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode 
observar no debate perpétuo e universal sobre o conhecimento 
das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se 
pode alcançar.    

e)  A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro 
consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as 
possibilidades de erro, de modo que ele resista à dúvida mais 
obstinada.    
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39.  Na figura, temos que: 
 

 
 
- O triângulo ABC  é retângulo em A.  
- M  é o ponto médio do lado BC.  
- N  é o ponto médio do lado AC.  
- P  é o ponto médio do lado AB.  
 
Nessas condições, a área do quadrilátero MBAN  é:  
a) a mesma área do triângulo AMC.     
b) a metade da área do triângulo ABC.     
c) a quinta parte da área do triângulo MNC.     
d) o dobro da área do triângulo AMC.     
e) o triplo da área do triângulo MNC.     
  
40. Analise as afirmações a seguir. 
 
I. No triângulo MON,  as medidas são indicadas em centímetros. 
 

 
 
Se é bissetriz do ângulo MÔN,  então a medida do lado MN 
é 42 cm.  

ll.  Numa progressão aritmética crescente de 51 termos, 

3 49a a 198+ =  e a 5 47a a k.+ =  Então, o valor de 
k
9

 é 

22.  
Ill.  Para ser classificado para a última fase de um concurso 

público um candidato deve atingir nota superior ou igual a 
7,00  na média ponderada de suas três primeiras avaliações. 
As notas de Jonas foram 5,50;  6,80  e 7,70  e os pesos 
das avaliações são, respectivamente, 1, 2 e 3. Portanto, 
Jonas não foi classificado para última fase. 

lV.  Determinado medicamento manipulado é constituído 
somente de três elementos: substância A(2 mL),  

substância B(3 mL)  e água, totalizando 10 mL  de 
medicamento. Para melhorar o efeito do medicamento, é 
indicado dobrar a quantidade da substância A mantendo as 
quantidades das demais. Dessa forma, a nova mistura será 
constituída de 40%  da substância A. 

 
 

Todas as afirmações corretas estão em:  
a) I – II    
b) III – IV    
c) I – II – III    
d) II – III – IV    
e) II – III 
  
41. Analise as afirmativas a seguir. 
 
I. Sejam a, b  e c  os lados de um triângulo, com c b a.> ≥  

Pode-se afirmar que 2 2 2c a b= +  se, e somente se, o 
triângulo for retângulo. 

II. Se um triângulo é retângulo, então as bissetrizes internas dos 
ângulos agudos formam entre si um ângulo de 45º ou 135º.  

III. O centro de um círculo circunscrito a um triângulo retângulo 
está sobre um dos catetos. 

IV. O baricentro de um triângulo retângulo é equidistante dos 
lados do triângulo. 

 
Assinale a opção correta.  
a) Somente I e II são verdadeiras.     
b) Somente II e III são verdadeiras.    
c) Somente I e IV são verdadeiras.     
d) Somente I, II e IV são verdadeiras.    
e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.    
  
42. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que 
contém todas as corretas. 
 
I. A distância entre as retas paralelas r : x 3y 6 0− + =  e 

s : 2x 6y 7 0− + =  é 
10 .
4

 

II.  Para que os pontos A ( 1, 2),−  B (3,1)  e C (7, k)  sejam 

colineares, o valor de k  é 2.  
III.  Numa confeitaria existem apenas quatro tipos diferentes de 

doces. Uma pessoa que deseja comprar cinco doces nessa 
confeitaria poderá fazê-lo de, exatamente, 1.024  modos 
distintos. 

IV.  A soma de dois números irracionais pode resultar em um 
número racional. 

V.  A soma das coordenadas do baricentro do triângulo ABC  em 
que M ( 1, 5),−  N (2,1)  e P (5, 6)  são os pontos médios 
dos seus lados é 6.   

 
a) IV - V    
b) III - V    
c) I - IV - V    
d) I - II - III  
e) I - III - V   
  
43. As raízes da equação 22x bx c 0+ + =  são 3  e 4.−  
Nesse caso, o valor de b c−   
a) 26.−     
b) 22.−     
c) 2.−     
d) 22.     
e) 26.     
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44. Considere a equação racional 
5 4 6
x x 2
− = −

−
 e as 

seguintes afirmações: 
 

I. As soluções algébricas são 
2x
3

= −  e 
5x .
2

=  

II. As funções 1
5 4y
x x 2

= −
−

 e 2y 6= −  têm ponto de 

interseção quando 
2x
3

= −  e 
5x .
2

=  

III. As raízes são x 0=  e x 2.=  

IV. A função 1
5 4y 6
x x 2

= − +
−

 intercepta o eixo das abscissas 

quando 
2x
3

= −  e 
5x .
2

=  

V. A equação não tem raízes reais. 
 
A partir da análise das afirmações e do enunciado, é CORRETO 
afirmar que:  
a) somente as afirmativas I, II e III estão corretas.    
b) somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.    
c) somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.    
d) somente a afirmativa III está correta.    
e) somente a afirmativa V está correta.    
  

45. Seja ij 22A (a )=  uma matriz tal que 
i

ij j
j , se i j

a .
( i) , se i j

− == 
− ≠

 

 

A inversa da matriz A,  denotada por 1A ,−  é a matriz  
 

a) 

12
2
11
2

 − 
 
 −  

    

 

b) 

12
2
11
2

 − 
 
 −  

    

 

c) 

1 2
6 3

1 2
6 3

 − − 
 
 −  

    

 

d) 

1 2
6 3

1 2
6 3

 − − 
 
 
  

    

 

e) 

2 1
3 6

1 1
3 6

 − − 
 
 −  

    

  

46. Considere as seguintes simbologias em relação à matriz M :  
 

tM  é a matriz transposta de M  
1M−  é a matriz inversa de M  

det M  é o determinante da matriz M  
 

Da equação t 1(X ) A (B C),− = ⋅ +  em que A  e (B C)+  são 
matrizes quadradas de ordem n  e inversíveis, afirma-se que 
 

I. ( ) ( )
tt 11X A B C −−  = ⋅ +  
 

II. 
1det X

det A det (B C)
=

⋅ +
 

III. ( )1 t t tX B C A− = + ⋅  

 
São corretas  
a) apenas I e II    
b) apenas II e III    
c) apenas I e III    
d) I, II e III 
e) nenhuma    
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47. Classifique cada proposição e assinale (V) para verdadeira ou 
(F) para falsa.  
 
(     )  Se ijA (a )=  é uma matriz de ordem 2 3×  tal que 

ija i 2j,= −  então o elemento que ocupa a posição da 

segunda linha e primeira coluna da matriz transposta de 
A  é 3.−  

 

(     )  O determinante da matriz inversa de   
1 2 1B é .
3 1 7
 

=  − 
 

 
(     )  Se 

T4 2 1 1 5 1
C e D então (C D) .

1 2 0 1 4 2
− −     

= = ⋅ =     − − −     
 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima 
para baixo.  
a) V – F – F    
b) F – V – V    
c) F – F – F    
d) V – V – F    
e) V – F – V    
  
48. O número de soluções que a equação 

24 cos x cos2x cos x 2− + =  admite no intervalo [0, 2 ]π  é  
a) 0     
b) 1    
c) 2     
d) 3     
e) 4     
 
49. O quadro apresenta informações sobre quatro substâncias 
químicas, todas brancas, em pó. 
 

Substância Dissolva-se em 
água? 

Reage com ácido 
clorídrico 

produzindo 
efervescência? 

Carbonato de sódio sim sim 
Sulfato de sódio sim não 

Carbonato de bário não sim 

Sulfato de bário não não 
 
Um professor forneceu aos seus alunos uma cópia desse quadro, 
amostras de duas dessas substâncias, sem qualquer 
identificação, e solicitou que os estudantes as identificassem. 
 
Os alunos notaram que uma das amostras se dissolveu em água 
e outra não e que apenas a substância insolúvel em água reagiu 
com ácido clorídrico, produzindo efervescência. 
 
Então, eles concluíram que as amostras recebidas eram de  
a) carbonato de sódio e carbonato de bário.     
b) carbonato de sódio e sulfato de bário.     
c) sulfato de sódio e carbonato de sódio.     
d) sulfato de sódio e sulfato de bário.     
e) sulfato de sódio e carbonato de bário.     
 
  
 

50. Um aluno, durante uma aula de química orgânica, apresentou 
um relatório em que indicava e associava alguns compostos 
orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles 
apresentam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses 
compostos e da isomeria correspondente: 
 
I.  os compostos butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si 

isomeria de posição. 
II.  os compostos pent-2-eno e 2 metilbut-2-eno apresentam entre 

si isomeria de cadeia. 
III.  os compostos propanal e propanona apresentam entre si 

isomeria de compensação (metameria). 
IV.  os compostos etanoato de metila e metanoato de etila 

apresentam entre si isomeria de função. 
 
Das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta 
relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de 
isomeria plana correspondente são apenas  
a) I e II.    
b) I, II e III.     
c) II e IV.     
d) I, II e IV.    
e) III e IV.    
  
51. Ritalina é o nome comercial do metilfenidato, droga 
frequentemente receitada para pacientes com transtorno do 
deficit de atenção e hiperatividade (TDAH). A fórmula estrutural 
do fenilfenidato está representada a seguir: 
 

 
 
A respeito dessa substância foram feitas algumas afirmações: 
 
I.  Apresenta fórmula molecular C14H19NO2.  
II.  Um comprimido com 20 mg apresenta menos de 1,0.10-5 mol 

dessa substância. 
III.  A molécula apresenta carbono quiral. 
IV.  Apresenta as funções amina e ácido carboxílico. 
 
Dados: H (MM=1g/mol), C (MM=12 g/mol), N (MM=14 g/mol),  
O (MM=16 g/mol). 
 
corretas apenas as afirmações:  
a) I e III.    
b) II e III.    
c) I e IV.    
d) III e IV.    
e) II e IV. 
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52. Observe o composto orgânico abaixo e as afirmações a seu 
respeito. 
 

 
 
I. É um álcool insaturado. 
II. É um isômero cis-trans. 
III. Apresenta 18 hidrogênios. 
IV. Apresenta 3 ramificações. 
 
O número de afirmação(ões) correta(s) é igual a  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 8. 
  
53. O etanal pode ser usado em fábricas de espelhos na redução 
de sais de prata que fixados no vidro permitem a reflexão da 
imagem. A velocidade inicial de decomposição de etanal foi 
medida em diferentes concentrações, conforme mostrado a 
seguir. 
 

[etanal] 
(mol / L)  0,10  0,20  0,30  0,40  

velocidade 
(mol / L s)⋅  0,085  0,34  0,76  1,40  

 

3 (g) 4(g) (g)CH CHO CH CO→ +  

 
Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, 
analise as afirmações a seguir. 
 
I. A reação química abordada é de primeira ordem. 
II. A decomposição do etanal produz uma substância apolar e 
outra polar. 
III. O etanal possui a função química aldeído. 
IV. Sob condições apropriadas a oxidação do etanal produz ácido 
acético. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Todas as afirmações estão corretas.    
b) Apenas II, III e IV estão corretas.    
c) Apenas I e II estão corretas.    
d) Apenas a afirmação III está correta.    
e) Todas estão incorretas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

54. A água mineral com gás pode ser fabricada pela introdução 
de gás carbônico na água, sob pressão de aproximadamente 4 
atm.  
 
Sobre esse processo, considere as afirmações abaixo. 
 
I.  Quando o gás carbônico é introduzido na água mineral, 

provoca a diminuição na basicidade do sistema. 
II.  Quando a garrafa é aberta, parte do gás carbônico se perde e 

o pH da água mineral fica mais baixo. 
III.  Como o gás carbônico é introduzido na forma gasosa, não 

ocorre interferência na acidez da água mineral. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas III.    
c) Apenas I e II.    
d) Apenas II e III.     
e) I, II e III.     
  
55. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira 
de 60 cm de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de 
um muro construído próximo à lateral de sua casa por meio de 
métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre 
o mesmo chão horizontal e, como não era possível obter uma 
sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho 
plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra 
a figura, que representa os resultados obtidos em um mesmo 
instante. 
 

 
 
A pessoa concluiu que o muro tinha uma altura de  
a) 2,1 m.    
b) 3,2 m.    
c) 3,0 m.    
d) 2,4 m.    
e) 2,7 m.    
  
56. Após examinar os olhos de Sílvia e de Paula, o oftalmologista 
apresenta suas conclusões a respeito da formação de imagens 
nos olhos de cada uma delas, na forma de diagramas 
esquemáticos, como mostrado nestas figuras: 
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Com base nas informações contidas nessas figuras, é CORRETO 
afirmar que  
a) apenas Sílvia precisa corrigir a visão e, para isso, deve usar 

lentes divergentes.    
b) ambas precisam corrigir a visão e, para isso, Sílvia deve usar 

lentes convergentes e Paula, lentes divergentes.    
c) apenas Paula precisa corrigir a visão e, para isso, deve usar 

lentes convergentes.    
d) ambas precisam corrigir a visão e, para isso, Sílvia deve usar 

lentes divergentes e Paula, lentes convergentes. 
e) ambas não precisam corrigir a visão.     
  
57. Na figura, A  e B  representam duas placas metálicas; a 

diferença de potencial entre elas é 4
B AV V 2,0 10 V.− = ×  As 

linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de 
um elétron, no plano da figura. 
 

 
 

Considere a carga do elétron igual a 191,6 10 C−− ×  e as 
seguintes afirmações com relação à energia cinética de um 
elétron que sai do ponto X na placa A e atinge a placa B:  
 
I. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética, 

ao atingir a placa B,  será 153,2 10 J.−×  
II. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, 

independentemente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2. 
III. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na 

trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na 
trajetória 1. 

 
Apenas é correto o que se afirma em:  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) I e II.    
e) I e III.    
 
58. De um trecho de um circuito mais complexo, em que as setas 
indicam o sentido convencional da corrente elétrica, são 
conhecidas as informações apresentadas na figura abaixo. 
Quanto aos valores que podem ser calculados no circuito, 
identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F): 
 
 

 
 

(     ) A resistência elétrica no resistor 5R  é de 3 .Ω  

(     ) A tensão elétrica no resistor 1R  é de 2 V.  

(     ) A potência dissipada pelo resistor 4R  é de 9 W.  

(     ) O valor da resistência elétrica 6R  é de 6 .Ω  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima 
para baixo.  
a) V – F – V – F.    
b) V – V – F – V.    
c) F – F – V – V.    
d) F – V – F – F.    
e) V – F – V – V.    
  
59. Um escritório de patentes analisa as afirmativas de um 
inventor que deseja obter os direitos sobre três máquinas 
térmicas reais que trabalham em um ciclo termodinâmico. Os 
dados sobre o calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho 
produzido pela máquina térmica – ambos expressos em Joules – 
encontram-se na tabela abaixo. 
 

Máquina Térmica Calor Rejeitado 
[J]  

Trabalho Produzido 
[J]  

A 40 60 
B 15 30 
C 8 12 

 
As afirmativas do inventor são: 
 
Afirmativa 1: O rendimento das máquinas A  e C  são os 
mesmos para quaisquer temperaturas de fonte quente e de fonte 
fria.  
 
Afirmativa 2: As máquinas A, B  e C  obedecem à Segunda Lei 
da Termodinâmica.  
 
Afirmativa 3: Se o calor rejeitado nas três situações acima for 
dobrado e se for mantida a mesma produção de trabalho, a 
máquina B  apresentará rendimento superior aos das máquinas 
A  e C,  supondo atendidos os princípios da termodinâmica. 
  
Tomando sempre as temperaturas dos reservatórios das fontes 
quente e fria das máquinas como 900 K  e 300 K,  está(ão) 
correta(s) a(s) afirmativa(s):  
a) 1, apenas.    
b) 2, apenas.     
c) 1, 2 e 3.     
d) 1 e 3, apenas.     
e) 2 e 3, apenas.     
  
60. Leia. 
 
I.  Quanto maior a frequência de uma onda luminosa, maior a sua 

velocidade de propagação. 
II.  Quando um feixe de luz passa de um meio a outro, seu 

comprimento de onda muda, mas sua velocidade se mantém 
constante. 

III.  O fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe 
luminoso passa de um meio mais refringente para outro 
menos refringente. 

 
São corretas as seguintes afirmações:  
a) I, II e III.    
b) I e III, apenas.    
c) III, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, apenas.    
 
  


