
 
  



INTEGRAL PRÉ-VESTIBULAR ITAJAÍ | PROVA DE BOLSAS 10/01/2020 

 

2 
 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o texto a seguir e responda à(s) questão(ões). 
 
O promotor de justiça Alexandre Couto Joppert foi afastado 
temporariamente da banca examinadora de um concurso para o 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e será alvo de uma 
investigação da própria Promotoria. Examinador de Direito Penal, 
durante uma prova oral, ele narrou um caso hipotético de estupro 
coletivo e disse que o criminoso que praticou a conjunção carnal 
“ficou com a melhor parte, dependendo da vítima”. A prova é 
aberta ao público e algumas pessoas gravaram a afirmação do 
promotor. “Um (criminoso) segura, outro aponta a arma, outro 
guarnece a porta da casa, outro mantém a conjunção – ficou com 
a melhor parte, dependendo da vítima – mantém a conjunção 
carnal e o outro fica com o carro ligado pra assegurar a fuga”, 
narrou o promotor. Divulgada em redes sociais, a afirmação 
causou revolta. Muitas pessoas acusam o promotor de difundir a 
cultura do estupro. Em nota, o procurador-geral de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, Marfan Martins Vieira, informou ter 
instaurado inquérito para apurar a conduta do promotor, além de 
afastá-lo da banca examinadora “até a conclusão da apuração dos 
fatos”. Autor de livros jurídicos, Joppert atua na Assessoria de 
Atribuição Originária em Matéria Criminal do Ministério Público, 
setor subordinado à Subprocuradoria-Geral de Justiça de 
Assuntos Institucionais e Judiciais. O promotor divulgou nota em 
que afirma ter sido mal interpretado, já que se referia ao ponto de 
vista do criminoso. “Ao me referir ao fato do executor do ato sexual 
coercitivo ter ficado com a melhor parte”, estava tratando da 
“opinião hipotética do próprio praticante daquele odioso crime 
contra a dignidade sexual”. 

 
Adaptado de: GRELLET, F. Polêmica sobre estupro afasta promotor. Folha de Londrina. 24 
jun. 2016. Geral. p. 7.  

 
01.   Com relação aos termos sublinhados no texto, considere 
as afirmativas a seguir. 
 
I. As aspas usadas ao longo do texto marcam o discurso direto 

do promotor Alexandre Couto Joppert. 
II. O termo “que” pertence à mesma classe gramatical nas duas 

ocorrências apresentadas. 
III. A expressão “além de” reforça o caráter aditivo presente no 

período. 
IV. O termo “mal” modifica a palavra “interpretado”, atribuindo-

lhe ideia de modo. 
 
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.    
  
02. Com base na análise do período “O promotor divulgou nota 
em que afirma ter sido mal interpretado, já que se referia ao 
ponto de vista do criminoso”, assinale a alternativa correta.  
a)  A última oração apresenta elipse do sujeito “promotor”, para 

evidenciar a ideia de consequência em relação à oração 
anterior.    

b)  Para expressar a ideia de adição implícita no período, é 
necessário o acréscimo da conjunção “e” antes da 
expressão “já que”.    

c)  O período apresenta uso inadequado da locução “já que” 
para expressar a ideia explicativa contida nele.    

d)  A expressão “já que” pode ser substituída por “visto que” 
sem alterar a ideia de causa indicada pela última oração.    

e)  O uso da expressão “já que” apresenta noção temporal de 
simultaneidade na relação entre as duas orações.    

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
Leia o poema, abaixo, e responda à(s) questão(ões) a seguir. 
 

estupor 
 
esse súbito não ter 
esse estúpido querer 
que me leva a duvidar 
quando eu devia crer 
 
esse sentir-se cair 
quando não existe lugar 
aonde se possa ir 
 
esse pegar ou largar 
essa poesia vulgar 
que não me deixa mentir 
 
(LEMINSKI, P. Toda Poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 249.)  

 
03. Acerca dos pronomes presentes no poema, assinale a 
alternativa correta.  
a)  As várias ocorrências de “esse” têm função coesiva e 

remetem ao “estupor” do título.    
b)  A segunda ocorrência de “que” reintroduz a ideia segundo 

a qual a poesia é uma mentira.    
c)  Na primeira estrofe, “me” e “eu” indicam, respectivamente, 

o poeta e o narrador.    
d)  As duas ocorrências do “se”, na segunda estrofe, refletem a 

tensão entre eu lírico e leitor.    
e)  No último verso, “me” é complemento do verbo “mentir”.    
  
04. Considerando o poema no conjunto da obra Toda Poesia, 
de Paulo Leminski, é correto afirmar que  
a)  exemplifica a metalinguagem praticada pelo autor.    
b)  a poesia de Leminski é vulgar porque utiliza formas poéticas 

livres.    
c)  a adjetivação intensa no poema é um traço recorrente em 

sua obra.    
d)  o heptassílabo é o verso mais cultivado na produção 

leminskiana.    
e)  o esquema de rimas encontra equivalência na obra 

Ideolágrimas.    
  
05. O título do poema refere-se  
a) ao efeito da poesia vulgar sobre o leitor estúpido.    
b) ao estado do eu lírico, dividido entre o crer e o duvidar.    
c) ao fazer poético, atividade vulgar que engana o receptor.    
d) ao poeta, estupefato com a carência de sensações.    
e) à poesia, que inspira o súbito desejo de fuga de um lugar 

inóspito.    
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06. Considere o texto a seguir.  
 
Futuro incerto 
 
O futuro das inteligências artificiais – como está na literatura – 
pode ser desenhado e projetado, em grande medida, por elas 
mesmas. O que vale dizer que elas poderão evoluir 
independentemente de nós. Se é capaz de aprender, tem êxito 
na primeira geração, retoma e otimiza a segunda geração, sem 
que nenhuma pessoa tenha tido influência alguma no 
processo. Desse modo vão se criando efetivamente 
organismos quase biológicos.  
 
Sociologia, ed. 69, jun/17, p. 77. (Excerto).  

 
O texto revela uma análise sobre as inteligências artificiais. Um 
exemplo que ilustra a projeção descrita no texto é  
a)  a invasão de sites de segurança máxima por hackers 

especializados.    
b)  o processo de comunicação em rede que despreza 

fronteiras físicas.    
c)  o armazenamento de dados humanos para o avanço da 

ciência.     
d)  a propagação de discursos de ódio via sistema operacional 

invadido.     
e)  o desenvolvimento de robôs capazes de tomar as próprias 

decisões.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
TEXTO 

 

 Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda 

íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e 

razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto 

e assim exagerado é partilhado por todos vós.  Nós somos 

irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; 1nas cidades, nas 

aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a dor e os 

desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e 

agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento 

imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, 

resiste às idades e às épocas.  Tudo se transforma, tudo 

varia - o amor, o ódio, o egoísmo. 2Hoje é mais amargo o riso, 

mais dolorosa a ironia. Os séculos passam, deslizam, 3levando 

as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e 

fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. 
João do Rio. A alma encantadora das ruas. 

  

07. No texto, observa-se que o narrador se:  

a)  equipara ao leitor, por meio de sentimentos diversos como 
o amor, o ódio e o egoísmo.    

b)  distancia do leitor, porque o amor à rua, assim como o ódio 
e o egoísmo, é passageiro.    

c)  identifica com o leitor, por meio de um sentimento perene, 
que é o amor à rua.    

d)  aproxima do leitor, por meio de sentimentos duradouros 
como o amor à rua e o ódio à polícia.    

e)  afasta do leitor, porque, ao contrário deste, valoriza as 
coisas fúteis.    

  
 
 
 
 
 
 
 

08. Se, na Europa, este movimento é um protesto cultural, se 
o “mal do século”, a saudade do paraíso perdido são as 
consequências da industrialização e da ascensão da 
burguesia; no Brasil, onde a sociedade do Império 
compreende apenas grandes proprietários escravocratas e 
uma burguesia nascente, o movimento, produto de 
importação, corresponde a uma afirmação nacionalista. 
 
(Paul Teyssier. Dicionário de literatura brasileira, 2003. Adaptado.) 

 
O movimento a que o texto se refere é o  
a) Simbolismo.     
b) Realismo.     
c) Arcadismo.     
d) Romantismo.     
e) Modernismo.     
  
09. Esse movimento descobriu algo que ainda não havia sido 
conhecido ou enfatizado antes: a “poesia pura”, a poesia que 
surge do espírito irracional, não conceitual da linguagem, 
oposto a toda interpretação lógica. Assim, a poesia nada mais 
é do que a expressão daquelas relações e correspondências, 
que a linguagem, abandonada a si mesma, cria entre o 
concreto e o abstrato, o material e o ideal, e entre as diferentes 
esferas dos sentidos. Sendo a vida misteriosa e inexplicável, 
como pensavam os adeptos desse movimento, era natural que 
fosse representada de maneira imprecisa, vaga, nebulosa, 
ilógica e ininteligível. 
 
(Afrânio Coutinho. Introdução à literatura no Brasil, 1976. Adaptado.) 

 
O comentário do crítico Afrânio Coutinho refere-se ao 
movimento literário denominado  
a) Parnasianismo.    
b) Romantismo.    
c) Realismo.     
d) Simbolismo.    
e) Arcadismo.    
  
10. Um espelhamento multiplicativo e fragmentário da vida 
moderna já está representado nos manifestos do modernismo 
de 22, nos quais Mário de Andrade e Oswald de Andrade 
defendiam, em linguagem recortada, pontos revolucionários de 
uma nova estética, de que é exemplo este fragmento do 
Manifesto Antropófago:  
a)  Não me importa a beleza: quero distrair-me com aventuras, 

duelos, viagens, odisseias, questões em que os bons 
triunfam e os malvados acabem por ser devidamente 
justiçados.    

b)  Sou pouco afeiçoado à natureza, que em mim se reduz 
quase que a uma paisagem moral, íntima, em dois ou três 
tons, só que latejante em todas as suas partículas.    

c)  Penso que a poesia deve propor não só um conhecimento 
mas ainda uma transfiguração da condição humana, 
elevando-nos a um plano espiritual cada vez mais alto.    

d)  Enfim, a poesia é revolucionária graças à sua essência 
cristã, essência cristã que sempre existiu mesmo nos 
verdadeiros poetas anteriores a Cristo.    

e)  As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as 
escleroses urbanas. Contra os Conservatórios e o tédio 
especulativo.    
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11. Uma das características mais fundamentais dos 
metazoários são os olhos, que se apresentam em uma 
variedade de tipos. Quase todos são sensíveis à luz, e a 
maioria possui algum tipo de fotorreceptor, porém somente os 
representantes de alguns filos desenvolveram olhos capazes 
de formar imagens. 
Os olhos compostos compreendem de poucas a muitas 
unidades fotorreceptoras cilíndricas denominadas omatídios. 
Cada omatídio contribui com a imagem de uma parte do objeto, 
de modo que o conjunto forma a sua imagem total. 
 
Assinale a alternativa que indica, corretamente, qual grupo 
animal é caracterizado pelos olhos descritos acima.  
a) Artrópodes    
b) Anelídeos    
c) Cnidários    
d) Moluscos    
e) Platelmintos    
  
12. No século XX, devido às crises, houve o questionamento 
da racionalidade econômica e das tecnologias dominantes 
diante do uso desenfreado dos recursos naturais, exigindo, 
com isso, mudanças de atitude frente aos cuidados com o meio 
ambiente.  
Em relação às atuais políticas públicas ambientais no Brasil, 
atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 
(     )  A Agenda Marrom, criada em 1970, ganhou importância 

efetiva e foi elaborada com o intuito de atender, de 
maneira pioneira, à conservação da vegetação ripária 
nas zonas rurais. 

(     )  A Agenda Verde é responsável pela formulação e 
gestão dos recursos hídricos decorrentes de atividades 
poluidoras, como a realização de estudos e pesquisas 
sobre poluição, qualidade do ar, da água e do solo. 

(     )  A Agenda Habitat contribuiu para a elaboração da 
Agenda 21 Brasileira, especialmente no que tange ao 
eixo temático denominado Cidades Sustentáveis, com o 
intuito de melhorar as condições dos assentamentos 
humanos. 

(     )  A erradicação da pobreza e a resolução do problema 
habitacional são requisitos para a promoção do 
desenvolvimento sustentável nas grandes cidades. 

(     )  Apesar de pautada na década de 1980, a problemática 
ambiental urbana ganhou visibilidade na década de 
1990, impulsionada pelos fóruns internacionais. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) V – V – V – F – F.    
b) V – F – V – F – F.    
c) V – F – F – V – F.     
d) F – V – F – F – V.    
e) F – F – V – V – V.    
  
13. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, o órgão da planta utilizado como especiarias: 
pimenta, canela, cravo-da-índia, noz-moscada e gengibre.  
a) Fruto, semente, botão floral, rizoma, tronco.    
b) Fruto, tronco, botão floral, semente, rizoma.    
c) Rizoma, semente, tronco, botão floral, fruto.    
d) Semente, rizoma, fruto, botão floral, tronco.    
e) Semente, tronco, botão floral, fruto, rizoma.    
  
 
 

14. Em algumas modalidades esportivas, as equipes devem 
ser formadas apenas por atletas do mesmo sexo. 
Sobre as características que determinam ou diferenciam o 
sexo, é correto afirmar:  
a)  O sexo masculino depende de um gene determinador do 

sexo localizado no cromossomo Y.    
b)  A progesterona atua no desenvolvimento de órgãos genitais 

típicos do sexo masculino.    
c)  Os núcleos das células feminina e masculina apresentam 

um mesmo conjunto cromossômico.    
d)  A testosterona é o principal hormônio sexual feminino 

produzido nas trompas.    
e) As células masculinas apresentam cromatina sexual.    
  
15. As enzimas encontradas nos órgãos de diferentes 
espécies de animais apresentam atividade próxima do ótimo 
nos valores de temperatura e pH encontrados nesses órgãos. 
Baseado nesse preceito, um pesquisador realizou um estudo 
traçando o perfil cinético de quatro enzimas (I a IV) presentes 
em aves e peixes da Antártida, encontrando os resultados 
apresentados nos gráficos a seguir. 
 

 
 
As enzimas provenientes do intestino de peixe e do estômago 
de ave da Antártida são, respectivamente,   
a) I e II.     
b) I e IV.     
c) III e II.     
d) III e IV.     
e) IV e I.    
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16. Leia o texto a seguir. 
 
A ocorrência de verminoses, como as causadas por 
platelmintos parasitas, está relacionada a situações 
socioeconômicas desfavoráveis. Frequentemente essas 
doenças afetam pessoas que vivem em condições precárias 
de habitação, saneamento e de maus hábitos de higiene. 
Adaptado de LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. São Paulo: Ática. 2. ed. 
2013, p. 132. v.2. 

 
Com base nos conhecimentos sobre teníase, assinale a 
alternativa correta.  
a)  Uma característica da Taenia é a presença de tubo digestório, 

uma vez que esses parasitas precisam digerir o alimento 
retirado do intestino do hospedeiro.    

b)  O hospedeiro intermediário da Taenia solium é o boi e o da 
Taenia saginata é o porco e, em ambos os casos, a tênia adulta 
vive presa à parede do intestino grosso desses animais, de 
onde são eliminados os ovos produzidos por reprodução 
sexuada.    

c)  Uma parte importante do ciclo da teníase é quando as fezes do 
porco ou do boi, contaminadas por cisticercos, acidentalmente 
caem na água e são ingeridas pelos humanos.    

d)  O ser humano se contamina ao ingerir carne crua ou malcozida 
que contém cisticercos, os quais, no intestino delgado, sofrem 
algumas alterações e prendem-se à mucosa intestinal através 
do escólex.    

e)  A teníase, quando comparada com a cisticercose humana, é a 
forma mais grave da parasitose, porque neste caso, o ser 
humano fica por muito tempo liberando ovos de Taenia 
saginata no ambiente, podendo contaminar outras pessoas.    

  
17. Leia o texto a seguir. 
 
A climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata 
dos padrões de comportamento da atmosfera em suas 
interações com as atividades humanas e com a superfície do 
Planeta durante um longo período de tempo. 
MENDONÇA, F; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2007, p. 15. 

 
Com base nos conhecimentos sobre climatologia, atribua V 
(verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 
(     )  O estudo em climatologia possibilitou desvendar as 

dinâmicas naturais e o comportamento da atmosfera para 
que grupos sociais superassem a condição de meros 
espectadores das intempéries naturais e compreendessem 
o funcionamento de alguns fenômenos, em diferentes 
escalas. 

(     )  Os monitoramentos das condições atmosféricas, realizados 
a cada segundo, em escala local, foram possíveis em razão 
do lançamento de satélites meteorológicos, de maior 
confiabilidade, desde o final do século XIX. 

(     )  A ilha de calor é um fenômeno climático típico das grandes 
cidades que colabora para aumentar os índices de 
poluição, resultando na elevação das temperaturas médias 
nas áreas centrais da mancha urbana, em comparação com 
as áreas periféricas ou rurais. 

(     )  O difícil acesso às informações meteorológicas e climáticas 
tornou os conhecimentos da dinâmica atmosférica 
planetária e regional restritos à elite científica, o que 
impediu a elaboração de pesquisas e a popularização da 
ciência climatológica. 

(     ) Os elementos do clima – radiação solar, temperatura e 
umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção 
do vento, precipitação – são grandezas que caracterizam o 
estado da atmosfera e descrevem suas condições em um 
dado local e instante. 

 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a 
sequência correta.  
a) F, V, F, V, V.    
b) F, V, V, F, F.    
c) V, F, F, V, F.    
d) V, F, V, F, V.    
e) V, V, F, F, V.    
  
18. Leia o texto a seguir. 
 
O vasto contingente de assentamentos inseridos de forma 
ambígua na cidade é uma das mais poderosas engrenagens 
da máquina de exclusão territorial que bloqueia o acesso dos 
mais pobres às oportunidades econômicas e de 
desenvolvimento humano que as cidades oferecem. 
Adaptado de ROLNIK, R. A construção de uma política fundiária e de planejamento urbano 
para o país – avanços e desafios. Políticas sociais: acompanhamento e análise, Brasília: IPEA, 
2006, p. 200. 

 
Como base no texto e nos conhecimentos sobre a 
urbanização, considere as afirmativas a seguir. 
 
I.  O processo de urbanização no Brasil inicia-se a partir da 

criação das Regiões Metropolitanas em 1950, tendo em vista 
que as cidades passavam pela dinâmica de conurbação. 

II.  O princípio fundador do Estatuto da Cidade é o 
cumprimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana e visa criar mecanismos destinados à 
urbanização e à produção de habitação de interesse social 
para permitir a inclusão urbana da população que se 
encontra à margem do mercado legal de terras. 

III.  As condições de habitabilidade das ocupações irregulares, 
a que parte da população brasileira se submete para 
sobreviver, refletem a segregação urbana, que se constitui 
na manifestação da desigualdade socioeconômica e 
espacial que impera na sociedade brasileira. 

IV.  A disparidade socioespacial atrela-se à estrutura fundiária 
urbana brasileira que se sedimenta com a força exercida 
pela propriedade privada da terra, o que restringe o acesso 
à terra urbanizada. 

 
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.    
  
19. Leia o texto a seguir. 
 
No sentido antigo do termo, um recurso natural, como todas as 
formas de vida, é algo intrinsecamente dotado do poder de 
auto-renovação. Essa compreensão profunda da vida é 
negada pelas novas “empresas de ciências da vida” que 
impedem a auto-renovação da vida a fim de transformar os 
recursos naturais em matérias-primas lucrativas. 
CAPRA, F. As conexões ocultas: Ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 2003. 
p. 209. 

 
 
Quando se deslumbram encantamentos e desencantamentos 
na chamada sociedade do conhecimento científico e 
tecnológico de fins do século XX e primórdios do século XXI, 
como aludido no texto, pode-se afirmar que: 
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a)  a transgenia aplicada na produção agrícola permitiu aos 
produtores rurais a geração de suas próprias sementes 
transgênicas, dando-lhes autonomia produtiva.    

b)  a biopirataria praticada pelos povos nativos prejudicou os 
lucros das corporações transnacionais envolvidas 
diretamente nos direitos sobre as patentes de suas 
pesquisas tecno-científicas.    

c)  a partir do desenvolvimento científico da biotecnologia, os 
profissionais vinculados a essa área se tornaram 
responsáveis a cumprir os preceitos da bioética.    

d)  o projeto de pesquisa científico e tecnológico de 
mapeamento genético denominado Genoma Humano foi 
desenvolvido pela Bayer e teve sua patente reconhecida 
pela ONU.    

e)  o patrimônio genético dos povos nativos e seus 
conhecimentos de práticas milenares de cultivo e de relação 
com seu habitat gerou-lhes rendimentos lucrativos no 
Banco Mundial.    

  
20. Os movimentos migratórios existentes no Brasil, a partir de 

2001, mostram que 41%  dos habitantes do país não eram 

naturais do município de residência e cerca de 16%  deles não 

eram procedentes da Unidade Federativa em que moravam. 
 
Considerando a realidade exposta, assinale a alternativa que 
apresenta, corretamente, motivos que estimularam fluxos 
migratórios nesse período.  
a)  A ausência de ciclos econômicos e de investimentos 

produtivos, públicos ou privados.    
b)  A contínua e crescente desintegração dos espaços urbanos 

e rurais.    
c)  A migração pendular, que provoca um estado de crise 

permanente de repulsão da população.    
d)  A saída do campo para a cidade devido às precárias 

condições de trabalho lá existentes.    
e)  O desenvolvimento dos sistemas de transportes, energia e 

comunicações.    
  
21. A força das águas tem viabilizado a construção de usinas 
hidrelétricas de grande porte no Brasil, sendo Itaipu um 
exemplo. Com base nos conhecimentos sobre 
desenvolvimento e a questão socioambiental, considere as 
afirmativas a seguir. 
 
I.  A retirada das populações das áreas atingidas por 

construção de hidrelétricas tem produzido impactos sociais, 
como o desenraizamento cultural. 

II.  Itaipu é um exemplo da prioridade dada à preservação dos 
habitats naturais no projeto nacional-desenvolvimentista 
defendido pelos militares pós- 64. 

III.  As incertezas sobre os impactos ambientais com a 
construção de usinas hidrelétricas trouxeram, por 
desdobramento, a formação de movimentos dos atingidos 
pelas barragens. 

IV.  A construção de hidrelétricas liga-se, também, à 
preocupação com a crise energética mundial prevista para 
as próximas décadas. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas II 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 I, III e IV são corretas.    
  
 
 

22.  Sobre a classificação das rochas, é correto afirmar: 
 
I. As rochas metamórficas resultam de uma rocha preexistente 
(protólito) no estado sólido. 
II. As rochas sedimentares são formadas pelos agentes de 
intemperismo e pedogênese. 
III. As rochas metamórficas são formadas pelo acúmulo de 
material sedimentar. 
IV. As rochas ígneas são formadas pelo resfriamento de material 
rochoso fundido. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    

  
23. Durante o século II, o Império Romano atingiu sua máxima 
extensão territorial, dominando quase toda a atual Europa, o norte 
da África e partes do Oriente Médio. No final do século IV, porém, 
essa unidade começaria a ser desfeita com a divisão do império 
em duas porções: a ocidental, com a capital em Roma, e a oriental, 
com a capital em Bizâncio. Nos séculos IV e V, a fragmentação 
territorial se aprofundou ainda mais e o Império Romano do 
Ocidente acabou desaparecendo para dar lugar a diversos reinos 
germânicos. 
 
Quanto à desagregação e queda do Império Romano do Ocidente, 
assinale a alternativa correta.  
a)  O êxodo rural causado pelos ataques dos povos germânicos 

resultou num crescimento desordenado das cidades, criando 
instabilidade e desordem política nos centros urbanos e forçando a 
abdicação do último imperador romano.    

b)  O paganismo introduzido no Império Romano pelas tribos 
germânicas enfraqueceu o cristianismo e causou a divisão entre 
cristãos católicos e ortodoxos, encerrando o apoio da Igreja ao 
imperador e consequentemente fazendo ruir o império.    

c)  A língua oficial do Império Romano, o latim, ao se fundir com os 
idiomas falados pelos invasores, deu origem às línguas 
germânicas, dificultando a administração dos territórios que se 
tornaram cada vez mais autônomos até se separarem de Roma.    

d)  A disputa entre os patrícios romanos e a plebe pelas terras férteis 
facilitou a invasão do império pelos “povos bárbaros”, pois o 
exército romano foi obrigado a deixar as fronteiras desguarnecidas 
para defender os proprietários das terras das constantes rebeliões.    

e)  Com o fim das conquistas territoriais, o escravismo e a produção 
entraram em declínio, somado às “invasões bárbaras” e à ascensão 
do cristianismo, que aceleraram a fragmentação e queda de Roma.    

  
24. Na América portuguesa, as irmandades eram espaços de:   

a) assistência aos negros que fugiam de seus senhores, 
providenciando alojamento e laços de solidariedade para arrecadar 
fundos para sua alforria, através da realização de festas de 
devoção aos seus santos padroeiros.    

b) congregação de negros, indígenas e brancos pobres, constituindo 
sociedades de auxílio mútuo para garantir um enterro digno aos 
seus membros e familiares, além de proteger seus membros das 
visitações da Inquisição.    

c) resistência ao catolicismo do regime de padroado, permitindo que 
os negros mantivessem seus cultos originais africanos após 
conquistarem sua alforria, proibindo a entrada de membros brancos 
e indígenas.    

d) auxílio mútuo, em caso de doença, enterro e assistência a órfãos e 
viúvas, e de arrecadação de recursos para alforria, servindo 
também para manter traços das culturas africanas, como forma de 
resistência à sociedade escravocrata.    

e) sociabilidade dos negros escravizados e libertos, compreendendo 
debates políticos de resistência à escravização, por meio da 
preservação das culturas e devoções africanas, o que gerou o 
primeiro ideário abolicionista.    
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25. A realização da Copa do Mundo no Brasil reacendeu o debate 
sobre os usos políticos do futebol. Sobre as relações históricas 
entre política e futebol, considere as afirmativas abaixo:  
 
I.  Durante o governo de Jânio Quadros (1961), o futebol era um 

esporte mais praticado pelas elites, e por isso os negros foram 
proibidos de compor a seleção brasileira de futebol.  

II.  No primeiro governo Vargas (1930-1945), durante a Segunda 
Guerra Mundial, houve a proibição de times fundados por 
imigrantes adotarem nomes estrangeiros, como os dois 
Palestra Itália – o paulista, que virou Palmeiras, e o mineiro, 
que virou Cruzeiro.  

III. O governo militar (1964-1985) aproveitou a Copa de 1970 para 
fazer propagandas ufanistas, além de constituir em 1971 o 
Campeonato Brasileiro, dentro da política de integração 
nacional, com o objetivo de envolver o maior número de 
estados.  

IV.  Com a redemocratização, o futebol continua visado pelo 
poder político, porém há uma distância maior entre política e 
futebol, em comparação a períodos anteriores.  

 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.     
d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.     
e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.    
  
26. Leia o texto abaixo sobre práticas protecionistas recentes:  
 
“(...) Tanto o Brasil quanto os EUA adotaram medidas 
protecionistas nos últimos cinco anos. As duas principais razões 
foram a crise econômica internacional e a concorrência da China. 
Do lado americano, o principal instrumento foi a concessão de 
subsídios. Já o Brasil fez uso de tarifas de importação, defesa 
comercial e requisitos de conteúdo local.”  
BONOMO, Diego. Protecionismo brasileiro e americano. Folha de S. Paulo, 10 de outubro de 
2012, p. 3.  

 
Assinale a alternativa correta que identifica as diferenças de 
contexto histórico e econômico em que a prática do protecionismo 
foi adotada no período atual e no período da Idade Moderna 
europeia (século XV-XVIII).   
a)  No período moderno, o protecionismo era parte integrante do 

renascimento comercial, caracterizado por intervencionismo 
estatal, balança comercial favorável e imperialismo; no período 
atual, o protecionismo é alvo de contestações em nome da 
liberdade de mercado, num contexto de capitalismo financeiro 
neoliberal.     

b)  No período moderno, o protecionismo era parte integrante do 
iluminismo, caracterizado por políticas fisiocráticas, subsídios 
estatais à agricultura e à manufatura, pacto colonial e metalismo; 
no período atual, o protecionismo é alvo de ações antidumping por 
parte de países em desenvolvimento, num contexto de capitalismo 
financeiro globalizado.     

c)  No período moderno, o protecionismo era parte integrante do 
mercantilismo, caracterizado por intervencionismo estatal, 
metalismo, balança comercial favorável e colonialismo; no período 
atual, o protecionismo é alvo de contestações em nome da 
liberdade de mercado, num contexto de capitalismo financeiro 
globalizado.     

d)  No período moderno, o protecionismo era parte integrante do 
mercantilismo, caracterizado por imperialismo, padrão-ouro e 
intervencionismo estatal; no período atual, o protecionismo é alvo 
de contestações de países desenvolvidos em nome da liberdade 
de mercado, num contexto de capitalismo financeiro monopolista.     

e) No período moderno, o protecionismo era parte integrante do 
liberalismo, caracterizado por fisiocracia, metalismo, incentivo à 
maquinofatura e pacto colonial; no período atual, o protecionismo é 
alvo de ações antitruste em nome da liberdade de mercado, num 
contexto de capitalismo financeiro globalizado.    

  

27. Com relação ao Estado Novo, de 1937 a 1945, é correto 
afirmar:  
a)  Foi um período de desenvolvimento do liberalismo 

democrático no país, permitindo com isso a consolidação da 
liderança política de Getúlio Vargas.    

b)  Ampliou os conflitos oligárquicos e a pressão do capital 
internacional, culminando com o suicídio de Vargas.    

c)  A política desenvolvimentista de abertura ao capital 
estrangeiro permitiu o crescimento das alianças políticas e 
comerciais entre Brasil e Estados Unidos.    

d)  A proximidade política de Vargas com os regimes totalitários 
nazi-fascistas levou o Brasil a apoiar militarmente os países 
do Eixo na Segunda Guerra Mundial.    

e)  Foi marcado pela crítica à democracia liberal e pela 
organização de um estado autoritário, encarregado de 
promover o progresso dentro da ordem.    

  
28. A primeira bomba japonesa cai às 7h55. A força-tarefa 
estava estacionada a trezentos e setenta quilômetros das ilhas 
Havaí. 190 aviões haviam partido para a primeira onda de 
ataques. A segunda foi levada a cabo com outros 170 aviões. 
Os danos norte-americanos foram pesados, mas nem todos 
irreparáveis para a marinha. Foram definitivamente afundados 
três couraçados. Mais perdas sofreram a força aérea da 
marinha e do exército. Morreram 2.403 norte-americanos. 
In: VIGEVANI, Tulio. A Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Moderna, 1986. p. 38. 

 
O texto descreve um acontecimento que pode ser associado  
a)  ao ataque japonês em 1941 em Pearl Harbor, a maior base 

naval norte-americana no Pacífico sul, precipitando a entrada 
dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.     

b)  ao domínio dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial 
que, ao conquistar regiões gigantescas e estratégicas na 
Europa, provocou o ataque em Pearl Harbor, em 1941.     

c)  à crescente turbulência política que criou um clima psicológico 
favorável ao nacionalismo e ao militarismo e estimulou o ataque 
japonês em Pearl Harbor, no Pacífico sul, em 1941.     

d)  à retirada das tropas japonesas da Indochina pelos Estados 
Unidos e a normalização das relações políticas no Pacífico sul 
que foram responsáveis pelo ataque japonês em Pearl Harbor, 
em 1941.     

e)  à hegemonia militar japonesa em regiões estratégicas do 
Pacífico sul que estimulou o ataque norte-americano em Pearl 
Harbor em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial.     

  
29. Considerando as várias definições de Estado, é 
INCORRETO afirmar que  
a)  Max Weber enfatiza o meio específico que permite 

caracterizar o Estado: o monopólio legítimo do uso da 
violência – força física – em determinado território.    

b)  Karl Marx enfatiza o caráter de classe do Estado, 
considerado por ele o comitê executivo para gerir os 
negócios comuns da burguesia, os proprietários dos meios 
de produção.    

c)  Thomas Hobbes enfatiza que a função do Estado é manter 
a segurança e evitar a guerra de todos contra todos, cuja 
possibilidade é latente no estado de natureza.    

d)  John Locke enfatiza que a função do Estado é proteger e 
garantir a propriedade, que inclui, na sua perspectiva, três 
elementos: os bens materiais, a liberdade e a vida.    

e)  Jean-Jacques Rousseau enfatiza que a função do Estado é 
econômica: o contrato social serve para permitir a 
distribuição igualitária das riquezas entre os cidadãos.    

  
 
 
 
 



INTEGRAL PRÉ-VESTIBULAR ITAJAÍ | PROVA DE BOLSAS 10/01/2020 

 

8 
 

30. A partir da reflexão sugerida pelo poema de Bertolt Brecht, “O 
Analfabeto Político” – “O pior analfabeto é o analfabeto político. 
Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos 
políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do 
peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem 
das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se 
orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o 
imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor 
abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político 
vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e 
multinacionais.” – é CORRETO afirmar que  
a)  o desinteresse pela política tem consequências econômicas e 

sociais que afetam todas as pessoas: tanto as que participam 
ativamente da política como aquelas que se abstêm.    

b)  todas as pessoas deveriam participar diretamente da política 
institucional: quer dizer, se candidatar a algum cargo eletivo, já 
que vivemos em uma democracia participativa.    

c)  Brecht sugere que as pessoas analfabetas não se interessam 
por política e por isso são culpadas pelo surgimento de 
problemas sociais, como prostituição, corrupção e altos preços 
de alimentos.    

d)  a política é, como mostra Brecht, uma atividade altamente 
especializada que deve ser exercida apenas por profissionais – 
sobretudo economistas, que conseguirão tomar as melhores 
decisões.    

e)  o envolvimento de pessoas analfabetas na política – que 
podem votar e se candidatar a cargos eletivos – é o 
responsável pela situação crítica que enfrentamos e pela 
corrupção.    

  

31. As sociedades humanas podem ser compreendidas com base 
no exame de suas representações coletivas, suas categorias de 
classificação que podem ser percebidas nas maneiras de se 
comportar dos seus membros, nos hábitos mais comuns do seu 
cotidiano, nas suas expressões e valorações presentes na 
linguagem. No Brasil, vários pensadores sociais tentaram 
interpretar a sociedade brasileira. Sobre os Intérpretes do Brasil, 
entre eles Euclides da Cunha, Sérgio Buarque de Holanda, 
Roberto Da Matta, Gilberto Freire e Raymundo Faoro, é 
INCORRETO afirmar.  
 
a)  Para Euclides da Cunha, é possível entender o Brasil a partir das 

categorias de litoral e de sertão. As organizações sociais do tipo 
que se encontrava no litoral limitavam-se a copiar as formas 
europeias, destinando o País à submissão permanente. Por outro 
lado, Euclides afirma que uma nação efetivamente brasileira e 
capaz de realizar um projeto nacional autônomo teria que originar-
se na população sertaneja. Em seu trabalho, o autor destaca o 
sertanejo como o personagem histórico capaz de impulsionar a 
formação da nação autônoma.    

b)  Para Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil pode ser compreendido 
a partir do estudo das suas raízes socioculturais. Ele constrói um 
panorama histórico de nossa estrutura política, econômica e social 
influenciada pelo modelo português. O Brasil de Sérgio Buarque de 
Holanda é um território de desterro do europeu que aqui se constitui 
enquanto homem cordial e organiza-se pelo personalismo, 
patriarcalismo e autoritarismo, porém que precisa se tornar uma 
democracia.    

c)  Para Roberto Da Matta, os vários paradoxos e tensões que 
constituem nossa maneira de ser são um caminho possível para 
entender o Brasil. Tais paradoxos e tensões podem ser vistos no 
fato do brasileiro acreditar ser importante respeitar a lei, por outro 
lado, esse mesmo brasileiro acha lícito recorrer ao famoso 
“jeitinho”.    

d)  Para Gilberto Freire, o Brasil pode ser compreendido a partir de 
uma interpretação histórica da realidade econômica e, em especial, 
do seu subdesenvolvimento, entendidos como fruto de relações 
internacionais.    

e)  Para Raymundo Faoro, o Brasil pode ser compreendido a partir da 
formação do patronato político e do patrimonialismo do Estado 
brasileiro, levando-se em consideração as características da 
colonização portuguesa.    

 

32. No Brasil, ainda são elevados os índices de violência e 
desigualdades de direitos entre homens e mulheres. Alguns 
estudos de gênero defendem a necessidade de analisarmos, 
com mais propriedade, a situação das mulheres e demais 
grupos subalternizados, social e cientificamente. Sobre os 
temas ligados aos estudos de gênero, assinale a afirmativa 
INCORRETA.  
a)  Debater o tema da cidadania das mulheres é também 

analisar um processo que envolve a participação das 
mulheres na esfera pública e no mercado de trabalho, 
marcada por inclusões e exclusões que vêm desde o século 
XVIII.    

b)  No âmbito teórico, os movimentos feministas, ao entrarem 
na academia e ao fazerem crítica às categorias de análise, 
produziram o conceito de gênero.    

c)  Quando se fala em estudos de gênero, se pensa na 
igualdade de direitos entre mulheres e homens, e, em 
alguns casos, em reivindicações por atendimentos 
especiais às mulheres.    

d)  As políticas públicas, consideradas em sua variedade e 
alcance, são um importante instrumento para a 
concretização dos objetivos das mulheres.    

e)  O problema da violência contra a mulher no Brasil foi 
solucionado com a promulgação da Lei Maria da Penha.    

  
33. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na 
história da humanidade, aquelas que aconteceram no século 
XVIII — e que se estenderam no século XIX — só foram 
superadas pelas grandes transformações do final do século 
XX. As mudanças provocadas pela revolução científico-
tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, 
marcaram profundamente a organização social, alterando-a 
por completo, criando novas formas de organização e 
causando modificações culturais duradouras, que perduram 
até os dias atuais.  
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004. 

 
Sobre o surgimento da Sociologia e as mudanças ocorridas na 
modernidade, é correto afirmar:  
a)  A intensificação da economia agrária em larga escala nas 

metrópoles gerou o êxodo para o campo.    
b)  O aparecimento das fábricas e o seu desenvolvimento levou 

ao crescimento das cidades rurais.    
c)  O aumento do trabalho humano nas fábricas ocasionou a 

diminuição da divisão do trabalho.    
d)  A agricultura familiar desse período foi o objeto de estudo 

que fez surgir as ciências sociais.    
e)  A antiga forma de ver o mundo não podia mais solucionar 

os novos problemas sociais.    
  
34. Costuma-se definir comunidade pelas seguintes 
características: 
 
I. Existe um limite territorial, que é percebido pelos membros 

da comunidade, ou seja, onde ela começa e onde acaba. 
II.  A comunidade é, em si, a unidade de observação pessoal 

ou, então, sendo um pouco maior, porém homogênea, 
proporciona uma unidade de observação pessoal 
plenamente representativa do todo. 

III.  As atividades e o estado de espírito são muito semelhantes 
para todas as pessoas de sexo e idade correspondentes; o 
curso de uma geração é semelhante ao da precedente. 

IV.  Ela é autossuficiente, e isso proporciona todas ou a maioria 
das atividades que atendem às necessidades de seus 
membros. 

 
Considerando o anúncio acima, é INCORRETO afirmar que:  
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a)  as comunidades se estabelecem pela associação entre 
seus membros.    

b)  a uniformidade de valores é constante em uma comunidade.    
c) as comunidades estabelecem suas fronteiras culturais.    
d)  grupos de pessoas que vivem próximas geograficamente 

são uma comunidade.    
e)  em uma comunidade existe a reprodução de valores de 

geração para geração.    
  
35. Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 
Kant apresenta uma formulação do imperativo categórico: 
“Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo 
tempo querer que ela se torne lei universal”. 
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 
1980. p. 129 

 
Em relação ao pensamento de Kant, é CORRETO afirmar.  
a)  O propósito do imperativo categórico é o de permitir que o 

indivíduo decida suas ações sem que tenha que se 
preocupar com os demais.    

b)  O imperativo categórico tem por objetivo desfazer o conflito 
entre a providência divina, relacionada à cidade de Deus, e 
o espaço terreno.    

c)  O imperativo categórico vincula a conduta moral a uma 
norma universal.    

d)  Para Kant, não é possível que o indivíduo constitua um fim 
em si mesmo. Por isso mesmo, ele precisa espelhar-se na 
ação dos demais para a sua ação.    

e)  O imperativo categórico corresponde à condição do estado 
de natureza, que é anterior à instituição do Estado civil.    

  
36. “Será preciso ter saudade do tempo em que os filósofos 
eram ao mesmo tempo cientistas? Seria ingenuidade. Se hoje 
os cientistas não têm mais necessidade dos filósofos nem, 
sobretudo, de se fazer filósofos, é na medida em que seus 
métodos estão em ordem, seus conceitos são universalmente 
admitidos e as querelas científicas rareiam. Que apareçam 
contradições (…), que nasçam controvérsias (…), e bem 
depressa o cientista volta a tornar-se filósofo.” 
 
Gérard Lebrun, O papel do espaço na elaboração do pensamento kantiano. 

 
Dentre as diversas formas de se caracterizar a relação entre o 
saber científico e o filosófico elencadas abaixo, indique a que 
NÃO se coaduna com a apresentada no trecho acima.  
 
a)  A filosofia esteve presente nas formulações pioneiras que 

conferiram estabilidade a diversos campos da investigação 
científica.    

b)  A filosofia e a ciência se separam desde a Revolução 
Científica, mas isso não quer dizer que sejam atividades 
estanques, sem relação alguma.    

c)  A partir do instante em que os cientistas se tornam 
confiantes em seus métodos e conceitos, a reflexão 
filosófica acerca desse domínio deixa de lhes interessar.    

d)  Os problemas filosóficos associados às ciências têm maior 
interesse quanto menor for a segurança dos cientistas em 
suas descrições da realidade.    

e)  As contradições e controvérsias na ciência são o resultado 
de reflexões tipicamente filosóficas, conduzidas seja por 
filósofos, seja por cientistas que se fazem filósofos.    

  
 
 
 
 
 

37. “A excelência moral, então, é uma disposição da alma 
relacionada com a escolha de ações e emoções, disposição 
esta consistente num meio-termo (o meio-termo relativo a nós) 
determinado pela razão (a razão graças à qual um homem 
dotado de discernimento o determinaria)”. Aristóteles 

 
Sobre o pensamento ético de Aristóteles e o texto acima, 
seguem as seguintes afirmativas: 
 
I.  A virtude é uma paixão consistente num meio-termo entre 

dois extremos. 
II.  A ação virtuosa, por estar relacionada com a escolha, é 

praticada de modo involuntário e inconsciente. 
III.  A virtude é uma disposição da alma relacionada com 

escolha e discernimento. 
IV.  A virtude é um meio-termo absoluto, determinado pela 

razão. 
V.  A virtude é um extremo determinado pela razão e pelas 

paixões de um homem dotado de discernimento. 
 
Das afirmativas feitas acima  
a) somente a afirmação I está correta.    
b) somente a afirmação III está correta.    
c) as afirmações II e III estão corretas.    
d) as afirmações III e IV estão corretas.    
e) as afirmações IV e V estão corretas.    
  
38. Sobre Conhecimento em Filosofia, analise estas 
afirmativas e marque com V as verdadeiras e, com F, as falsas. 
 
(     )  A dúvida metódica é construção do materialismo. 
(     )  O empirismo enfatiza o papel da razão na busca da 

verdade. 
(     )  Para evitar o erro, a questão do método tornou-se 

fundamental na filosofia moderna. 
(     )  A confiança no poder da razão levada às últimas 

consequências é característica da pós-modernidade. 
(     )  Descartes estabelece como regras, na busca da 

verdade, a evidência, a análise, a ordem e a 
enumeração. 

 
A partir da análise dessas afirmativas, a alternativa que indica 
a sequência correta, de cima para baixo, é a  
a) V V V F F    
b) F F F V V    
c) F F V F V    
d) V V F F F    
e) F V V V F    
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39. "Advento da Polis, nascimento da filosofia: entre as duas 
ordens de fenômenos os vínculos são 
demasiado estreitos para que o pensamento racional não 
apareça, em suas origens, solidário das estruturas sociais e 
mentais próprias da cidade grega. Assim recolocada na 
história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação 
absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando, na jovem 
ciência dos jônios, a razão intemporal que veio encarnar-se no 
Tempo. A escola de Mileto não viu nascer a Razão; ela 
construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade". 
Jean Pierre Vernant. 

 
Sobre a Filosofia seguem as seguintes afirmações: 
 
I.  Ela foi revelada pela deusa Razão a Tales de Mileto quando 

este afirmou que o princípio de tudo é a água. 
II.  Ela foi inventada pelos gregos e decorre do advento da 

Polis, a cidade organizada por leis e instituições que, por 
meio delas, eliminou todo tipo de disputa. 

III.  Ela rejeita o sobrenatural, a interferência de agentes 
divinos na explicação dos fenômenos; problematiza, 
discute e põe em questão até mesmo as teorias racionais 
elaboradas com rigor filosófico. 

IV.  Surgiu no século VI a.C. nas colônias gregas da Magna 
Grécia e da Jônia, apenas no século seguinte deslocou-se 
para Atenas. 

V.  Ocupa-se com os princípios, as causas e condições do 
conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro; põe 
em questão e problematiza valores morais, políticos, 
religiosos, artísticos e culturais. 

 
Das afirmações feitas acima  
a) I, III e V são corretas.    
b) I e II são incorretas.    
c) II, IV e V são corretas.    
d) todas são corretas.    
e) todas são incorretas.    
  
40. Assinale a alternativa correta.  
Para David Hume (1711-1776),  
a)  a alma é como uma tábula rasa (uma tábua onde não há 

inscrições), ou seja, o conhecimento só começa depois da 
experiência sensível.    

b)  o que nos faz ultrapassar o dado e afirmar mais do que pode 
ser alcançado pela experiência é o hábito criado através da 
observação de casos semelhantes.    

c)  “saber é poder”, ou seja, o conhecimento não é 
contemplativo e desinteressado, mas sim um saber 
instrumental, direcionado para a utilidade da ciência para a 
vida.    

d) as ideias claras e distintas são ideias inatas, não derivam do 
particular, mas já se encontram no espírito. Por isso, não 
estão sujeitas ao erro, pois vêm da razão, isto é, são 
independentes das ideias que vêm “de fora”, formadas pela 
ação dos sentidos.    

e)  o positivismo corresponde à maturidade do espírito 
humano. O reino da ciência é o reino da necessidade. No 
mundo da necessidade, não há lugar para a liberdade.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

41. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que 
contém todas as corretas. 
 

I. No triângulo da figura, o segmento BP  é bissetriz do ângulo 

B.  Então, o valor de x  é um número inteiro. 

 
 
II. Um quadrado está inscrito num triângulo retângulo cujos 

catetos medem 6 cm  e 8 cm,  conforme a figura. A medida 

da área do quadrado é 
2576 49 cm .  

 
 
III. Se uma reta no espaço é paralela a dois planos 

simultaneamente, então esses planos são paralelos. 
IV. Se um triângulo equilátero está inscrito numa circunferência 

cujo raio mede 2 cm,  então sua área mede 
23 3 cm .   

a) I - III     
b) I - II - III     
c) II - III - IV     
d) II - IV    
e) I - II 
  

42. Em um triângulo retângulo ABC  são construídos três 

triângulos equiláteros, conforme a figura. 
 

 
 
Com base na informação e na figura, analise as proposições.  
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I. A soma das áreas dos triângulos ACD  e ABE  é igual à 

área do triângulo CBF.   

II. Se a área do triângulo ABC é 
26 cm  e a altura do triângulo 

CBF  é 30 cm,  então o perímetro do triângulo ABC é 

2 (4 10) cm. +   

III. Se o triângulo ABC  for isósceles, então a soma dos 

comprimentos dos segmentos BE  e BF  é igual ao 

comprimento do segmento DE.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.     
b) Somente a afirmativa I é verdadeira.     
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.     
d) Somente a afirmativa II é verdadeira.     
e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.     
  
43. Considere as afirmações abaixo:  
 
I. se três pontos são colineares, então eles são coplanares;  
II. se uma reta tem um ponto sobre um plano, então ela está 

contida nesse plano;  
III. se quatro pontos são não coplanares, então eles 

determinam 6 (seis) planos;  
IV. duas retas não paralelas determinam um plano;  
V. se dois planos distintos têm um ponto em comum, então a 

sua interseção é uma reta.  
 
Entre essas afirmações:   
a) apenas uma é verdadeira;     
b) apenas duas são verdadeiras;    
c) apenas três são verdadeiras;     
d) apenas quatro são verdadeiras;     
e) todas são verdadeiras.     
  

44. Dados os pontos A( 1, 2)−  e B(0, 4),  pertencentes a um 

sistema de eixos ortogonais num plano, podemos afirmar que: 
 

I. A distância entre esses pontos é 5.  

II. A equação da reta que passa por esses pontos é 

2x y 4.− = −  

III. A equação da circunferência que tem centro em A  e passa 

por B  é 
2 2(x 1) (y 2) 5.+ + − =  

 
Das afirmativas anteriores, é(são) verdadeira(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.     
c) apenas III.     
d) I e II.     
e) II e III.     
  

45. A função f(x) ax b= +  é estritamente decrescente. Sabe-

se que f(a) 2b=  e f(b) 2a.=  O valor de f(3)  é:  

a) 2     

b) 4     

c) 2−     

d) 0     

e) 1−     
  
 

46. O vazamento ocorrido em função de uma rachadura na 
estrutura da barragem de Campos Novos precisa ser 
estancado. Para consertá-la, os técnicos verificaram que o 
lago da barragem precisa ser esvaziado e estimaram que, 
quando da constatação da rachadura, a capacidade C de água 
no lago, em milhões de metros cúbicos, poderia ser calculada 

por 
2C(t) 2t 12t 110,= − − +  onde t  é o tempo em horas. 

 
Com base no texto, analise as afirmações: 
 
l.  A quantidade de água restante no lago, 4 horas depois de 

iniciado o vazamento, é de 30 milhões de metros cúbicos. 
II. A capacidade desse lago, sabendo que estava 

completamente cheio no momento em que começou o 
vazamento, é de 110 milhões de metros cúbicos. 

III.  Os técnicos só poderão iniciar o conserto da rachadura 
quando o lago estiver vazio, isto é, 5 horas depois do início 
do vazamento. 

IV.  Depois de 3 horas de vazamento, o lago está com 50% de 
sua capacidade inicial. 

 
Todas as afirmações corretas estão em:  
a) I - II - III    
b) I - III - IV    
c) III - IV    
d) I - II - III - IV    
e) I - II 
  
47. Em um experimento no laboratório de pesquisa, observou-
se que o número de bactérias de uma determinada cultura, sob 

certas condições, evolui conforme a função 
t 1B(t) 10 3 ,−=   

em que B(t)  expressa a quantidade de bactérias e t  

representa o tempo em horas. Para atingir uma cultura de 810  

bactérias, após o início do experimento, o tempo decorrido, em 
horas, corresponde a:  

a) 1.     

b) 2.     

c) 3.     

d) 4.     

e) 5.     

  

48. Determine o perímetro do triângulo ABD,  em cm,  

representado na figura abaixo: 
 

 
 

a) 5 3 5+     

b) 5(2 2)( 3 1)+ +     

c) 20 4 5+     

d) 45     

e) 50     
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49.  Considere a função f: N* → N, definida por:  
 

3n 1, se n é ímpar

f(n) n
, se n é par

2

+


= 



 

 
Na conjectura conhecida como problema de Collatz (1910 – 

1990), se uma pessoa aplicar a função f  sobre qualquer 
número natural não nulo e repetir sobre cada resultado obtido, 

em algum momento chegará a 1 como resultado.  

Considere, agora, a sequência numérica 1 2 3 n(a , a , a , , a ),  

definida por: 1a 12=  e n n 1a f(a ).−=   

 
Em relação a essa sequência, analise as afirmativas 
seguintes:  
 

I. A soma de seus quatro primeiros termos é igual a 43.   

II. O seu décimo termo é igual a 1.   
III. É uma sequência crescente.  

IV. A subsequência finita 6 7 8 9 10(a , a , a , a , a )  cujos termos 

ordenados são da sequência n(a )  é uma progressão 

geométrica de razão 0,5.  

 
Estão CORRETAS apenas   
a) I, III e IV.     
b) I e IV.     
c) II e III.     
d) II e IV.     
e) II, III e IV.     
  

50. Dada a matriz 
3

B
4

 
=  

− 
 e sabendo que a matriz 

1 2 1
A

5 3

− − 
=  
 

 é a matriz inversa da matriz A,  podemos 

concluir que a matriz X,  que satisfaz a equação matricial 

AX B,=  tem como soma de seus elementos o número  

a) 14     

b) 13     

c) 15     

d) 12     

e) 16     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. As especificações de um chuveiro elétrico de uso 
doméstico são 220 V - 2800 W - 5400 W. As potências 
nominais especificadas são alcançadas com a chave de 
controle de temperatura na posição verão ou inverno. Baseado 
nessas informações, analise as afirmativas abaixo. 
 
I.  o disjuntor recomendado para o uso do chuveiro em 

condições de potência máxima deve ser de 30 A.  
II. a resistência elétrica do chuveiro com a chave na posição 

inverno é de aproximadamente 9 Ω.  
III. com a chave na posição verão, a resistência elétrica do 

chuveiro diminui, fazendo a água ficar um pouco mais fria. 
 
Analise a opção correta.  
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.    
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.    
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira.    
d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.    
e) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.    
  

52. Um rapaz colocou no congelador um saco plástico com 1  litro 
de água. Após certo tempo, retirou o saco com a água congelada 
e colocou sobre a mesa. Considere o fluxo médio de calor entre a 
água e o ambiente de 500 cal/s na pressão de 1 atm e que após 
225 s a água chegou ao equilíbrio térmico com o ambiente, que 
tinha uma temperatura de 30 ⁰C.  
 
Dados: cgelo = 0,5 cal/g.⁰C, cliq = 1 cal/g.⁰C e Lfusão = 80 cal/g. 
 
Com base no exposto, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     )  A água congelada demora 160 s para fundir. 
(     )  A água congelada estava, inicialmente quando colocada 

na mesa, com temperatura de 0 ⁰C.  
(     )  O calor total recebido pela água em 225  segundos foi 

de 112,5.103 cal.  
(     )  O calor recebido pela água líquida para aquecer até 30 

⁰C é 30.000 cal.  
 
A sequência correta é:  
a) V - F - V - V    
b) V - F - V - F    
c) F - F - V - F    
d) F - V - V - V    
e) F - F - F - V 
  
53. A refração é um fenômeno da ondulatória que ocorre com 
todos os tipos de onda. No caso específico da luz, afirma-se 
que: 
 
I.  Este fenômeno só ocorre quando um raio de luz, 

atravessando a superfície de separação entre dois meios 
ópticos, sofre desvio de seu trajeto original. 

II.  Quanto mais refringente for um meio óptico, maior será a 
velocidade da luz em seu interior. 

III. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal, tomada no 
ponto de incidência do raio de luz na superfície de 
separação entre dois meios ópticos, estão contidos no 
mesmo plano. 

 
É correto o afirmado em:  
a) I, apenas.    
b) III, apenas.    
c) I e II, apenas.    
d) II e III, apenas.    
e) I, II e III.    
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54. Um Professor de Física utiliza uma mola, de constante 
elástica k e comprimento L (quando não distendida), para 
demonstrar em sala de aula o movimento harmônico simples 
(MHS). A mola, presa ao teto da sala, pende verticalmente. Um 
corpo de massa m é preso à extremidade livre da mola e 
subitamente largado. 
Desprezando todas as forças dissipativas, admitindo que a 
mola tem massa desprezível e que a gravidade terrestre é g, 
analise as afirmações a seguir: 
 
(g = 10 m/s2) 
 

I. O período do MHS obtido é T = 2π ( )L / g . 

II. O corpo não realiza MHS devido à gravidade. 
III. A nova posição de equilíbrio está deslocada de ∆L = mg/k. 
IV. A energia mecânica total do corpo, no movimento vertical, 

é igual à soma das suas energias cinética, potencial 
elástica e potencial gravitacional. 

 
Estão corretas apenas:   
a)  I e II    
b)  I e III    
c)  I e IV    
d)  II e III    
e)  III e IV    
  
55. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao 
colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as 
distâncias até o colégio, em função do tempo, em certo dia. 
 

 
 
Com base no gráfico, considere as seguintes afirmações. 
 
I. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que 

a desenvolvida por Paulo. 
II. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. 
III. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, 

durante seus percursos. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
 
 
 
 
 

56. A equação química dada abaixo se refere à combustão 
completa de um componente do gás de cozinha: 
 
2 C4H10(g) + 13 O2 → 8 CO2(g) + 10 H2O(g) 
 
Em relação a essa equação, analise as seguintes afirmativas: 
 
I. O C4H10 é uma substância inorgânica altamente inflamável. 
II. A quantidade em massa de oxigênio requerida é inferior à 

massa de C4H10. 
III. Se a massa de oxigênio for inferior a 200g na queima de 1 

mol de C4H10, a reação não ocorrerá conforme descrita na 
equação acima, sendo provável a formação de CO. 

IV. A massa de CO2 produzida na combustão completa de 2 
mols de C4H10 é inferior à massa de oxigênio consumida na 
reação. 

 
De acordo com essa análise, estão CORRETAS as afirmativas  
a) I e III.    
b) III e IV.    
c) II e IV.    
d) I e II.   
e) II e III.  
  
57. O rótulo de uma garrafa de água mineral apresenta a 
seguinte descrição: 
 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA PROVÁVEL (mg/L): bicarbonato de 
bário = 0,38; bicarbonato de estrôncio = 0,03; bicarbonato de 
cálcio = 66,33; bicarbonato de magnésio = 50,18; bicarbonato 
de potássio = 2,05; bicarbonato de sódio = 3,04; nitrato de 
sódio = 0,82; cloreto de sódio = 0,35.  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: pH medido a 25 ⁰C 
= 7,8; temperatura da água na fonte = 18 ⁰C; condutividade 
elétrica a 25 ⁰C = 1,45.10-4 mhos/cm; resíduo de evaporação a 
180 ⁰C = 85,00 mg/L; radioatividade na fonte a 20⁰C e 760 
mmHg = 15,64 maches.  
 
A respeito da água mineral citada, de sua composição e 
características, são feitas as seguintes afirmativas: 
 
I. esta água apresenta caráter básico nas condições citadas. 
II. a água mineral citada pode ser classificada como uma 

solução, em razão da presença de substâncias dissolvidas. 
III. todas as substâncias químicas presentes na composição 

provável apresentada são da função inorgânica Sal. 
 
Das afirmativas feitas estão corretas:  
a) apenas II.    
b) apenas I e II.    
c) apenas I e III.    
d) apenas II e III.    
e) todas.    
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58. A benzocaína, cuja fórmula estrutural está representada a 
seguir, é um anestésico local, usado como calmante para 
dores, que atua bloqueando a condução de impulsos nervosos 
e diminuindo a permeabilidade da membrana neuronal ao 
iodeto de sódio. 
 

 
 

De acordo com a fórmula estrutural dada, considere as 
afirmações I, II, III e IV. 
 
I.  O etanol é um dos reagentes utilizados para a obtenção da 

benzocaína. 
II.  A hidrólise ácida da benzocaína produz o ácido p-

aminobenzoico. 
III.  A benzocaína possui os grupos funcionais cetona, éter e 

amina aromática. 
IV.  A benzocaína apresenta caráter básico e fórmula molecular 

C9H13NO2.  
 
São verdadeiras, somente, as afirmações  
a) I, II e III.    
b) II e IV.    
c) I e II.    
d) II, III e IV.    
e) I e III.    
 
59. As plantas sintetizam a estrutura de poliisopreno das 
borrachas naturais usando o pirofosfato de 3-metil-3-butenila. 
Muitos outros produtos naturais são derivados desse 
composto, incluindo os terpenos. O sesquiterpeno farnesol é 
uma das substâncias mais comuns do reino vegetal e é um 
precursor biossintético da estrutura de esteroides. 
 
 

 
 
 
Sobre o composto orgânico farnesol, considere as seguintes 
afirmativas: 
1.  A estrutura do farnesol apresenta seis átomos de carbono 

sp2. 
2.  O produto de oxidação do farnesol é uma cetona. 
3.  O farnesol é um álcool insaturado. 
4.  O composto farnesol apresenta cadeia ramificada. 
5.  A cadeia hidrocarbônica do farnesol apresenta três 

ligações duplas na configuração trans. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.    
e) Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras.    
  
 

60. Em uma seleção realizada por uma indústria, para 
chegarem à etapa final, os candidatos deveriam elaborar 
quatro afirmativas sobre o gráfico apresentado a seguir e 
acertar, pelo menos, três delas. 
 

 
 
Um dos candidatos construiu as seguintes afirmações: 
 
I. A reação pode ser catalisada, com formação do complexo 

ativado, quando se atinge a energia de 320 kJ.  
II. O valor da quantidade de energia E3 determina a variação 

de entalpia (∆H) da reação, que é de - 52 kJ.  
III. A reação é endotérmica, pois ocorre mediante aumento de 

energia no sistema. 
IV. A energia denominada no gráfico de E2 é chamada de 

energia de ativação que, para essa reação, é de 182 kJ.  
 
Quanto à passagem para a etapa final da seleção, esse 
candidato foi  
a) aprovado, pois acertou as afirmações I, II e IV.    
b) aprovado, pois acertou as afirmações II, III e IV.    
c) reprovado, pois acertou, apenas, a afirmação II.    
d) reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações I e III.    
e) reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações II e IV.    
 
 


