
 

Florianópolis – Setembro/2018 
 

A G E M 
Avaliação Geração do Ensino Médio - 2ª série 

   INSTRUÇÕES 

 
1. Leia com atenção toda a prova antes de respondê-la. 

2. Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da 

sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

3. Não será entregue outro cartão-resposta (gabarito), exceto conforme o citado em item 

anterior. 

4. Use somente caneta esferográfica na cor preta ou azul. 

5. Não será permitido portar qualquer aparelho eletrônico (telefone celular, smartphones, ipod, 

pen drive, mp3, calculadora ou similares). 

6. Será considerada incorreta: 

a) a alternativa que contiver emendas e/ou rasuras, ainda que legível, no  cartão-resposta (gabarito); 

b) a questão que contiver mais de duas opções assinaladas; 

c) a questão que não estiver assinalada no cartão-resposta (gabarito). 

   AO TÉRMINO DA PROVA 

 
1. O candidato somente poderá retirar-se do local da prova após 1h30min do início da mesma. 

2. O candidato, ao encerrar a prova, entregará ao fiscal, o cartão-resposta (gabarito) definitivo 

assinado e datado, e o caderno de questões. 

3. O candidato poderá levar consigo o cartão-resposta (gabarito) rascunho. 
 

TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 4 (quatro) horas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA BRASILEIRA 
1ª QUESTÃO 
Leia o texto para responder à questão a seguir. 
 

Pai contra mãe 
 

A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns 
aparelhos senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a 
máscara de folha-de-flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha 
só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, 
perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede, e aí 
ficavam dois pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e 
humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na 
porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras.  

O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à 
direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo 
que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado.  

Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia 
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida; 
havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade 
moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto. [...]  

Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, 
com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de 
gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha promessa: "gratificar-se-á generosamente", -- ou "receberá uma boa 
gratificação". [...] Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoutasse. [...] Ora, pegar escravos fugidios era 
um ofício do tempo. Não seria nobre, mas, por ser instrumento da força com que se mantêm a lei e a propriedade, trazia 
esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras.  
 

ASSIS, Machado de. Pai contra mãe. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000245.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2017.  
 

O texto é o início do conto “Pai contra Mãe”, de Machado de Assis. Nesse trecho, o autor   
 

a) condena a atitude dos senhores de escravos em publicarem anúncios para resgatar seus negros, o que se nota em 
“Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os 
sinais do fugido” (4º parágrafo).     
b) argumenta contra a escravidão e contra o preconceito racial, como fica claro no trecho “Sucedia ocasionalmente 
apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada” (3º parágrafo).    
c) posiciona-se a favor da escravidão, como se pode perceber em “Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e 
humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel” (1º parágrafo).     
d) repudia os castigos aplicados aos escravos, conforme o trecho “O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. 
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás 
com chave” (2º parágrafo).     
e) descreve a escravidão como uma organização econômico-social, tal como se percebe no trecho “A escravidão levou 
consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais” (1º parágrafo).     
  

Leia o texto abaixo e responda às questões 2 e 3. 
 

Pra mim brincar 
 

 Não há nada mais gostoso do que o mim sujeito de verbo no infinitivo. Pra mim brincar. As cariocas que não 
sabem gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática. 
 – As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e miúde. 
 

BANDEIRA, Manuel. Seleta em prosa e verso. Org: Emanuel de Moraes. 4ª ed. 
Rio de Janeiro, José Olympio, 1986. p. 19.  

 

2ª QUESTÃO 
No texto, o poeta Manuel Bandeira faz uma recomendação em relação ao emprego do pronome oblíquo tônico mim, 
como se verifica no trecho “[...]Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática.”. 
 

Diante disso, pode-se inferir que a sua crítica se centra em: 
  

a) combater a imposição gramatical. 
b) desrespeitar as normas gramaticais do português padrão.    
c) desconsiderar as variantes linguísticas presentes no Brasil.    
d) deslegitimar a norma padrão da língua portuguesa brasileira.    
e) ironizar as cariocas que não sabem gramática.    
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3ª QUESTÃO 
As palavras quiçá, alhures e miúde, morfologicamente, pertencem à classe gramatical de:  
 
a) Verbo.    
b) Substantivo.    
c) Adjetivo.    
d) Conjunção.    
e) Advérbio.    
 
4ª QUESTÃO 
Leia o texto a seguir para responder à questão 
 

Fiquei prostrado. 1E contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o 

problema da vida e da morte me oprimira o cérebro; nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do Inexplicável; 
2faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem... 

3Para lhes dizer a verdade toda, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro, que achei em Modena, e que se 

distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros; por mais demorada que fosse a operação do 

toucado, não enfadava nunca; 4ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um 

sabor... Não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma; mas eu 

decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim: embolsei três versos de Virgílio, dois 

de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e 

a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação... 
5Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirto que a 

franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças 

obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações 

que faz à consciência; e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si 

mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. 

 
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

São Paulo: Objetiva, 2001. p. 70-71.  

 
O texto em destaque é um fragmento da famosa obra realista de Machado de Assis, intitulada Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. O narrador-personagem é um defunto que foi um homem rico e solteiro em vida e resolve narrar a sua 

própria história depois de morto, emitindo opiniões sem se preocupar com o julgamento que os vivos poderiam dele 

fazer. 

 
A leitura do fragmento transcrito da obra permite afirmar que o sujeito narrador descreve características de sua 
personalidade, revelando,  
 
a) com desconforto, a sua incapacidade de ser vulgar e de repetir posturas e ideologias com as quais não concordava.    

b) sem melindres, a insipiência de seus conhecimentos e opiniões, sempre reproduzidas de outra pessoa também tão 

superficial quanto ele.    

c) sem ressalvas, seus valores aristocráticos e sua habilidade para tratar sobre qualquer tema, devido à sua formação 

sólida e humanista.    

d) de forma vaidosa, tudo que aprendeu durante a sua formação e que nunca pode colocar em prática por falta de 

interlocutores à sua altura.    

e) de modo surpreendente, a sua crítica em relação a pessoas que exageravam em questionamentos e opiniões sobre 

tudo, mesmo quando não dominavam o assunto.    

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 5 e 6. 
  

Articulista da Forbes ironiza o status que o brasileiro dá para o automóvel 
 

Até a americana revista Forbes anda rindo da obsessão do brasileiro em encarar o automóvel como símbolo de 

status. No último sábado, o blog do colaborador Kenneth Rapoza, especialista nos chamados Bric´s (Brasil, Rússia, Índia 

e China), trouxe um artigo intitulado “O Jeep Grand Cherokee de ridículos 80 mil dólares do Brasil”. A tese do artigo: os 

brasileiros confundem qualidade com preço alto e se dispõem a pagar 189 mil reais (89.500 dólares) por um carro desses 

que, nos Estados Unidos, é só mais um carro comum. Por esse preço, ironiza Rapoza, “seria possível comprar três Grand 

Cherokees se esses brasileiros vivessem em Miami junto de seus amigos.” 
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O articulista lembra que a Chrysler lançará o Dodge Durango SUV, que nos Estados Unidos custa 54 mil reais, no 

Salão do Automóvel de São Paulo por 190 mil reais. “Um professor de escola primária do Bronx pode comprar um 

Durango. Ok, não um zero quilômetro, mas um de dois ou três anos, absolutamente bem conservado”, exemplifica, para 

mostrar que o carro supostamente não vale o quanto custa no País. 

O autor salienta que o alto custo ocorre por conta da taxação de 50% em produtos importados e da ingenuidade 

do consumidor que acredita que um Cherokee tem o mesmo valor que um BMW X5 só porque tem o mesmo preço. 

“Desculpem, ‘Brazukas’, mas não há nenhum status em um Toyota Corolla, Honda Civic, Jeep Grand ou Dodge Durango. 

Não sejam enganados pelo preço de etiqueta. Vocês definitivamente estão sendo roubados.” 

E conclui o artigo: “Pensando dessa maneira, imagine que um amigo americano contasse que acabou de comprar 

um par de Havaianas de 150 dólares. Você diria que ele pagou demais. É claro que esses chinelos são sexy e chic, mas 

não valem 150 dólares. Quando o assunto é carro e seu status no Brasil, as camadas mais altas estão servindo Pitu e 51 

em suas caipirinhas e pensando que é bebida de alta qualidade.” 

 
Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/articulista-da-forbes-ironiza-o-status-que-o-brasileiro-da-para-oautomovel. (Adaptado). 

 
5ª QUESTÃO 
Também sobre as estratégias utilizadas na construção e organização do texto, analise as proposições a seguir. 
 
I. A intertextualidade explícita é recurso fundamental na construção do texto, o qual cita, do início ao fim, um artigo 

publicado na revista Forbes. 

II. O uso de aspas é recorrente no texto, a fim de ironizar o ponto de vista defendido no artigo da revista Forbes. 

III. A tese defendida no artigo da revista Forbes é sustentada no texto pela apresentação de vários argumentos, dos 

quais muitos são diferentes dos que se encontravam no artigo. 

IV. O fato de o automóvel ser símbolo de status no Brasil é evocado, logo no início do texto, como conhecimento prévio e 

aparentemente consensual. 

V. Por constituir um resumo de um texto prévio, não se pode dizer qual o posicionamento do texto em relação ao tema 

que aborda. 

 
Estão CORRETAS, apenas,  
 
a) I e II.    

b) I e IV.    

c) II e V.    

d) III e IV.    

e) I, III e V.    

   
6ª QUESTÃO 
Ao longo do texto, relações semânticas e coesivas são construídas por diferentes tipos de expressões conectivas e 
sequenciadoras. Sobre esse aspecto, analise as proposições a seguir. 
 
I. A preposição “Até” (1º parágrafo) sugere exclusividade no que tange ao posicionamento da revista Forbes sobre o 

status do automóvel para o brasileiro. 

II. A preposição “para” (2º parágrafo) introduz o propósito, a finalidade do exemplo trazido pelo articulista Kenneth 

Rapoza. 

III. A expressão “só porque” (3º parágrafo) estabelece uma relação de causa e consequência entre as partes do texto 

que conecta. 

IV. A conjunção “mas” (3º parágrafo) explicita uma oposição a um fato do senso comum brasileiro, ironicamente 

desacreditado pelo articulista da Forbes. 

V. Embora resida na conjunção “Quando” (4º parágrafo) um sentido temporal, nesse contexto, a relação configurada é 

espacial, pois se compara o Brasil a outros países. 

 
Estão CORRETAS, apenas,  
 
a) I, II e III.    

b) I, III e IV.    

c) I e V.     

d) II, III e IV.    

e) II, IV e V.    

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/articulista-da-forbes-ironiza-o-status-que-o-brasileiro-da-para-oautomovel
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7ª QUESTÃO 
Leia a tira a seguir para responder à questão. 
 

 
 
Sobre as formas verbais da tira:  
 
a) Em “estou arruinando”, temos um verbo no presente e um verbo no particípio.     

b) Em “estou ficando viciado”, temos um verbo no presente, um verbo no gerúndio e um verbo no particípio.     

c) Em “preciso fazer”, temos um verbo no presente e um verbo no particípio.     

d) Em “preciso de ajuda”, temos um verbo no presente, acompanhado de um verbo no particípio.     

e) Em “dá para achar”, temos dois verbos no presente do indicativo.    

  
8ª QUESTÃO 
Com base no texto a seguir, responda à questão. 

 
Ygor não tinha muito dinheiro pra ir à casa de Marcelle, não poderia pegar duas conduções. Teria que seguir 

uma longa peregrinação, afinal a S... não disponibilizava ônibus praquelas bandas. 

[...] 

Dentro do ônibus, tentava achar um lugar onde pudesse acomodar seus pés tamanho 42 sem pisar nos alheios. 

Riu indignadamente ao ver, num ponto, um abrigo com um anúncio que dizia: 

“CIDADANIA É USAR O TRANSPORTE DE MASSA: DÊ PREFERÊNCIA AO ÔNIBUS”. 

Após um enjoativo fluxo de para e anda, para e anda que durou uma hora e quinze minutos, enfim o ônibus 

seguia sem grandes interrupções, e inclusive já se aproximava do destino de Ygor. 
 

DENISSON, Ari. Contos Periféricos. Maceió: Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2016. p. 31. 

  
O advérbio “indignadamente”, no segundo parágrafo, assinala o modo pelo qual Ygor visualiza a contradição entre o 

anúncio e o estado de coisas que ele vive dentro do ônibus, e revela  

 
a) serenidade.     

b) exaltação.    

c) sossego.     

d) benevolência.     

e) calma.     
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9ª QUESTÃO 
Leia o texto abaixo para responder à questão a seguir. 
 

As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples… Quem me dera saber escrever essas 
histórias… 

Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, com pormenores, uma linda história que um dia inventei... seria a 
mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas… 

Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal, e, de árvore em árvore, como um pintassilgo, desce 
o rio e depois por ele abaixo… 

Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante começava o “planeta 
Marte”. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: «Vou ou não vou?» E foi. O rio fazia um desvio 
grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito 
pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes 
metendo pelos bosques de altas árvores onde havia clareiras macias sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio 
que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. 

Ó que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e 
seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda como uma tigela voltada. 

Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte nem a morte, 
nem as tábuas do destino… Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou, de cansado. E como 
este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali, no alto, nem pinga. Cá por 
baixo, só no rio, e esse que longe estava!... 

Não importa. 
Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio, com as mãos recolhe quanta de água lá 

cabia, volta o mundo atravessar, pelo monte se arrasta, três gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor com sede. Vinte 
vezes cá e lá… 

Mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore deitava sombra no chão. O menino 
adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas, e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. 
Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido. E não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, 
e era quase sol-pôr quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que 
estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o 
do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada… 

 
José Saramago, A Maior Flor do Mundo, 5a edição, Lisboa, Editorial Caminho, 2010  

 

Tendo percorrido vários caminhos, o menino:  
 

a) encontrou, à beira do rio, uma flor murcha.    
b) colheu, no alto da encosta, uma flor perfumada.    
c) plantou, à beira do rio, uma flor especial.    
d) encontrou, à beira do rio, uma flor seca, entre tábuas.    
e) descobriu, no alto da encosta, uma flor ressequida.    
   

10ª QUESTÃO 
Leia o texto a seguir para responder ao que se pede. 
 
Preconceitos fazem parte de uma vida infeliz. É verdade que eles fazem parte da vida na qual há preconceitos de todo 
tipo, sempre desproporcionais em relação às diferenças, à singularidade. Uma vida que se autoquestiona eticamente é 
aquela que tenta entender e superar preconceitos. Em geral, nessa superação, encontramos com a novidade da 
singularidade. É ela, essa condição diferente e única própria de cada pessoa, que devemos respeitar universalmente. Em 
um aspecto profundo é o autoquestionamento ético que, ao nos ajudar a superar preconceitos, nos leva à felicidade.  
 

TIBURI, Márcia. Infelicidades contemporâneas. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: ago. 2017.  
 

Considerando-se os aspectos coesivos que mantêm a progressão temática do texto, é correto afirmar:   
 

a) O conectivo “que”, em “É verdade que eles fazem parte da vida”, dá continuidade às ideias do texto, ao introduzir a 
oração que funciona como sujeito de “É verdade”.     
b) O pronome pessoal “eles”, em “É verdade que eles fazem parte da vida”, faz uma referência catafórica ao termo 
“preconceitos de todo tipo”, prenunciando uma reflexão sobre um viés temático ainda não apresentado e tratado a 
seguir.    
c) O relativo “[n]a qual”, em “fazem parte da vida na qual há preconceitos”, resgata a palavra “parte”, caracterizando-a a 
partir de um aspecto que lhe é inerente.     
d) O demonstrativo “aquela”, em “Uma vida que se autoquestiona eticamente é aquela que tenta entender”, retoma a 
expressão “vida infeliz”, a fim de caracterizá-la como uma prática incessante de autoconhecimento.     
e) O elemento coesivo pronominal “ela”, em “É ela, essa condição diferente e única própria de cada pessoa”, refere-se ao 
vocábulo “superação”, recuperando-o para ressaltar a única condição de uma existência feliz. 
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MATEMÁTICA 
11ª QUESTÃO 
A solução do sistema abaixo é: 
 

x+ 2y+ 4z= 5

5y+ 6z= 2

11z= 22

ì

í
ï

î
ï

 

 

a) S= {(0,1,2)} 

b) S= {(1,2,2)} 

c) S= {(1,-2,2)} 

d) S= {(1,1,-2)} 

e) S= {(1,-2,3)} 

 
12ª QUESTÃO 
Os dados do histórico escolar da disciplina Matemática de um aluno que concluiu o nível médio encontra-se na tabela 
abaixo: 
 

Matemática 1º Av. 2ºAv. 3ºAv. 4ºAv. Av.Final 

1ª série 5,0 6,5 6,0 5,0 7,0 

2ª série 6,5 5,5 6,0 7,0 8,0 

3ª série 7,0 6,5 7,0 8,5 7,5 

 
Com base nesses dados, a média, a mediana e a moda são, respectivamente: 
 
a) 6,6; 7,0 e 8,5 
b) 6,5; 7,0 e 6,6 
c) 6,6; 6,5 e 8,5 
d) 6,6; 6,5 e 7,0 
e) 6,5; 6,6 e 7,0 
 
13ª QUESTÃO 

Sendo M = mij( )  uma matriz de ordem 2, em que mij =
j - x,

i,

ì
í
ï

îï

se

se

i ³ j

i < j
,  pode-se concluir que o valor do 

determinante de M é mínimo, se x for igual a: 
 
a) -2 
b) -1 
c) 1 
d) 2 
e) 3 
 
14ª QUESTÃO 
Em levantamento feito numa sala de aula de um curso do Geração, verificou-se que a média das idades dos 42 alunos 

matriculados era de 20,5 anos. Nesse levantamento foram considerados apenas os anos completos e desconsideradas 

todas as frações (meses, dias etc.). Passadas algumas semanas, a coordenação do curso verificou que um aluno havia 

desistido, e que a média das idades caiu para 20 anos. Como nesse período nenhum dos alunos da turma fez aniversário, 

qual a idade do aluno que desistiu? 

 
a) 41 anos 
b) 25 anos 
c) 29 anos 
d) 33 anos 
e) 37 anos 
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15ª QUESTÃO 
Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de 
lado, conforme a figura. Para 1 tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 tampas pequenas. 
 

 
 
As sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas dessa empresa são doadas, 
respectivamente, a três entidades: I, II e III, para efetuarem reciclagem do material. A partir dessas informações, pode-
se concluir que: 
 
a) a entidade I recebe mais material do que a entidade II; 
b) a entidade I recebe metade do material do que a entidade III; 
c) a entidade II recebe o dobro de material do que a entidade III; 
d) as entidades I e II recebem, juntas, menos material do que a entidade III; 
e) as três entidades recebem iguais quantidades de material. 
 
16ª QUESTÃO 
Maria, Barbara, Julia e Solange foram fazer compras em uma loja onde três itens do vestuário feminino estavam em 
promoção: calças, blusas e cintos. Todos os modelos e tamanhos de cada um desses itens estavam com o mesmo preço. 
Ao final das compras, verificou-se que: 
 
 Maria gastou R$ 100,00 ao comprar três calças, uma blusa e um cinto; 

 Barbara gastou R$ 80,00 ao comprar uma calça, duas blusas e dois cintos; 

 Julia gastou R$ 60,00 ao comprar três blusas e um cinto; 

 Solange comprou apenas uma calça, uma blusa e um cinto. 

 
De acordo com essas informações, é correto afirmar que, nessas compras, Solange gastou: 
 
a) R$ 45,00 
b) R$ 50,00 
c) R$ 52,00 
d) R$ 55,00 
e) R$ 40,00 
 
17ª QUESTÃO 
O gráfico mostra a relação entre o percentual de álcool misturado com gasolina e o rendimento do carro de Cristina, em 
quilômetros por litro. Cristina começou uma viagem com o tanque de 50 litros cheio de uma mistura com 30% de álcool. 
Depois de andar 300 km ela parou em um posto, onde completou o tanque com álcool puro, e continuou a viagem sem 
reabastecer até chegar a seu destino, com o tanque praticamente vazio.  
Aproximadamente quantos quilômetros ela percorreu em toda a 
viagem? 

 
 

a) 800 
b) 900 
c) 1050 
d) 975 
e) 1125 
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18ª QUESTÃO 

Os fatoriais são importantes em análise combinatória. Por exemplo, existem n! caminhos diferentes de arranjar n  

objetos distintos numa sequência. Esses arranjos são chamados permutações simples e o número de permutações é 

dado pelo produto n(n-1)(n-2) ×... ×3×2 ×1 

 

Utilizando essa teoria, o valor de n! na expressão (n+1)!-2n!= 6(n-1)! é: 

 

a) 2. 
b) 6. 
c) 3. 
d) 1. 
e) 24. 
 

19ª QUESTÃO 
Um grupo de pessoas é formado por 5 crianças e 4 adultos, dos quais 3 possuem habilitação para dirigir automóvel. De 
quantos modos distintos pode-se efetuar a lotação de um carro de 5 lugares (2 na frente e 3 atrás) para uma viagem, 
sabendo-se que criança não pode viajar no banco da frente? 
 

a) 540 
b) 630 
c) 720 
d) 1260 
e) 1890 
 

20ª QUESTÃO 
Analise as proposições abaixo. 
 

I. O produto de uma matriz coluna por uma matriz coluna é uma matriz coluna. 
II. Uma matriz identidade elevada ao quadrado é uma matriz identidade. 
III. O produto de uma matriz por sua transposta é a matriz identidade. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa II 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) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 

Formulário: 
 

rnaan ).1(1 
 

 

Pn = n! 

 

Acírculo = p.r 2
 

 

SOHCAHTOA 

 
 

 

FÍSICA 
21ª QUESTÃO 
Um objeto de massa m  e densidade ρ  está em equilíbrio, totalmente imerso dentro de um fluido. 

O empuxo exercido pelo fluido sobre o objeto  
 

a) tem módulo menor que o do peso do objeto, é vertical e para baixo.    
b) tem módulo maior que o do peso do objeto, é vertical e para cima.    
c) é nulo.    
d) depende da profundidade em que o objeto está mergulhado.    
e) tem módulo igual ao do peso do objeto, é vertical e para cima.    
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22ª QUESTÃO 

Em um sistema de vasos comunicantes, são colocados dois líquidos imiscíveis, água com densidade de 31,0 g cm  e óleo 

com densidade de 30,85 g cm .  Após os líquidos atingirem o equilíbrio hidrostático, observa-se, numa das extremidades 

do vaso, um dos líquidos isolados, que fica a 20 cm  acima do nível de separação, conforme pode ser observado na 

figura. 
 

 
 
Determine o valor de x,  em cm,  que corresponde à altura acima do nível de separação e identifique o líquido que atinge 

a altura x.   
 

a) 8,5;  óleo    

b) 8,5;  água    

c) 17,0;  óleo    

d) 17,0;  água 

e) n.d.a.    

   
23ª QUESTÃO 
Analise as seguintes afirmativas sobre fluidos:  
 
I. Um fluido em estado gasoso não exerce força de empuxo sobre um corpo nele mergulhado.  

II. O empuxo sofrido por um corpo em água doce é o mesmo sofrido por esse corpo em água salgada.  

III. A diferença de pressão entre dois pontos de uma mesma vertical, dentro de um líquido, depende da distância que 

separa esses pontos.  

IV. Segundo o princípio de Arquimedes, o acréscimo de pressão exercida num ponto de um líquido se transmite a todos 

os pontos do líquido.  

 
Está correto apenas o que se afirma em:   
 
a) IV.     

b) II.     

c) III.     

d) II e III.     

e) II e IV.     

   
24ª QUESTÃO 
Sobre escalas termométricas, considere as seguintes afirmações: 
 
I. A temperatura normal do corpo humano é 36,5 C.  Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a um valor 

maior do que 100 F.  

II. Na escala Kelvin, todas as temperaturas são representadas por valores positivos. 

III. A temperatura de 0 C  na escala Kelvin corresponde a 300 K.  

 
Está(ão) correta(s) apenas:  
 
a) I.    

b) I e II.    

c) II.    

d) II e III.    

e) III.    
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25ª QUESTÃO 
A figura representa uma transformação termodinâmica da mudança do estado inicial A para o estado final B de uma 
massa de gás ideal e pode ser feita pelo “caminho” I ou pelo “caminho” II.  
 

Uma análise do gráfico, associada aos conhecimentos de termodinámica, permite concluir:   
 

a) A temperatura da massa de gás no estado A é maior do que no estado B.     
b) A variação da energia interna do gás no “caminho” I é maior do que no “caminho” II.     
c) A quantidade de calor trocada pela massa de gás no “caminho” I é igual a 

44,15 10 J.     

d) O trabalho realizado pela massa de gás no “caminho” II tem módulo igual a 
36,0 10 J.      

e) A quantidade de calor trocada pela massa de gás no “caminho” II é da ordem de 
410 J.     

   

26ª QUESTÃO 
É consenso na comunidade científica que o efeito estufa em demasia, causado pela emissão excessiva de 2CO  no 

ambiente, pode contribuir para o aquecimento global. Em Setembro de 2017 o furacão Irma devastou várias regiões no 
hemisfério norte do planeta Terra mantendo por tempo considerável ventos acima de 200 km h.  Se acredita, baseado 

em evidências e dados cada vez mais numerosos, que o aquecimento global também possa corroborar com a frequência 
e intensidade desses fenômenos naturais, já que estes, ocorrem devido ao aquecimento das águas do oceano. Isso 
acaba reforçando a necessidade do controle da quantidade de emissão de gases poluentes. 
 

Sobre as teorias vigentes na física sobre Calorimetria e Termodinâmica analise as proposições a seguir. 
 

I. Para cada grama de gelo a uma temperatura de 273 K  são necessárias aproximadamente 80  calorias, para 

transformá-lo em água a 0 C.  

II. A primeira Lei da Termodinâmica afirma que a energia do universo não se conserva, já que para o bom 
funcionamento de uma máquina térmica, uma parte deve ser dissipada. 
III. A temperatura alta das águas dos oceanos permite que ventos quentes desçam e frios subam como ocorre nas 
correntes de convecção devido à diferença de densidades, permitindo a formação de furacões. 
IV. Se uma mini máquina térmica de laboratório trabalha a temperatura na fonte quente de 473 K  e sua fonte fria está a 

60 C,  o rendimento dessa máquina, sabendo-se que foi projetada para trabalhar pelo ciclo de Carnot, é de 

aproximadamente 29%.  
 

Marque a alternativa que apresenta as CORRETAS:  
 

a) Apenas I e IV.     
b) Apenas II e III.     
c) Apenas III e IV.     
d) Apenas I e III.     
e) Apenas I e II.     
   

27ª QUESTÃO 
Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência, misturando em um recipiente térmico 
300 g  de água a 80 C  com 200 g  de água a 10 C.  
 

Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura, 
em C,  é igual a:  
 

a) 52     

b) 45     

c) 35     

d) 28    

e) n.d.a. 
 
 

Fórmulas: 
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QUÍMICA 
28ª QUESTÃO 
Dentro de um recipiente contendo inicialmente apenas NO2, ocorre o seguinte processo, a temperatura constante: 
 

 
 
As concentrações dos participantes foram acompanhadas com o passar do tempo, tendo sido feito o gráfico abaixo: 
 

 
 
Dentre as afirmações abaixo referentes ao gráfico acima é INCORRETO afirmar: 
 
a) A curva “A” corresponde à variação da concentração molar do NO(g). 
b) O equilíbrio químico tem início a partir de 12 minutos do início da reação. 
c) Decorridos 12 minutos do início da reação, as concentrações molares dos participantes da reação terão concentrações 
molares iguais. 
d) As curvas “A” e “B” correspondem aos produtos da reação. 
e) A variação da concentração molar do NO2(g) é representada pela curva “C”.            
 
29ª QUESTÃO 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), ao realizar uma série de experiências em recipientes fechados, enunciou o 

princípio da conservação da massa, pelo qual a matéria não é criada nem destruída, mas apenas se transforma por meio 

do rearranjo dos átomos que a constituem. Esta descoberta ficou conhecida como a lei de Lavoisier. Numa aula 

experimental de química, um professor, querendo comprovar a lei de Lavoisier, coloca uma porção de lã de aço dentro 

de um copo de béquer. Em seguida, ele determina a massa final (béquer + Fe2O3) do sistema utilizando uma balança de 

precisão, e queima totalmente a amostra num sistema aberto. 

 
Com relação à experiência realizada pelo professor em sala de aula, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) A queima envolve a participação do oxigênio (O2), que é chamado comburente. 

b) A entalpia do sistema óxido de Ferro + dióxido de carbono é menor que a do Fe + oxigênio gasoso. 

c) A massa do sistema diminui, pois o produto formado liberou energia. 

d) O produto formado é um sólido, contendo óxido de ferro em sua composição. 

e) A queima da lã de aço é um exemplo de reação de combustão. 

 
30ª QUESTÃO 
O ozônio é um gás instável e incolor nas condições atmosféricas, com odor característico, mesmo a baixas 

concentrações. É um poderoso agente desinfetante e sua capacidade para desinfetar a água foi descoberta em 1886. 

Nesse processo, a geração de ozônio ocorre pelo princípio da descarga elétrica, que acelera elétrons suficientemente 

para romper as ligações da molécula de oxigênio. Dessa forma, nos aparelhos utilizados para desinfecção da água, 

conhecidos como ozonizadores, ocorre a seguinte transformação: 

 
3 O2(g) + 284 KJ → 2 O3(g) 

 
De acordo com as informações acima, assinale a proposição CORRETA. 
 
a) Um mol de molécula de O3 apresenta três átomos de oxigênio. 

b) Para a formação de 30g de ozônio são necessárias 30g de oxigênio gasoso. 

c) O3 é a forma alotrópica mais estável do elemento oxigênio. 

d) A reação de formação de ozônio é exotérmica. 

e) A entalpia-padrão de formação do ozônio é igual a 284 kJ.mol−1.  
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31ª QUESTÃO 

O gráfico abaixo refere-se à reação representada pela equação N2(g) + 2 O2(g) + 68kJ 2 NO2(g), realizada sob 
pressão e temperatura constantes. 

 
Em relação a essa reação, assinale a proposição CORRETA.  
 

a) Os reagentes N2 e O2 são consumidos com a mesma velocidade. 

b) A reação representada pela curva II é mais rápida do que a representada pela curva I. 

c) A presença de um catalisador aumentará a energia de ativação da reação. 

d) A curva I refere-se à reação catalisada e a curva II refere-se à reação não catalisada. 

e) A reação é exotérmica e a variação de entalpia é 34kJ por mol de NO2 formado. 
 

32ª QUESTÃO 
O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. 
Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas 
temperaturas, conforme a equação química: 
 

 
 

A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de 
combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais:] 
 

 
 

 A variação de entalpia do processo de trimerização, me kcal, para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de: 
 

a) –1.090 
b) –150 
c) –50 
d) +157 
e) +470 
 

33ª QUESTÃO 
Em uma amostra de água do mar dissolve-se um pouco de sacarose. Em relação à consequência deste acréscimo de 
sacarose, são feitas as seguintes afirmações: 
 

I. A pressão de vapor da água diminui. 
II. A condutividade elétrica da solução permanece a mesma. 
III. A temperatura precisará descer mais para que possa começar a solidificação. 
IV. Seu ponto de ebulição diminui. 
 

Das afirmações, estão CORRETAS: 
 

a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas III e IV  
d) Apenas I, III e IV 
e) Todas. 
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34ª QUESTÃO 
Todas os fenômenos abaixo são exotérmicos, exceto: 
 
a) solidificação 
b) combustão. 
c) neutralização. 
d) condensação. 
e) fusão. 
 

 
 

BIOLOGIA 
35ª QUESTÃO 
Os anfíbios constituem um dos grupos de animais com maior número de espécies ameaçadas de extinção. Entre outras 
razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à contaminação por substâncias nocivas e à infecção por fungos. Os 
anfíbios apresentam tal suscetibilidade porque têm  
  
a) hábitos aquáticos, que os tornam suscetíveis a predadores. 
b) pulmões bem desenvolvidos, que acumulam impurezas e fungos. 
c) sangue frio, que diminui a atividade de enzimas hepáticas. 
d) pele úmida e permeável, que possibilita a respiração cutânea. 
e) pele úmida e impermeável, que possibilita a respiração. 
 
36ª QUESTÃO 
O lobo-guará e a onça-pintada, dois exemplares da fauna do cerrado e da Mata Atlântica, respectivamente, estão 
ameaçados de extinção. A seguir, é mostrado um diagrama com as principais categorias taxonômicas às quais pertencem 
os dois animais:  
 

Lobo-guará  cordado - mamífero - carnívoro - canídeo - Chrysocyon - Chrysocyon brachyurus 
 

Onça-pintada  cordado - mamífero - carnívoro - felídeo - Panthera - Panthera onca 
 

De acordo com o diagrama, os animais citados estão próximos, na mesma categoria, até o(a)  
  

a) classe. 
b) filo. 
c) ordem. 
d) família. 
e) gênero.   
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37ª QUESTÃO 
Aves são animais endotérmicos que mantêm a temperatura corporal em torno de 40 ºC. Com relação a esse aspecto da 
fisiologia das aves, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. O isolamento térmico do corpo, em função da cobertura de penas e da camada de gordura subcutânea, contribui para 

a manutenção da temperatura corporal. 

II. As aves não precisam aquecer-se ao sol para manterem sua temperatura. 

III. As aves necessitam de mais alimento, proporcionalmente ao peso do corpo, do que animais ectotérmicos. 

IV. Por serem endotérmicas, as aves são mais evoluídas que animais ectotérmicos como lagartos, serpentes e anfíbios. 

 
É correto o que se afirma em: 
  
a) somente I. 
b) somente I e III. 
c) somente II e III. 
d) somente I, II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
38ª QUESTÃO 
     Desde a Antiguidade, mães usavam peles de animais para carregar os seus bebês no colo. Na contemporaneidade, 

carregar bebês em panos atados ao corpo das mães é uma cultura forte entre as africanas, as indígenas, as orientais e 

as sulamericanas. O avanço da tecnologia e da diversidade de panos e tecidos fez com que o sling também se 

transformasse. Nas décadas de 70 e 80, ele ganhou popularidade nos Estados Unidos e Europa, já adaptado à vida 

moderna e urbana. O uso do sling é estudado por grandes cientistas. O antropólogo Ashley Montagu, por exemplo, 

cunhou o conceito de “gestação extrauterina”, da qual o sling é um grande aliado, em especial nos primeiros meses de 

vida. Já o antropólogo e arqueólogo Timothy Taylor afirma que os slings são uma das maiores invenções tecnológicas da 

pré-história e que contribuem para a vida extrauterina segura dos bebês e para o desenvolvimento de seus cérebros. 

 
Na natureza, a prática de sling pode ser observada entre os mamíferos: 
  
a) Prototérios marsupiais. 
b) Metatérios. 
c) Monotremados. 
d) Eutérios mediolécitos. 
e) Proboscídeos. 
 
39ª QUESTÃO 
As vacinas têm sido grandes aliadas no combate às doenças que antes causavam epidemias. Elas são preparadas a partir 
de microrganismos mortos ou atenuados ou, ainda, de partes específicas extraídas desses microrganismos. A eficiência 
da vacina no controle de epidemias deve-se ao fato de: 
  
a) Serem constituídas por anticorpos que agem rapidamente sobre o agente patogênico, impedindo a disseminação da 

doença. 

b) Serem capazes de permanecerem ativas por longos períodos no organismo das pessoas vacinadas, impedindo a 

disseminação da doença. 

c) Estimularem o sistema imunológico a agir contra o agente infeccioso, favorecendo a memória imunitária. 

d) Estimularem a produção antígenos específicos que irão agir no combate da doença, impedindo sua disseminação.   

e) Impedir a produção de anticorpos específicos que irão agir no combate da doença. 

 
40ª QUESTÃO 
Alguns inseticidas utilizam como alvo a enzima acetilcolinesterase do invertebrado. Mutações pontuais do gene desta 
enzima estão associadas à resistência de insetos a organofosforados e carbamatos. 
(Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 5922-5926, 1994). 
 
A acetilcolinesterase é uma enzima que quebra a acetilcolina, quando esta é liberada: 
  
a) no axônio. 
b) na bainha de mielia. 
c) na fenda sináptica. 
d) no citoplasma dos neurônios 
e) no corpo celular 
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41ª QUESTÃO 
Ao receber o resultado de um hemograma completo, um rapaz observou que a quantidade de leucócitos estava 14.000, 
acima dos padrões de referência (4 a 12 mil células por milímetro cúbico de sangue). 
 

Com base neste resultado, pode-se afirma que o rapaz estava: 
  

a) anêmico. 
b) imunodeprimido. 
c) com inflamação. 
d) com alto volume de sangue. 
e) saudável  
 

HISTÓRIA / ATUALIDADES 
42ª QUESTÃO 
Alguns historiadores analisam que a Revolução Francesa (1789) comportou duas revoluções, ocorridas paralelamente: a 
burguesa e a camponesa. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito de algumas das questões que justificariam essa 
análise sobre a Revolução Francesa. 
 

a) As agitações e turbulências provocadas pela penúria aumentaram a desordem e contribuíram para que o tempo da 
colheita - que sempre fora motivo de preocupação - se tornasse tempo de perigo, naquele momento histórico. 
b) No antigo regime o desemprego e a carestia dos víveres agravaram a mendicância no campo, a partir de 1788, o que 
contribuiu para as chamadas revoltas da fome, que deram corpo à revolução burguesa em curso. 
c) A expressão Grande Medo de 1789 refere-se a um conjunto de revoltas camponesas que marcaram a entrada dos 
camponeses na cena revolucionária. 
d) A Revolução Francesa foi a revolução das luzes (burguesa e aristocrática), que ocorreu totalmente separada da 
revolução popular: esta, um simples episódio no período. 
e) O conflito entre o Terceiro Estado e a aristocracia, sustentado pelo poder real, contribuiu fortemente para dar às 
chamadas revoltas da fome um caráter social. 
 

43ª QUESTÃO 
“Chegou a hora da igualdade passar a foice por todas as cabeças. Portanto, legisladores, vamos colocar o terror na 
ordem do dia.” (Discurso de Robespierre na Convenção) A fala de Robespierre ocorreu num dos períodos mais intensos 
da Revolução Francesa. Esse período caracterizou-se: 
 

a) pela fundação da monarquia constitucional, marcada pelo funcionamento da Assembléia Nacional. 

b) pela organização do Diretório, marcado pela adoção do voto censitário. 

c) pela reação termidoriana, marcada pelo fortalecimento dos setores conservadores. 

d) pela convocação dos Estados Gerais, que pôs fim ao absolutismo francês 

e) pela criação do Comitê de Salvação Pública e a radicalização da revolução. 
  

44ª QUESTÃO 

A famosa frase atribuída a Luis XIV: "O Estado sou eu", define: 
  

a) o absolutismo; 

b) o iluminismo, 

c) o liberalismo; 

d) o patriotismo do rei; 

e) a igualdade democrática. 
 

45ª QUESTÃO 
As revoluções contra o poder absolutista dos reis atravessaram grande parte da história moderna da Europa. Houve, no 
entanto, diferenças entre as revoluções francesa e inglesa. Assinale a alternativa correta. 
 

a) Na França, a oposição ao absolutismo implicou, ao contrário do que ocorreu na Inglaterra, o estabelecimento de um 
regime republicano, mesmo que passageiro. 

b) A revolução inglesa, diferentemente da francesa, reivindicou os direitos do Parlamento contra o arbítrio real, expressos 
por documentos escritos que remontavam à Idade Média. 

c) A revolução inglesa, ao contrário da francesa, contou com o apoio popular na luta contra os reis absolutistas, 
desvinculando-se de disputas entre facções religiosas. 

d) A luta contra o absolutismo na França distinguiu-se do processo que se desenvolveu na Inglaterra pela violência e 
execução do monarca absolutista. 

e) A revolução francesa removeu os obstáculos impostos à economia pelo antigo regime, industrializando o país no 
século XVIII; na Inglaterra, ao contrário, a revolução conteve o crescimento econômico. 
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46ª QUESTÃO 
Durante a Revolução Francesa, a fase anterior ao Diretório, que foi marcada pelos ataques dos exércitos 
contrarrevolucionários e, principalmente, pela forte perseguição política, ficou conhecida como: 
 
a) Assembleia Nacional Constituinte 
b) Consulado 
c) Estados Gerais 
d) Waterloo 
e) Terror 
 

GEOGRAFIA 
47ª QUESTÃO 
 

“No final de 2017, a Turquia continuou a ser o país que 

hospeda o maior número de refugiados no mundo, com 

um aumento de 21% no número da população de 

refugiados, de 2,9 milhões no início do ano para 3,5 

milhões no final. O total da população de refugiados 

hospedada na Turquia é composta por sírios 

(3.424.200), junto com iraquianos (37.300), iranianos 

(8.300) e afegãos (5.600).” 

 
Relatório de Tendências Globais: Migrações Forçadas em 2017. 

ACNUR/ONU 

 

 
 
 
De acordo com o último Relatório da ONU (2017) sobre o fenômeno da migração forçada no mundo, a Turquia é o país 

que mais recebe refugiados no mundo. Sobre a temática de migrações, o contexto turco e os seus desdobramentos no 

espaço geográfico, analise as preposições abaixo: 

 

I. A Turquia recebe grande efetivo de refugiados pois pratica uma política de imigração positiva, ou seja, recebe e assiste 

os refugiados, assegurando o direito a cidadania europeia, uma vez que o país é integrante do bloco econômico europeu.     

II. O trecho do relatório supracitado indica a ocorrência de fatores repulsivos nestes países africanos, como a intolerância 

religiosa e a disputa territorial.   

III. O posicionamento estratégico do território turco faz do país rota de passagem para os principais polos atrativos de 

imigração destes refugiados: os países europeus.     

IV. O Estado Islâmico, uma organização considerada por muitas nações como terrorista, tem contribuído para o aumento 

do número de migrações forçadas nos territórios citados no relatório, já que suas ações têm promovido a desordem 

pública e a violação dos direitos fundamentais nestas áreas. 

 
Assinale a alternativa que contém somente preposições corretas: 
 
a) I e II 
b) II e III 
c) III e IV 
d) I, II e III 
e) II, III e IV 
 
48ª QUESTÃO 

 
 
É NA CORTE, sob a proteção de um crucifixo no plenário, que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir nesta 
quinta-feira se garantir a preservação dos ritos das religiões de matriz africana com uso de animais é constitucional ou 
não.  

 
Disponível em: https://theintercept.com/2018/08/08/abate-religioso-stf/ 
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O título acima faz referência à uma reportagem do Blog The Intercept Brasil sobre a observação de rituais religiosos no 

abate de animais em nosso país. Com base neste contexto, analise as preposições abaixo: 

 
I. O Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo, sendo a Ásia o principal destino desta produção, com 

destaque para os países do Oriente Médio. 

II. Os setores do agronegócio no país possuem grande representação na câmara e no senado federal, conhecidos 

inclusive como “bancada ruralista”, e o abate religioso para fins de comercialização internacional é permitido no país.  

III. No entendimento dos representantes das matrizes religiosas africanas, tanto o abate religioso para fins comerciais, 

quanto o abate religioso como parte de ritual próprio, devem ser igualmente entendidos e garantidos perante a lei. 

IV. Entre as exigências que os países Islâmicos solicitam para consumir nossos produtos é que o abate do animal seja 

feito por um muçulmano que recite dizeres da religião durante o ato, siga estritamente a orientação de um corte 

específico (corte “halal”) e que o animal esteja posicionado para Jerusalém. 

 
Assinale a alternativa que contém somente preposições corretas: 
 
a) I, II e III    

b) II, III e IV     

c) I, III e IV    

d) I, II e IV     

e) I, II, III e IV     

 
49ª QUESTÃO 
Observe a notícia abaixo: 
 
O Brasil nem piorou, nem melhorou no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que mede o progresso dos 

países [...] A posição do país no ranking de 2017, divulgado nessa sexta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (Pnud), não mudou. Além disso, o IDH do país é praticamente o mesmo dos dois anos anteriores. O 

Brasil manteve a posição 79 no ranking do IDH, em uma lista de 189 países. Assim, continua a ser considerado um país 

de IDH alto - as categorias são muito alto, alto, médio e baixo. 

 

Além disso, o relatório destaca que o Brasil tem a nona maior desigualdade de renda do mundo, medida pelo 

___________________. É o país mais desigual do continente americano. No mundo, o pior é a África do Sul, que viveu 

durante quase meio século um regime de segregação racial, o apartheid. 

 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45504461 

 
Com base nos conhecimentos a respeito dos conceitos demográficos, como o IDH, analise as preposições abaixo: 
 
I. A Saúde é analisada por meio do indicador de expectativa de vida, compondo uma das variáveis responsáveis pelo 

calculo do IDH.  

II. Segurança é um dos principais indicadores observados para o calculo do IDH, por meio da analise do indicador de 

homicídios por 100 mil habitantes. 

III. A lacuna presente no texto deve ser substituída pelo Coeficiente ou Índice de Gini. Este indicador, que varia entre 0 e 

1, revela o grau de concentração ou de igualdade de renda. 

IV. A lacuna presente no texto deve ser substituída pelo Índice de Equidade Financeira (IEF). Este indicador, que varia 

entre 0 e 1, revela o grau de concentração ou de igualdade de renda. 

V. Para mensurar o grau de desenvolvimento humano, como é feito na composição do IDH, é necessário observar 

também a Renda média mensal do habitante. 

VI. O tempo de escolarização média, ou seja, a média dos anos que os habitantes permanecem na escola, também é 

observada para a composição do IDH.  

 
Assinale a alternativa que contém somente preposições corretas: 
    
a) II, III e V       

b) I, IV e V     

c) I, II, IV e VI 

d) I, III, V e VI    

e) I, II, IV, V e VI 
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50ª QUESTÃO 
Com base nos conceitos relacionados ao espaço urbano, assinale a alternativa correta: 
 
a) periferias são definidas pelo posicionamento geométrico em relação à região central de uma cidade ou região 
metropolitana.  
b) os cinturões verdes são loteamentos habitacionais com a finalidade residencial inseridos na área rural.     
c) os subúrbios se assemelham das periferias no que tange a carência de infraestrutura básica, como a deficiência no 
saneamento básico. 
d) a conurbação é um fenômeno geográfico que evidencia o adensamento da malha urbana, de maneira que os limites 
municipais se tornam imperceptíveis, dificultando, inclusive, a gerência de serviços públicos essenciais.    
e) os exúrbios são áreas, afastadas do núcleo urbano, inseridas no perímetro rural de munícipios menores, responsáveis 
pelo abastecimento de hortifrutigranjeiros à cidade principal. 
 
51ª QUESTÃO 
Sobre a produção agrícola brasileira, sua organização e dinâmica, assinale a alternativa correta: 
 
a) o agronegócio é fundamental para economia brasileira, afinal é responsável pela maior parte (70%) dos alimentos 
consumidos pelos brasileiros.    
b) a agricultura extensiva, modelo utilizado pelo agronegócio brasileiro, utiliza maquinário e tecnologia de ponta na 
produção, para aumentar a produtividade.    
c) no Brasil, em função da promoção de uma Reforma Agrária, a concentração fundiária tem diminuído ano após ano.    
d) um dos sucessos da agricultura familiar brasileira é o plantio da soja. 
e) coexistem no espaço agrário brasileiro dois modelos de agricultura antagônicos, um monocultor, altamente produtivo, 
voltado para exportação e outro policultor, voltado para subsistência e, com o excedente, abastecendo o mercado 
interno.    
 

INGLÊS 
Text 1 
 

Food companies targeting kids online 
 

Greedy marketing executives have found a new way of selling their products to children - Internet games. The world’s 

junk food makers are trying to sell their burgers, chocolate and soft drinks to children who play games online. A new 

report says more than eighty percent of the world’s food companies are using this sly new method. The report was 

created by America’s Kaiser Family Foundation. It is called “It's Child's Play: Advergaming and the Online Marketing of 

Food to Children”. It is the first major analysis of how food companies advertise to children on the Web. It highlights 

the tactics of companies such as Mars, Hersheys and McDonalds in targeting kids. The report says online ads are more 

effective than TV ads at hooking children. 

Sadly, the report brings a new word into the English vocabulary – the “advergame”. This is a technique to get kids 

hooked while they are having fun online. In addition, many other marketing tactics are used to get kids to spend long 

periods of time online. The food companies fill the games with logos and advertisements. They encourage children to e-

mail their friends about products and brands. They also recommend children join special clubs related to the games. 

Children can increase their chances of winning games by buying the products and typing in special codes found inside the 

packaging. Many people are worried about the role food advertising plays in childhood obesity. 
 

Disponível em <https://breakingnewsenglish.com/0607/060724-advergames-e.html> Acesso em Setembro 2018 

 
52ª QUESTÕES 
Select the proposition(s) which contains (contain) correct definitions or synonyms for the highlighted words as they are 
used in Text 1. 
 
1. Sly – deceitful  
2. Major – official  
4. Highlights – the best parts 
8. Hooked – absorbed  
16. Role – entire 
 
a) 05 
b) 09 
c) 10 
d) 13 
e) 26 
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53ª QUESTÕES 
Mark the question which can be answered by the Text 1. 
 
a) Which companies have been targeted by the ads mentioned? 
b) Who has created America’s Kaiser Family Foundation? 
c) How did the companies advertise to children before the internet? 
d) What have junk food makers done to increase their sales? 
e) What has happened to the players? 
 
54ª QUESTÕES 
O texto alerta sobra a nova estratégia que algumas empresas estão usando para tentar vender seus produtos. De acordo 
com ele: 
 
a) apesar de ser uma minoria a usar esta estratégia, são todas grandes empresas. 
b) os anúncios na web são os mesmos apresentados na TV, porém com melhores resultados. 
c) as empresas de publicidade criaram um novo conceito, ‘advergame’. 
d) não só as crianças são expostas à propaganda, mas também encorajadas a reproduzi-la. 
e) as crianças estão preocupadas com a obesidade, devido a esses anúncios. 
 
TEXT 2 
 

 
 

Disponível em <http://www.weeklystorybook.com/.a/6a0105369e6edf970b01b8d0849714970c-800wi> Acesso em Setembro 2018 

 
55ª QUESTÕES 
Mark the alternative which contains a possible correct sentence, adapted from the 4th frame. 
 
a) It hasn’t snow yet. 
b) It isn’t snowed yet. 
c) It hasn’t snowed yet. 
d) It still haven’t snowed. 
e) It haven’t snowed yet. 
 

ESPANHOL 
56ª QUESTÃO 
En la sentencia “Lo más importante respecto a una incubación es la intención con la que la hacemos”, el término “la” es 
utilizado tres veces. Sobre ese término, se afirma que: 
 
a) hay en la sentencia solamente un “la” de la categoría gramatical artículo y éste es del tipo indeterminante. 
b) en la sentencia, esa palabra pertenece a tres clases de palabras distintas: un artículo; una preposición y un pronombre 
complemento, respectivamente. 
c) los términos “la”, en la frase, son solamente de dos clases de palabras: preposición, preposición y pronombre, 
respectivamente. 
d) en la sentencia, los términos “la”, cuanto a su morfología, son todos artículos deterrninantes femeninos, en el singular. 
e) en la frase, están presentes un artículo en “[…] la intención […]”; un pronombre complemento en “[…] con la que 
[…]” y un pronombre complemento en “[…] la hacemos” respectivamente. 
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57ª QUESTÃO 
Primero fue el viento. Más tarde, como un relámpago, como una lengua de plata en el cielo, fue anunciada en el valle del 

Anáhuac La tormenta que lavaría la sangre1 de la piedra. Fue mucho después de la ofrenda3que anocheció y se 

escucharon atronadoras descargas; pronto apareció en el cielo una serpiente plateada que se vio con la misma fuerza en 

muy distintos sitios. Enseguida empezó a llover4 de una manera pocas veces vista. Llovió toda la noche y a lo largo del 

día siguiente. Durante tres días no cesó de llover. Llovió tanto que los sacerdotes y sábios del Anáhuac se alarmaron. 

Ellos estaban acostumbrados a escuchar y a interpretar la voz del agua pero a la sazón5 sintieron que Tláloc, El dios de la 

lluvia, no sólo trataba de decirles algo6 sino que, por medio del agua, había dejado caer sobre ellos una nueva luz, una 

nueva visión que daría otro sentido a sus vidas, y aunque todavia no sabían claramente cuál era7, así lo sentían en sus 

corazones8. Y antes de que sus mentes interpretaran correctamente la profundidad Del mensaje2, que el agua explicaba 

cada vez que se dejaba caer, la lluvia cesó y el sol resplandeciente afloró en toda su magnitud y se reflejó en la multitud 

de espejos, de pequeños lagos, ríos y canales que las lluvias habían dejado colmados de agua. 

Ese día, lejos del valle, una mujer luchaba por dar a luz su primogénito. Su suegra, que actuaba como comadre, no sabía 

si prestaba oídos a su parturienta nuera o al mensaje del dios Tláloc. 

No le costó trabajo decidirse por la esposa de su hijo. El parto era complicado. A despecho de su gran 

experiencia10 nunca había ayudado en un alumbramiento como ése. Durante el baño en temascal – inmediatamente 

anterior al parto – ella aún no había detectado que el feto estaba mal acomodado. Todo parecía estar en orden11. Sin 

embargo12, el esperado nacimiento se tardaba más de lo común. 

La fuerte lluvia era el único sonido que acompañaba los gemidos de la joven parturienta. 

Después de que el agua habló, un gran silencio fue sembrado y sólo lo rompió el llanto de uma niña9 a quien nombraron 

Malinalli. 

La recién nacida fue recibida por los brazos de su abuela paterna, quien presintió que Ella estaba destinada a una vida de 

perplejidades, en la que iba a perderlo todo y, a la vez13, encontrarlo todo. Lo que la abuela no alcanzó a percibir fue que 

la primera pérdida que esa niña iba a experimentar en su vida estaba demasiado cerca y, mucho menos, que ella misma 

se iba a ver fuertemente afectada. Lo último que en esse momento hubiera pensado era que podría perderla. Así, la 

abuela, que había participado activamente durante el parto, miró con alegría y llena de embelezo cómo MalinalIi abría los 

ojos y movía vigorosamente sus brazos. 

 
ESQUIVEL, Laura. Malinche. Colombia: Suma, 

2005, p. 9-11. Adaptado. 

  
“…la tormenta que lavaría la sangre de la piedra” (ref.1) y “antes de que sus mentes interpretaran correctamente la 
profundidad del mensaje” (ref.2). 
 
Indique la alternativa que presenta, tal y como los sustantivos en negrilla, una palabra de género distinto del portugués. 
 
a) En la celda los custodios encontraron un arma hechiza. 
b) Ella sintió un olor insoportable en aquella calle. 
c) Diversos periódicos dieron noticia de la masacre. 
d) El cóndor es un ave que habita en los Andes. 
e) n.d.a. 
 

SOCIOLOGIA 
58ª QUESTÃO 
Nas últimas décadas, produziu-se um verdadeiro movimento sísmico no processo de produção global. Centenas de 

grandes empresas americanas e algumas europeias deslocaram parte ou grande parte de sua cadeia de produção e 

distribuição para a China, a Índia e outros países asiáticos, induzidas pelas vantagens comparativas proporcionadas por 

baixos salários, recursos humanos de aceitável qualidade em nível técnico e gerencial, e um dos mercados internos em 

franca expansão nos países receptores. Isso gerou uma fragmentação e dispersão geográfica do processo capitalista de 

produção, o qual se converteu em um processo “desnacionalizado” que aliena e fragmenta os conceitos de “nação” e 

“indústria”; transforma-se a categoria que dominou a análise do capitalismo industrial, a tomada de decisões e a geração 

de políticas durante décadas: “a indústria nacional”. Essa profunda mudança estrutural forma um novo paradigma que se 

consolidará à medida que a internacionalização industrial e sua fragmentação se vejam facilitadas pela experiência 

acumulada, a tecnologia e os avanços em matéria de comunicação, transporte e logística. 
 

GARRAMÓN, C. Paradigmas que condicionam o curso da economia global. Opinion Sur, nº117, maio de 2013 

 
Pode-se afirmar que esse processo de fragmentação e internacionalização industrial: 
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a) não possui uma relação direta com a Globalização, uma vez que os instrumentos estruturais e as técnicas empregadas 
são de baixo custo e atingem regiões não globalizadas. 
b) caracteriza-se pela expansão das empresas globais do mundo desenvolvido em direção, preferencialmente, a países 
emergentes, assinalando uma concentração industrial exclusiva de nações com economia em desenvolvimento. 
c) abaliza (define) a mundialização nas etapas das operações fabris, em que as diferentes parcelas de uma mesma 
produção se descentralizam para além das fronteiras nacionais e dos limites continentais. 
d) demonstra a importância da coesão da maquinofatura, caracterizada pela produção em massa e pela manutenção das 
formas tecnológicas de uma mesma época. 
e) efetua-se pela dinamização e consolidação da social democracia, um modelo econômico pautado pela mínima 
intervenção do Estado e pelo predomínio da iniciativa privada. 
 
59ª QUESTÃO 
Analise a imagem que segue abaixo e responda: 
 

 
Carlos Ruas. Um Sábado Qualquer. Disponível em: Um sábado qualquer. 

 

Assinale a alternativa que indica a característica da Globalização representada pela tirinha: 
 
a) Mercantilização da Economia 
b) Formação de Acordos Econômicos 
c) Cartelização 
d) Expansão das empresas globais 
e) Censura aos meios publicitários 
 

ARTE 
60ª QUESTÃO 
Na obra “Noite Estrelada”, de Vincent Van Gogh, vários elementos visuais assumem importante destaque, como por 
exemplo: a linha, a cor e a textura. Observe a imagem e marque a opção CORRETA.  

 
 

a) Nesse trabalho de Van Gogh, embora a linha apareça, repetidamente em movimentos curvos, ela é um elemento 
expressivo na obra. 
b) Precursor do movimento expressionista, Van Gogh não colocava muita emoção em suas obras.  
c) Essa obra representa o Neoclássico francês, do qual Van Gogh foi o mais importante representante.  
d) A obra “Noite Estrelada” foi realizada na técnica pontilhista, desenvolvida no final do século XIX por Georges Seurat. 
e) No movimento do renascimento também verificamos características semelhantes à obra de Van Gogh. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


