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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

 

 

TEXTO 1  
 
EMIGRANTES 

En todo emigrante existen dos posibles actitudes 
vitales: una la de considerar su experiencia como aventura 
pasajera, vivir mental y emocionalmente en la patria de origen, 
cultivando su nostalgia, y definir la realidad presente por 
comparación con el mundo que se ha dejado; la otra es vivir el 
presente tal como viene dado, proyectarlo en el futuro, cortar 
raíces y dominar nostalgias, sumergirse en la nueva cultura, 
aprenderla y asimilarla. El drama personal del emigrante reside 
en el hecho de que casi nunca es posible esa elección en 
términos absolutos y, al igual que el mestizo, se siente parte de 
dos mundos sin integrarse por completo en uno de ellos con 
exclusión del otro.  

(DEL CASTILLO, G. C. América Hispánica (1492-1892). In: DE LARA, M. T. 
Historia de España. Barcelona: Labor, 1955.)  

 
QUESTÃO 1.  

O texto apresenta uma reflexão sobre a condição do imigrante, 
o qual, para o autor, tem de ligar com o dilema da:  
 
A constatação de sua existência em um lugar que não é seu 

de origem.   
B instabilidade da vida em outro país.  
C ausência de referencias do passado.  
D apropriação dos valores do outro. 
E ruptura com o país de origem.  
 
QUESTÃO 2.  

Leia o fragmento a seguir “definir la realidad presente por 
comparación con el mundo que se ha dejado”. A expressão 

destacada serve para demarcar a presença gramatical do 
“pretérito perfecto compuesto”, tal marcação representa de 
forma interpretativa  
 
A a ideia do presente e que também pode ser representado 

pela expressão “realidade presente”, que aparece neste 
fragmento.  

B pode-se perceber a apresentação do verbo “haber” no 
tempo verbal presente e do gerúndio.   

C a presença da ideia do passado dentro da frase em 
questão.   

D a ideia comparativa da ideia dos emigrantes do passado 
com os da atualidade. 

E representa a problemática vivenciada pelos emigrantes 
espalhados pelo mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2  

 

 
Disponible en: http://turismoalperu.com/wp-

content/uploads/2017/04/PromPer%C3%BA-lanza-campa%C3%B1a-
ElTurismoAyuda-para-reactivar-el-turismo-interno.jpg 

Accedido el: 21 febr. 2017.  

 
QUESTÃO 3.  

El objetivo de la campaña de la agencia Promperú es  
 
A ayudar a las familias de pocos recursos financieros.  
B evidenciar el crecimiento económico de toda una nación, 

cuando bien aprovechado el turismo.  
C enfatizar el problema social de las familias indígenas y de 

sus tierras.     
D auxiliar solamente la artesanía peruana.    
E comprender la lógica del sistema financiero de los grandes 

centros turísticos del mundo.  
 
TEXTO 3 

 

 
Disponible en: http://www.eldiariodeturismo.com.ar/wp-

content/uploads/2013/08/FUERTE-CAMPA%C3%91A-EN-LA-REGION-Y-SUR-
DE-CHILE-PROMOCIONANDO-EL-AVISTAJE-DE-FAUNA-MARINA.jpg 

Accedido el: 21 abr. 2017. 
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QUESTÃO 4.  

Através do conteúdo informativo desta propaganda, esta 
campanha foi elaborada pelo ministério de 
 
A energía.  
B cultura.  
C salud pública.  
D turismo.  
E educación. 
 
 
QUESTÃO 5.  

Sobre este informe é possível deduzir que serve para  
 
A alertar a las personas de la caza ilegal sobre este animal.  
B demostrar a los turistas que Chile solamente tiene este 

atractivo.  
C evidenciar los diarios chilenos solo traen anuncios 

turísticos.  
D informar a las personas que los animales marinos merecen 

nuestro respeto.   
E mostrar las bellezas de los animales marinos chilenos. 
 
TEXTO 4 

 

 
 
QUESTÃO 6.  

¿Qué Gaturro está sintiendo de acuerdo con la viñeta? 
 
A Miedo de pasar mal en el avión.  
B Miedo de estar en el avión.  
C Miedo de no tener comida para él en el avión.  
D Miedo de no llegar a su destino.  
E Miedo de no comprender los avisos que las azafatas van a 

dar.  
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About one hundred years ago many educated people 
learned and spoke French when they met people from 
other countries. Today most people speak English when 
they meet foreigners. It has become the new international 
language. There are more people 

 

who speak English as a second language than people who 
speak English as a first 
language. Why is this? 

 

There are many reasons why English has become so 
popular. One of them is that English has become the 
language of business. Another important reason is that 
popular American culture (like movies, music, and 
McDonald's) has quickly spread throughout the world. It 
has brought its language with it.  
Is it good that English has spread to all parts of the world 
so quickly? I don't know. It's important to have a language 
that the people of the earth have in common. Our world 
has become very global and we need to communicate with 
one another. On the other hand, English is a fairly 
complicated language to learn and it brings its culture with 
it. Do we really need that?  
Scientists have already tried to create an artificial language 
that isn't too difficult and doesn't include any one group's 
culture. It is called Esperanto. But it hasn't become 
popular. But maybe the popularity of English won't last that 
long either. Who knows? There are more people in the 
world who speak Chinese than any other language. Maybe 
someday Chinese will be the new international language. 

 

www.5minuteenglish.com 
Accessed on June 19

th
 

 
“____________ ago many educated people learned and spoke 
French when they met people from other countries.” 
 
QUESTÃO 1. 

A alternative correta para a frase acima é. 
 

A 1000 years  
B 10 years  
C C 1100 years  
D D.110 years  
E 100 years  

 
QUESTÃO 2. 

A língua mais  falada como Língua estrangeira pela maioria das 
pessoas na terra hoje em dia é: 
 
A French  
B  Esperanto  
C   Chinese  
D   Artificial language  
E  English  

 
QUESTÃO 3. 

A língua Inglesa é popular devido a: 
 
A a facilidade de aprendizagem da Língua. 
B Popularização dos filmes de Hollywood e o amor que as 

pessoas tem pela Macdonald´s. 
C A linguagem dos negócios e a cultura americana que está 

em toda parte. 
D O mundo é global e nós precisamos nos comunicar de 

alguma maneira 
E A Língua Chinesa é mais difícil de aprender do que a 

Língua Inglesa 
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QUESTÃO 4. 

Cientistas já tentaram criar uma língua artificial que não seja 
muito difícil e que não inclua nenhuma cultura que é chamada 
de : 
 
A Esperanto 
B Cultura mundial 
C Chinese 
D Latim 
E Linguagem dos negócioas 
 
QUESTÃO 5. 

Na linha 15 “ have already tried “ qual o tempo verbal da frase; 

 
A Presente simples 
B Futuro perfeito  
C Presente perfeito 
D Passado simples 
E Futuro simples 
 
QUESTÃO 6. 

A partir da leitura dessa tirinha, infere-se que o discurso de 
Calvin teve um efeito diferente do pretendido, uma vez que ele 
 

 

 

 
 

A decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai 
sobre seu discurso.  

B culpa o pai por exercer influência negativa na formação 
de sua personalidade.  

C comenta que suas discussões com o pai não 
correspondem às suas expectativas.  

D conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta 
para a sociedade.  

E reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes 
inadequadas 

 

 
O HOMEM E A GALINHA 

Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma 
galinha como as outras. 
Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou 
contente. Chamou a mulher: 
– Olha o ovo que a galinha botou. 
A mulher ficou contente: 
– Vamos ficar ricos! 
E a mulher começou a tratar bem da galinha. Todos os dias a 
mulher dava mingau para a galinha. Dava pão-de-ló, dava até 
sorvete. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Vai 
que o marido disse: 
– Pra que esse luxo com a galinha? Nunca vi galinha comer 
pão-de-ló… Muito menos tomar sorvete! 
– É, mas esta é diferente! Ela bota ovos de ouro! 
O marido não quis conversa: 
– Acaba com isso mulher. Galinha come é farelo. 
Aí a mulher disse: 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 
– Bota sim – o marido respondeu. 
A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha 
botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: 
– Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha pode 
muito bem comer milho. 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 
– Bota sim – o marido respondeu. 
Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os dias a 
galinha botava um ovo de ouro. Vai que o marido disse: 
– Pra que esse luxo de dar milho pra galinha? Ela que procure 
o de-comer no quintal! 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? – a mulher perguntou. 
– Bota sim – o marido falou. 
E a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a 
comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. 
Uma dia a galinha encontrou o portão aberto. Foi embora e não 
voltou mais. 
Dizem, eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde 
tratam dela a pão-de-ló.  

(Ruth Rocha) 

 
QUESTÃO 7.  

O texto recebe o título de O  homem e a galinha.  Por que a 
história recebe esse título? 
 
A Porque eles são os personagens principais da história 

narrada. 
B Porque eles representam, respectivamente, o bem e o mal 

na história. 
C Porque são os narradores da história. 
D Porque ambos são personagens famosos de outras 

histórias. 
E Porque representam a oposição homem-animal. 
 
QUESTÃO 8.  

Qual das afirmativas a seguir não é correta em relação ao 
homem da fábula? 
 
A É um personagem preocupado com o corte de gastos. 
B Mostra ingratidão em relação à galinha. 
C Demonstra não ouvir as opiniões dos outros. 
D Identifica-se como autoritário em relação à mulher 
E Revela sua maldade nos maus-tratos em relação à galinha. 
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QUESTÃO 9.  

Qual das características a seguir pode ser atribuída à galinha? 
 
A avareza 
B conformismo 
C ingratidão 
D revolta 
E hipocrisia 

 
 
QUESTÃO 10.  

Era uma vez um homem que tinha uma  galinha. De que outro 
modo poderia ser dita a frase destacada? 
 
A Era uma vez uma galinha, que vivia com um homem. 
B Era uma vez um homem criador de galinhas. 
C Era uma vez um proprietário de uma galinha. 
D Era uma vez uma galinha que tinha uma propriedade. 
E Certa vez um homem criava uma galinha. 
 
QUESTÃO 11.  

Era uma vez é uma expressão que indica tempo: 
 
A bem localizado 
B determinado 
C preciso 
D indefinido 
E bem antigo 
 
QUESTÃO 12.  

“Na manhã seguinte, desci um pouco amargurado, outro pouco 
satisfeito.” Indique a alternativa que contém o predicado do 
mesmo tipo que o do período acima. 
 
A Esta injúria merecia ser lavada com o sangue dos inimigos. 
B Na tarde de uma segunda-feira, anunciei-lhe um pouco da 

minha tristeza, outro pouco da minha satisfação. 
C Recebeu convicto e com certa afeição as verdades do 

filósofo. 
D Mas eu era moço à semelhança do meu tio Neves. 
E Naqueles dias eram tantos os castelos e sonhos 

esboroados… 
 
QUESTÃO 13.  

Considere a frase “Ele andava triste porque não encontrava a 
companheira” – os verbos grifados são respectivamente: 
 
A transitivo direto – de ligação; 
B de ligação – intransitivo; 
C de ligação – transitivo indireto; 
D transitivo direto – transitivo indireto; 
E de ligação – transitivo direto. 
 
QUESTÃO 14.  

Na oração “a situação continua indefinida”: 
 

A o verbo é de ligação e o predicado é nominal; 
B o verbo é intransitivo e o predicado é verbo-nominal; 
C o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal; 
D o verbo é bitransitivo e o predicado é verbo-nominal 
E o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15.  

O que é bullying virtual ou cyberbullying? 
 
É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensagens 
difamatórias ou ameaçadoras circulando por e-mails, sites, 
blogs (os diários virtuais), redes sociais e celulares. É quase 
uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com o 
agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a 
cara.  
Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos 
comentários e das ameaças e os efeitos podem ser tão graves 
ou piores. “O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair 
de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos”, 
explica Luciene Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e 
pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).  

Disponível em http://revistaescola.abril.com.br. Acesso em: 3 ago. 2012 
(adaptado). 

 

Segundo o texto, com as tecnologias de informação e 
comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de 
perversidade e é potencializada pelo fato de 
 
A atingir um grupo maior de espectadores. 
B dificultar a identificação do agressor incógnito. 
C impedir a retomada de valores consolidados pela vítima. 
D possibilitar a participação de um número maior de autores. 
E proporcionar o uso de uma variedade de ferramentas da 

internet. 
 

QUESTÃO 16.  

Assinale a alternativa em que apareça predicado verbo-
nominal: 
 

A a chuva permanecia calma; 
B a tempestade assustou os habitantes da vila; 
C Paulo ficou satisfeito; 
D os meninos saíram do cinema calados; 
E os alunos estavam preocupados. 
 
 

 

 

QUESTÃO 17.  

Assinale a alternativa que não condiz com a literatura 
Romântica. 
 
A O romantismo, como estilo não é modelado pela 

individualidade do autor, a forma predomina sempre sobre 
o conteúdo. 

B Romantismo é um movimento de expressão universal, 
inspirado nos modelos medievais e unificado pela 
prevalência de características comuns a todos os 
escritores. 

C O romantismo, como Estilo da Época, consistiu, 
basicamente , num fenômeno estético – literário 
desenvolvido em oposição ao intelectualismo e à tradição 
racionalista e clássica do século XVIII. 

D Romantismo, ou melhor, o espírito romântico, pode ser 
sintetizado numa única qualidade: a imaginação. Pode-se 
creditar à imaginação a capacidade extraordinária dos 
românticos de criarem mundos imaginários. 

E O romantismo caracterizou-se por complexo de 
características, como subjetivismo, o ilogismo, o senso de 
mistério, o exagero, o culto da natureza e o escapismo.                             
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QUESTÃO 18.  

     “Mas essa dor da vida que devora 
  A ânsia de glória, o dolorido afã ... 
  A dor no peito emudecera ao menos 
  Se eu morresse amanhã”. 

  Álvares de Azevedo 

 
As características do romantismo, encontradas na estrofe 
acima são: 
 
A Nacionalismo, razão, morte como solução. 
B Indianismo, nacionalismo, excesso de sentimentalismo. 
C Subjetivismo, emoção, morte como solução. 
D Evasão, religiosidade, idealização da mulher. 
E Sentimentalismo, egocentrismo, nacionalismo 
 
QUESTÃO 19.  

Assinale a alternativa que se aplica à estética romântica:     
 
A Para os românticos o guia para a produção da arte é a 

razão. Por isso, a criação passa a seguir normas escritas. 
A arte á vista como imitação da realidade, mas uma 
imitação filtrada pela razão, que tudo examina e analisa, 
antes de criar. 

B Para os românticos a liberdade de criação e o 
individualismo tornam-se responsáveis por uma maneira 
muito emotiva de enxergar e representar a realidade. Esta 
individualidade do artista desaparece, pois sua emoção 
pessoal se dilui. 

C A expressão contida dos sentimentos aliada a uma 
preocupação do preciosismo com a forma da linguagem, é 
caro dos românticos; eles se utilizam de vocabulário 
requintado, de palavras raras e de rimas ricas. 

D A poesia romântica è vista como uma forma de expressão 
plena do mundo interior do poeta, servindo de desabafo 
das suas dores amorosas, de seus sonhos e devaneios, 
numa atitude extremamente egocêntrica em que o “eu” é o 
centro do universo. 

E No plano político, o posicionamento dos autores 
românticos é monarquista e conservador e, um dos seus 
principais aspectos é o racionalismo. Seus personagens 
são escolhidos nas várias camadas e grupos sociais de 
seu tempo. 

 
QUESTÃO 20.  

Atenção aos trechos abaixos: 
I. “Inocência era uma jovem noiva de apenas 18 anos e 

muito bonita: tinha feição que parecia moça de cidade, 
modo ariscos, cabelos compridos e finos como seda de 
paina, nariz mimoso, olhos matadores e era coradinha que 
nem mangaba do areal” (Inocência, de Taunay) 

II. Do tamarindo a flor jaz entreaberta, 
 Já solta o bogari mais doce aroma; 
 Também meu coração, como estas flores, 

Melhor perfume ao pé da noite exala “(Gonçalves Dias) 
 

Eles evidenciam respectivamente quais características 
românticas? 
 
A Carnalização da mulher – ufanismo da natureza 
B Idealização da figura feminina – natureza personificada 
C Gosto pela descrição – medievalismo 
D Evasão romântica – sentimentalismo exacerbado 
E Sentimentalismo – gosto pelo mistério 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21.  

As origens do Romantismo europeu estão indissoluvelmente 
ligadas, em temos histórico-políticos... 
 
A à Independência do Brasil, em 1822. 
B às publicações das primeiras obras românticas na 

Alemanha e na Inglaterra. 
C à tomada do poder pela burguesia, na frança, em1789. 
D ao Feudalismo medieval. 
E a inconfidência mineira 
 

QUESTÃO 22.  

  
"Cantor das selvas, entre bravas matas  
Áspero tronco da palmeira escolho,  
Unido a ele soltarei meu canto,  
Enquanto o vento nos palmares zune,  
Rugindo os longos, encontrados leques." 
  
Os versos acima, de os Timbiras, de Gonçalves Dias, 

apresentam características da primeira geração romântica :  
 

A apego ao equilíbrio na forma de expressão; presença do 
nacionalismo, pela temática indianista e pela valorização 
da natureza brasileira.  

B resistência aos exageros sentimentais e à forma de 
expressão subordinada às emoções; visão da poesia a 
serviço de causas sociais, como a escravidão.  

C expressão preocupada com o senso de medida; "mal do 
século"; natureza como amiga e confidente.  

D transbordamento na forma de expressão; valorização do 
índio como típico homem nacional; apresentação da 
natureza como refúgio dos mares do coração.  

E expressão a serviço da manifestação dos estados de 
espírito mais exagerados; sentimento profundo de solidão. 

 
 

 

 

QUESTÃO 23.  
1) A resolução do monitor (por ex: 600x800) nada mais é do 
que uma matriz de pixels, com 600 linhas por 800 colunas. Sem 
mais delongas, matrizes são tabelas. Muito útil para organizar 
dados, por exemplo, as notas bimestrais dos alunos do 2° ano 
do Ensino Médio do Sistema Educacional Sophos, as linhas 
são divididas em matérias e as colunas, em semestres. Montar 
tabelas que facilitem a localização de dados já é um bom uso 
para matrizes, mas seu uso vai muito além. Elas são 
fundamentais na hora de montar Sistemas de Equações. Diante 

de duas  matrizes  A = (aij) e B = (bij), quadradas 

de ordem 2, com 

 aij = 3i + 4j e bij = – 4i – 3j. Considerando C = 

A + B, o valor do determinante da Matriz C é de 

A 0 
B 1 
C 2 
D 3 
E 4 
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QUESTÃO 24.  

Muitos fenômenos físicos são descritos através de Equações 
Diferenciais e é importante saber resolvê-las seja por meios 
analíticos como por meios numéricos. E é na resolução destas 
equações diferenciais que se lança mão à álgebra e à análise 
matricial para chegar à sua solução. Já pensou se um 
Engenheiro que não conhecesse Matrizes fosse projetar uma 
ponte onde passassem milhares de pessoas diariamente? 

Dada a matriz ,  

 

calcule a11 + a21 – a13 + 2a22. 

A 10 
B – 10 
C – 18  
D 18 
E 8 
 
QUESTÃO 25.  

Seja A uma matriz m x n. Se m = n, A é uma matriz quadrada. 

Ou seja, uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo 
número de linhas e de colunas. Os alunos do 2º ano do Ensino 
Médio do Sistema Educacional Sophos, utilizando dos seus 
embasamentos teóricos e práticos dos conteúdos matricial, de 
posse de uma matriz 

 

Realizaram a seguinte operação matemática A + 𝑨𝑻 cujo 

o resultado fornece-lhes uma matriz de  
Determinante igual a 
 
A 51 
B 52 
C 53 
D 54 
E 55 
 
QUESTÃO 26.  

Analise as matrizes abaixo e de acordo com seus 
conhecimentos sobre os tipos de matrizes julgue os itens. 
 

 

 

 

 

 
 

A Existem quatro matrizes quadradas, uma de ordem 1, outra 
de ordem 2 e duas de ordem 3. 

B A matriz I é uma matriz inversa. 
C A matriz II é uma matriz coluna. 
D A matriz III é um exemplo de matriz diagonal. 
E A matriz V é uma matriz diagonal. 
 
 
QUESTÃO 27.  

Sendo a matriz    

 
igual à matriz identidade de ordem 2, o valor de 2.x é: 

 
A – 4 
B 6 
C 4 
D 8 
E – 8 
 
QUESTÃO 28.  

O maior valor que o número real 
10

sen x
2

3


 pode assumir é  

A  
20

3
    

B  
7

3
    

C  10    
D  6    

E  
20

7
    

 

QUESTÃO 29.    

No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se somente 
de duas formas: ao longo de linhas retas ou por arcos de 

circunferências centradas no ponto O  e raios variando de 1 a 

8. Durante o jogo, a bolinha que estiver no ponto P  deverá 
realizar a seguinte sequência de movimentos: 2 unidades no 

mesmo sentido utilizado para ir do ponto O  até o ponto A  e, 

no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo 

central é 120 .  
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Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no 
ponto  
 
A B.    
B D.    
C E.    
D F.    
E G.    

 
 
QUESTÃO 30.    

É CORRETO afirmar que o menor ângulo formado pelos 

ponteiros da hora e dos minutos às 8h 20min  é:  

 
A Entre 80º e 90º    
B Maior que 120º    
C Entre 100º  e 120º    
D Menor que 90º    
E Entre 90º e 100º    

 
QUESTÃO 31.  

A figura mostra um relógio de parede, com 40 cm de diâmetro 
externo, marcando 1 hora e 54 minutos. 

 

 
 

Usando a aproximação 3,π   a medida, em cm, do arco 

externo do relógio determinado pelo ângulo central agudo 
formado pelos ponteiros das horas e dos minutos, no horário 
mostrado, vale aproximadamente  
 
A 22.    
B 31.    
C 34.    
D 29.    
E 20.    

 
QUESTÃO 32.  

Considere um relógio analógico de doze horas. O ângulo 
obtuso formado entre os ponteiros que indicam a hora e o 
minuto, quando o relógio marca exatamente 5 horas e 20 
minutos, é   
 
A 330°.     
B 320°.     
C 310°.     
D 300°.     
E 290°.    

 
QUESTÃO 33.  

O teodolito é um instrumento de medida de ângulos bastante 
útil na topografia. Com ele, é possível determinar distâncias que 
não poderiam ser medidas diretamente. Para calcular a altura 
de um morro em relação a uma região plana no seu entorno, o 
topógrafo pode utilizar esse instrumento adotando o seguinte 
procedimento: situa o teodolito no ponto A e, mirando o ponto T 
no topo do morro, mede o ângulo de 30° com a horizontal; 
desloca o teodolito 160 metros em direção ao morro, 

colocando-o agora no ponto B, do qual, novamente mirando o 
ponto T, mede o ângulo de 60° com a horizontal. 

 

 
Se a altura do teodolito é de 1,5 metros, é CORRETO afirmar 
que a altura do morro com relação à região plana à qual 
pertencem A e B é, em metros: 
 
A 137,5 
B 134,5 
C 92,1 
D 89,1 
E 70,2 
 
QUESTÃO 34.  

Em uma aula prática de Topografia, os alunos aprendiam a 
trabalhar com o teodolito, instrumento usado para medir 
ângulos. Com o auxílio desse instrumento, é possível medir a 
largura y de um rio. De um ponto A, o observador desloca-se 
100 metros na direção do percurso do rio, e então visualiza 
uma árvore no ponto C, localizada na margem oposta sob um 
ângulo de 60°, conforme a figura abaixo. 
 

 

 
Nessas condições, conclui-se que a largura do rio, em metros, 
é 
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A 56,6 
B 85 
C 170 
D 9,8 
E 200 
 
QUESTÃO 35.  

Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 
45º com o solo. O comprimento do fio é 80 m. determine a 

altura da pipa em relação ao solo. Dado 2 = 1,41 

 

 
 

A 63,5 
B 56,4 
C 112,8 
D 110,9 
E 222,2 
 
QUESTÃO 36.  

Para medir a altura de um barranco, um observador desloca-se 
na direção desse barrando até que sua linha de visada em A, 
faz 30° com a horizontal. A seguir, o observador desloca-se de 
20m de forma que a nova linha de visada faça 60° com a 
horizontal. Considerando-se a altura do observador 2m e 

adotando-se √3 = 1,7 determine a altura do barranco. 
 
A 17 m 
B 18 m 
C 18,3 m 
D 18,7 m 
E 19 m 
 
QUESTÃO 37.  

Um observador vê a torre vertical CD sob um ângulo 30º e 
caminhando ate B passa a vê-la sob um ângulo de 60º. Sendo 
AB=40m, a altura da torre e  
 

 
 
A 68 
B 50 
C 44 
D 34 
E 22 
 
 

 

 
QUESTÃO 38.  

Em 1806, o Imperador francês Napoleão Bonaparte anunciou o 
Bloqueio Continental à Inglaterra, estabelecendo que nenhum 
país europeu poderia comercializar com os ingleses. O rei de 
Portugal, pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa 
e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia portuguesa, na 
América, para esperar a situação se normalizar. 
Com relação à presença da Família Real portuguesa no Brasil, 
é CORRETO afirmar que: 
 
A A Revolução Farroupilha, ocorrida no Sul do Brasil, 

tinha como principal objetivo expulsar a Corte portuguesa 
e proclamar a independência da colônia americana. 

B Salvador foi elevada à condição de capital do Reino 
Unido de Portugal e Algarves, tornando-se o maior 
centro político, econômico e cultural da colônia. 

C A presença da Corte portuguesa no Brasil, exercendo 
um governo absolutista e conservador, contribuiu para 
retardar a Independência do Brasil, pois as melhorias 
administrativas e econômicas deixaram a elite liberal 
brasileira satisfeita. 

D Chegando ao Brasil, D. João VI tratou logo de cumprir 
o prometido aos ingleses e decretou a abertura dos 
portos, em 1808, para as nações amigas comercializarem 
diretamente com a colônia. 

E Em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal e 
D. João VI foi chamado para assumir o trono 
português, mas ele preferiu ficar no Brasil. Esse fato ficou 
conhecido como “Dia do Fico”. 
 

QUESTÃO 39.  

     Fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas 
inglesas, tais como celeiros e armazéns não diferentes do que 
chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e 
molhados, mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas 
mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou franceses. (...) 
As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A 
cada porta as palavras Superfino de Londres saltam aos olhos: 
algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima 
de tudo, ferragens de Birmingham, podem-se obter um pouco 
mais caro do que em nossa terra nas lojas do Brasil. 

Maria Graham. Diário de uma viagem ao Brasil. São Paulo, Edusp, 1990, p. 
230 (publicado originalmente em 1824). Adaptado. 

 

Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua 
estada no Rio de Janeiro em 1822 e foi escrito em 21 de janeiro 
deste mesmo ano, a partir das anotações podemos inferir que 
no Brasil da época 
 
A os ingleses possuíam preponderância política mas 

não econômica. 
B a concorrência entre manufaturados brasileiros e 

ingleses era acirrada. 
C os ingleses monopolizavam o comércio nas cidades. 
D o protecionismo alfandegário do Estado joanino 

encarecia os produtos ingleses. 
E havia um fraco desenvolvimento industrial interno. 
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QUESTÃO 40.  

Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará 
virem: que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e 
sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, 
sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja 
a este respeito no Estado do Brasil. 

Alvará de liberdade para as indústrias (1° de Abril de 1808). In Bonavides, P.; 
Amaral, R. Textos políticos da História do Brasil.Vol. 1. 

Brasília: Senado Federal, 2002 (adaptado). 

 
O projeto industrializante de D.João, conforme expresso no 
alvará, não se concretizou. Que características desse período 
explicam esse fato 
 
A A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o 

fechamento das manufaturas portuguesas. 
B A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio 

industrial inglês sobre suas redes de comércio. 
C A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da 

chegada da família real portuguesa. 
D O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia 

assumida por Portugal no comércio internacional. 
E O atraso industrial da colônia provocado pela perda de 

mercados para as indústrias portuguesas. 
 

QUESTÃO 41.  

"O puritanismo era uma teoria política quase tanto quanto uma 
doutrina religiosa. Por isso, mal tinham desembarcado naquela 
costa inóspita, (...) o primeiro cuidado dos imigrantes 
(puritanos) foi o de se organizar em sociedade". 
Esta passagem de A DEMOCRACIA NA AMÉRICA, de A. de 
Tocqueville, diz respeito à tentativa: 
 
A malograda dos puritanos franceses de fundarem no Brasil 

uma nova sociedade, a chamada França Antártida. 
B malograda dos puritanos franceses de fundarem uma nova 

sociedade no Canadá. 
C bem sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma 

nova sociedade no Sul dos Estados Unidos. 
D bem sucedida dos puritanos ingleses de fundarem uma 

nova sociedade no Norte dos Estados Unidos. 
E bem sucedida dos puritanos ingleses, responsáveis pela 

criação de todas as colônias inglesas na América. 
 
QUESTÃO 42.  

A Lei do Açúcar (1764), a Lei do Selo (1765) e a Lei 
Townshend (1767) representaram, quando implementadas, 
para 

 
A os EUA, um estopim à declaração de guerra à França, 

aliada, incondicionalmente, aos interesses ingleses. 
B a França e a Inglaterra, formas de arrecadação e controle 

sobre o Quebec e sobre as Treze Colônias. 
C os EUA, uma excepcional oportunidade, pela cobrança 

destes impostos, à ampliação de seus mercados interno e 
externo. 

D as Treze Colônias, uma medida tributária que possibilitou a 
expansão dos negócios da burguesia de Boston na 
Europa, marcando, assim, o início da importância dos EUA 
no cenário mundial. 

E a Inglaterra, uma alternativa para um maior controle sobre 
as Treze Colônias, e, também, uma medida tributária que 
permitisse saldar as dívidas contraídas na guerra com a 
França. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43.  

Uma forma de arrecadação de imposto e de censura foi 
imposta pela metrópole inglesa aos colonos das Treze 
Colônias, em 1765, através da(s): 
 
A leis denominadas, pelos colonos, intoleráveis; 
B Lei do Selo; 
C Lei Townshend; 
D criação de um tribunal metropolitano de averiguação de 

preços e documentos na colônia. 
E permissão de circulação exclusiva de jornais ingleses 

metropolitanos. 
 
 

 

 
QUESTÃO 44.  

 
Apesar aparentemente a metrópole portuguesa não apresentar 
de imediato um iteresse sobre a nova colônia, foi ainda no 
século XVI, que os colonizadores organizaram expedições 
oficiais pelas novas terras, conhecidas como entradas e 
bandeiras, com o propósito de: 
 
A descobrir ouro e pedras preciosas e escravizar indígenas. 
B realizar caças a animais selvagens para exportar e vender 

na Europa 
C retirar mudas de plantas raras e comercializar em outros 

países 
D explorar ilhas importantes e domina-las para a formação de 

lugares turísticos 
E comercializar produtos vindos da Europa com os indígenas 
 
QUESTÃO 45.  

A ocupação do território brasileiro, restrita, no século XVI, ao 
litoral e associada à lavoura de produtos tropicais, estendeu-se 
ao interior durante os séculos XVII e XVIII, ligada à exploração 
de novas atividades econômicas e aos interesses políticos de 
Portugal em definir as fronteiras da colônia. 
Dessa Forma, a partir do século XVII  e de suas atividades 
dominantes nas regiões ocupadas pode-se afirmar que 
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A no vale amazônico, o extrativismo vegetal – as drogas do 
sertão – e a captura de índios atraíram os colonizadores, 
que restringiram sua exploração ao litoral da região. 

B a ocupação do Pampa gaúcho não teve nenhum interesse 
econômico, estando ligada aos conflitos luso-espanhóis na 
Europa. 

C o planalto central, nas áreas correspondentes aos atuais 
estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi um dos 
principais alvos do bandeirismo, e sua ocupação está 
ligada à mineração. 

D a zona missionária no Sul do Brasil representava um 
obstáculo tanto aos religiosos, interessados na 
escravização dos indígenas, quanto a Portugal, dificultando 
a demarcação das fronteiras. 

E o Sertão nordestino, primeira área interior ocupada no 
processo de colonização, foi um prolongamento da lavoura 
canavieira, fornecendo novas terras e mão de obra para a 
expansão da lavoura. 

 
QUESTÃO 46.  

Observe o trecho da notícia a seguir e assinale a alternativa 
correta: 
 

Devido ao fuso horário, Acre é o último estado a 
comemorar 2018 

 
Devido ao fuso e à implantação do horário de verão, o Acre fica 
com três horas de diferença de Brasília (DF). Por conta disso, 
enquanto o resto do Brasil estiver comemorando a chegada do 

ano novo, os acreanos ainda estarão há três horas de 2018 
[…]. 

(Adaptado de: G1, 01/01/2018. Disponível em: <http://g1.globo.com/ac/acre>). 

 
O Brasil possui, oficialmente, quatro fusos horários, cuja 
existência deve-se: 
 
A à grande extensão latitudinal do país. 
B à preocupação em manter as diferenças culturais 

regionais. 
C ao grande número de longitudes que o país ocupa. 
D à política brasileira de adotar uma maior diversidade de 

horários. 
E à necessidade de uso da eletricidade em horas distintas 

entre as regiões. 
 
QUESTÃO 47.  

A dinâmica interna e a externa da Terra provocam modificações 
no relevo terrestre. São considerados, respectivamente, 
agentes modeladores internos (endógenos) e externos 
(exógenos) da Terra: 
 
A Erosão e intemperismo. 
B Águas correntes e vulcanismo. 
C Geleiras e vento. 
D Vulcanismo e tectonismo. 
E Tectonismo e intemperismo. 
 
QUESTÃO 48.  

No início do século XX, um jovem meteorologista alemão, 
Alfred Wegener, levantou uma hipótese que hoje se confirma, 
qual seja: há 200 milhões de anos, os continentes formavam 
uma só massa, a Pangeia, que em grego quer dizer “toda a 
terra”, rodeada por um oceano contínuo chamado de 
“Pantalassa”. Com a intensificação das pesquisas, também se 
pode afirmar que, além dos continentes, toda a litosfera se 
movimenta, pois se encontra seccionada em placas, 
conhecidas como “placas tectônicas”, que flutuam e deslizam 
sobre a astenosfera, carregando massas continentais e 
oceânicas. Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar 

tais movimentos e, recentemente, descobriu-se que a 
explicação está relacionada: 
 
A ao vulcanismo que movimenta o magma. 
B ao princípio da isostasia (ísos = igual em força + stásis = 

parada). 
C ao princípio formador de montanhas conhecido por 

orogênese. 
D aos terremotos e vulcanismos, em razão de sua força na 

alteração das paisagens. 
E ao movimento das correntes de convecção que ocorrem no 

interior do planeta. 
 
QUESTÃO 49.  

 
TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

 
Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto afirmar que 
se 
 
A observa a geração de um sismo por liberação de esforços 

em uma ruptura. 
B evidenciam áreas de subducção com mergulho de uma 

camada sobre a outra. 
C percebem camadas que se comprimem e acumulam 

energia no núcleo terrestre. 
D destacam diferentes linhas de ruptura que propagam 

vibrações para a superfície. 
E ressalta uma zona de metamorfismo com deformação de 

rochas sedimentares químicas. 
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QUESTÃO 50.  

A ética precisa ser compreendida como um empreendimento 
coletivo a ser constantemente retomado e rediscutido, porque é 
produto da relação interpessoal e social. A ética supõe ainda 
que cada grupo social se organize sentindo-se responsável por 
todos e que crie condições para o exercício de um pensar e agir 
autônomos. A relação entre ética e política é também uma 
questão de educação e luta pela soberania dos povos. É 
necessária uma ética renovada, que se construa a partir da 
natureza dos valores sociais para organizar também uma nova 
prática política. 

(CORDI et al. Para filosofar) 

 
O Século XX teve de repensar a ética para enfrentar novos 
problemas oriundos de diferentes crises sociais,conflitos 
ideológicos e contradições da realidade. Sob esse enfoque e a 
partir do texto, a ética pode ser compreendida como 
 
A instrumento de garantia da cidadania, porque através dela 

os cidadãos passam a pensar e agir de acordo com valores 
coletivos. 

B mecanismo de criação de direitos humanos, porque é da 
natureza do homem ser ético e virtuoso. 

C meio para resolver os conflitos sociais no cenário da 
globalização, pois a partir do entendimento do que é 
efetivamente a ética, a política internacional se realiza. 

D parâmetro para assegurar o exercício político primando 
pelos interesses e ação privada dos cidadãos. 

E aceitação de valores universais implícitos numa sociedade 
que busca dimensionar sua vinculação a outras 
sociedades. 

 
QUESTÃO 51.  

Na ética contemporânea, o sujeito não é mais um sujeito 
substancial, soberano e absolutamente livre, nem um sujeito 
empírico puramente natural. Ele é simultaneamente os dois, na 
medida em que é um sujeito histórico-social. Assim, a ética 
adquire um dimensiona-mento político, uma vez que a ação do 
sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora da relação social 
coletiva.Desse modo, a ética se entrelaça, necessariamente, 
com a política, entendida esta como a área de avaliação dos 
valores que atravessam as relações sociais e que interliga os 
indivíduos entre si. 

(SEVERINO. A. J. Filosofia) 

 
O texto, ao evocar a dimensão histórica do processo 
deformação da ética na sociedade contemporânea, ressalta 
 
A os conteúdos éticos decorrentes das ideologias político-

partidárias. 
B o valor da ação humana derivada de preceitos metafísicos. 
C a sistematização de valores desassociados da cultura. 
D o sentido coletivo e político das ações humanas individuais. 
E o julgamento da ação ética pelos políticos eleitos 

democraticamente 
 
QUESTÃO 52.  

“A ética exige um governo que defenda a igualdade entre os 
cidadãos, a qual constitui a base da pátria. Sem ela, muitos 
indivíduos não se sentem em casa, mas vivem como 
estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento.” 

(SILVA, R. R. Ética, defesa nacional, cooperação dos povos) 

 
 
 

Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação 
política e a integração de indivíduos em uma sociedade. 
Segundo o texto, a ética corresponde a 
 
A valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. 
B preceitos normativos impostos pela coação das leis. 
C normas próprias determinadas pelo governo de um país. 
D transferência dos valores familiares para a esfera social. 
 
QUESTÃO 53.  

Um cidadão é um indivíduo que pode participar no judiciário e 
na autoridade, isto é, nos cargos públicos e na administração 
política e legal. 

(ARISTÓTELES. Política) 

 
O termo “cidadania” é polissêmico. Pode-se depreender que, no 
texto de Aristóteles, a palavra “cidadão” significa “o indivíduo 
que…” 
 
A contribui para melhorar as condições sociais dos mais 

desfavorecidos. 
B não se omite nas escolhas importantes da comunidade. 
C age em prol de um futuro melhor para toda a humanidade. 
D pode legalmente influenciar o futuro da comunidade. 
E é reconhecido como exemplo para toda a sociedade. 
 

QUESTÃO 54.  

“Nossa discussão será adequada se tiver tanta clareza quanto 
comporta o assunto, pois não se deve exigir a precisão em 
todos os raciocínios por igual, assim como não se deve buscá-
la nos produtos de todas as artes mecânicas. Ora, as ações 
belas e justas, que a ciência política investiga, admitem grande 
variedade e flutuações de opinião, de forma que se pode 
considerá-las como existindo por convenção apenas, e não por 
natureza. E em torno dos bens há uma flutuação semelhante, 
pelo fato de serem prejudiciais a muitos: houve, por exemplo, 
quem perecesse devido à sua riqueza, e outros por causa da 
sua coragem. Ao tratar, pois, de tais assuntos, e partindo de 
tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade 
aproximadamente e em linhas gerais; e ao falar de coisas que 
são verdadeiras apenas em sua maior parte e com base em 
premissas da mesma espécie, só poderemos tirar conclusões 
da mesma natureza. E é dentro do mesmo espírito que cada 
proposição deverá ser recebida, pois é próprio do homem culto 
buscar a precisão, em cada gênero de coisas, apenas na 
medida em que o admita a natureza do assunto.” 
(Aristóteles. Ética a Nicômaco) 
 
No texto acima, o filósofo Aristóteles explica que 
 
A o método da ciência política é dialético, isto é, parte de 

opiniões comuns aceitas pela maioria ou pelos sábios. 
B não há resposta objetiva em questões morais. 
C a finalidade da ética e da ciência política é a ação, não a 

verdade. 
D é necessário buscar a verdade absoluta ao resolver 

problemas morais. 
E a teoria política possui um método tão exato quanto o da 

matemática.Questão 1 
 
QUESTÃO 55.  

aula04_img03.jpg 
Tradução: “Como a ética é importante na sociedade hoje?” 
 
“Se eu perguntar se você é ético, provavelmente dirá que sim! 
E, se eu perguntar a definição de ética, saberá me responder? 
Provavelmente não! Faz sentido? Não! Mas é natural, a maioria 
dos seres humanos são éticos sem ter a mínima idéia do que 
significa ser ético. Isso ocorre porque a ética nos é 
condicionada pela sociedade, você aprende desde pequeno 
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com seus pais, na escola, com seus amigos e normalmente não 
nota isso. Meus pais me orientavam sobre o que era certo ou 
errado, mas pensando bem, acho que eu só aprendia ética 
depois que era castigado.” 

Disponível em: hanimos.wordpress.com  (com adaptações) 

 
Considerando a imagem, o texto e o que você aprendeu sobre 
ética e moral, é correto afirmar que: 
 
A A ética tem por objetivo desregulamentar os padrões 

morais de uma sociedade. 
B A ética é um conjunto de certezas invioláveis, que devem 

ser seguidas pelas comunidades locais de um país. 
C A consciência ética é adquirida com o passar do tempo, 

sendo que o indivíduo deve estar inserido em uma 
comunidade para vivenciar as experiências em coletivo. 

D A ética não é condicionada pela sociedade, é adquirida de 
forma individualizada sem o convívio coletivo. 

E Todas as alternativas estão erradas.Questão 2 
 

 

 
QUESTÃO 56.  

TEXTO I 
"Até aqui expus a natureza do homem (cujo orgulho e outras 
paixões o obrigaram a submeter-se ao governo), juntamente 
com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o 
Leviatã, tirando essa comparação dos dois últimos versículos 
do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o 
grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberbos. Não 
há nada na Terra, disse ele, que se lhe possa comparar".  

(HOBBES, T. O Leviatã. São Paulo: Martins Fontes, 2003). 

 
TEXTO II 
"Eu asseguro, tranquilamente, que o governo civil é a solução 
adequada para as inconveniências do estado de natureza, que 
devem certamente ser grandes quando os homens podem ser 
juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem 
tão injusto a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para 
condenar a si mesmo pela mesma ofensa". (LOCKE, J. 
Segundo tratado sobre o governo civil. Petrópolis: Vozes, 1994) 
 
Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos 
contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana 
e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, 
entende o estado de natureza como um 
 
A A condição de guerra de todos contra todos, miséria 

universal, insegurança e medo da morte violenta. 
B organização pré-social e pré-política em que o homem 

nasce com os direitos naturais: vida, liberdade, igualdade e 
propriedade. 

C capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela 
exigência moral, para que o homem possa constituir o 
Estado civil. 

D situação em que os homens nascem como detentores de 
livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo 
pecado original. 

E estado de felicidade, saúde e liberdade que é destruído 
pela civilização, que perturba as relações sociais e violenta 
a humanidade. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 57.  

Assinale a alternativa correta: O surgimento da Sociologia foi 
propiciado pela necessidade de: 
 
A observar, medir e comprovar as regras que tornassem 

possível, através da razão, prever os fenômenos sociais. 
B manter uma estrutura de pensamento mítica para a 

explicação do mundo. 
C condicionar o indivíduo, através dos rituais, a agir e pensar 

conforme os ensinamentos transmitidos pelos deuses. 
D considerar os fenômenos sociais como propriedade 

exclusiva de forças transcendentais. 
E manter a interpretação mágica da realidade como 

patrimônio de um restrito círculo sacerdotal 
 
QUESTÃO 58.  

Os fenômenos sociais são objeto de investigação desde o 
surgimento da Filosofia, na Grécia Antiga, por volta dos séculos 
VII e VI a.C.; mas a constituição de uma ciência específica da 
sociedade remonta apenas ao século XIX. Considerando-se o 
enunciado acima, assinale a alternativa que apresenta as 
principais causas que contribuíram para o nascimento da 
Sociologia na Europa do século XIX. 
 
A As modificações no modo vigente de compreender os 

povos tribais na Europa do século XIX possibilitaram a 
constituição da Sociologia. 

B As alterações na mentalidade religiosa na Europa do 
século XIX condicionaram o surgimento da Sociologia. 

C As mudanças econômicas, políticas e sociais que 
moldaram as sociedades europeias do século XIX geraram 
perguntas (‘questão social’) que demandaram a 
constituição da Sociologia. 

D As mutações ocorridas na filosofia e na moral das 
sociedades europeias do século XVI contribuíram para o 
surgimento da Sociologia. 

E As transformações na sensibilidade estética das 
sociedades europeias do século XIX favoreceram o 
processo de formação da Sociologia 

 

QUESTÃO 59.  

"A natureza fez os homens tão iguais, quanto às faculdades do 
corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um 
homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito 
mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera 
tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não 
é suficientemente considerável considerável para que um deles 
possa com base nela reclamar algum benefício a que outro não 
possa igualmente aspirar" (HOBBES, Thomas. Leviatã) 
Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando 
dois homens desejavam o mesmo objeto, eles 
 
A Entravam em conflito 
B recorriam aos clérigos. 
C consultavam os anciãos. 
D apelavam aos governantes. 
E exerciam a solidariedade 
 
QUESTÃO 60.  

"Entendo por física social a ciência que tem por objeto próprio o 
estudo dos fenômenos sociais, segundo o mesmo espírito com 
que são considerados os fenômenos astronômicos, físicos, 
químicos e fisiológicos, isto é, submetidos a leis invariáveis, 
cuja descoberta é o objetivo de suas pesquisas" (COMTE, 
Auguste. Curso de filosofia positiva) 

Quando Auguste Comte, por volta de 1830, utiliza o termo 
"física social", ele pretende: 
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A Utilizar a ciência física como metáfora para entender os 
fatos sociais. 

B Desconsiderar os resultados da revolução científica 
ocorrida nos séculos XVI e XVII 

C Estabelecer leis imutáveis da vida social a partir dos 
modelos das ciências naturais 

D Chegar a conclusão que os fenômenos sociais são 
caracterizados por uma subjetividade que leva as 
pesquisas sociais a resultados imprecisos e aproximativos. 

E Manter a mentalidade filosófica dos assuntos sociais 
 
QUESTÃO 61.  

O escritor brasileiro Luís Fernando Veríssimo, disse, em 1999, 
ao se referir á situação social no Brasil: “tem gente se 
agarrando a poste para não cair na escala social e 
sequestrando elevador para subir na vida” 
A citação se refere a qual fenômeno social? 
 
A Ao da estratificação, que diz respeito a uma forma de 

organização que se estrutura por meio da divisão da 
sociedade por estratos ou camadas. 

B Ao de status social, que diz respeito a um conjunto de 

direitos e deveres que marcam e diferenciam a posição de 
indivíduos em uma sociedade 

C Ao dos papéis sociais, que se refere a um conjunto de 
comportamentos que os grupos e a sociedade em geral 
esperam que os indivíduos cumpram de acordo com seu 
status 

D Ao de mobilidade social, que se refere ao movimento, 
mudança de lugar de indivíduos ou grupos no sistema de 
estratificação 

E Ao de massificação, que remete à homogeneização das 
condutas, das reações, necessidades e desejos dos 
indivíduos. 

 
 

 

 
QUESTÃO 62.  

Se, por uma razão qualquer, não mais ocorresse síntese de 
gastrina em uma pessoa, qual das substâncias abaixo não 

continuaria a ser digerida normalmente? 
A sacarose     
B lactose     
C gordura    
D amido  
E proteína 
 
QUESTÃO 63.  

Ao preparar um lanche foram usados pão francês, maionese, 
filé mignon, queijo e alface. O primeiro desses ingredientes a 
sofrer ação de enzimas digestivas é: 
 
A a alface.    
B o filé mignon.    
C o queijo.     
D o pão francês. 
E a maionese. 
 
QUESTÃO 64.  

Assinale a opção em que todos os órgãos mencionados são, 
reconhecidamente, produtores de enzimas digestivas. 
 
A vesícula biliar, pâncreas e fígado. 
B estômago, intestino delgado e fígado.   
C vesícula biliar, esôfago e boca. 

D pâncreas, intestino delgado e estômago.  
E fígado, pâncreas e estômago. 
 
QUESTÃO 65.  

No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como 
a “Terra dos Papagaios”, incluindo nessa designação os 
papagaios, araras e periquitos. Estas aves pertencem a uma 
mesma família da ordem Psittaciformes. Dentre elas, pode-se 
citar: 

 
 

O grupo de aves relacionadas compreende: 
 
A 3 espécies e 3 gêneros 
B 9 espécies e 3 gêneros 
C 3 espécies de uma única família 
D 9 espécies de um mesmo gênero 
E 3 espécies de uma única ordem 
 

QUESTÃO 66.  

Certos fungos são empregados na produção de queijos, sendo 
responsáveis por sabores característicos. O fungo Penicillium 
roquefortii e Penicillium camembertii, por exemplo, são 
utilizados na fabricação de queijo dos tipos “roquefort” e 
“camembert”, respectivamente. 
Pela análise dos nomes científicos acima citados, podemos 
concluir que esses seres não pertencem ao (à) mesmo (a): 
 

A gênero.                          
B classe.                           
C família.  
D ordem. 
E espécie. 
 
QUESTÃO 67.  

Observe a tirinha que segue: 

Com base no contexto apresentado pela tirinha, julgue as 
afirmativa que seguem: 
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I-  A História apresenta 3 mamíferos, Tigre, Calvin (o menino)  
e morcegos. 

II-  Calvin, tigre e os morcegos são exemplos seres que 
pertencem a filo dos cordados. 

III-  Calvin argumenta de maneira errada, pois os morcegos são 
mamíferos e pertencem ao filo dos cordados e os insetos 
pertencem ao filo dos artrópodes. 

Estão corretas 
 

A I apenas 
B I e II apenas 
C I e III apenas 
D I, II e III 
E II apenas 

 
 

 

 
QUESTÃO 68.  

O plutônio 238 é usado para a produção direta de energia 
elétrica em veículos espaciais por meio de um gerador dotado 
de duas placas metálicas, paralelas, isoladas e separadas por 
uma pequena distância D.  

 
 

Sobre uma das placas temos uma fina camada desse 
material, onde ocorrem 5,0 x10

14
 desintegrações a cada 

segundo, liberando partículas alfa. Estima-se que 25% dessas 
partículas alcançam a placa oposta, onde são absorvidas. No 
processo, as partículas alfa transportam uma carga Q de uma 
placa para outra, gerando uma corrente elétrica usada para 
alimentar dispositivos eletrônicos. 

 
 
A quantidade de carga Q  transportada vale: 
 
A 2 x 10

-5 
C 

B 3 x 10
-5 

C 
C 4 x 10

-5 
C 

D 5 x 10
-5 

C 
E 6 x 10

-5 
C 

 
QUESTÃO 69.  

Um material é considerado condutor quando permite a livre 
movimentação de portadores de carga através de sua estrutura. 
Os isolantes ou dielétricos, por sua vez, são materiais nos quais 

os elétrons encontram-se ligados aos átomos por forças 
intensas, o que lhes impede a liberdade de movimentação. 
Analise as afirmações a seguir: 
 
I.  O corpo humano é um bom condutor e, por este motivo, se 

uma pessoa toca outro condutor eletrizado, pode levar um 
choque considerável, caso não esteja devidamente isolada 
da Terra. 

II.  A maior ou menor condutividade de uma dada substância 
depende de fatores tais como o estado físico, umidade, 
temperatura e a intensidade do campo elétrico ao qual ela 
for submetida. 

III.  A água é excelente condutora de eletricidade enquanto 
soluções eletrolíticas são isolantes. 

IV.  As descargas elétricas atmosféricas ocorrem porque o ar, 
quando ionizado, torna-se condutor. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
C Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
D Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
E Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 70.  

Corpos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. 
Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos 
pequenos choques elétricos ao encostarmo-nos a 
automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os 
automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos 
corpos (eletrizados ou neutros), considere as afirmativas a 
seguir: 
 
I.  Se um corpo está neutro, então o número de cargas 

elétricas negativas e positivas não é o mesmo. 
II.  Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. 
III.  Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. 
IV.  Só podemos isolar quantidades de carga elétrica que sejam 

múltiplas inteiras da carga absoluta de um elétron. 
V.  A carga de um próton tem o mesmo valor absoluto da carga 

de um elétron. 
 
Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta: 
 
A Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras. 
C Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
D Apenas as afirmativas IV e V são verdadeiras. 
E Apenas as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
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QUESTÃO 71.  

Armas Poderosas M-16 e AK-47, o sonho de consumo dos 
bandidos As armas mais utilizadas pelos grandes traficantes de 
drogas e assaltantes de banco são os fuzis de assalto M-16 e 
AK-47. Esses fuzis são de fabricação militar (M-16 é norte-
americano e o AK-47 é soviético adaptado pelos iraquianos) e 
já foram usados em grandes conflitos militares, sendo que 
ficaram mais conhecidos na guerra do Golfo Pérsico. É incrível 
o poder de fogo dessas armas, um projétil pode até esfacelar a 
cabeça de uma pessoa ou até mesmo amputar um membro. A 
tabela abaixo descreve as características do M-16. 
 
 

 

 
No Sistema Internacional de Unidades (SI) a massa, o 
comprimento e a velocidade inicial do projétil têm as 
respectivas unidades: 
 
A g, kg, pés/s  
B m , km/h,kg  
C kg, m/s, km/h  
D kg, m, m/s 
E m/s,mg,km 
 
QUESTÃO 72.  

Hidrostática é o ramo da Física que estuda as propriedades 
relacionadas aos líquidos ou gases sob a ação da gravidade 
em equilíbrio estático. De acordo com o estudo da hidrostática, 
marque a alternativa que melhor define massa específica. 
 
A massa específica de uma substância é o quociente entre o 

volume ocupado por uma substância e a massa de uma 
porção oca de uma substância. 

B massa específica é a razão entre a densidade absoluta de 
uma substância pela densidade de outra substância 
tomada como padrão. 

C massa específica, também chamada de densidade 
absoluta, de uma substância é a razão entre a massa de 
uma porção compacta e homogênea dessa substância e o 
volume ocupado por ela. 

D massa específica é a quantidade de matéria que cabe em 
um volume de um litro dessa substância. 

E massa específica é a própria densidade relativa da 
substância. 

 
QUESTÃO 73.  

 Em um frasco de vidro transparente, um estudante colocou 500 
mL de água e, sobre ela, escorreu vagarosamente, pelas 
paredes internas do recipiente, 50 mL de etanol. Em seguida, 
ele gotejou óleo vegetal sobre esse sistema. As gotículas 
formadas posicionaram-se na região interfacial, conforme 
mostrado nesta figura: 

 
Exercícios de densidade 
Considerando-se esse experimento, é correto afirmar que: 
 
A a densidade do óleo é menor que a da água. 
B a massa da água, no sistema, é 10 vezes maior que a de 

etanol. 
C a densidade do etanol é maior que a do óleo. 
D a densidade da água é menor que a do etanol. 
E a densidade da água é igual a do etanol. 
 
 

 

 

QUESTÃO 74.  

A tabela a seguir refere-se à solubilidade de um determinado 
sal nas respectivas temperaturas: 
 

7050

6030

O)2H de (g/100g

Sal do deSolubilida
C)(º aTemperatur

 

 
Para dissolver 40 g desse sal à 50ºC e 30ºC, as massas de 
água necessárias, respectivamente, são: 
 
A 58,20 g e 66,67 g 
B 68,40 g e 57,14 g 
C 57,14 g e 66,67 g 
D 66,67 g e 58,20 g 
E 57,14 g e 68,40 g 
 
QUESTÃO 75.  

O gráfico apresenta as curvas de solubilidade para duas 
substâncias X e Y: 
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Após a leitura do gráfico, é correto afirmar que 
 
A a dissolução da substância X é endotérmica. 
B a dissolução da substância Y é exotérmica. 
C a quantidade de X que pode ser dissolvida por certa 

quantidade de água aumenta com a temperatura da água. 
D 100 g de X dissolvem-se completamente em 40 g de H2O a 

40ºC. 
E a dissolução de 100 g de Y em 200 g de H2O a 60ºC 

resulta numa solução insaturada. 
 
QUESTÃO 76.  

Na preparação de uma solução saturada de cloreto de amônio 
utilizando 400 mL de água a 55 ºC (d = 1 g/cm

3
), a quantidade 

mínima em gramas utilizada de cloreto de amônio e a 
dissolução desse sal em água são, respectivamente, 
 
F 200 e endotérmica. 
G 200 e exotérmica. 
H 220 e endotérmica. 
I 260 e endotérmica. 
J 260 e exotérmica. 

 
QUESTÃO 77.  

Observe o composto a seguir e assinale a alternativa 
correspondente ao número de carbonos primários presente 
nesta cadeia: 

 
2,3- dimetilbutano 

A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 

 
QUESTÃO 78.  

A combustão espontânea ou muito rápida, chamada detonação, 
reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. Ao 
isooctano é atribuído um índice de octana 100 por causa da sua 
baixa tendência a detonar. 
O isooctano apresenta em sua fórmula estrutural: 

 
A um carbono quaternário e cinco carbonos primários. 
B um carbono terciário e dois carbonos secundários. 
C um carbono secundário e dois carbonos terciários. 
D três carbonos terciários e quatro carbonos quaternários. 
E quatro carbonos primários e um carbono secundário. 
 
QUESTÃO 79.  

A borracha natural é um liquido branco e leitoso, extraído da 
seringueira, conhecido como látex. O monômero que origina a 
borracha natural é o metil – 1,3 – butadieno e apresenta a 
seguinte estrutura: 

 

Disponível em: portal.mackenzie.br. Acesso em: 27 jul. 2017(adaptado) 

 
Em relação a estrutura da borracha natural é possível inferir 
que: 

 
A Apresenta 4 carbonos não planares 
B Apresenta 3 carbonos planares 
C Apresenta 3 carbonos não planares 
D Apresenta 2 carbonos planares 
E Apresenta 1 carbono não planar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


