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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 
1. Esta prova contém 100 (cem) questões objetivas numeradas de 01 a 100, dispostas da seguinte 

maneira: 
 

a) questões de número 1 a 25 são relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
b) questões de número 26 a 50 são relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
c) questões de número 51 a 75 são relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
d) questões de número 76 a 100 são relativas à área de Matemática e suas Tecnologias. 
 

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo 
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 
divergência, comunique a coordenação para que tome providências cabíveis. 
 

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde 
corretamente à questão. 
 

4. Para o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA, utilize apenas caneta de tinta azul ou preta. 
 

5. Não rasure o CARTÃO RESPOSTA. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 01 A 25 
 
QUESTÃO 1.  

 

 
(Disponível em: <https://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/notícias/243955970/ 

celulares-podem-ser-proibidos-em-bares-erestaurantes-de-minas-gerais>. Acesso 
em: 23 jul. 2018.) 

 
A placa apresentada, presente em alguns estabelecimentos 
brasileiros 
a) critica recursos expressivos como elementos de 

caracterização dos sistemas de comunicação. 
b) enfatiza conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas 

de comunicação e informação para resolver problemas 
sociais. 

c) relaciona informações geradas nos sistemas de 
comunicação e informação, considerando a função social 
desses sistemas. 

d) ilustra uma posição crítica aos usos sociais que são feitos 
das linguagens e dos sistemas de comunicação e 
informação. 

e) não reconhece a função e o impacto social das diferentes 
tecnologias da comunicação e informação. 

 
QUESTÃO 2.  

 

 
(Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-01pFGDCmp-8/UnN9picuY_I/ 

AAAAAAAAACo/wJ23egbFfr0/s1600/rhayna.jpg.>. Acesso em: 23 jul. 2018.) 

 
 
Levando em consideração os aspectos verbais e não verbais 
do texto, assinale a alternativa correta. 
a) Nesse cartaz, ocorre um caso de intertextualidade, 

recuperando falas do filme Tropa de Elite, mas que não 
incide em polifonia. 

b) A imagem da boina sobre o tomate busca criar uma 
identidade visual no anúncio, que remete a um 
conhecimento sobre o filme, configurando-se como uma 
intertextualidade. 

c) A propaganda em questão é construída de modo a 
assemelhar-se a um cartaz de filme, ressaltando a 
informação mais importante – o título –, a qual, neste caso, 
é o nome da empresa. 

d) A forma de estrela de parte do vegetal tem a finalidade 
exclusiva de corroborar com o slogan utilizado pelo 
anunciante (“Aqui a natureza é a estrela”). 

e) Para ser reconhecida como uma citação direta do filme, a 
expressão “pede pra sair” deveria estar redigida entre 
aspas. 

 
QUESTÃO 3.  

 
Soneto 
Pergunto aqui se sou louca 
Quem quer saberá dizer 
Pergunto mais, se sou sã 
E ainda mais, se sou eu 
 
Que uso o viés pra amar 
E finjo fingir que finjo 
Adorar o fingimento 
Fingindo que sou fingida 
 
Pergunto aqui meus senhores 
quem é a loura donzela 
que se chama Ana Cristina 
 
E que se diz ser alguém 
É um fenômeno mor 
Ou é um lapso sutil? 

(Ana Cristina Cesar. In: A Teus pés, 1982.) 

 
No poema, o fingimento poético 
a) deixa claro o posicionamento da autora sobre a não 

existência de um eu lírico. 
b) se reflete no desinteresse da poeta sobre sua real 

identidade, visível em “Adorar o fingimento”. 
c) desmente o próprio eu poético da autora e reafirma a 

existência de uma única voz. 
d) é o reflexo da insanidade da poeta, notável no verso 

“Pergunto mais, se sou sã”. 
e) está entrelaçado à figura da própria autora e gera uma 

complexa cadeia de vozes. 
 
QUESTÃO 4.  

 

 
 

(Disponível em: <www.styluspropaganda.com.br/cases/furar-o-sinal-pode-ser-
fatal/>. Acesso em: 23 jul. 2018.) 

 
A principal estratégia argumentativa desse anúncio consiste no 
emprego (tanto na linguagem denotativa quanto na conotativa) 
da expressão “avançar o sinal”, que pode ser lida, 
respectivamente, como: 
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a)  “Parar sobre a faixa de pedestres” e “desobedecer às 
leis”. 

b) “Chocar-se contra o semáforo” e “burlar a ordem”. 
c) “Desrespeitar as leis” e “ultrapassar a faixa de pedestres”. 
d) “Ultrapassar o sinal” e “desrespeitar as placas”. 
e) “Desobedecer ao sinal de pare” e “desrespeitar a lei”. 
 
QUESTÃO 5.  

 
O Cão Sem Plumas 

A cidade é passada pelo rio 
como uma rua 
é passada por um cachorro; 
uma fruta 
por uma espada. 
 

O rio ora lembrava 
a língua mansa de um cão 
ora o ventre triste de um cão, 
ora o outro rio 
de aquoso pano sujo 
dos olhos de um cão. 
 

Aquele rio 
era como um cão sem plumas. 
Nada sabia da chuva azul, 
da fonte cor-de-rosa, 
da água do copo de água, 
da água de cântaro, 
dos peixes de água, 
da brisa na água. 
 
Sabia dos caranguejos 
de lodo e ferrugem. 
[...] 
(MELO NETO, João Cabral de. Obra Completa. São Paulo: Nova Aguilar, 1999.) 

 
O estilo de João Cabral de Melo Neto, como é notável no 
trecho do poema, é marcado 
a) pelo Concretismo, seus poemas são principalmente 

visuais, como se pode perceber em: “O rio ora lembrava / 
a língua mansa de um cão”. 

b) pela recorrência de metáforas relacionadas à água, a 
malemolência das palavras é característica de sua poesia. 

c) pelo estilo romantizado de tratar temas sociais, o poeta os 
relaciona a imagens da natureza. 

d) pela transformação da percepção em imagens de algo 
concreto e relacionado aos sentidos. 

e) pela exaustão do ritmo e pela recorrência de imagens 
relacionadas ao sentido do olfato, notável em “Sabia dos 
caranguejos / de lodo e ferrugem.” 

 
QUESTÃO 6.  

 
Quando nasci veio um anjo safado 
O chato do querubim 
E decretou que eu estava predestinado 
A ser errado assim 
Já de saída a minha estrada entortou 
Mas vou até o fim [...] 

(Chico Buarque. Até o fim. 1978.) 

 

A letra de Chico Buarque faz referência à poesia de Carlos 
Drummond de Andrade e traz elementos dela ao 
a) citar o primeiro verso do Poema de Sete Faces com um 

novo adjetivo e referenciar o sujeito gauche. 
b) realizar uma releitura do gauchismo e interpretá-lo como 

um sujeito predestinado a ser “errado”. 
c) utilizar a imagem do “anjo querubim”, frequente na obra do 

poeta, e citar o verso “Mas vou até o fim”. 
d) interpretar a vida como uma estrada torta e com um final, 

parodiando a visão religiosa de Drummond. 
e) construir um personagem que vive na estrada e citar o 

“anjo querubim” dos versos de Drummond. 

QUESTÃO 7.  

 
Seção III – Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de 
Conteúdo Gerado por Terceiros 

 
Art. 18. O provedor de conexão à internet não será 
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo 
gerado por terceiros. 
 
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet 
somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e 
nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. 
[...] 

(Disponível em:<www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 
2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 23 jun. 2018.) 

 
Pelo artigo 18 do Marco Civil da Internet, pode-se inferir que, 
em relação às chamadas fake news: 
a) A legislação inibe rigorosamente sua disseminação. 
b) A legislação é permissiva em relação à sua disseminação. 
c) A legislação inibe os provedores de conteúdo por permitir 

sua propagação. 
d) A legislação não se relaciona de maneira alguma à sua 

propagação. 
e) Ao contemplar “danos decorrentes de conteúdo gerado por 

terceiros”, a legislação não se aplica às chamadas fake 
news. 

 
QUESTÃO 8.  

 

 
(Disponível em: <www.blogs.unicamp.br/contemporanea/guerrillagirls-mulheres-e-

museus-v-4-n-3-2018/>. Acesso em: 23 jul. 2018.) 

O coletivo artístico de ativistas feministas Guerrilla Girls coloca 
em pauta, no cartaz, uma questão secular. Sobre ela: 
a) Aborda a desproporção entre as mulheres artistas e os 

retratos femininos. 
b) Protesta contra a representação do nu feminino por 

artistas em museus. 
c) Questiona a imposição de padrões de vestimentas para a 

entrada em museus. 
d) Aborda a necessidade da presença de mais nus 

masculinos nas artes. 
e) Trata da desigualdade entre homens e mulheres no meio 

artístico. 
 
QUESTÃO 9.  

 
CrossFit é um programa de força do centro do corpo e de 

condicionamento. O programa foi concebido para dar ensejo à 
mais ampla resposta adaptativa possível. O programa CrossFit 
não é um programa de condicionamento físico especializado, e 
sim uma tentativa intencional de otimizar a competência física 
em cada um dos dez domínios de condicionamento físico 
reconhecidos. Eles são: resistência cardiovascular e 
respiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, 
velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. 
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O programa CrossFit foi desenvolvido para realçar a 
competência de um indivíduo em todas as tarefas físicas. Os 
atletas são treinados para realizar, com sucesso, desafios 
físicos múltiplos, diversificados e aleatórios. Este tipo de 
condicionamento físico é exigido para integrantes da força 
militar ou policial, bombeiros e em diversos esportes que 
exijam uma habilidade física total ou completa. O CrossFit 
demonstrou ser eficaz nessas áreas. 

(Guia de treinamento do CrossFit®, 2016.) 

 
Segundo o texto, essa modalidade de atividade física de 
academia se destaca por oferecer ao praticante um 
condicionamento físico completo, atuando sobre vários 
segmentos corporais e desenvolvendo aptidões. Por isso, atrai 
muitos adeptos ao redor do mundo, que buscam, entre outros 
fatores, 
a) o treinamento de alta intensidade para facilitar 

relacionamentos sociais entre os praticantes. 
b) uma modalidade de condicionamento físico que exija do 

praticante alta performance em apenas uma competência 
física. 

c) um processo de autoconhecimento para entender suas 
limitações e deficiências motoras. 

d) uma conduta corporal militarizada, com uso do esforço 
máximo, disciplina e respeito às hierarquias. 

e) um treinamento de alta intensidade, mas que proporciona 
um desenvolvimento equilibrado de várias capacidades 
físicas. 

 
QUESTÃO 10.  

 
TEXTO I 

Aqui está um livro de boa-fé, Leitor. Ele te adverte, desde 
o início, que não me propus outro fim além do doméstico e 
privado. Nele não tive nenhuma consideração por servir-te nem 
por minha glória: minhas forças não são capazes de tal 
desígnio. Dediquei-o ao uso particular de meus parentes e 
amigos, a fim de que, tendo-me perdido (o que breve terão de 
fazer), possam aqui encontrar alguns traços de minhas atitudes 
e humores, e que por esse meio nutram, mais completo e mais 
vivo, o conhecimento que têm de mim. Se fosse para buscar os 
favores do mundo, teria me enfeitado de belezas emprestadas. 
Quero que me vejam aqui em meu modo simples, natural e 
corrente, sem pose nem artifício: pois é a mim que retrato. 

(Michel Senhor de Montaigne, Ensaios.) 
 

TEXTO II 

Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me 
canse; eu não tenho que fazer; e, realmente, expedir alguns 
magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai 
um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a 
sepulcro, traz certa contração cadavérica; vício grave, e aliás 
ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens 
pressa de envelhecer, e o livro anda devagar; tu amas a 
narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro 
e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à 
esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, 
ameaçam o céu, escorregam e caem... 

(Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.) 
 

No começo de ambos os textos, os autores se utilizam de um 
mesmo recurso estilístico, no qual: 
a) Destacam a língua, considerando a seleção, a combinação 

e a sonoridade do texto; ou seja, desenvolvem a função 
poética. 

b) Colocam o foco no próprio instrumento com que se 
constrói a mensagem, sendo o código utilizado como seu 
próprio objeto; ou seja, desenvolvem a função 
metalinguística. 

c) Focam no autor da mensagem, mostrando seu 
posicionamento e suas impressões pessoais; ou seja, 
desenvolvem a função emotiva. 

d) Focam no público a quem se dirige a mensagem, 
estimulando a mudança de seu comportamento; ou seja, 
desenvolvem a função conativa. 

e) Enfatizam sobre o conteúdo da mensagem, apresentada 
com palavras precisas e objetivas; ou seja, desenvolvem a 
função referencial. 

 

QUESTÃO 11.  

 

 
 

A linguagem cumpre diferentes funções no processo de 
comunicação social. A função que predomina nessa peça 
publicitária 
a) destaca o “como” se elabora a mensagem, considerando- 

se a seleção, a combinação e a sonoridade do texto. 
b) coloca o foco no “com o quê” se constrói a mensagem, 

sendo o código utilizado como seu próprio objeto. 
c) focaliza em “quem” produz a mensagem, mostrando seu 

posicionamento e suas impressões pessoais. 
d) orienta-se no “para quem” se dirige a mensagem, 

estimulando a mudança de seu comportamento. 
e) enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, apresentando 

as informações com palavras precisas e objetivas. 
 
QUESTÃO 12.  

 
Vamos celebrar a estupidez humana 
A estupidez de todas as nações 
O meu país e sua corja de assassinos covardes 
Estupradores e ladrões [...] 

(Legião Urbana. Perfeição. 1993.) 

 
O fragmento que apresenta versos que correspondem 
tematicamente à letra acima é: 
a) Esconde-me a alma, no íntimo, oprimida, 

Este amor infeliz, como se fora 
Um crime aos olhos dessa, que ela adora, 
Dessa, que crendo-o, crera-se ofendida. 

(Raimundo Correia) 
 

b) Ao redor da vida do homem 
há certas caixas de vidro, 
dentro das quais, como em jaula, 
se ouve palpitar um bicho. 

(João Cabral de Melo Neto) 
 

c) Tristes sucessos, casos lastimosos, 
Desgraças nunca vistas, nem faladas. 
São, ó Bahia, vésperas choradas 
De outros que estão por vir estranhos. 

(Gregório de Matos) 
 

d) De um exílio passado entre a montanha e a ilha 
Vendo o não ser da rocha e a extensão da praia. 
De um esperar contínuo de navios e quilhas 
Revendo a morte e o nascimento de umas vagas. 

(Hilda Hilst) 
 

e) Uma gota de leite 
me escorre entre os seios. 
Uma mancha de sangue 
me enfeita entre as pernas 
Meia palavra mordida 
me foge da boca. 

(Conceição Evaristo) 
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QUESTÃO 13.  

 
Mar Azul 

mar azul 
mar azul 
mar azul marco azul 
mar azul marco azul barco azul 
mar azul marco azul barco azul arco azul 
mar azul marco azul barco azul arco azul ar azul 

(GULLAR, Ferreira. Toda Poesia – 1950-1980. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 
Brasileira, 1980.) 

 
Na década de 1960, a poesia foi marcada por um racionalismo 
e um geometrismo extremos. O poema acima 
a) valoriza o verso tradicional em contrapartida à tendência 

do momento. 
b) destitui o verso de seu interior em favor de uma exploração 

visual. 
c) explora o sentido da visão sem se referir ao significado da 

palavra. 
d) investe na atomização vocabular para desmanchar a forma 

visual. 
e) apresenta uma linguagem intensa e persuasiva de apelo 

social. 
 
QUESTÃO 14.  

 
Um dos principais nomes por trás da criação do iPhone, e 

responsável pela idealização do iPod, Tony Fadell, está 
preocupado com um problema cada vez mais comum em 
nossa sociedade: o vício em smartphones. [...] 

Fadell reforçou o problema, apontando que o uso 
excessivo de smartphones está diretamente associado ao 
aumento do risco de depressão e suicídio, bem como quedas 
no desempenho escolar, piora na qualidade do sono, e redução 
nos níveis de empatia. 

Além dos problemas acima, Fadell também lembrou que o 
uso de smartphones ao volante também colabora para milhares 
de mortes e acidentes, devido à distração dos motoristas, que 
pode ser até mesmo comparada ao efeito do álcool. [...] 

(Disponível em: <https://twitter.com/tfadell/ status/950241374238117888>. 
Acesso em: 8 jun. 2018. Adaptado.) 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma causa para o 
problema apontado no texto: 
a) “risco de depressão e suicídio”. 
b) “quedas no desempenho escolar”. 
c) “piora na qualidade do sono e redução nos níveis de 

empatia”. 
d) “mortes e acidentes”. 
e) “o uso de smartphones ao volante”. 
 
QUESTÃO 15.  

 
É proibido proibir 

[…] 
Me dê um beijo, meu amor 
Eles estão nos esperando 
Os automóveis ardem em chamas 
Derrubar as prateleiras 
As estátuas, as estantes 
As vidraças, louças, livros, sim... 
E eu digo sim 
E eu digo não ao não 
E eu digo: É! 
Proibido proibir 
É proibido proibir... 

(VELOSO, Caetano. É proibido proibir. 1968.) 

 
O contexto histórico de composição e divulgação das canções 
de protesto envolvem um cenário de divergências ideológicas e 
de cerceamento de liberdades. Em relação a isso, o fragmento 
apresentado da canção 

a) se insere em um contexto de grandes mudanças culturais 
e políticas da década de 60 no Brasil, protesta em favor da 
liberdade e contra os ideais do regime militar. 

b) está inserido em um contexto de imigração notável na 
década de 60 no Brasil, o verso “Eles estão nos 
esperando” evidencia a questão da espera nos portos. 

c) se refere à crise econômica pela qual passava o país na 
década de 60, neste contexto muitos moradores se 
obrigaram a vender seus objetos pessoais para sobreviver. 

d) evidencia a contradição das leis impostas durante o regime 
militar aos cidadãos brasileiros, os versos “E eu digo sim/ 
E eu digo não ao não” é uma referência a esta “confusão”. 

e) trata dos regimes totalitários pelos quais a Europa passava 
naquele período, que geraram protestos violentos por 
parte dos civis, notável no verso “Os automóveis ardem 
em chamas”. 

 
QUESTÃO 16.  

 
Leia a seguir um trecho retirado do livro Preconceito linguístico, 
de Marcos Bagno, e responda à questão. 
 

Ninguém comete erros ao falar sua própria língua 
materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou ao 
respirar. Só se erra naquilo que é aprendido, naquilo que 
constitui um saber secundário, obtido por meio de treinamento, 
prática e memorização [...]. 

Ora, saber ortografia não tem nada a ver com saber a 
língua. São dois tipos diferentes de conhecimento. A ortografia 
não faz parte da gramática da língua, isto é, das regras de 
funcionamento da língua. [...] muitas pessoas nascem, 
crescem, vivem e morrem sem jamais aprender a ler e a 
escrever, sendo, no entanto, conhecedores perfeitos da 
gramática de sua língua. 

(Disponível em: <http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/ 
preconceito_linguistico_marcos_bagno.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2018.) 

 
Sobre o excerto acima, é correto afirmar que 
a) ninguém comete erros ao falar sua própria língua depois 

de aprender a gramática normativa. 
b) apesar de serem dois tipos diferentes de conhecimento, a 

língua falada depende da gramática para que a 
comunicação seja compreensível. 

c) a língua portuguesa é homogênea, ou seja, todos os 

falantes a utilizam da mesma forma. 
d) a gramática tradicional é apenas um ordenamento de 

regras de um determinado idioma, mas não faz parte das 
normas de funcionamento da língua falada. 

e) o saber secundário, citado pelo autor, não está relacionado 
ao aprendizado da gramática. 

 
QUESTÃO 17.  

 
E logo dois homens apareceram, e amarraram-me com 

cordas. Era uma prisioneira – era uma escrava! Foi embalde 
que supliquei em nome da minha filha, que me restituíssem a 
liberdade: os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas, e 
olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei 
morrer, mas não me foi possível… a sorte me reservava ainda 
longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares, 
onde tudo me ficava – pátria, esposo, mãe e filha, e liberdade! 
Meu Deus! O que se passou no fundo de minha alma, só vós o 
pudestes avaliar!… Meteram-me a mim e a mais trezentos 
companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto 
porão de um navio. 

(REIS, Maria Firmina dos. Úrsula. Rio de Janeiro: Presença Edições, Brasília: 
INL. Coleção coordenada por Luiza Lobo. 1988.) 

 
A literatura, em diversos momentos da história, dá voz aos 
excluídos. O fragmento da obra de Maria Firmina dos Reis 
a) evidencia o lugar desigual ocupado por uma mulher e 

escrava na sociedade. 
b) cede espaço à representação da maioria a partir da 

ficcionalização. 
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c) não corresponde a esta afirmação, pois se trata de uma 
personagem fictícia. 

d) trata do tema “escravidão” a partir da ótica do opressor 
empático. 

e) evidencia a realidade das condições precárias de uma 
minoria em processo de migração. 

 
QUESTÃO 18.  

 

 
(Disponível em: <http://revistapolen.com/quadrinhos-dosanos-10-andre-dahmer/>. 

Acesso em: 12 jul. 2018.) 

 
O contexto abordado pela tira de André Dahmer sugere que: 
a) As redes sociais funcionam como extensão natural da vida 

social. 
b) O ambiente das redes sociais reproduz a conduta da vida 

em sociedade. 
c) O impacto das redes sociais na vida é positivo, pois 

permite a evolução da personalidade. 
d) O ambiente virtual das redes sociais possibilita uma 

conduta hipócrita se comparada à da vida real. 
e) O homem deveria manter na vida pessoal a conduta que 

adota nas redes sociais. 
 
QUESTÃO 19.  

 
Os corretores de escravos examinavam, à plena luz do 

sol, os negros e moleques que ali estavam para ser vendidos; 
revistavam-lhes os dentes, os pés e as virilhas; faziam-lhes 
perguntas sobre perguntas, batiam-lhes com a biqueira do 
chapéu nos ombros e nas coxas, experimentando- lhes o vigor 
da musculatura, como se estivessem a comprar cavalos. Na 
Casa da Praça, debaixo das amendoeiras, nas portadas dos 
armazéns, entre pilhas de caixões de cebolas e batatas-
portuguesas, discutiam-se o câmbio, o preço do algodão, a 
taxa do açúcar, a tarifa dos gêneros nacionais; [...]. 
(AZEVEDO, Aluízio. O mulato. Rio de Janeiro: H. Garnier, Livreiro-Editor, 1909.) 

 
Considerada uma obra naturalista, o fragmento de O Mulato 
justifica esta afirmação porque 
a) representa uma visão burguesa da época a partir de uma 

descrição exterior à realidade. 
b) referencia as ideias evolucionistas de Darwin por meio da 

descrição das espécies sociais. 
c) retrata a realidade de forma objetiva e destaca as 

patologias humanas. 
d) analisa psicologicamente as personagens como forma de 

apresentar a realidade. 
e) mostra, por meio da descrição do ambiente e das 

personagens, a veracidade dos fatos da realidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20.  

 
A charge de Jean Galvão foi publicada na Folha de S.Paulo no 
domingo, 27 de maio de 2018, em meio à greve de 
caminhoneiros que afetou bastante a economia do Brasil. 
 

 
Disponível em: <http://gente.ig.com.br/cultura/2018-05-29/chargeshumor- greve-

caminhoneiros.html>. Acesso em: 12 jul. 2018.) 

 
Levando em consideração que o gênero charge vincula-se aos 
assuntos discutidos em notícias e reportagens socialmente 
situadas, assinale a alternativa que indica os efeitos de sentido 
da charge vista anteriormente. 
a) O autor compara o Brasil a um ser humano feito de “refém” 

da greve dos caminhoneiros e, nesse sentido, critica o 
movimento. 

b) O autor demonstra apoio à greve dos caminhoneiros e 
critica os brasileiros que ficam calados diante dessa 
situação. 

c) O autor utiliza a imagem do caminhão e do mapa do 
território nacional para ilustrar como os caminhoneiros são 
corruptos e fragilizam a população brasileira. 

d) A partir da imagem do caminhão, indicando o contexto da 
greve, o autor ironiza a atitude dos caminhoneiros que, em 
sua maioria, não aderiram à greve. 

e) A imagem do caminhão, dentro do contexto da greve, 
reflete a alta nos preços desse tipo de veículo, e a do 
mapa do território nacional ironiza a falta de atitude do 
governo diante disso. 

 
QUESTÃO 21.  

 
Carcará 

Carcará 
Lá no sertão 
É um bicho que avoa que nem avião 
É um pássaro malvado 
Tem o bico volteado que nem gavião 
Carcará 
Quando vê roça queimada 
Sai voando, cantando, 
Carcará 
Vai fazer sua caçada 
Carcará come inté cobra queimada 
[...] 
Carcará 
Pega, mata e come 
Carcará é malvado, é valentão 
É a águia de lá do meu sertão 
Os burrego novinho num pode andá 
Ele puxa o umbigo inté matá 
Carcará 
Pega, mata e come 
Carcará 

(José Cândido e João do Vale. Carcará.) 

 
A letra da canção objetiva 
a) valorizar usos informais caracterizadores da norma 

nacional. 
b) confirmar o uso da norma-padrão em contextos de 

linguagem poética. 
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c) enfatizar um processo recorrente de transformação da 
língua portuguesa. 

d) registrar as variações de natureza social na língua 
portuguesa do Brasil. 

e) afirmar a relação do falante com a variação regional de 
seu lugar de origem no território brasileiro. 

 
QUESTÃO 22.  

 
I 

amor 

Humor 
(ANDRADE, Oswald de. Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de 

Andrade. 1927.) 

 
II 

 
Tarsila do Amaral. O Sono. 1928. 

 
Os autores das obras são representantes do Modernismo 
brasileiro e, embora sejam manifestações artísticas diferentes, 
ambas 
a) são sintéticas e, por isso, exigem maior reflexão por parte 

do receptor. 
b) questionam o contexto tradicional artístico pela escolha 

temática. 
c) inovam na forma revolucionando a maneira de fazer arte 

no Brasil. 
d) beiram a incompreensão interpretativa com o intuito de 

romper com o conservadorismo. 
 
QUESTÃO 23.  

 
Não adianta a luta diária para educar os nossos filhos se 
eles assistirem ao Felipe Neto 

Por Rita Lisauskas 

 
A mensagem dele é antiga: quem grita, humilha e zomba de 

tudo e de todos é que é “descolado”. 
 

Basta assistir a dois ou três minutos de qualquer vídeo 
desse youtuber, tão querido pelas crianças, para perceber que 
deixar seu filho na “companhia” dele é um desserviço para a 
educação que nós, pais, nos esforçamos a dar a eles todos os 
dias. Você explica que falar palavrão não é legal, que não 
podemos tratar os outros com diferença, que bullying é errado, 

mas Felipe Neto está lá, tentando dizer aos nossos filhos que 
quem grita, humilha e zomba de tudo e de todos é que é 
descolado. [...] 
(Disponível em: <https://emais.estadao.com.br/blogs/ser-mae/nao-adianta-a-luta-

diaria-para-educar-os-nossos-filhos-se-elesassistirem-ao-felipe-neto/>. Acesso 
em: 10 jul. 2018.) 

 
O fragmento acima aborda um problema proporcionado pelos 
sistemas de tecnologias de comunicação e informação. Trata-
se: 
a) Do possível impacto negativo dos chamados 

influenciadores digitais sobre a formação de crianças e 
adolescentes. 

b) Do tempo que a criança fica na internet em detrimento da 
dedicação aos estudos. 

c) Da influência negativa que os influenciadores digitais 
podem exercer sobre a escola e os sistemas de ensino-
aprendizagem. 

d) Do impacto que influenciadores digitais exercem sobre os 
jovens na escolha da profissão por desejarem seguir a 
mesma carreira. 

e) Dos perigos da exposição das crianças à publicidade 
infantil na internet. 

 
QUESTÃO 24.  

 
E, falando, Badú se abraçou com o pescoço do burrinho, 
numa ternura súbita... 
— Eh, meu velho, coitado, que trapalhada! Estou doente, dei 
na fraqueza, com este miolo meu zanzando, descolado da 
cabeça... Muito doente... Estou com medo de morrer hoje... 
Mas, se você fosse mais leve, compadre, eu era capaz de te 
carregar!... 
— Veio com o corno cheio... está bêbado que nem gambá. 
— Ei, Silvino, por que é que você está chegando para perto do 
Badú, aí no escuro, coisa que você não deve de fazer?! Não 
consinto, não está direito, por causa que vocês estão brigados, 
e ainda mais agora, que o outro está tão bêbado assim! 

(ROSA, João Guimarães. Burrinho pedrês. In:______. Sagarana.) 

 

Constitui marca do registro informal da língua, típico da 
oralidade, o trecho: 
a) “...se abraçou com o pescoço do burrinho...”. 
b) “Estou com medo de morrer hoje...”. 
c) “Não consinto, não está direito...”. 
d) “Estou doente...”. 
e) “...eu era capaz de te carregar!”. 
 
QUESTÃO 25.  

 
Avanço perigoso da inadimplência do consumidor 

(O Estado de S. Paulo, 19 Maio 2018 | 04h00) 

 
É preocupante o aumento da inadimplência dos 

consumidores, que atingiu 61,2 milhões de pessoas em abril de 
2018. Os dados da inadimplência, obtidos em levantamento da 
consultoria Serasa Experian, ajudam a explicar por que é lenta 
a recuperação do nível de atividade econômica do País, que 
depende do consumo. 

Trata-se, em primeiro lugar, de um número recorde de 

inadimplentes, superando o de novembro de 2017. O avanço 
dos atrasos de pagamento concentrou-se no primeiro 
quadrimestre de 2018, período em que o número de 
inadimplentes passou de 60,09 milhões para 61,23 milhões, ou 
seja, atingindo 1,1 milhão a mais de pessoas. O montante das 
dívidas em atraso foi de R$ 271,7 bilhões, correspondendo a 
R$ 4.438 por pessoa, com média de quatro dívidas por CPF. 

[...] 
O maior responsável pela inadimplência é o desemprego, 

problema que se agravou no período. Além dos mais jovens 

que costumam enfrentar maiores dificuldades para obter 
ocupação remunerada, fica evidente que muitos chefes de 
família também passam por apuros, assim como os mais 
velhos que, com frequência, cumprem o papel de arrimo de 
família. 

A inadimplência de 2018 é influenciada pela 
sazonalidade, pois no início de cada ano se concentram as 

contas de IPTU, IPVA, matrícula e material escolar para os 
filhos. Outra evidência disso é que os saques dos depósitos de 

poupança são maiores no período. 
[...] 
As dificuldades enfrentadas pelos devedores também 

aparecem em outros indicadores das famílias, como a 
demanda de serviços e de bens de consumo, cujo 
comportamento deixa a desejar. Educação financeira de 
qualidade nos lares e nas escolas ajudaria a evitar a 
inadimplência, mas nada é tão importante como o emprego. 

(Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/ noticias/geral,avanco-perigoso-
da-inadimplencia-doconsumidor, 70002315012>. Acesso em: 19 mai. 2018.) 
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Os textos mobilizam estratégias para promover a progressão 
do tema. No fragmento transcrito, a expressão que apresenta 
uma ideia que se opõe à anterior é: 
a) “em primeiro lugar”. 
b) “Além”. 
c) “pois”. 
d) “Outra”. 
e) “mas”. 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 26 A 50 
 
QUESTÃO 26.  

 
“Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos 

direitos do homem conduziram a actos de barbárie que 
revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de 
crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais 
alta inspiração do Homem; [...]” 

(Disponível em: <https://dre.pt/declaracao-universal-dosdireitos- humanos>. 
Acesso em: 28 jun. 2018.) 

 
A constatação acima, feita no preâmbulo da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 
Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), resulta de um 
esforço de 
a) minimizar os conflitos da Guerra Fria, conflito que envolvia 

de um lado EUA e de outro a URSS. 
b) reconhecer o avanço estadunidense no campo das leis, 

em especial das liberdades civis. 
c) estabelecer um código internacional que torne ilegal, 

mesmo em períodos de guerra, atos de genocídio, como a 
experiência do Holocausto. 

d) criar um código de conduta que inclua parcialmente alguns 
grupos sociais sob a condição de humanos. 

e) estabelecer práticas e normas mais democráticas entre os 
países-membros da ONU, exceto aos países perdedores 
da Segunda Guerra Mundial. 

 
QUESTÃO 27.  

 
[...] 
O homem encontra condições de tornar-se homem na 

medida em que se integra na cidade. A cidade é uma 
associação que apenas se institui pelo fato de que o humano, 
isolado, é carente do outro, com quem estabelece uma troca. A 
necessidade é o fundamento da pólis, lugar de encontro e de 
permuta em que o homem pode encontrar aquilo que sozinho 
não é capaz de obter na realização de seus desejos. 

[...] 
(COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos. Introdução à edição brasileira. 

In: ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009.) 

 
De acordo com a ética aristotélica, o fundamento da cidade é a 
necessidade de 
a) realização individual. 
b) vontade individual de prosperar nos negócios. 
c) escolher um representante legítimo. 
d) convivência entre as pessoas. 
e) satisfazer os desejos individuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28.  

 
Leia o texto a seguir, retirado de um discurso proferido pelo 
ditador italiano Benito Mussolini para a Câmara dos Deputados 
Italiana, em 1925: 
 

Declaro-lhes aqui, na presença desta assembleia e 
perante todo o povo italiano, que assumo inteiramente toda a 
responsabilidade política, moral e histórica do ponto a que 
chegamos... Se o fascismo se converteu num assunto dirimido 
com óleo de rícino e cassetetes em lugar da profunda paixão 
da elite da juventude italiana, fui eu que falhei! Se o fascismo 
se tornou uma associação de delinquentes, se todas as 
violências são o resultado de certa atmosfera histórica, política 
e moral, a mim deve ser imputada toda a responsabilidade, 
porque essa atmosfera histórica, política e moral fui eu que 
criei através de uma operação de propaganda desenvolvida 
desde a intervenção na guerra até hoje. 

(MUSSOLINI, B. Criei esta atmosfera histórica, política e moral através da 
propaganda. In: Vários autores. Discursos que mudaram o mundo. São Paulo: 

Folha de São Paulo, 2010. p. 24.) 

 
Com base na leitura do texto, o discurso 
a) ocorreu no período entre guerras, destaca o uso da 

propaganda como arma política e anuncia um rompimento 
do fascismo com o seu passado. 

b) ocorreu no período entre guerras, aponta o 
enfraquecimento do nazismo e mudança de postura no 
que diz respeito ao uso da propaganda como arma 
ideológica. 

c) faz apologia à tortura e lamenta que seja necessária uma 
mudança de postura do fascismo a partir daquele 
momento. 

d) foi proferido no período final da Segunda Guerra Mundial, 
demonstra o enfraquecimento do fascismo e a 
necessidade de revisão de sua base ideológica. 

e) foi apresentado durante a Primeira Guerra Mundial e 
expõe a forma como o fascismo se utilizou de propaganda 
ideológica para alavancar sua chegada ao poder no 
período pós-guerra e seu plano de ação para continuar no 
governo. 

 
QUESTÃO 29.  

 
Em 2 de novembro de 1917 [...] o Ministro do Exterior 

Britânico, James Balfour, endereçou ao milionário Lord 
Rothschild uma carta, afirmando: “O governo de Sua Majestade 
encara favoravelmente o estabelecimento de um Lar Nacional 
para o povo judeu na Palestina e empregará todos os seus 
esforços para facilitar a realização desse objetivo.” 

(SALEM, H. O que é Questão Palestina. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. p. 
21.) 

 
O objetivo exposto no trecho da Carta Balfour, documento de 
1917 sobre a criação de um Estado judeu na Palestina, 
reproduzido acima 
a) foi amplamente rejeitado na época, fato que deu origem 

aos conflitos árabes-israelenses na Faixa de Gaza e na 
Palestina. 

b) recebeu apoio de algumas nações, a princípio, mas foi 
logo abandonado devido ao início da Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) e à política antissemita de Hitler, que 
matou cerca de 6 milhões de judeus durante o conflito. 

c) foi impulsionado por países como a Inglaterra e os Estados 
Unidos da América, que compraram terras e assentaram 
cerca de 6 milhões de judeus na região do Oriente Médio, 
população atualmente assimilada pelos povos árabes. 

d) provocou rejeição por parte do povo árabe no início, 
porém, com a intervenção de potências como Estados 
Unidos da América e Inglaterra, esses povos conseguiram 
chegar a um acordo que colocou fim às disputas pela 
região. 

e) ganhou impulso após o Holocausto promovido pelos 
alemães durante a Segunda Guerra Mundial e originou 
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uma série de conflitos árabes-israelenses, como os 
conflitos na Palestina, a Guerra dos Seis dias e a Guerra 
de Yom Kippur. 

 
QUESTÃO 30.  

 
Leia o texto a seguir sobre a relação entre a imigração no 
Brasil e o desenvolvimento urbano: 
 

A instalação da primeira linha de bonde elétrico, em 1900, 
possibilitou a ampliação e a modernização do sistema de 
transportes. O setor público canalizou e estendeu a rede de 
esgoto e o fornecimento de água a novas áreas da cidade. 
Ruas foram alargadas, pavimentadas e iluminadas. Surgiram 
praças, parques e avenidas. As técnicas de construção 
também se modernizam com grande rapidez. Os alemães 
haviam introduzido o tijolo no Brasil. Caberia aos italianos a 
popularização de seu emprego nos alicerces dos edifícios. [...] 
Além das ideias e das técnicas, a presença do imigrante 
acabou por moldar e direcionar a evolução urbana da Capital 
nas primeiras décadas do século XX. 

(CARNIER JUNIOR, P. Imigrantes: viagem, trabalho, integração. São Paulo: 

FTD, 2000. p. 43-44.) 

 
De acordo com o texto acima 
a) os imigrantes que chegaram ao Brasil no século XIX 

idealizaram os planos de urbanização das grandes cidades 
brasileiras com base em técnicas trazidas de suas terras 
natais. 

b) a urbanização das cidades se deu de forma dinâmica, 
respondendo à demanda populacional acentuada pela 
onda de imigrantes que chegou ao país a partir do final do 
século XIX. 

c) a urbanização das cidades só foi possível graças à 
chegada dos imigrantes e das técnicas de construção 
trazidas por eles da Europa. 

d) o crescimento das grandes cidades brasileiras ocorreu de 
forma planejada, ao redor de rotas movimentadas e com 
base no trabalho da mão de obra imigrante. 

e) a contribuição dos imigrantes europeus, sobretudo 
italianos e alemães, para a urbanização brasileira é 
inestimável já que só assim foi possível a homogeneização 
desse processo em todo o território nacional. 

 
QUESTÃO 31.  

 
[...] 
Para [São Tomás de Aquino] o ato de adesão ou 

assentimento à verdade revelada não se deve ao fato de a 
vermos, mas porque Deus o disse. A adesão à verdade é um 
ato produzido ou “elucidado” pela inteligência, ainda que sob a 
ação determinante da vontade (movida pela graça), e não sob 
a ação do próprio objeto, que é inevidente. Em seguida a 
inteligência, aderindo com absoluta certeza ao objeto revelado, 
nele permanecendo “habitual” por imutável assentimento (o 
habitus é uma qualidade estável), continua a buscar e mover-

se para adquirir ainda melhor conhecimento. A inteligência 
goza da certeza, mas não goza da visão; ela se sente segura, 
mas não satisfeita. Por isso, podemos dizer que a inteligência é 
“cativa” da fé, porque está fixa na fé, mas não por seu bem 
próprio e intrínseco, que é a evidência do objeto. É, contudo, 
um “cativeiro” que liberta, porque a protege e a faz aderir a 
Deus. 

[...] 
(ZAMAGNA, Domingos. O cativeiro libertador. Disponível em: <https:// 

revistacult.uol.com.br/home/o-cativeiro-libertador/>. Acesso em: 8 maio 2018.) 

 
De acordo com o texto, São Tomás de Aquino concluiu que 
a) a razão está acima da fé, porque somente ela conduz à 

verdade divina. 
b) a fé está acima da razão, porque ela revela a verdade, 

enquanto a razão apenas aceita essa verdade. 
c) a razão é um cativeiro que separa o ser humano de Deus. 

d) a razão prende o ser humano ao mundo, enquanto a fé em 
Deus o liberta desse cativeiro. 

e) a fé produz certezas, enquanto a razão produz sensações. 
 
QUESTÃO 32.  

 
O Estado Islâmico já é, de fato, um Estado. Não no 

sentido de país reconhecido pela ONU, mas como um espaço 
autônomo, com autoridades e leis próprias. A Constituição é a 
Sharia, sistema de leis baseado em uma interpretação estrita 
do Corão, livro sagrado do Islã. Isso significa que: ladrões 
pegos em flagrante devem ter suas mãos cortadas; crucificar é 
uma forma legítima de executar infiéis; mulheres de inimigos 
podem ser escravizadas; e estrangeiros só podem viver se 
pagarem impostos especiais e se admitirem ser inferiores aos 
muçulmanos. Isso tudo é lei nos domínios do ISIS. 

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/o-queo-estado-islamico-
quer/>. Acesso em: 28 jun. 2018.) 

 
O caráter de Estado que o ISIS (Estado Islâmico) está tentando 
implementar corresponde 
a) ao anarquismo. 
b) às monarquias tradicionais da Idade Média. 
c) aos regimes ditatoriais, como o nazismo. 
d) à teocracia. 
e) à democracia participativa. 
 
QUESTÃO 33.  

 
TEXTO I 

Por se tratar de uma prática que remete a universo 
simbólico milenar, por ser uma prática agregadora dos sentidos 
e significados legítimos da cultura local, acreditamos que a Arte 
Kusiwa é merecedora de ser inscrita no Livro de Registros das 
Formas de Expressão como Bem Cultural de natureza 
imaterial. 
(BRASIL. Ministério da Cultura. Parecer técnico. Brasília, 16 out. 2002. Disponível 

em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ 
Parecer_tecnico_regional_arte_kusiwa.pdf>. Acesso em: 5 maio 2018.) 

 

 
Índios Wajãpi, do Amapá, com pinturas Kusiwa. 

 
(Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/ detalhes/54>. Acesso em: 5 

maio 2018.) 

 
A Arte Kusiwa, expressa nas pinturas corporais dos índios 
Wajãpi, pode ser compreendida como 
a) uma forma de registro e representação do modo como um 

povo compreende o mundo e uma das várias expressões 
da diversidade cultural humana. 

b) uma forma de religião milenar, responsável por agregar em 
torno de si toda uma população. 

c) uma forma de protesto em relação à interferência dos 
chamados “homens brancos” frente à cultura indígena 
tradicional. 

d) a origem da cultura tradicional brasileira em oposição ao 
que foi imposto pelos colonizadores mais tarde. 

e) a expressão artística e religiosa de um grupo social 
minoritário, cuja relevância social atualmente passa 
despercebida. 
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QUESTÃO 34.  

 

 
*Ding an sich: coisa em si 

 
(CATHCART, Thomas; KLEIN, Daniel. Platão e um ornitorrinco entram num 

bar... A filosofia explicada com senso de humor. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 
p. 83.) 

 
Immanuel Kant diferenciou a coisa em si (ding an sich) do 
fenômeno (nôumeno). A imagem analisada é uma piada que se 
refere ao conceito kantiano de coisa em si. De acordo com a 
análise da imagem e com os seus conhecimentos, a graça da 
piada consiste justamente no fato de que 
a) a coisa em si não pode ser apreendida pelos sentidos, por 

isso o porta-retratos está em branco. 
b) a coisa em si não existe, por isso o porta-retratos está em 

branco. 
c) a coisa em si tomou forma de um fenômeno, por isso 

aparece como uma elipse. 
d) a coisa em si não pode ser apreendida pelo intelecto, por 

isso tem legenda explicativa. 
e) a coisa em si depende do olhar de quem observa, pois 

cada espectador a enxerga de uma forma. 
 
QUESTÃO 35.  

 
O texto a seguir explora alguns aspectos a respeito do 
direito romano: 
 

Um simples olhar a um manual de Direito Romano revela-
nos seu espírito: proteção do indivíduo, autonomia da família, 
prestígio e poder do paterfamilias valorização da palavra 
empenhada, etc. Claro que as normas jurídicas romanas 
estavam, sob diversos aspectos, bem distantes da perfeição: 
admitiam a escravidão, não protegiam os desafortunados, não 
estabeleciam uma perfeita igualdade entre os seres humanos. 
Numa palavra, não reconheciam os direitos do ser humano 
como tal. 
(GIORDANI, M. C. História de Roma: Antiguidade Clássica II. Petrópolis: Editora 

Vozes, 1991. p. 256.) 

 
O texto evidencia o fato de que, na Roma Antiga, o direito 
a) universalizou os direitos. 
b) primou pela proteção de todos os habitantes de Roma. 
c) foi precursor dos direitos humanos da forma como foram 

concebidos no Renascimento. 
d) existia para a proteção da coisa pública e sua atuação na 

vida privada era insignificante. 
e) era um instrumento de exclusão social. 
 
QUESTÃO 36.  

 
O mundo é a minha representação. – Esta proposição é 

uma verdade para todo ser vivo e pensante, embora só no 
homem chegue a transformar-se em conhecimento abstrato e 
refletido. A partir do momento em que é capaz de o levar a este 
estado, pode dizer-se que nasceu nele o espírito filosófico. 
Possui então a inteira certeza de não conhecer nem um sol 
nem uma terra, mas apenas olhos que veem este sol, mãos 
que tocam esta terra; em uma palavra, ele sabe que o mundo 

que o cerca existe apenas como representação, na sua relação 
com um ser que percebe, que é o próprio homem. [...] 
(SCHOPENHAUER, ARTHUR. O mundo como vontade e representação. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2001. p. 9.) 

 
De acordo com o texto lido e com os seus conhecimentos 
sobre o pensamento de Arthur Schopenhauer, o mundo é 
representação porque ele 
a) existe independentemente da vontade. 
b) só existe por causa da vontade. 
c) só existe para um sujeito que o percebe. 
d) só existe como um conceito abstrato. 
e) só pode ser conhecido pelas ciências. 
 
QUESTÃO 37.  

 
O significado da morte alterou-se, e com ele toda uma 
sensibilidade: perdendo qualquer conotação ética, atingindo a 
todos indistintamente – na presente figura, um bispo e um 
homem rico – a morte deixou de ter natureza cristã. 
Caminhava-se para uma nova sensibilidade. 

(FRANCO JUNIOR, H. A Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: 
Brasiliense, 2006. p. 30.) 

 

 
(MARCHANT, Guy. A dança macabra. 1486. Ilustração, BnF (Réserve des 

Livres rares et précieux), Paris (França). – Disponível em: <https://commons. 
wikimedia.org/wiki/File:Danzas_de_la_muerte.gif>. Acesso em: 05 maio 2018.) 

 
A imagem anterior data do ano de 1486 na França. Ela é a 
representação de uma mudança social pela qual a Europa 
passava na passagem do século XV para o século XVI. Essa 
mudança, também citada no texto, refere-se 
a) ao acolhimento do clero na esfera do poder político do 

Renascimento, de onde estava excluído até então. 
b) ao declínio da organização da sociedade em classes 

sociais bem definidas – essa mudança pode ser percebida 
pelo fato de que na imagem a morte deixaria de considerar 
determinadas classes como privilegiadas e chegaria para 
todos indistintamente. 

c) à queda populacional pela qual a Europa passava nesse 
período, em decorrência da Peste Negra, que matou 
grande parte da nobreza e do clero europeu. 

d) ao fim do cristianismo, cuja influência reduziu-se 
drasticamente ao longo do século XVI na Europa, 
limitando-se aos povos convertidos na América, África e 
Ásia. 

e) ao rompimento entre o clero e a nobreza devido às 
divergências sobre questões filosóficas, sobretudo no que 
diz respeito à morte. 
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QUESTÃO 38.  

 
TEXTO 1 

A integração regional é prioridade para a diplomacia 
brasileira. O Brasil incentiva esse projeto não apenas por estar 
convicto dos benefícios para a inserção e a projeção do país e 
da região em um mundo cada vez mais multipolar, mas 
também porque se trata de objetivo determinado pela 
Constituição Federal à nossa política externa. Em seu artigo 4º, 
parágrafo único, estabelece que “a República Federativa do 
Brasil buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de 
uma comunidade latino-americana de nações”. 

(Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ politica-externa/integracao-
regional/688-uniao-de-nacoessul-almericanas>. Acesso em: 20 jul. 2018.) 

 
TEXTO 2 

Os governos do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, 
Paraguai e Peru resolveram suspender suas atividades no 
bloco regional Unasul (União das Nações Sul-Americanas). [...] 

Um motivo de fundo para a suspensão se remete ao fato 
de que a Unasul é, pela sua origem, associada a líderes de 
esquerda, predominantes na América do Sul sobretudo nos 
anos 2000. Mas, na década seguinte, com a mudança de 
espectro ideológico nas presidências do Brasil, Argentina, 
Chile, Paraguai e Peru, foram aumentando divergências 
internas. Governantes da centro-direita e defensores de 
medidas liberais na economia dão preferência ao Mercosul 
(Mercado Comum do Sul), bloco mais antigo e focado na área 
econômica. 

(Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/04/25/Oque-% 
C3%A9-a-Unasul. -E-como-mudan%C3%A7as-pol%C3%ADticasregionais-

amea%C3%A7am-o-bloco>. Acesso em: 20 jul. 2018.) 

 
A leitura dos trechos demonstra que, no Brasil, a(s) 
a) diplomacia não faz distinção ideológica dos parceiros 

internacionais. 
b) integração cultural e regional é vista como prioridade de 

governos liberais. 
c) tendência é seguir a política externa dos países da Unasul. 
d) constituição é conflitante com os interesses do Estado. 
e) políticas de governo tendem a suplantar políticas de 

Estado. 
 
QUESTÃO 39.  

 
Vitrúvio, o arquiteto, afirma em sua obra sobre arquitetura 

que as medidas do corpo humano são as seguintes: 4 dedos 
formam 1 palmo e 4 palmos formam 1 pé, 6 palmos formam um 
côvado (medida de comprimento antiga, equivalente a 66 cm); 
e 4 côvados formam a altura de um homem. E 4 côvados 
formam 1 passo, e 24 palmos formam um homem. 

(Disponível em: <www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/ohomem- 
vitruviano-leonardo-da-vinci/>. Acesso em: 8 maio 2018.) 

 

 
 
Uma das mais conhecidas gravuras de Leonardo da Vinci, o 
homem vitruviano, é a solução para um desafio presente na 
obra do arquiteto romano, Vitrúvio. Pela leitura do texto, pela 

análise da imagem e com base em seus conhecimentos em 
Estética, é possível concluir que a gravura de Da Vinci 
apresenta um dos critérios de beleza da Antiguidade, que foi 
retomado no Renascimento, a saber a(o) 
a) nudez do corpo humano relacionada à verdade. 
b) idealização do corpo perfeito, relacionada à prática de 

exercícios. 
c) proporção do corpo humano. 
d) equilíbrio do corpo humano. 
e) saúde do corpo humano, relacionada à nutrição. 
 
QUESTÃO 40.  

 
TRECHO 1 

Os Jogos Olímpicos de PyeongChang definitivamente 
entraram para a história nesta quarta-feira. Durante a partida 
de hóquei feminino contra o Japão, tanto a Coreia do Norte 
quanto a Coreia do Sul deixaram suas diferenças históricas de 
lado e, por um momento, se assumiram como uma única nação 
para comemorar o gol feito pela equipe unificada. Coube a 
Randi Heesoo Griffin escrever seu nome para a eternidade. A 
partida terminou com o placar de 4 a 1 para as japonesas. O 
resultado, no entanto, pouco importa, uma vez que a história 
está escrita. 

(Disponível em: <https://globoesporte.globo.com/olimpiadas-deinverno/ 
noticia/historico-coreia-marca-primeiro-gol-no-hoqueie-une-as-duas-

nacoes.ghtml>. Acesso em: 3 jul. 2018.) 

 

TRECHO 2 

No lado de fora do pavilhão, enquanto muitos agitavam 
balões azuis e a bandeira branca da unidade com a silhueta da 
península, muitas horas antes do começo do encontro cerca de 
200 pessoas se manifestavam para protestar ruidosamente 
contra a equipe conjunta, rasgar bandeiras norte-coreanas e 
pisotear imagens de Kim 
Jong-un, o líder supremo do Norte. 

(Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/04/ 
internacional/1517764401_842331.html>. Acesso em: 3 jul. 2018.) 

 
Os trechos 1 e 2 apresentam diferentes sentimentos por parte 
dos sul-coreanos que são, respectivamente, 
a) de apoio à criação de um Estado unipartidário e de repúdio 

ao capitalismo. 
b) de impotência para reescrever a história e de orgulho 

socialista. 
c) de nacionalismo e protesto contra seu presidente. 
d) de separatismo e xenofobia contra os norte-coreanos. 
e) de unidade nacional e aversão a uma ditadura. 
 
QUESTÃO 41.  

 
Leia o texto a seguir, que faz parte da autobiografia de Martin 
Luther King: 
 

Desde o início uma filosofia básica orientou o movimento. 
Esse princípio orientador tem sido referido de diversas formas: 
resistência não violenta, não cooperação ou resistência 
passiva. Mas nos primeiros dias do protesto nenhuma dessas 
expressões foi mencionada; a que mais se ouvia era “amor 
cristão”. Foi o Sermão da Montanha, mais que a doutrina da 
resistência passiva, que inspirou inicialmente os negros de 
Montgomery a uma ação social grandiosa. Foi Jesus de Nazaré 
que estimulou os negros a protestarem com a arma criativa do 
amor. Com o passar dos dias, contudo, a inspiração de 
Mahatma Gandhi começou a exercer sua influência. 
(CARSON, C. (Org.). A autobiografia de Martin Luther King. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2014. p.55-56.) 

 
O trecho acima faz alusão ao movimento social que 
a) foi criado para combater a segregação racial nos Estados 

Unidos da América na década de 1960, sem sucesso, uma 
vez que apenas na década de 1990 o Congresso 
estadunidense aprovou a Lei dos Direitos Civis e a Lei dos 
Direitos de Voto, que colocaram fim à segregação racial no 
país. 
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b) foi criado como uma dissidência da Organização para a 
Unidade Afro-Americana, liderada por Malcolm X e de 
inspiração separatista, que lutava contra a segregação 
racial por meio de atos violentos e práticas terroristas. 

c) foi um movimento cristão surgido na África do Sul, em 
apoio a Mahatma Ghandi, que aderiu à prática de não 
violência e contribuiu para colocar fim ao apartheid nesse 
país. 

d) levou à criação da Lei dos Direitos Civis, em 1964, que 
acabou com a legalidade da segregação racial nos 
Estados Unidos da América e a Lei dos Direitos de Voto, 
de 1965, que estendeu aos negros estadunidenses o 
direito ao voto. 

e) foi um movimento organizado por sociedades cristãs dos 
bairros brancos dos Estados Unidos da América, em apoio 
ao movimento pelo fim da segregação racial criado por 
líderes religiosos negros na década de 1960. 

 
QUESTÃO 42.  

 
Região considerada a grande fronteira agrícola nacional 

da atualidade, o Matopiba compreende o bioma Cerrado dos 
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e responde por 
grande parte da produção brasileira de grãos e fibras. A área, 
até pouco tempo considerada sem tradição forte em 
agricultura, tem chamado atenção pela produtividade cada vez 
crescente. Nos últimos quatro anos, somente o Estado do 
Tocantins expandiu sua área plantada ao ritmo de 25% ao ano, 
segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab). 

A topografia plana, os solos profundos e o clima favorável 
ao cultivo das principais culturas de grãos e fibras 
possibilitaram o crescimento vertiginoso da região, que até o 
final da década de 1980 se baseava fortemente na pecuária 
extensiva. 

(Disponível em: <https://www.embrapa.br/tema-matopiba>. Acesso em: 3 jul. 2018.) 

 
O aumento da produtividade na região do Matopiba se deve à 
a) adoção de novas tecnologias agrícolas. 
b) incentivos financeiros concedidos pela Sudam. 
c) construção da hidrelétrica de Tucuruí. 
d) crise da atividade pecuária no Brasil. 
e) legalização do plantio de soja na região. 
 
QUESTÃO 43.  

 
A sociedade é marcada por diferentes grupos sociais, que se 
reúnem e vivem em comunidades segregadas por razões 
distintas, como religião, descendência étnica etc. Há/Havia um 
processo de segregação involuntária em que vivem/viveram 
a) as comunidades Amish, nos Estados Unidos da América, 

por conta do estilo de vida muito liberal. 
b) as castas indianas mais baixas, por conta de uma 

interpretação puramente política sobre o grupo. 
c) as comunidades de judeus ortodoxos hassídicos que 

foram isolados da sociedade estadunidense. 
d) os monges budistas, em monastérios afastados. 
e) a população negra da África do Sul, por quase 50 anos. 
 
QUESTÃO 44.  

 
Admirável gado novo 

Vocês que fazem parte dessa massa 
Que passa nos projetos do futuro 
É duro tanto ter que caminhar 
E dar muito mais do que receber 
 
E ter que demonstrar sua coragem 
À margem do que possa parecer 
E ver que toda essa engrenagem 
Já sente a ferrugem lhe comer 
 
Ê, ô, ô, vida de gado 

Povo marcado, ê! 
Povo feliz! 
Ê, ô, ô, vida de gado 
Povo marcado, ê! 
Povo feliz! 
[...] 

(Zé Ramalho. Admirável gado novo. Disponível em: <www.youtube. 
com/watch?v=YwqoeKlaJQs. Acesso em: 29 jun. 2018.) 

 
Nessa canção, Zé Ramalho faz menção ao pensamento de um 
filósofo que afirmava que os fracos vivem em rebanhos, 
seguindo um guia, por temer a tragicidade da existência. O 
nome deste filósofo é 
a) Arthur Schopenhauer. 
b) Martin Heidegger. 
c) Immanuel Kant. 
d) Sören Kierkegaard. 
e) Friedrich Nietzsche. 
 
QUESTÃO 45.  

 
Comparação entre os sistemas de disposição dos 

carreadores em cafezal 

 
Quintiliano Marques (IAC-São Paulo) – Conservação do Solo em Cafezal. 

 
(Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ 

planeta/caminhos-para-agricultura-sustentavel.html>. Acesso em: 3 jul. 2018.) 

 
Segundo o documento, carreadores “são as estradas de 
serviços nas plantações, necessárias para o trânsito de 
veículos, máquinas, animais e trabalhadores nas fainas 
agrícolas”. Os carreadores racionalmente dispostos evitam a 
erosão, pois são traçados 
a) a fim de diminuir o percurso horizontalmente. 
b) a partir de pontos com a mesma altitude. 
c) de forma a dificultar a irrigação. 
d) de modo a favorecer o escoamento superficial. 
e) para mitigar problemas ambientais advindos da estiagem. 
 
QUESTÃO 46.  

 
O texto a seguir, do sociólogo Norbert Elias, aborda a presença 
do nepotismo em algumas sociedades. 
 

Fica difícil para as altas autoridades de uma nação recém-
independente recusar apoio a seus parentes quando eles 
tentam conseguir um dos cobiçados cargos estatais, mesmo 
subalternos. Considerada em termos da ética e da consciência 
das nações mais desenvolvidas, essa nomeação de parentes 
no preenchimento de cargos estatais é uma forma de 
corrupção. Em termos da consciência moral pré-nacional, ela 
constitui um dever e, uma vez que todos a praticam na luta 
tribal tradicional pelo poder e pelo status, uma necessidade. Na 
transição para um novo nível de integração, portanto, há 
conflitos de lealdade e consciência que são, ao mesmo tempo, 
conflitos de identidade pessoal. 
(ELIAS, N. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. 

p. 121.) 

 
De acordo com o sociólogo Norbert Elias, o nepotismo – forma 
como é conhecida a prática de empregar membros da família 
em cargos públicos em nome de uma lealdade familiar – é 
característica das sociedades 
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a) tribais, marcadas pela continuidade de um clã no controle 
do poder político. 

b) autoritárias, marcadas pela perpetuação dos detentores do 
poder político em cargos públicos. 

c) cuja democracia é incipiente e em que as práticas de 
corrupção são presentes na forma de governar. 

d) que prezam pelos valores éticos e lealdades familiares. 
e) nas quais a democracia está plenamente estabelecida e os 

valores éticos e morais definem as ações do governo. 
 
QUESTÃO 47.  

 

 
 
O processo de desflorestação demonstrado na foto 
a) deu lugar à prática de pecuária bovina. 
b) é potencializado por vias de transporte. 
c) ocorreu nas áreas mais íngremes do terreno. 
d) preservou apenas a mata ciliar. 
e) sofre com a expansão da mancha urbana. 
 
QUESTÃO 48.  

 
Localização da camada de pré-sal 

 
 
A figura anteriormente apresentada demonstra 
a) criação de técnicas que evitam desastres ambientais. 
b) desenvolvimento de tecnologia para extração de carvão 

mineral. 
c) diversificação da matriz energética brasileira. 
d) expansão geográfica da exploração de recursos naturais. 
e) exploração de combustíveis alternativos. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49.  

 

 
(Fonte: IBAMA) 

 
Desde 1999, já não se produzem mais veículos e 
condicionadores de ar com CFC. A partir de 2001, não se 
fabricam mais refrigeradores domésticos e comerciais com 
esses gases. Mas para eliminar os CFC remanescentes e 
gerenciar seu passivo, em julho de 2002 o Governo Brasileiro 
apresentou ao Comitê-Executivo do Fundo Multilateral para 
Implementação do Protocolo de Montreal o Plano Nacional 
para a Eliminação de CFC - PNC. A ação é baseada em 
treinamento e assistência técnica, implementação de novas 
tecnologias, mudanças legislativas e de processos industriais 
para reduzir ainda mais o uso e os estoques de gases 
agressivos ao meio ambiente – os CFCs. 

(Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/ 
library/planeta/manual-de-ajuda-para-controle-de-substancias que- destroem-a-

cama.html>. Acesso em: 3 jul. 2018.) 

 
O gráfico e o texto apresentado demonstram a efetividade da 
política brasileira de combate à(s) 
a) diminuição da espessura da camada de ozônio. 
b) expansão industrial no território nacional. 
c) emissão de gases do efeito estufa. 
d) queimadas predatórias. 
e) inversão térmica nos grandes centros urbanos. 
 
QUESTÃO 50.  

 

 
(Disponível em: <www.nrcan.gc.ca>. Acesso em: 10 ago. 2018.) 

 
O gráfico demonstra que 
a) a China precisa importar madeira para suprir sua 

demanda. 
b) a produção madeireira americana é nula. 
c) as produções da Suécia e da Finlândia são insuficientes 

para abastecer o mercado japonês. 
d) o Canadá é o país com maior déficit na balança comercial 

de madeira. 
e) os maiores superávits advêm da exploração de florestas 

tropicais. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 51 A 75 
 
QUESTÃO 51.  

 
Um agricultor estuda a compra de uma nova retroescavadeira 
para realizar serviços de manutenção em sua propriedade. 
Após uma pesquisa de mercado, ele interessa-se por um 
modelo especifico, cujas principais características são 
apresentadas na tabela a seguir. 
 

 
Retroescavadeira PX – 000 

 

Características Valores 

Potência máx. Pá 1,25 kW 

Massa máx. Pá 2,5 Ton 

Torque máx. Pá 760 N · m 

Profundidade de escavação 4500,5 mm 

(Disponível em: <https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/14/12/53/ 
heavymachinery-1139912_960_720.png>. Acesso em: 29 dez. 2018. Adaptado.) 

 
Na situação de capacidade máxima na pá e com a máquina em 
regime de potência máxima, o tempo mínimo necessário para 
ergue-la com velocidade constante a uma altura de 2,0 m e de: 
(Adote g = 10 m/s2) 

a) 10s. 
b) 25s. 
c) 35s. 
d) 40s. 
e) 45s. 
 
QUESTÃO 52.  

 
Durante uma partida de futebol, um jogador tem grande 
desgaste e pode atingir níveis de lactato sanguíneo da ordem 
de 10 mmol · L–1, o qual e produzido pelo organismo após a 
queima da glicose para o fornecimento de energia sem a 
presença de oxigênio (metabolismo anaeróbico láctico), e seu 
gasto energético chega a 9 kcal ·min–1. Se no metabolismo do 
carboidrato há 4 kcal · g–1, então a massa de carboidrato (na 
forma de glicose C6H12O6) metabolizada durante uma partida 
oficial e mais próxima de 

Dado: tempo de uma partida oficial = 90 min. 

 
a) 15,00 g. 
b) 52,00 g. 
c) 36,00 g. 
d) 202,00 g. 
e) 810,00 g. 
 
QUESTÃO 53.  

 
As esponjas são animais classificados no filo Porífera. São 
animais simples, sem organização em tecidos verdadeiros 
– parazoa. Apresentam poros em toda a superfície do corpo, 
sem cavidade digestiva. São exclusivamente aquáticos, 
sesseis e filtradores. As esponjas, sendo indivíduos de 
organização corporal simples, são consideradas um ramo 
primitivo na evolução dos metazoários. Os poríferos são 
usados pelos pintores para obter certos efeitos especiais na 
técnica de aquarela. Antigamente, eram usados também como 
esponjas de banho. 

Quanto as esponjas, a afirmativa verdadeira e: 
a) Não possuem tecidos verdadeiros e apresentam apenas 

espiculas silicosas. 
b) Possuem tecidos verdadeiros e podem apresentar 

espiculas calcarias ou silicosas. 
c) Não possuem tecidos verdadeiros e podem apresentar 

espiculas calcarias ou silicosas. 
d) Não possuem tecidos verdadeiros e apresentam apenas 

espiculas calcarias. 
e) Possuem tecidos verdadeiros e apresentam apenas 

espiculas silicosas. 
 
QUESTÃO 54.  

 
Ex-espião russo envenenado com a filha já tinha perdido a 

esposa e o filho 

O envenenamento de um ex-agente duplo russo e da filha 
dele, de 33 anos, chocou o mundo e estremeceu as relações 
entre a Rússia e o Reino Unido. Mas na vida pessoal de Sergei 
Skripal, internado em estado grave com a filha Yulia, de 33 
anos, esse é mais um episódio – talvez o último – de uma 
sequência de tragédias. 

Em 2012 ele perdeu a esposa, diagnosticada com câncer, 
e em julho do ano passado deu adeus ao filho, de 43 anos, que 
teve uma falência “repentina” do fígado. 

[...] 
(Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/ internacional-43357998>. Acesso 

em: 4 jul. 2018.) 

 
O veneno mencionado na notícia é o Novichok, um análogo ao 
composto VX (fórmula estrutural a seguir), porém mais forte. O 
composto VX é muito persistente no ambiente, possui uma 
solubilidade de 3,125 g para cada 100 mL de água em 
temperatura ambiente e tem uma dose letal para humanos de 
0,009 mg por quilograma de corpo. 
 

 
 

Considerando as informações anteriores, pode-se inferir que a  
a) fórmula molecular do composto é C11H24NO2 PS e sua 

massa molecular é de 267 g · mol–1. 
b) dose letal para um humano de 70 kg é de 2,36 · 10–3 

moléculas. 
c) concentração letal do composto para humanos pode ser 

descrita na ordem de 0,009 ppm. 
d) concentração de uma solução saturada do composto será 

de 0,3125 g · L–1. 
e) concentração de uma solução saturada do composto será 

de 0,0117 mol · L–1. 
 
QUESTÃO 55.  

 
CET vai fiscalizar motorista por velocidade média em 

trajeto específico em SP 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai 
começar a fiscalizar o motorista pela velocidade média que ele 
leva de um ponto a outro em determinadas vias de São Paulo. 
A medida tem como objetivo combater o hábito que alguns 
condutores têm de tirar o pé do acelerador apenas quando 
estão perto dos radares. A nova medição não vai gerar multas. 
[...] (os radares) também vão medir a distância entre dois 
pontos e calcular qual o tempo que o motorista levaria se 
estivesse acima do permitido. “Se a pessoa passar em tempo 
inferior, nós vamos apurar que a velocidade média foi acima da 
velocidade regulamentada”, disse. 

(Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/semana-nacionaltransito/ 
noticia/cet-vai-fiscalizar-motorista-por-velocidade-mediaem-trajeto-especifi co-em-

sp.ghtml>. Acesso em: 3 ago. 2018.) 
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Em uma das vias da cidade, em que a velocidade 
regulamentada é de 50 km/h, foram instalados dois radares de 
fiscalização integrados e separados por uma distância de 2,4 
km. De acordo com as informações do texto, o tempo mínimo 
para um carro percorrer esses dois radares sem receber uma 
multa é de aproximadamente: 
a) 1 minuto e 27 segundos. 
b) 2 minutos e 53 segundos. 
c) 3 minutos. 
d) 3 minutos e 15 segundos. 
e) 4 minutos e 30 segundos. 
 
QUESTÃO 56.  

 
Quando o patologista austríaco Karl Landsteiner (1868- 

1943) identificou os quatro grupos sanguíneos do sistema 
ABO, encerrou-se a ocorrência de graves acidentes 
envolvendo transfusões sanguíneas. Na herança do sistema 
sanguíneo ABO, há três alelos autossômicos principais: IA 
(para sangue tipo A), IB (para sangue tipo B) e i (para sangue 
do tipo O). Sabe-se, ainda, que IA e IB são codominantes, 
ambos dominando sobre i. 
 
De acordo com essa classificação, assinale a opção 
verdadeira: 
a) Para ter sangue O, o indivíduo tem de ser homozigoto ii. 
b) Para ter sangue AB, o indivíduo é necessariamente 

homozigoto IA IB. 
c) Para ter sangue A, o indivíduo deve ter aglutinogênio A e 

aglutininas anti-A. 
d) Para ter sangue B, o indivíduo deve ter aglutinogênio B e 

aglutininas anti-B. 
e) Para ter sangue O, o indivíduo deve ter os dois 

aglutinogênios A e B. 
 
QUESTÃO 57.  

 
O ciclo menstrual, regulado pelo sistema endócrino, é o 

conjunto das alterações hormonais e fisiológicas que ocorrem 
nas fêmeas férteis dos mamíferos e tem como finalidade a 
reprodução. É frequentemente dividido em três fases: a fase 
folicular, a ovulação e a fase luteínica. Os ciclos menstruais 
contam-se a partir do primeiro dia de hemorragia menstrual. O 
gráfico a seguir refere-se às variações dos hormônios 
hipofisários e ovarianos envolvidos nesse ciclo. 
 

 
 
A análise do gráfico permite concluir que: 
a) O hormônio 1 é o LH hipofisário responsável pela ovulação 

e conversão do folículo de Graaf em corpo lúteo.  
b) O hormônio 2 é o FSH hipofisário que induz o folículo de 

Graaf a produzir progesterona. 
c) O hormônio 2 é a progesterona responsável por 

intensificar muito a proliferação do endométrio. 
d) O hormônio 4 é o estrógeno responsável por desencadear 

e manter os caracteres sexuais secundários femininos. 
e) Os hormônios 2 e 3 são produzidos exclusivamente pelas 

células foliculares ovarianas. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 58.  

 
Dois planetas exteriores foram encontrados orbitando a estrela 
Kepler-20, uma estrela muito semelhante ao Sol. Esses dois 
planetas possuem, também, tamanhos muito semelhantes ao 
da Terra. Foram descobertos em 2011, por uma equipe de 
astrônomos. Um desses planetas, batizado de Kepler-20f, 
demora aproximadamente 18 dias terrestres para dar uma volta 
completa em torno de sua estrela. O outro, Kepler-20e, demora 
apenas um terço do tempo que o outro leva para revolucionar 
Kepler-20. 
 
Suponha que Kepler-20f tenha um raio médio igual a Rf e que 
Kepler-20e tenha um raio Re. A razão entre o raio de Kepler-
20f e Kepler-20e é igual a: 
a) 3 
b) 33 
c) 9 
d) 93 
e) 27 
 
QUESTÃO 59.  

 
A CS Bioenergia, formada pela estatal Companhia de 

Saneamento do Paraná (Sanepar) e pelo grupo Cattalini Bio 
Energia, recebeu Licença de Operação do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) para geração de biogás. O processo, 
conhecido como biodigestão, começa com o recebimento do 
lodo de esgoto da estação de tratamento e seu 
armazenamento em um tanque. Depois, a fração orgânica é 
limpa. Só então o material é enviado ao tanque de biodigestão, 
no qual vai ser adicionado ao lodo que contém muitas 
bactérias. Um problema que, na usina, vira solução. Isto 
porque as bactérias se alimentam do material orgânico, 
produzindo um gás com grande participação de metano, 
gerando 2,8 megawatts de energia elétrica, o sufi ciente para 
abastecer duas mil residências populares, de acordo com a CS 
Bioenergia. 

(Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/pesquisa-einovacao/ 
noticia/2018-02/usina-passa-produzir-biogas-partir-deresiduos-organicos-e-lodo>. 

Acesso em: 23 jul. 2018. Adaptado.) 

 
O metano, produto obtido na reciclagem do lodo de esgoto, 
a) é um composto presente em pequena quantidade no 

biogás, sendo este uma mistura de gases produzidos pela 
decomposição biológica da matéria orgânica na presença 
de oxigênio. 

b) é um gás incolor que apresenta molécula piramidal e polar, 
de significativa solubilidade na água. 

c) pode ser obtido de diversas fontes. As principais fontes do 
gás metano são: gás natural, minas de carvão, 
decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos, extração 
de combustível mineral, dentre outros. 

d) representa uma substância instável, de alta reatividade, 
considerado praticamente insolúvel em água e em 
solventes orgânicos (álcoois, benzenos, ésteres e 
gasolina). 

e) apresenta força de ligação iônica do carbono- -hidrogênio 
entre as mais fortes de todos os hidrocarbonetos. 

 
QUESTÃO 60.  

 
A filogenia é a história genealógica de uma espécie e de suas 
hipotéticas relações de ancestrais e descendentes. Baseia-se 
em estudos morfológicos, comportamentais, genéticos e 
moleculares. A cladística, ou filogenética, é o ramo da 
sistemática que reconstrói a filogenia. A sistemática é a área da 
Biologia que se preocupa principalmente em compreender a 
filogenia, ou seja, a história evolutiva das espécies. 
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De acordo com as análises cladísticas, podemos considerar 
que os cladogramas B, C e A representam, respectivamente, 
grupos: 
a) monofilético, polifilético e parafilético. 
b) polifilético, monofilético e parafilético. 
c) parafilético, polifilético e monofilético. 
d) parafilético, monofilético e polifilético. 
e) polifilético, parafilético e monofilético. 
 
QUESTÃO 61.  

 
O filme Clube da Luta, baseado no romance de Chuck 

Palahniuk, além de outros aspectos, retrata a produção de 
sabão em barra artesanal. Em algumas cenas é possível 
observar os protagonistas realizando o procedimento e suas 
respectivas reações químicas. A produção de sabão artesanal 
consiste em misturar gordura de origem animal ou óleos 
vegetais com cinzas ou soda cáustica. Falando quimicamente, 
seria a mistura de um éster (proveniente de um ácido graxo) e 
uma base (hidróxido de sódio) para se obter sabão (sal 
orgânico). Todo esse processo faz parte do que chamamos de 
reação de saponificação, que é representada de forma 
genérica pela equação química a seguir. 
 

 
 
Com base na leitura do texto e de acordo com o processo 
apresentado, 
a) a equação anterior representa a hidrólise alcalina de um 

óleo (glicerídeo) – hidrólise em razão da presença de água 
(H2O) e alcalina em razão da presença da base NaOH 
(soda cáustica). 

b) a equação anterior representa a hidrólise alcalina de um 
óleo (glicerídeo) – hidrólise em razão da presença de base 
NaOH (soda cáustica) e alcalina em razão da presença da 
água (H2O). 

c) na reação de saponificação de triglicerídeos é produzida, 
além do sabão, a glicerina (propanol), que é aproveitada 
pela indústria para ser usada na fabricação de cosméticos, 
como cremes e sabonetes. 

d) o sabão formado possui em sua estrutura uma curta 
cadeia proveniente do ácido graxo que constitui uma parte 
polar, enquanto sua extremidade é apolar. 

e) uma vez que óleos e gorduras são éteres, eles sofrem 
reação de hidrólise ácida ou básica. A hidrólise ácida 
produzirá simplesmente o glicerol e os ácidos graxos 
constituintes, enquanto a hidrólise básica produzirá o 
glicerol e os sais desses ácidos graxos. 

 
 
 

QUESTÃO 62.  

 
Airbag é um dispositivo indispensável nos veículos para a 

proteção do motorista e passageiros e tem como princípio 
fundamental de funcionamento as reações químicas. A 
principal reação envolvida é a decomposição térmica da azida 
de sódio que gera o gás azoto – responsável pela expansão do 
airbag. A azida de sódio (NaN3) é acoplada à bolsa plástica 
(airbag) que fica embutida nos painéis do automóvel e, além 
dela, há também outro reagente, o nitrato de potássio (KNO3). 
No ato da frenagem brusca, os sensores localizados no para-
choque do automóvel transmitem um impulso elétrico (faísca) 
que causa a detonação da reação antes que ocorra a colisão. 
Bastam poucos centésimos de segundo para o airbag estar 
completamente inflado e alguns modelos comportam até 70 
litros de gás. Após os sensores acionarem os dispositivos de 
segurança, duas reações principais ocorrem e estão 
representadas a seguir. 
 

 
 
A respeito dessas reações, considera-se que 
a) a reação A ocorre à temperatura constante, produzindo o 

gás que infla a bolsa. 
b) a reação B é a principal responsável pela produção do gás 

que infla a bolsa. 
c) a rapidez das duas reações é pequena. 
d) as duas reações produzem a mesma quantidade de gás 

nitrogênio. 
e) proporcionalmente são produzidos trinta vezes mais gás 

nitrogênio por meio da reação A do que por meio da 
reação B. 

 
QUESTÃO 63.  

 
Peróxido de hidrogênio que, em solução aquosa, é conhecido 
comercialmente como água oxigenada, é um líquido claro de 
fórmula química H2O2 bastante utilizado para clareamento de 
cabelos. Na farmácia é comercializado em frascos de 10, 20 e 
30 volumes. Essa medida refere-se ao volume de gás oxigênio 
que é liberado na decomposição do H2O2 em relação ao 
volume da solução. Quando se diz que a água oxigenada tem, 
por exemplo, 20 volumes, significa que em 1 litro de solução 
aquosa de H2O2 são liberados 20 litros de O2. Sabendo que a 
equação química de decomposição da água oxigenada pode 
ser representada por: 
 

 
 
A concentração em quantidade de matéria de peróxido de 
hidrogênio em uma amostra de 100 mL de água oxigenada 20 
volumes nas CNTP é 

Dado: Volume molar nas CNTP: 22,4 L · mol–1. 

 
a) 1,8 mol · L–1. 
b) 0,2 mol · L–1. 
c) 0,09 mol · L–1. 
d) 27 mol · L–1. 
e) 3,6 mol · L–1. 
 
 
QUESTÃO 64.  

 
Pra Sempre 

Porque a terra há de passar e quando a última cigarra no fim 
do canto arrebentar 

Quando ninguém mais se lembrar de sua flor a mais querida. 
Só a palavra do senhor é para sempre 

(Disponível em: <www.letras.mus.br/stenio-marcius/para-sempre/>. Acesso em: 26 jun. 2018.) 
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A canção Pra sempre, de Stênio Március, faz referência a um 
fato muito comum: casquinhas de cigarras encontradas em 
troncos de árvores. Embora o senso comum seja de que essas 
casquinhas são deixadas por cigarras que morrem de “tanto 
cantar”, sabe-se que esse processo é essencial para o 
crescimento dos artrópodes. 
 
Qual é o hormônio responsável por induzir esse fenômeno? 
a) Feromônio. 
b) Hormônio juvenil. 
c) Ecdisona. 
d) Hormônio de eclosão. 
e) Allatostanina. 
 
QUESTÃO 65.  

 
Galactorreia é a produção de leite materno em homens ou 

em mulheres que não estão amamentando. A causa mais 
comum de galactorreia é um tumor na glândula hipófise. 
Galactorreia pode causar a produção de leite inesperada e 
infertilidade em homens e mulheres. O diagnóstico é baseado 
na medição dos níveis sanguíneos de um hormônio. 

(Disponível em: <www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/galactorreia>. Acesso 
em: 26 jun. 2018.) 

 

O hormônio que deverá ser investigado nesses casos é 
a) a ocitocina secretada pela adeno-hipófise. 
b) o ADH secretado pela neuro-hipófise. 
c) a prolactina secretada pela neuro-hipófise. 
d) a prolactina secretada pela adeno-hipófise. 
e) o LH secretado pela neuro-hipófise. 
 
QUESTÃO 66.  

 
Geladeiras são eletrodomésticos que mantêm a 

temperatura baixa e constante dos alimentos por meio de um 
compressor, movido por um motor. Foram inventadas em 1856, 
quando uma fábrica australiana de cerveja contratou James 
Herrison para elaborar uma máquina que tivesse a capacidade 
de refrigerar e manter a temperatura do produto baixa, usando 
princípios da Termodinâmica. Até 1913, a geladeira era 
produzida apenas para fi ns industriais. Porém, uma versão 
doméstica foi elaborada e chamada de Domelre (Domestic 
Electric Refrigerator), nome posteriormente substituído por 
Kelvinator. Até hoje, pessoas nos Estados Unidos chamam o 
eletrodoméstico desse nome. 
 

Em uma cozinha fechada e isolada termicamente, uma pessoa 
abre uma geladeira em funcionamento. Antes de a porta ser 
aberta, a temperatura da cozinha é maior que a do interior da 
geladeira. Ao abrir a porta da geladeira: 
a) a temperatura da cozinha diminui continuamente até que a 

temperatura original no interior da geladeira seja a mesma 
fora da geladeira. 

b) a temperatura da cozinha diminui continuamente enquanto 
a porta permanecer aberta, sem nunca alcançar o 
equilíbrio térmico. 

c) e fechá-la em seguida, o equilíbrio térmico deixa de existir; 
inicialmente, a temperatura da cozinha diminui, mas, 
depois, fica mais alta do que originalmente. 

d) e depois fechá-la, a temperatura da cozinha aumenta 
inicialmente, mas, em seguida, fica menor do que a 
temperatura original. 

e) a temperatura da cozinha não se altera, pois a energia se 
conserva em um sistema fechado. 

 
QUESTÃO 67.  

 
O termo “fotossíntese” significa síntese pela luz, sendo o 
processo pelo qual plantas, algas e algumas bactérias utilizam 
a energia luminosa para produzir matéria orgânica. A 
fotossíntese é o principal meio de produção de energia dos 
seres autotróficos. Esse processo geralmente utiliza 3 e 1 para 

a produção de 4, liberando 2 no processo. De acordo com a 
ilustração, 1, 2, 3, e 4 correspondem, respectivamente, à (o): 

 
a) dióxido de carbono, água, glicose e oxigênio. 
b) água, dióxido de carbono, oxigênio e glicose. 
c) água, oxigênio, dióxido de carbono e glicose. 
d) oxigênio, água, glicose e dióxido de carbono. 
e) dióxido de carbono, oxigênio, glicose e água. 
 
QUESTÃO 68.  

 
Picadas de abelha e de vespa são bastante dolorosas e, para 
amenizar a sensação de dor, podem ser utilizados alguns 
produtos químicos encontrados em casa que neutralizam o 
veneno injetado. Para isso, é importante saber que há algumas 
diferenças entre eles: enquanto o veneno das abelhas possui 
propriedades ácidas, o veneno das vespas possui propriedades 
básicas. Nesse caso, seria mais indicado usar 
a) bicarbonato de sódio em picadas de abelha e sabão em 

picadas de vespa. 
b) vinagre em picadas de abelha e leite de magnésia em 

picadas de vespa. 
c) sabão em picadas de abelha e suco de limão em picadas 

de vespa. 
d) suco de limão em picadas de abelha e vinagre em picadas 

de vespa. 
e) leite de magnésia em picadas de abelha e sabão em 

picadas de vespa. 
 
QUESTÃO 69.  

 
Os nudibrânquios são pequenos animais marinhos 

pertencentes ao grupo dos moluscos gastrópodes. São 
chamados popularmente de lesmas-do-mar. O termo 
nudibranchia tem origem grega e significa “brânquias 
descobertas”. As lesmas-do-mar não possuem concha, mas o 
manto que recobre todo o seu corpo pode apresentar 
colorações extremamente vibrantes. As cores intensas 
conferem aos nudibrânquios o título de criaturas mais coloridas 
do ambiente marinho e, por essa razão, podemos encontrá-los 
com frequência decorando aquários de água salgada. A 
coloração dos nudibrânquios pode ser de aviso aos predadores 
sobre sua toxicidade ou impalatabilidade. 
(Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/ biologia/nudibranquios-
incriveis-lesmas-marinhas-sao-animaismais- coloridos-do-mar.htm>. Acesso em: 

28 jun. 2018.) 

 
Esse padrão de coloração pode ser considerado: 
a) Mimetismo batesiano. 
b) Mimetismo mulleriano. 
c) Camufl agem críptica. 
d) Mimetismo peckhamiano. 
e) Mimetismo agressivo. 
 
QUESTÃO 70.  

 
O sódio é um elemento químico muito abundante na natureza, 
porém não é encontrado em sua forma livre, sempre está 
combinado com outros elementos. Na forma metálica, é um 
sólido levemente prateado com aspecto macio, que, por ser 
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muito reativo, reage violentamente com a água e se oxida na 
presença de ar. O motivo disso é a tendência elevada que os 
átomos de sódio têm de formar cátions, que é uma propriedade 
diretamente relacionada a 
a) seu pequeno raio atômico. 
b) sua baixa energia de ionização. 
c) sua baixa afinidade eletrônica. 
d) sua elevada carga nuclear. 
e) sua elevada densidade. 
 
QUESTÃO 71.  

 
Infelizmente, já nos habituamos à poluição sonora nas grandes 
cidades. São barulhos agudos e graves produzidos por 
inúmeras fontes sonoras, como máquinas, sirenes, buzinas e 
motores veiculares. A respeito da frequência de ondas sonoras 
que consideramos agudas, podemos afirmar que: 
a) São baixas, e sua velocidade de propagação no ar é 

pequena. 
b) São baixas, e sua velocidade de propagação no ar é 

grande. 
c) São baixas, e seu comprimento de onda é mais curto em 

relação a um som considerado grave. 
d) São altas, e seu comprimento de onda é mais curto em 

relação a um som considerado grave. 
e) São altas, e seu comprimento de onda é mais comprido 

em relação a um som considerado grave. 
 
QUESTÃO 72.  

 
A anemia falciforme pode não ser tão conhecida quanto 
doenças como a Aids, a tuberculose e a febre amarela, mas 
afeta milhões de pessoas no mundo todo. Uma das doenças 
genéticas mais comuns, caracteriza-se por uma alteração nos 
glóbulos vermelhos, que adquirem a forma de uma foice. Essa 
deformidade faz com que eles endureçam, dificultando a 
passagem do sangue pelos vasos e a oxigenação dos tecidos. 
A anemia falciforme pode causar dor forte e anemia crônica, 
prejudicando órgãos vitais. 

 
 
Segundo a Fundação Sickle Cell Disease, cerca 250 milhões 
de pessoas carregam o gene que gera a enfermidade. Cerca 
de 300 mil crianças nascem todo ano com anemia falciforme. 
Para que um indivíduo desenvolva a anemia falciforme, é 
necessário que 
a) receba apenas um gene dominante de seu pai. 
b) receba um gene dominante de seu pai e um recessivo de 

sua mãe. 
c) receba dois genes recessivos, um de seu pai e outro de 

sua mãe. 
d) receba dois genes dominantes, um do seu pai e outro da 

sua mãe. 
e) receba dois genes recessivos de seu pai e um dominante 

de sua mãe. 
QUESTÃO 73.  

 
Uma crendice popular muito comum é a de que o consumo de 
banana pode evitar cãibras. Do ponto de vista científico, é 
parcialmente correto, pois as cãibras podem estar associadas à 
carência de potássio no organismo e como a banana possui 
quantidade considerável de potássio, o consumo dela pode 
cobrir essa carência. Sabe-se que em 100 g de banana há, em 
média, 358 mg de potássio. Uma pessoa, sentindo cãibras, 
ingeriu o equivalente a 435 g de banana. 

 
Considerando a massa molar do potássio como 39 g · mol–1 e o 
número de Avogadro como 6 · 1023, a quantidade aproximada 
de átomos de potássio que essa pessoa consumiu foi de 
a) 5,5 · 1021. 
b) 2,4 · 1022. 
c) 5,5 · 1024. 
d) 6,7 · 1024. 
e) 2,4 · 1025. 
 
QUESTÃO 74.  

 
Em um dia seco, uma jovem percebe que seus cabelos 
tendiam a arrepiar enquanto caminhava pela esteira. Ela sabia 
que a explicação para tal fenômeno era a eletricidade estática, 
ou seja, 
a) cada fio de cabelo atrai outros fios próximos, tendo cargas 

opostas quando a jovem atrita seus pés contra a esteira.  
b) cada fio de cabelo repele outros fios próximos, tendo 

cargas iguais. Isso ocorre devido ao fenômeno de indução 
elétrica ocasionada pelo atrito entre os pés da jovem e a 
esteira. 

c) cada fio de cabelo repele outros fios próximos, tendo 
cargas iguais. Isso ocorre devido ao fato de a rede elétrica 
que fornece energia elétrica para a academia gerar um 
campo elétrico que influencia nos cabelos da garota. 

d) cada fio de cabelo repele outros próximos, tendo cargas 
iguais, pois a esteira já estava previamente carregada 
quando a jovem começou a utilizá-la. 

e) cada fio de cabelo repele outros próximos, tendo cargas 
iguais. Isso ocorre devido ao fenômeno da eletrização por 
atrito entre os pés da jovem e a esteira. Após a 
eletrização, a jovem e a esteira possuem cargas 
diferentes. 

 
QUESTÃO 75.  

 
A especiação diz respeito ao processo evolutivo que envolve o 
surgimento de novas espécies. Desde a origem da vida, os 
seres vivos vêm sofrendo a diferenciação por meio de 
variações genéticas em decorrência de mutações genéticas.  A 
seleção natural, revelada por Darwin, possibilita que os 
indivíduos dotados de características benéficas sobrevivam e 
passem suas características para as gerações seguintes. 
Essas características são provocadas pelas alterações 
genéticas, que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar 
duas consequências: adaptação das populações às condições 
ambientais ou formação de novas espécies (especiação). A 
ilustração a seguir representa um conceito evolutivo que 
corresponde à(ao): 
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a) Convergência adaptativa. 
b) Irradiação adaptativa. 
c) Deriva gênica. 
d) Especiação parapátrica. 
e) Efeito gargalo. 
 
 

MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 76 A 100 
 
QUESTÃO 76.  

 
Em um condomínio de apartamentos, o síndico resolveu 
incentivar os moradores a antecipar o pagamento da taxa 
mensal relacionada aos serviços prestados pelo condomínio. 
Mensalmente, cada condômino deve pagar uma taxa de fixa de 
R$ 350,00 e outra variável, que depende do consumo de água 
e gás de cada um dos apartamentos. A data de pagamento dos 
consumos é dia 10 de cada mês, enquanto o pagamento do 
condomínio deve ocorrer até o dia 5 de cada mês. A proposta é 
a de que o condômino receba 5% de desconto na taxa fixa 
para cada dia de antecipação do pagamento. 
 

Desconsiderando-se a parte variável da taxa a ser paga, a 
expressão que melhor representa o valor “y” a ser pago por um 
condômino em função do número “x” de dias de antecipação é: 
a) y = 350 – 5x 
b) y = 350 – 0,05x 
c) y = 350 – 17,5x 
d) y = 17,5x 
e) y = 332,5x 
 
QUESTÃO 77.  

 
Balonismo é um esporte aeronáutico praticado com um 

balão de ar quente. Os campeonatos de balonismo são 
elaborados de forma bastante criteriosa e as performances 
levam em consideração a precisão dos pilotos em voo. Pode 
ser realizado um voo livre sobre determinado local ou o voo 
cativo, em que o balão fica preso por cordas possibilitando às 
pessoas terem contato direto com ele, que pode alcançar 
grandes altitudes e atravessar grandes distâncias na mais 
perfeita segurança. O Interessante é que, uma vez no ar, o 
balão segue com o vento e sua parada precisa não pode ser 
estimada no momento da partida. Devido a isso, algumas 
empresas que prestam serviços de passeio em balão de ar 
quente contam com uma equipe de solo que o acompanha 
durante o voo. Em determinado passeio um balão partiu do 
ponto A, representado na ilustração, e pousou no ponto B. A 
distância, em linha reta, entre A e B, é de 7 km. A equipe de 
solo precisou percorrer 3 km de uma estrada desde o ponto A 
até chegar ao ponto C. Nesse ponto entraram em outra estrada 
que os levaria ao ponto B, local de pouso do balão. 

 
Nessas condições, quantos quilômetros foram percorridos pela 
equipe de solo desde o ponto A até chegar ao local do pouso?  
a) 5 km 
b) 5,5 km 
c) 8 km 
d) 8,5 km 
e) 11 km 

QUESTÃO 78.  

 
Tangram é um quebra-cabeças chinês formado por 7 peças. 
São 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, 1 triângulo 
médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Com essas peças 
podemos formar várias figuras utilizando todas elas sem 
sobrepô-las. Segundo a Enciclopédia do Tangram, é possível 
montar mais de 5 000 figuras. A figura de uma vela foi 
confeccionada com as peças de um Tangram. A menor peça 
tem seu lado menor medindo 4 cm. 
 

 
 
Qual a área ocupada pela figura da vela? 
a) 32 cm2 
b) 64 cm2 
c) 128 cm2 
d) 256 cm2 
e) 512 cm2 
 
QUESTÃO 79.  

 
Uma bola de futebol tem uma geometria muito parecida com a 
de uma esfera. Porém, uma geometria mais natural para uma 
bola de futebol, composta de gomos hexagonais e 
pentagonais, é um icosaedro truncado, que pode ser visto na 
figura a seguir. 

 
 
O icosaedro truncado é obtido a partir de um icosaedro regular 
com 12 vértices e 20 faces triangulares. Para gerar o icosaedro 
truncado, cada um dos 12 vértices é cortado do icosaedro 
regular. Esse corte acontece na terça parte de cada aresta. 
Visto que cada um dos vértices tem grau 5, ao cortar um 
vértice geram-se cinco novos vértices e uma nova face 
pentagonal. As 20 faces originais triangulares tornam-se 
hexagonais após os cortes dos vértices. 
 

 
(Disponível em: <http://lvelho.impa.br/i3d17/demos/jose/ assgn-1/>. Acesso em: 

12 maio 2018. Adaptado.) 

 
O sólido obtido por meio desses cortes terá 12 faces 
pentagonais, 20 faces hexagonais e 
a) 90 arestas. 
b) 90 vértices. 
c) 120 arestas. 
d) 180 arestas. 
e) 180 vértices. 
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QUESTÃO 80.  

 
Dois funcionários de uma grande empresa, Rui e Beto, 
realizaram um concurso interno para obter promoção e 
melhoria salarial. As notas obtidas pelos funcionários nas 
avaliações técnica, psicológica e médica são apresentadas na 
tabela a seguir. O gestor do departamento promoverá o 
funcionário com maior média e desempenho mais regular nas 
três avaliações. 
 

 
 
Com base nessas informações, 
a) Rui foi promovido porque sua média foi maior que a média 

de Beto. 
b) Rui foi promovido porque teve maior desempenho na 

prova técnica. 
c) Beto foi promovido porque teve o menor desvio padrão 

entre as notas obtidas. 
d) Beto foi promovido porque teve maior desempenho na 

prova psicológica. 
e) Rui foi promovido porque teve o maior desvio padrão entre 

as notas obtidas. 
 
QUESTÃO 81.  

 
É conhecido que os seres humanos possuem 4 tipos 
sanguíneos: A, B, AB e O. O que diferencia o tipo sanguíneo 
de cada ser humano é a presença ou a ausência dos antígenos 
A e B na amostra sanguínea. Um indivíduo de sangue tipo A 
possui apenas antígeno A em sua amostra, já o de sangue tipo 
B possui apenas o antígeno B. Indivíduos de sangue AB 
apresentam os dois tipos de antígenos enquanto os de sangue 
O têm ausência desses antígenos. 
 
Em uma coleta de sangue foram separadas 150 amostras, das 
quais 30 eram de sangue tipo AB, 60 continham o antígeno A e 
70 continham o antígeno B. Quantas amostras da coleta eram 
de sangue tipo O? 
a) 10. 
b) 50. 
c) 80. 
d) 100. 
e) 120. 
 
QUESTÃO 82.  

 
A diretora de uma escola recebeu doações de cadernos, livros 
e caixas de lápis de cor. Ao todo foram recebidas 2 100 caixas 
de lápis de cor, 1 260 cadernos e 840 livros. Querendo montar 
pacotes separados para os três tipos de materiais para 
distribuição entre as turmas da escola, a diretora solicitou que 
cada pacote tivesse a mesma quantidade de material e, ainda, 
possuísse o maior número possível de cada um dos três 
materiais. 
 
De que modo foram montados esses pacotes? 
a) Foram montados 2 pacotes contendo lápis de cor. 
b) Foram montados 3 pacotes contendo livros. 
c) Foram montados 5 pacotes contendo cadernos. 
d) Foram montados 5 pacotes contendo livros. 
e) Foram montados 10 pacotes contendo os materiais. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 83.  

 
Nathália apresentou uma infecção e então, após consultar um 
médico, recebeu a prescrição de 4 remédios. Cada remédio 
deveria ser utilizado conforme os seguintes intervalos: 
 

 
 
Como não havia objeção dos 4 remédios serem ministrados em 
um mesmo horário, Nathália optou por utilizá-los todos, pela 
primeira vez, às 6h da manhã do primeiro dia. Em que 
momento ela os utilizará, novamente, todos de uma só vez? 
a) Às 18h do mesmo dia. 
b) Às 14h do mesmo dia. 
c) Às 12h do mesmo dia. 
d) Às 0h do segundo dia. 
e) Às 6h do segundo dia. 
 
QUESTÃO 84.  

 
Necessitando contabilizar a quantidade de caixas de 
determinado produto em estoque, o funcionário de um pequeno 
estabelecimento comercial observou as caixas empilhadas 
conforme o esquema representado na ilustração a seguir. Não 
há, no empilhamento, espaços vazios entre caixas empilhadas. 
 

 
 

Analisando a imagem, pode-se dizer que a quantidade total de 
caixas em estoque é 
a) 42. 
b) 83. 
c) 88. 
d) 89. 
e) 90. 
 
QUESTÃO 85.  

 
Um dispositivo de segurança contém uma senha e para ser 
destravado é necessário girar um botão circular contendo 

marcações a cada 
𝜋

6
 radianos. 

 

 
 

Os giros podem ocorrer em sentido horário e anti-horário, 
sempre em sequência da última marcação. Conhecendo a 
senha do dispositivo, Cláudia iniciou a sequência de giros no 

ponto A e realizou cinco movimentos: 
5𝜋

6
 radianos no sentido 
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anti-horário, 
𝜋

2
 radianos no sentido horário, π radianos no 

sentido anti-horário, 
𝜋

3
 radianos no sentido horário e, então, 

2𝜋

3
 

radianos no sentido anti-horário. 
 
Com isso, após o último giro, o ponto A foi colocado na posição 
em que, originalmente, encontrava-se o ponto 
a) C. 
b) F. 
c) G. 
d) I. 
e) K. 
 
QUESTÃO 86.  

 
A proprietária de uma lanchonete resolveu alterar os preços de 
seus salgados com a intenção de aumentar sua receita 
semanal. Ela observou que se cada salgado fosse oferecido a 
R$ 6,00, seriam vendidos 150 salgados em uma semana. 
Ainda constatou que para um acréscimo de R$ 0,50 no preço 
de seus salgados ela deixava de vender 10 salgados na 
semana. 
 
Pode-se concluir que 
a) se a proprietária oferecer seus salgados a R$ 7,50, obterá 

uma receita superior à que obtinha vendendo-os a R$ 
6,00. 

b) se a proprietária alterar seu preço de R$ 6,00 para R$ 
8,00, aumentará sua receita em R$ 20,00. 

c) se a proprietária oferecer seus salgados a R$ 6,75, obterá 
a maior receita possível. 

d) se a proprietária alterar seu preço de R$ 6,00 para R$ 
6,50, diminuirá sua receita em R$ 10,00. 

e) se a proprietária oferecer seus salgados a R$ 7,00, 
manterá a mesma receita que obtinha vendendo- -os a R$ 
6,00. 

 
QUESTÃO 87.  

 
João Pedro estava estudando trigonometria, especificamente 
gráficos de funções trigonométricas. Aproveitando-se da 
tecnologia, resolveu construir gráficos utilizando-se de um 
software online. Os gráficos a seguir representam simulações 
feitas por João Pedro. 

 

Comparando o gráfico 2 com o gráfico 1 traçado por João 
Pedro, referente à função principal y = sen x, é possível afirmar 
que: 
a) o gráfico 2 sofreu uma deformação, pois João Pedro 

simulou a função y = sen 2x. 
b) o gráfico 2 sofreu um deslocamento vertical, pois João 

Pedro simulou a função y = sen (x + 1). 
c) o gráfico 2 sofreu uma deformação, pois João Pedro 

simulou a função y = 2 sen x. 
d) o gráfico 2 sofreu uma deformação, pois João Pedro 

simulou a função y = sen 2x. 
e) o gráfico 2 sofreu um deslocamento horizontal, pois João 

Pedro simulou a função y = sen 

 

QUESTÃO 88.  

 
Três sócios, ao abrir um empreendimento comercial, investiram 
capitais diferentes. O primeiro sócio investiu R$ 20.000,00, o 
segundo investiu R$ 15.000,00 e o terceiro R$ 5.000,00. Ao 
final de 2 anos, uma vez que o empreendimento já estava 
consolidado, resolveram que os lucros anuais seriam divididos 
em partes diretamente proporcionais aos capitais investidos.  
 
Se em determinado ano, o lucro obtido foi de R$ 60.000,00, 
a) a parte do lucro recebida pelo primeiro sócio é equivalente 

ao dobro do capital investido por ele. 
b) a parte do lucro recebida pelo segundo sócio é equivalente 

ao capital investido por ele. 
c) o primeiro sócio recebeu, de lucro, o dobro do valor que o 

segundo sócio investiu. 
d) a menor parte do lucro recebida foi inferior ao menor 

capital investido. 
e) o lucro do primeiro sócio é diferente do lucro do segundo e 

do terceiro sócios juntos. 
 
QUESTÃO 89.  

 
Um recipiente, em formato de paralelepípedo retângulo e 
preenchido totalmente com água, tem suas dimensões de tal 
forma que o comprimento mede o triplo da largura, a largura 
mede o triplo da altura e a soma das três medidas é 650 cm. 
Deseja-se esvaziar o conteúdo desse recipiente em recipientes 
menores, de formato cúbico com 125 litros de capacidade. 
 

A quantidade necessária de recipientes cúbicos para se 
conseguir esvaziar integralmente o recipiente maior é 
a) 27. 
b) 38. 
c) 2 197. 
d) 2 700. 
e) 27 000. 
 
QUESTÃO 90.  

 
“Os juros compostos são a força mais poderosa do universo e 
a maior invenção da humanidade, porque permite uma 
confiável e sistemática acumulação de riqueza.” 

(Albert Einstein) 
 

Tendo lido essa frase de Albert Einstein, Carlos resolveu 
aplicar um capital de R$5.000,00, a juros compostos, durante 
determinado período. Procurou instituições financeiras e optou 
por investir naquela que lhe oferecia uma taxa de 5% ao ano. 
Após o período de investimento, Carlos resgatou R$9.000,00.  
 
Considerando-se log 1,8 = 0,26 e log 1,05 = 0,02, determine o 
número de anos que o capital de Carlos ficou investido. 
a) 13. 
b) 14. 
c) 16. 
d) 24. 
e) 28. 
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QUESTÃO 91.  

 
Um jogo é formado por um tabuleiro contendo 6 linhas e 6 
colunas. Os jogadores devem colocar suas peças na casa 
(1,1), ou seja, primeira linha e primeira coluna do tabuleiro, e 
entre as regras de funcionamento do jogo está a que se 
destaca como vencedor o jogador que movimentar sua peça 
até a casa (6,6). Cada peça deve ser movimentada para a casa 
imediatamente acima ou à direita da que se encontra, sendo 
que se apenas uma dessas casas existir, a peça deverá ser 
movida para essa, obrigatoriamente. 
 
Alguns trajetos possíveis para completar o jogo são: 
 
Trajeto 1: 
(1,1)→(1,2)→(2,2)→(3,2)→(4,2)→(4,3)→(4,4)→(4,5)→ 
→(5,5)→(6,5)→(6,6) 
 
Trajeto 2: 
(1,1)→(1,2)→(1,3)→(1,4)→(1,5)→(1,6)→(2,6)→(3,6)→ 
→(4,6)→(5,6)→(6,6) 
 

Trajeto 1 

 
 

Trajeto 2 

 
 
Por quantos trajetos distintos é possível completar o jogo? 
 

a) 
12!

6!6!
 

 

b) 
10!

5!5!
 

 

c) 
11!

5!5!
 

 

d) 
15!

7!8!
 

 

e) 
11!

6!5!
 

 

QUESTÃO 92.  

 
A ilustração a seguir apresenta uma espiral conhecida como 
Espiral de Teodoro. Tal espiral é formada por triângulos 

retângulos contíguos e o primeiro triângulo possui catetos 
medindo uma unidade. A partir deste, todos os demais 
possuem um cateto medindo também uma unidade e o outro, a 
hipotenusa do triângulo anterior. 
 

 
 
Um arquiteto foi convidado a projetar uma escada de acesso 
ao 2.º piso de um museu de arte moderna. Nesse museu, a 
escada iniciará no piso térreo e seu primeiro degrau deverá ser 
uma chapa de mármore em formato de triângulo retângulo 
isósceles, com catetos medindo 1 m. O arquiteto utilizará essa 
chapa inicial para dar continuidade à escada que terá o formato 
seguindo a Espiral de Teodoro. 
 
O oitavo degrau, já no 2.º piso, terá como maior dimensão 
 
a) 2 m. 

b) √7 m. 

c) 2√2 m. 

d) 3 m. 

e) √10 m. 

 
QUESTÃO 93.  

 
Acostumado a jogar dardos, Maurício resolveu confeccionar 
seu próprio alvo, de forma bastante diferente do usual. O alvo 
tem formato quadrado com quatro quartos de círculos com 
centros nos vértices do quadrado. Os quartos de círculos 
tangenciam-se e o quadrado tem 40 cm de lado. Com os olhos 
vendados, Maurício lança um dardo contra esse alvo. Qual a 
probabilidade de o dardo atingir uma das partes circulares?  
Dado: π ≅ 3 

 

 
 
a) 7,5%. 
b) 18,75%. 
c) 25%. 
d) 37,5%. 
e) 75%. 
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QUESTÃO 94.  

 
A Central de Abastecimento (Ceasa) do Distrito Federal 

teve prejuízo de pelo menos, R$10 milhões em 10 dias por 
conta da greve de caminhoneiros. A situação começou a 
melhorar na segunda-feira (28/5), mas a distribuição dos 
produtos para a Ceasa e o resto do DF só deve se normalizar 
em oito dias. 

Durante a crise o preço da saca de 50kg de batata subiu 
de R$100,00 para R$200,00. 

A caixa de 20kg de tomate passou de R$50,00 para 
R$130,00. Banana, mamão e maçã tiveram aumento de 20% a 
30%. 

(Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ 
cidades/2018/05/30/interna_cidadesdf,685027/ceasa-teve-prejuizo-de-aomenos-r-

10-milhoes-durante-a-greve.shtml>. Acesso em: 31 maio 2018.) 

 
A variação percentual da saca de batata e da caixa de tomate 
foram, respectivamente, 
a) 20% e 30%. 
b) 50% e 38%. 
c) 50% e 62%. 
d) 100% e 160%. 
e) 200% e 260%. 
 
QUESTÃO 95.  

 
A Rússia viveu uma forte crise econômica em 1998. O 

período ficou conhecido como Moratória Russa. Nessa época, 
o país passou por uma intensa desvalorização do Rublo, sua 
moeda oficial. O governo russo foi obrigado a declarar 
moratória, que é a interrupção dos pagamentos de dívidas 
externas. 

(Disponível em: <https://www.grupoescolar.com/pesquisa/acrise- na-russia-
1998.html>. Acesso em: 31 maio 2018.) 

 
Uma empresa russa, no ano da crise, realizou um empréstimo 
de 1 milhão de reais no sistema de juros compostos, a uma 
taxa de 5% ao ano. Devido a problemas financeiros, a empresa 
não honrou o combinado e deixou de pagar todas as parcelas 
do financiamento. 
 
O valor mais próximo da dívida contraída pela empresa, em 
2018, é de 
Dado: 1,0510 ≅ 1,63. 

 
a) R$1.630.000,00. 
b) R$1.650.000,00. 
c) R$2.000.000,00. 
d) R$2.650.000,00. 
e) R$3.260.000,00 
 
QUESTÃO 96.  

 
No ano passado, um grupo de 12 pessoas com o mesmo ritmo 
de trabalho levou 8 horas para confeccionar as bandeirinhas 
necessárias para a decoração da festa junina de uma paróquia. 
Neste ano, o número de voluntários para a confecção das 
bandeirinhas aumentou para 16 pessoas. 
 
Se a quantidade de bandeirinhas e o ritmo de trabalho forem 
mantidos, o trabalho será realizado em 
a) 4 horas. 
b) 6 horas. 
c) 8 horas. 
d) 10 horas. 
e) 24 horas. 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 97.  

 
A escolha de mobiliário escolar adequado tem grande 
importância, pois o conforto físico e psicológico dos alunos tem 
influência no processo de aprendizagem. Um formato muito 
utilizado atualmente, devido ao fato de possibilitar a reunião 
das mesas em arranjos circulares, é a carteira no formato de 
trapézio isósceles, conforme mostra a figura a seguir. 
 

 
 
Cada mesa tem as seguintes medidas: 

 
 
A superfície disponível para o aluno dispor seu material e 
realizar suas atividades tem 
a) 975 cm2. 
b) 1 014 cm2. 
c) 1 170 cm2. 
d) 1 476 cm2. 
e) 1 599 cm2. 
 
QUESTÃO 98.  

 
Para a decoração de um bolo, um confeiteiro deseja cortar uma 
laranja perfeitamente redonda em gomos iguais aos que 
mostra a figura a seguir: 

 
 
Estes gomos são a representação de um sólido chamado 
a) fuso esférico. 
b) cunha esférica. 
c) calota esférica. 
d) zona esférica. 
e) esfera. 
 
QUESTÃO 99.  

 
Canudinho é o mais efêmero dos descartáveis poluidores 

Na praia, é ferramenta básica de água de coco. Quantos 
são consumidos por dia? Não há levantamento disponível 
sobre o tema que abarque toda a costa brasileira. 

O jornalista Ruy Castro, em coluna recente publicada 
nesta Folha, fez um cálculo parcial: “A orla atlântica do Rio, do 
Leme ao Pontal, tem 300 quiosques. Se todos repetirem essa 
média de 300 cocos por dia por quiosque serão 90 000 cocos 
por dia. E 90 000 canudos de plástico”. 
(Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/ canudinho-e-o-

mais-efemero-dos-descartaveis-poluidores.shtml>. Acesso em: 09 maio 2018. 
Adaptado.) 
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Utilizando-se o cálculo do jornalista Ruy Castro, o número de 
canudos em um ano, na orla atlântica do Rio, representado em 
notação científica, será 
a) 3,285 · 106. 
b) 3,285 · 107. 
c) 32 850 000. 
d) 0,3285 · 108 . 
e) 3,285 · 108. 
 
QUESTÃO 100.  

 
Uma empresa de medicamentos está desenvolvendo a 
embalagem de um de seus produtos: o comprimido 
efervescente de Vitamina C. Este comprimido tem o formato de 
um cilindro regular com 3 cm de diâmetro e 5,4 cm3 de volume. 
A embalagem terá formato cilíndrico e, dentro dela, os 
comprimidos deverão ficar empilhados. Por razões científicas, 
toda embalagem de Vitamina C deve ter um espaço vazio de 
1,5 cm entre o último comprimido e a tampa. 
 
Sabendo disso, a altura mínima que uma embalagem com 10 
comprimidos deve ter é 
Dado: π = 3 

 
a) 3,5 cm. 
b) 8 cm. 
c) 9,5 cm. 
d) 11 cm. 
e) 23 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


