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Não há limites para a violência contra a mulher 

 
Número e a gravidade dos casos indicam que há um longo 
caminho a percorrer em se tratando de transformação cultural - 
01/04/2011 12:07 

 
No início desta semana (23/03/2011), duas irmãs, de 16 e 

15 anos, foram assassinadas em Cunha, no interior de São 
Paulo. Segundo a apuração da polícia até o momento, a 
motivação do crime seria ciúmes. O suspeito, conhecido da 
família das vítimas, teria “matado por amor”. Apaixonado por uma 
das irmãs, ele se viu obrigado a assassiná-la para assegurar a 
sua atual companheira que a relação dos dois não estava em 
risco. 

Na semana anterior, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
negou o último recurso apresentado pela defesa do jornalista 
Pimenta Neves, condenado em 2006 a 19 anos de prisão pelo 
assassinato de Sandra Gomide. O crime aconteceu há mais de 
uma década, em circunstâncias onde o “passional” também foi 
um elemento. Pimenta Neves e Sandra haviam rompido um 
namoro de 4 anos. 

Nos dez anos entre um crime e outro, muita coisa mudou: o 
País tem hoje uma legislação específica para tratar de violência 
contra mulher, delegacias especializadas e uma mobilização 
intensa da sociedade civil organizada em torno do tema. 

No entanto, as similaridades entre os dois casos e 
estatísticas País afora deixam claro como as mulheres ainda são 
extremamente vulneráveis, sujeitas a altas doses de violência, 
num contexto de aparente e pouca transformação concreta. 

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de 
Santa Catarina, em 2011, a cada 46 minutos uma mulher é 
vítima de violência doméstica no Estado. No Rio de Janeiro, o 
Instituto de Segurança Pública (ISP) divulgou dados que 
registram 4.589 estupros ao longo de 2010. Em média, 12 
ocorrências por dia. 

As informações da pesquisa realizada em todo território 
nacional pelo DataSenado, também sobre violência doméstica, 
reiteram elementos presentes nos dois casos mencionados. De 
acordo com as entrevistadas, em 66% das ocasiões as 
agressões foram perpetradas pelos seus maridos, companheiros 
ou ex-companheiros. Embriaguês e ciúmes aparecem como os 
motivos mais citados entre as mulheres vítimas de algum tipo de 
violência. 

A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no campo da 
garantia de direitos e proteção das mulheres. Mas mesmo diante 
de uma lei que é dura e vem sendo aplicada com contundência, 
o número e a gravidade dos casos indicam que há um longo 
caminho a percorrer em se tratando de transformação cultural. 
Não seria exagero dizer que hoje, infelizmente, ainda toleramos a 
violência contra a mulher. 

Paula Miraglia é antropóloga e analisa segurança pública, 
justiça e cidadania - Acessado em:http://ultimosegundo 
.ig.com.br/colunistas/paulamiraglia 

 

QUESTÃO 1.  

   
Considerando o conteúdo do texto I, avalie as afirmativas 
seguintes. 
 

I. Como no passado, as mulheres continuam sofrendo 
violências motivadas por ciúmes de seus companheiros. 

II. Com o passar dos anos, muitas mudanças aconteceram 
para diminuir e punir os casos de violência contra as 
mulheres. 

III. Legalmente houve grandes conquistas, mas culturalmente 
há ainda um longo caminho a percorrer. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
a) III, apenas. 

b) I, apenas.  

c) II e III, apenas. 

d) I, II e III. 

e) I e II, apenas.   

QUESTÃO 2.  

 
No texto, o argumento que comprova a ideia de que a mulher 
está sempre sujeita à violência é 
 
a)  “estatísticas País afora deixam claro como as mulheres 

ainda são extremamente vulneráveis, sujeitas a altas doses 

de violência,” 

b) “No Rio de Janeiro, o Instituto de Segurança Pública (ISP) 
divulgou dados que registram 4.589 estupros ao longo de 
2010.” 

c) “Segundo a apuração da polícia até o momento, a motivação 
do crime seria ciúmes.”. 

d) “o País tem hoje uma legislação específica para tratar de 
violência contra mulher,” 

e)  “A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no campo 
da garantia de direitos e proteção das mulheres.” 

QUESTÃO 3.  

 
“em 66% das ocasiões as agressões foram perpetradas pelos 
seus maridos ou companheiros.” Essa constatação deixa claro 
que: 
 
a) A maioria das agressões acontece em ambiente de 

trabalho. 

b) A maioria das agressões acontece em ambiente público. 

c) A maioria das agressões acontece na intimidade do lar, no 

ambiente doméstico. 

d) A maioria das agressões acontece por não haver diálogo. 
e) A maioria das agressões acontece em condições de 

estresse. 
 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/suspeito+de+matar+irmas+em+cunha+quis+ocultar+arma+na+casa+delas/n1300020571851.html
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QUESTÃO 4.  

 
Em: “o número e a gravidade dos casos indicam que há um 
longo caminho a percorrer em se tratando de transformação 
cultural.”, o termo e a oração destacada no enunciado funcionam 
sintaticamente como... 
 

a) sujeito composto e complemento nominal. 

b) sujeito simples e adjunto adnominal. 

c) sujeito simples e objeto direto. 

d) sujeito desinencial e objeto indireto. 

e) sujeito composto e objeto direto . 

 
QUESTÃO 5.  

 
Em: “Mas mesmo diante de uma lei que é dura e vem sendo 
aplicada com contundência,”, a opção que apresenta a relação 
semântica estabelecida pela oração destacada é.... 
 

a) adversidade, oposição 
b) alternância 
c) explicação, justificativa 
d) adição, acréscimo, soma 
e) conclusão 

 
QUESTÃO 6.  

 
Em: “Não seria exagero dizer que hoje, infelizmente, ainda 
toleramos a violência contra a mulher.”, a opção que apresenta a 
oração reduzida da oração destacada é.... 
 

a) Não seria exagero dizer que hoje, infelizmente, ainda 
tolerarmos a violência contra a mulher. 

b) Não seria exagero dizer hoje, infelizmente, ainda tolerando 
a violência contra a mulher. 

c) Não seria exagero dizer hoje, infelizmente, ainda tolerarmos 
a violência contra a mulher. 

d) Não seria exagero dizer hoje, infelizmente, ainda tolerada a 
violência contra a mulher. 

e) Não seria exagero dizer que hoje, infelizmente, ainda 
toleram a violência contra a mulher. 

 

QUESTÃO 7.  

 
Em: “Embriaguês e ciúmes aparecem como os motivos mais 
citados entre as mulheres vítimas de algum tipo de violência.”, a 
figura de linguagem que se apresenta nas duas palavras 
destacadas no período é.... 
 

a) prosopopeia 

b) metonímia 
c) onomatopeia 
d) hipérbole 
e) catacrese 
 

INGLÊS 
 
QUESTÃO 8.  

 
Mark the correct alternative that presents the Present Perfect 
Continuous’ structure: 
- Alice is reading books for the next test. She started two hours 
ago: 

a) Alice has read books for the test. 
b) Alice has been reading books for the test. 
c) Alice has been read books for the test. 
d) Alice has reading books for the test. 
e) Alice hav been reading books for the test. 

QUESTÃO 9.  

 
Complete the sentences with “since” or “for”, and after choose de 
correct: 
 
Juan and Augustus have been learning French________ 2012. 
Your mother has only been waiting ___________ 10 minutes. I 
promise! 
They must to come! They haven't been on holiday ______ five 
years! 
We haven't eaten anything __________ lunch. 
 
a) since - for - for - since 
b) since - since - for - for 
c) for - for - since - since 
d) for - since - for - since 
e) for - since - since - for 

 

QUESTÃO 10.  

 
Qual das frases abaixo não está no Present Perfect Continuous? 
 
a) I have been working much lately. 
b) I've been studying english since 8 o'clock 
c) Have you been looking for a new job? 
d) It's been raining all day. 
e) She has studied spanish for five years. 

 
QUESTÃO 11.  

 
Leia o texto e responda corretamente 
 

I haven't been practicing sports or activites that I like because I 
get a little tired after work. 
I have been going to the gym and then I go home and rest 
watching TV or playing video games during the week. 
I have been playing football for two hours on Saturdays. My 
friends and I have been doing barbecues on weekends and we all 
have a great time. 

 
O texto está em que tempo verbal? 
 
a) Simple Past 
b) Simple Present 
c) Present Perfect Continuous 
d) Present Perfect  
e) Present Continuous 

 
QUESTÃO 12.  

 
Na frase   "My friends and I have been doing barbecues" a forma 
interrogativa do Present Perfect Continuous é: 
 
a) My friends and I have not  been doing barbecues? 
b) Have my friends and I  been doing barbecues? 
c) Has my friends and I have been doing barbecues? 
d) Did my friends and I have been doing barbecues? 
e) Have my friends and I have  been doing barbecues? 
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QUESTÃO 13.  

 
There is a site where employees can give an opinion about their 
workplace. Here is the review given by a user.  
Read it and choose the alternative that completes the blank 
accordingly. 
 
 PROS 
It is a very relaxed, flexible, and collaborative work environment. 
It is the place where I chose to stay for a lifetime. I haven't made 
coworkers here, but rather friends for life. People that you can 
count on! 
 
CONS 
I ___________ here for 10 years now and I couldn't find anythin 
that would make me change my career decision. 
 
a) have been working 
b) has been working 
c) worked 
d) was working 
e) work 

 
QUESTÃO 14.  

 
Read the following dialogue. 
 
Mark: What’s the matter, Ann? Your eyes are puffy and red. 
________? 
Ann: Not really. I’ve just finished peeling some onions. 
 
Choose the alternative which completes the blank. 
 
a) You have been crying 
b) Are you crying 
c) Have you been crying 
d) Had you cried 
e) You cried 

 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 15.  

 

“O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A 

partir dessa data, houve aceleração das mudanças sociais e 

políticas, a história começou a andar mais rápido. No campo que 

aqui nos interessa, a mudança mais espetacular verificou-se no 

avanço dos direitos sociais. […] Os direitos políticos tiveram 

evolução mais complexa. O país entrou em fase de instabilidade, 

alternando-se ditaduras e regimes democráticos.” 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo 

caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

Como o texto indica, o ano de 1930 representa uma profunda 

mudança na história do Brasil. Foi também um ano de 

instabilidade política, com a não aceitação do resultado das 

eleições e a realização da tomada do poder com a Revolução de 

1930.  

 

 

É comumente considerado como estopim dessa dita revolução: 

 
a) a deposição de Getúlio Vargas do governo do Rio Grande do 
Sul. 
b) o assassinato de João Pessoa em Recife, supostamente a 
mando de Washington Luís. 
c) a ruptura de Washington Luís com a Política do Café com 
Leite. 
d) o decreto que colocou na ilegalidade política o gaúcho Borges 
de Medeiros. 
e) o assassinato de Júlio Prestes em Recife, supostamente a 
mando de Washington Luís. 

 
 
QUESTÃO 16.  

 
“Façamos a revolução antes que o povo a faça.” A frase, 
atribuída ao governador de Minas Gerais Antônio Carlos de 
Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 
1930, promovida pelos interesses: 
 
a) da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à 
valorização do café. 
b) do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização. 
c) dos partidos de direita fascista, no intuito de estabelecer um 
Estado forte. 
d) das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela 
reforma do Estado. 
e) da burguesia industrial, na busca de uma política de livre 
iniciativa. 

 
QUESTÃO 17.  

 
 

 
PEDERNEIRAS, R. Revista da Semana, ano 35, n. 40, 15 set. 1934. In: 
LEMOS, R. (Org.). 
Uma história do Brasil através das caricaturas (1840-2001). 
Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras e Expressões, 2001. 
 

Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à conquista de 
um direito pelas mulheres, relacionado com a 
 
a) redivisão do trabalho doméstico. 
b) liberdade de orientação sexual. 
c) garantia da equiparação salarial. 
d) aprovação do direito ao divórcio. 
e) obtenção da participação eleitoral. 
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QUESTÃO 18.  

A subida de Vargas para o poder do Brasil foi o resultado final da 
Revolução de 1930, responsável também pela destituição de 
Washington Luís e pelo impedimento da posse de Júlio Prestes. 
A Revolução de 1930 uniu as dissidências oligárquicas que se 
opunham aos paulistas e contou com adesão dos tenentistas. Foi 
iniciada em 3 de outubro de 1930 e teve como estopim: 

 
a) O fechamento do Clube Militar por Epitácio Pessoa em 
decorrência da crise existente entre os militares e Artur 
Bernardes. 
b) O assassinato de João Pessoa, vice da chapa eleitoral de 
Getúlio Vargas. 
c) a criação do Instituto do Café do Estado de São Paulo por 
Washington Luís, o que desagradou aos tenentistas, defensores 
da industrialização. 
d) A proibição por parte do governo da comemoração realizada 
pelos tenentistas de seis anos da Revolta Paulista de 1924. 
e) A adesão de Luís Carlos Prestes à Aliança Liberal. 

 
QUESTÃO 19.  

 

 

Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência 
do Estado Novo com o intuito de 

a) destacar a sabedoria inata do líder governamental. 
b) atender a necessidade familiar de obediência infantil. 
c) promover o desenvolvimento consistente das atitudes 
solidárias. 
d) conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. 
e) estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios 
intelectuais. 

 
 

QUESTÃO 20.  

 
A imagem abaixo integrou uma cartilha lançada, em 1941, 
pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 
  

 
 
Ela pode ser relacionada 
 
a) à propaganda do governo Vargas, que buscava promover as 
manifestações cívicas e apresentava a figura do presidente como 
“pai da nação”. 
b) à implantação, pelo governo Vargas, do ensino público e 
gratuito para todos os brasileiros menores de 21 anos. 
c) à política, desenvolvida pelo governo Vargas, de estimular o 
trabalho infantil nas áreas urbanas e rurais do país. 
d) à crítica dos cafeicultores ao governo Vargas, a quem 
chamavam de “pai dos pobres”, acusando-o de não governar 
para todos os brasileiros. 
e) à política por setores sociais ligados aos padrões da economia 
colonial. 
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QUESTÃO 21.  

 
A Constituição federal brasileira de 1934, a segunda da 
República, manteve a base liberal e democrática da anterior, mas 
incorporou novidades importantes, entre elas: 
 
a) a implantação do sufrágio universal e secreto, o voto direto e 
obrigatório para todos os cidadãos e independência dos três 
Poderes da República; 
b) o regime representativo e federativo, a autonomia dos 
estados, o direito ao habeas corpus, a criação do casamento civil 
e do serviço militar obrigatório; 
c) a dissolução dos partidos políticos e do Parlamento, a 
instituição do imposto sindical, a criação da Polícia Secreta e do 
Ministério do Trabalho; 
d) o estabelecimento da jornada de trabalho de 44 horas 
semanais, o amplo direito de greve, o seguro-desemprego e a 
criação do pluripartidarismo; 
e) o direito de voto feminino, a legislação trabalhista, o salário-
mínimo para os trabalhadores e a criação das justiças Eleitoral e 
do Trabalho. 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 22.  

 
Este rio é de extrema importância para o povo indiano, tanto por 
suas águas servirem à comunidade, como por sua representação 
religiosa-cultural. Assim como o Nilo, no Egito, esse rio deságua 
em um delta, e carrega consigo as cinzas daqueles que foram 
cremados, conforme a tradição indiana.  
 
Estamos falando do rio: 
 
a) Indo.                       

b) Amarelo.                             

c) Tenessee.                            

d) Ganges.                       

e) Dagrha. 

 
QUESTÃO 23.  

 
Devido ao rápido desenvolvimento econômico durante a década 
de 1970, além da localização, quatro países da Ásia ficaram 
conhecidos mundialmente como os “Tigres Asiáticos”. 
 
 Marque a alternativa que indica essas quatro nações. 
 
a) Indonésia, Coreia do Sul, China e Taiwan (Formosa).   
c) Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan (Formosa) e Cingapura. 
b) Índia, Cingapura, Coreia do Norte e Hong Kong.  
d) Taiwan (Formosa), Coreia do Sul, Malásia e Cingapura. 
e) China, Índia, Coréia do Norte e Cingapura. 

 
 

QUESTÃO 24.  

 
Relacione as regiões da Ásia com as suas principais 
características físicas. 
 
1) Ásia Setentrional       
2) Sudoeste Asiático                 
3) Ásia Central                   
4) Oriente Médio    
5) Subcontinente Indiano                
6) Extremo Oriente 
 

(   ) A paisagem natural dessa região é quase  toda constituída 
por desertos, devido ao predomínio de climas áridos e 
semiáridos. 
(   ) O clima predominante, nessa região, é o equatorial, que 
favorece o desenvolvimento de florestas tropicais exuberantes. 
(   ) Por estar situada em elevadas latitudes, grande parte das 
suas terras encontram-se na zona glacial ártica, apresentando 
climas frios, como o polar e o subpolar. 
(    ) Com uma área territorial de aproximadamente 4 milhões de 
quilômetros quadrados, a região apresenta relevo de planícies e 
baixos planaltos. Nessa região também se localizam montanhas 
na divisa com o Oriente Médio. 
(    ) A região apresenta uma grande variedade de paisagens, um 
relevo caracterizado pela presença de montanhas jovens e 
elevadas, planaltos com até 2 mil metros de altitude, como o 
monte Fuji, e extensas planícies. 
(    ) Na região existem três grandes unidades de relevo: a 
cordilheira do Himalaia, o planalto do Decã e a planície Indo-
Gangética. 
 
a) 4,2,1,3,6,5. 
b) 3,4,5,6,1,2. 
c) 4,2,3,5,6,1. 
d) 3,6,5,4,2,1. 
e) 1,3,6,2,4,5. 

 
 

QUESTÃO 25.  

 
A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente no Pós-
Segunda Guerra Mundial. Entre outros motivos, esse fato deveu-
se: 
 
a) aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em 
grupos industrializados japoneses; 
b) à presença, no país, de grandes reservas de carvão, petróleo 
e minério de ferro; 
c) à existência de grande mercado comprador representado pela 
China e pela Coreia do Sul; 
d) à localização privilegiada do país em relação aos mercados 
americanos e europeus; 
e) à existência, no país, de enormes reservas de ouro que 
permitiram elevadas exportações de capitais. 
 

 
QUESTÃO 26.  

 
Os países conhecidos como Tigres Asiáticos, que se destacam 
por uma grande pujança econômica, caracterizam-se, 
basicamente, por 
 
a) exibirem elevados índices de produção de petróleo e aço. 
b) serem altamente industrializados, porém muito dependentes 
de matérias-primas. 
c) apresentarem economia baseada no setor primário com 
emprego de numerosa mão de obra. 
d) apresentarem elevada produção industrial destinada 
essencialmente ao mercado interno. 
e) possuírem um avantajado desenvolvimento político socialista. 
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QUESTÃO 27.  

 
A Ásia Oriental agrupa os seguintes países: China, Japão, Coreia 
do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapura 
e Mongólia.  
 
Sobre esses países, assinale o que for CORRETO: 
 
a) A Ilha de Taiwan, após muitos anos de Guerra e de já ter 
pertencido ao Japão, hoje faz parte da China, atualmente como 
uma das principais províncias do país. 
b) A península de Macau é um país que conquistou sua 
independência da China há poucos anos. 
c) A divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte é puramente 
regional, uma vez que ambas as localidades compõem o 
território de um único país. 
d) Hong Kong está atualmente incorporado à China e encontra-
se na condição de região administrativa do governo chinês. 
e) O grupo dos Tigres Asiáticos é formado, atualmente, por 
China, Japão, Taiwan e Hong Kong. 

 
 

QUESTÃO 28.  

 
Atualmente o Extremo Oriente russo participa economicamente 
com o Japão e os Tigres Asiáticos como 

a) uma nova potência industrial da orla Pacífica. 
b) um produtor de cereais e fibras têxteis. 
c) um fornecedor de matérias-primas e semi-manufaturados. 
d) um emprego comercial do Ocidente Europeu. 
e) um fornecedor de diamantes industriais. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 29.  

 

Os segmentos de reta   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅̅ ̅,   ̅̅ ̅̅  e    ̅̅ ̅̅ ̅são proporcionais nessa 

ordem. Algumas de suas medidas são:    ̅̅ ̅̅ ̅= 12 cm,   ̅̅ ̅̅  = 16 cm 

e   ̅̅ ̅̅  = 14 cm. Qual é a medida do segmento que falta? 

 
a) 18 cm 
b) 18,7 cm 
c) 20 cm 
d) 20,7 cm 
e) 22 cm 

 
 
QUESTÃO 30.  

 
Henrique possui uma pequena empresa de transportes e 
precisava levar algumas encomendas em seu carro próprio na 
volta para casa. Na primeira parada, Henrique andou 3 km. Da 
primeira parada até a segunda, andou mais 7 km. Da segunda 
parada até a terceira, ele precisou deslocar-se por mais 6 km e 
só então voltou para casa. 
 
Sabendo que os quatro trajetos percorridos por Henrique são 
proporcionais na ordem em que foram apresentados, qual é a 
distância do ponto de partida até sua casa? 
 
a) 10 km 
b) 12 km 
c) 14 km 
d) 20 km 
e) 30 km 

 
 
 

QUESTÃO 31.  

 
Em uma população carcerária de 14 400 presos, há 1 mulher 
para cada 11 homens nessa situação. Do total das mulheres, 2/5 
estão em regime provisório, correspondendo a 
 
a) 840 mulheres. 
b) 480 mulheres. 
c) 1200 mulheres. 
d) 640 mulheres. 
e) 450 mulheres. 

 
QUESTÃO 32.  

 
Numa pesquisa sobre acesso à internet, três em cada quatro 
homens e duas em cada três mulheres responderam que 
acessam a rede diariamente. A razão entre o número de 
mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa 
ordem, igual a 1/2.  
 
Que fração do total de entrevistados corresponde àqueles que 
responderam que acessam a rede todos os dias? 
 
a) 5/7 
b) 8/11 
c) 13/18 
d) 17/24 
e) 25/36 

 
QUESTÃO 33.  

 
Numa sala de aula temos 45 alunos, sendo que 10 são homens. 
Qual a razão entre o número de alunas e o total de alunos da 
sala de aula? 
 
a) 10/9 
b) 8/9 
c) 7/9 
d) 5/9 
e) 1/9 

 
 

QUESTÃO 34.  

 
Segundo uma reportagem, a razão entre o número total de 
alunos matriculados em um curso e o número de alunos não 
concluintes desse curso, nessa ordem, é de 9 para 7. A 
reportagem ainda indica que são 140 os alunos concluintes 

desse curso.  
 
Com base na reportagem, pode-se afirmar, corretamente, que o 
número total de alunos matriculados nesse curso é  
 
a) 180  
b) 260  
c) 490  
d) 520  
e) 630 
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QUESTÃO 35.  

 
Em uma padaria, a razão entre o número de pessoas que 
tomam café puro e o número de pessoas que tomam café com 
leite, de manhã, é 2/3. Se durante uma semana, 180 pessoas 

tomarem café de manhã nessa padaria, e supondo que essa 
razão permaneça a mesma, pode-se concluir que o número de 
pessoas que tomarão café puro será: 
 
a) 105  
b) 106  
c) 107  
d) 108 
e) 109 
 
 

BIOLOGIA 
 

QUESTÃO 36.  

 
As células são as unidades estruturais dos seres vivos. Elas 
possuem organoides distribuídos em seu citoplasma e podem ser 
de dois tipos, eucarióticas e procarióticas. Uma característica 
exclusiva das células eucarióticas 

 

a) O material genético é espalhado pelo citoplasma. 

b) Apresentam parede celular. 

c) Presença de carioteca. 

d) Possuem ribossomos 

e) Fazem síntese de proteínas. 

 
QUESTÃO 37.  

 
O esquema abaixo representa a estrutura da membrana 
plasmática. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, 
marque a alternativa que indica corretamente o nome dos 
componentes da membrana indicados pelos números 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1- Proteína, 2- Fosfolipídio. 

b) 1- Carboidrato, 2- Proteína. 

c) 1- Lipídio, 2- Carboidrato. 

d) 1- Fosfolipídio, 2- Lipídio.  

e) 1- Fosfolipídio, 2- Proteína. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38.  

 
Sobre as funções da membrana plasmática, podemos afirmar 
que: 

 

a) É responsável pela respiração celular. 

b) É formada por microtúbulos, auxilia nos processos de divisão 
celular e também participa da formação dos cílios e flagelos. 

c) Separar o meio interno do externo da célula, controlando o que 
irá entrar e sair da célula. 

d) Armazena as proteínas e forma o acrossoma dos 
espermatozoides. 

e) Transporta substâncias pelo citoplasma e apresenta 
ribossomos aderidos na sua superfície. 

 

QUESTÃO 39.  

 
Uma das propriedades da membrana plasmática diz respeito a 
sua capacidade de controlar a entrada e a saída de substâncias 
da mesma. Esse transporte de substâncias pode ser de dois 
tipos: ativo e passivo. Sobre isso, é correto afirmar que: 

a) A endocitose é um processo de transporte passivo. 

b) O transporte passivo ocorre sem gasto de energia e pode ser 
por difusão ou osmose. 

c) A osmose é um transporte ativo, ou seja, que precisa de 
energia para acontecer. 

d) A bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte 
ativo onde a membrana permite a livre passagem de 
substâncias. 

e) A fagocitose e a pinocitose ocorrem de forma livre e sem gasto 
de energia. 

 
QUESTÃO 40.  

 
A membrana plasmática, além de separar o meio intra do 
extracelular, também faz a permeabilidade seletiva de 
substâncias. Além disso ela pode apresentar algumas 
especializações afim de aprimorar algumas funções.  

 

Sobre isso assinale a alternativa correta. 

 

a) As microvilosidades são formadas para dar melhor aderência 
de uma célula a outra. Essa especialização serve para aumentar 
a coesão entre elas. 

b) As saliências e reentrâncias das membranas recebem o nome 
de desmossomos. E servem para aumentar a quantidade de 
substâncias que vão de uma célula para outra. 

c) As projeções formadas pela membrana plasmática podem 
formar as microvilosidades. Essa especialização aumenta a área 
de absorção celular. 

d) As interdigitações são formadas quando placas fixam duas 
células vizinhas, facilitando a troca de substâncias entre elas. 

e) Os ribossomos são estruturas formadas pelo nucléolo, mas 
que fazem parte da membrana, já que são eles que irão fazer o 
transporte de proteínas por meio dela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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QUESTÃO 41.  

 
- (CESMAC/2019-2) A bomba sódio-potássio, mostrada abaixo, 
representa um complexo proteico associado à membrana 
citoplasmática. 

 

Sobre este assunto, e considerando a figura acima, é correto 
afirmar que, para manter o potencial elétrico celular, deve ocorrer 
transporte: 

 

a) de sódio para o interior celular por transporte passivo. 

b) de potássio para o exterior celular por transporte ativo. 

c) de sódio para dentro da célula e saída de potássio por 
transporte ativo. 

d) de potássio para dentro da célula e saída de sódio por 
transporte ativo. 

e) de sódio para dentro da célula por transporte passivo e saída 
de potássio por transporte ativo. 

 

QUESTÃO 42.  

 
Sem que se perceba, o sistema imunológico protege contra 
micro-organismos patogênicos e células cancerosas. Se seu 
sistema imunológico falhar, você se torna vulnerável ou 
suscetível a esses patógenos. Os antibióticos tornam-se 
necessários e são de extrema importância para o combate às 
bacterioses, embora prejudiquem o estado nutricional. Uma 
classe importante de antibióticos tem sua eficácia por agir nos 
ribossomos das células bacterianas, impedindo o funcionamento 
correto desse artefato celular. 

 

A classe de antibióticos é eficaz porque 

 

a) Impede o mecanismo de transcrição gênica. 

b) Altera o código genético tríplice. 

c) Destrói a membrana plasmática celular. 

d) Impede a síntese proteica. 

e) Promove mutações gênicas desfavoráveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 
 

QUESTÃO 43.  

 
A figura abaixo representa o Sol, três astros celestes e suas 
respectivas órbitas em torno do Sol: Urano, Netuno e o objeto na 
década de 1990, descoberto, de nome 1996 TL66. 

 
Segundo a 3 lei de Kepler, os astros citados que possuem um 
período de translação maior e menor respectivamente, é 
 

a) 1996 TL e Urano 
b) 1996 TL e Netuno 
c) Netuno e 1996 TL 
d) Urano e Netuno 
e) Netuno e 1996 TL 
 
QUESTÃO 44.  

 
Um menino de massa 20 kg desce por um escorregador de 3,0 m 
de altura em relação à areia de um tanque, na base do 
escorregador.  
 

Adotando g = 10 m/  , qual o trabalho realizado pelo peso do 
menino, em joules 

 
a) 800 J 
b) 700 J 
c) 600 J 
d) 500 J 
e) 400 J 
 

QUESTÃO 45.  

 
Uma força de 20 N desloca, na mesma direção e sentido, um 
corpo de 4 kg, em uma distância de 10 m. O fenômeno todo 
ocorre em 5 segundos. 
 
 Qual o módulo da potência realizada pela força, em kw? 

 
a) 0,01 kw 
b) 0,02 kw 
c) 0,03 kw 
d) 0,04 kw 
e) 0,05 kw 
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QUESTÃO 46.  

 
Segundo a ilustração de associação de polias, é descrita 3 polias 
moveis e 1 fixa, com base em seus conhecimentos sobre 
alavanca e polias , pretende-se erguer um objeto de 100kg, o 
valor da tração T3, É: 

 
 
 
 
 
a) 1000 N 
b) 500 N 
c) 250 N 
d) 125 N 
e) 62,5 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 47.  

 
Qual dos seguintes gráficos melhor representa o módulo da força 
(F) de atração gravitacional entre dois corpos em função da 
distância (d) entre eles?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48.  

 
A respeito dos tipos de alavanca, existem 3 exemplos de acordo 
com as imagens. Portanto, marque a alternativa correta que 
corresponde respectivamente a cada figura: 

 
a) Interfixa; inter-resistente e inter-resistente 
b) Inter-potente; interfixa e inter-resistente  
c) Interfixa; inter- potente e inter-resistente 
d) Interpotente; interpotente e interfixa 
e) Interesistente; inter-resistente e interfixa 

 
QUESTÃO 49.  

 
Considerada uma das leis que explica a dinâmica dos corpos 
celestes, as imagens a seguir ilustram esta lei newtoniana.  

 
Desta forma, a seguinte lei, explica também, porque corpos; 
como os satélites, podem ficar em orbita e até mesmo a 
interação gravitacional, entre planetas. Qual destas leis 
representa as ilustrações: 

 
a) Lei da inercia 
b) Lei da conservação da energia 
c) Lei da dinâmica 
d) Lei da Gravitação universal 
e) Lei da relatividade  
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QUÍMICA 
 

QUESTÃO 50.  

 
Isótopos são átomos de um elemento químico cujos núcleos têm 
o mesmo número atómico, ou seja, os isótopos de um certo 
elemento contêm o mesmo número de protões designado por 
"Z", mas diferentes números de massa (a massa atómica é 
vulgarmente designadas por "A"). 
 
Os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio (1H

1
), 

deutério (1H
2
) e trítio (1H

3
).  

 
Nesses átomos os números de nêutrons são, respectivamente, 
iguais a: 
 

a) 0, 1 e 2. 

b) 1, 1 e 1. 

c) 1, 1 e 2. 

d) 1, 2 e 3. 

e) 2, 3 e 4 

 
QUESTÃO 51.  

  
O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um 
aspecto cinza prateado e fosco, devido à fina camada 
de óxidos que se forma rapidamente quando exposto ao ar. O 
alumínio não é tóxico como metal, não-magnético, e não cria 
faíscas quando exposto a atrito.  
 
 O átomo mais abundante do alumínio é o 13Al

27
. Os números de 

prótons, nêutrons e elétrons do íon Al
3+

 deste isótopo são, 
respectivamente: 
 
a)  13, 14 e 10.   
b)  13, 14 e 13. 
c)  10, 14 e 13.   
d) 16, 14 e 10. 
e) 17, 14 , 26 

 

QUESTÃO 52.  

 
A charge apresentada a seguir, além de rememorar os tristes 
acontecimentos ocorridos há trinta anos, após o acidente na 
usina termonuclear de Chernobyl, na Ucrânia, lembra que seus 
efeitos ainda estão presentes. Na época, o teto do reator, que 
pesava mil toneladas, foi destruído na explosão, e uma nuvem de 
radiação tomou a cidade. A vegetação, o solo e a água foram 
contaminados, sendo necessária a evacuação dos moradores. A 

nuvem radioativa, representada na charge, contendo césio-137  

e o iodo-131  (além de outros), estendeu-se por vários países da 

Europa e os impactos ambientais no continente europeu 
continuam a causar preocupação em escala mundial. 
 
- O  Césio-137 é um elemento radioativo onde tem a forma 
representativa  (  55  Cs

137 
)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acordo com o texto sobre o Césio-137 podemos afirmar que 
esse elemento radioativo possui 
 

a) 53 número de massa  
b) 137 partículas na eletrosfera  
c)  55 prótons  
d) 100 nêutrons 
e) 50 elétrons  

 

QUESTÃO 53.  

 
(C5/ H17/ médio) - Um aluno recebeu, na sua página de rede 
social, uma foto mostrando fogos de artifícios. No dia seguinte, 
na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura 
atômica, o aluno comentou com o professor a respeito da 
imagem recebida, relacionando-a com o assunto que estava 
sendo trabalhado, conforme mostra a foto. 

 
 
O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais 
adequado para explicar a emissão de cores de alguns elementos 
indicados na figura é o de  
 
a) Bohr. 
b) Dalton.  
c) Lavoisier.  
d) Rutherford.  
e) Thomson. 

 

QUESTÃO 54.  

    
Um experimento conduzido pela equipe de Rutherford consistiu 
no bombardeamento de finas lâminas de ouro, para estudo de 
desvios de partículas alfa. Rutherford pôde observar que a 
maioria das partículas alfa atravessava a fina lâmina de ouro, 
uma pequena parcela era desviada de sua trajetória e uma outra 
pequena parcela era refletida. Rutherford então idealizou outro 
modelo atômico, que explicava os resultados obtidos no 
experimento. 
 
Com base no texto sobre a experimentação da lamina de ouro 
feita por Rutherford foi concluído que 
 
a) o átomo é constituído por duas regiões distintas: o núcleo e a 
eletrosfera. 
b) o núcleo atômico é formado por partículas subatômicas 
denominadas de elétrons  
c) os elétrons estão situados na superfície de uma esfera de 
carga positiva. 
d) os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias 
circulares, denominados níveis, com valores determinados de 
energia. 
e) o átomo é indivisível  
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxida%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
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QUESTÃO 55. 

 
Desde a Grécia antiga, filósofos e cientistas vêm levantando 
hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi uns dos 
primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por 
partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de 
átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram 
formulados, à medida que novos e melhores métodos de 
investigação foram sendo desenvolvidos.  
A seguir, são apresentadas as representações gráficas de alguns 
modelos atômicos:  
 

 
 
 
 
Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com a 
sua respectiva representação gráfica.  
 
a) I - Thomson, II - Dalton, III - Rutherford-Bohr.    
b) I - Rutherford-Bohr, II - Thomson, III - Dalton.    
c) I - Dalton, II - Rutherford-Bohr, III - Thomson.    
d) I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford.    
e) I - Thomson, II - Rutherford-Bohr, III - Dalton.    
 
 
 
QUESTÃO 56. 

 
Assinale a alternativa que completa melhor os espaços 
apresentados na frase abaixo: 
 
“O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por 
um núcleo muito pequeno e de carga elétrica ..., que seria 
equilibrado por …, de carga elétrica …, que ficavam girando ao 
redor do núcleo, numa região periférica denominada ...” 

 
a) neutra, prótons, positiva e núcleo. 
b) positiva, elétrons, positiva, eletrosfera. 
c) negativa, prótons, negativa, eletrosfera. 
d) positiva, elétrons, negativa, eletrosfera. 
e) negativa, prótons, negativa, núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 57. 

 
(Unesp 2019) – Então, todos os alemães dessa época são 
culpados? 
– Esta pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje. 
Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães contrários 
ao nazismo foram perseguidos, presos em campos de 
concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como 
muitos outros países da Europa, impregnada de antissemitismo, 
ainda que os antissemitas ativos, assassinos, fossem apenas 
uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100 000 alemães 
participaram de forma ativa do genocídio. Mas o que dizer dos 
outros, os que viram seus vizinhos judeus serem presos ou os 
que os levaram para os trens de deportação? 
(Annette Wieviorka. Auschwitz explicado à minha filha, 2000. Adaptado.) 

 
Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista 
aos judeus, o texto defende a ideia de que 
 
a) os alemães comportaram-se de forma diversa perante o 
genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do que 
acontecia no país. 
b) esse tema continua presente no debate político alemão, pois 
inexistem fontes documentais que comprovem a ocorrência do 
genocídio. 
c) esse tema foi bastante discutido no período do pós-guerra, 
mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as divergências 
políticas no país.     
d) os alemães foram coletivamente responsáveis pelo genocídio 
judaico, pois a maioria da população teve participação direta na 
ação.     
e) os alemães defendem hoje a participação de seus ancestrais 
no genocídio, pois consideram que tal atitude foi uma estratégia 
de sobrevivência. 
 
 

QUESTÃO 58. 

 
(Enem PPL 2016)  
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A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere é 
o(a) 
 
a) constrangimento por olhares de reprovação.    
b) costume importo aos filhos por coação.    
c) consciência da obrigação moral.    
d) pessoa habitante da mesma casa.    
e) temor de possível castigo.    
 
 

QUESTÃO 59. 

 
A maioria das pessoas acha a prática da guerra algo imoral Isso 
não é necessariamente verdade. Há a teoria da guerra justa. 
Veja as opções abaixo que tenham razões para a permissão da 
guerra e assinale a opção correta: 
 
I. Defender-se contra uma ofensa que seja atual ou que ouse 
ameaçar a paz 
II. Invadir um território sem quaisquer argumentos que provem 
um motivo plausível 
III. Recuperar o que é legalmente devido para o Estado lesado 
IV. Punir o Estado que proferiu a ofensa 
 
Estão corretas: 
 
a) I e II 
b) II e IV 
c) I, III e IV 
d) III e IV 
e) I e III 
 
 

QUESTÃO 60. 

 
Quais os conceitos que a filósofa Hannah Arendt formulou ao 
cobrir o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann? 
 
a) condição humana e labor 
b) cuidado de si e princípio responsabilidade 
c) mal radical e banalidade do mal 
d) guerra justa e guerra injusta 
e) maldade gratuita e banalidade do bem 
 

QUESTÃO 61. 

 
Segundo as Conferências de Genebra, são considerados crimes 
de guerra 
 
I. matar mais de mil inimigos 
II. assassinar reféns de guerra 
III. Destruir irresponsavelmente cidades e devastá-las sem 
necessidade militar comprovada 
IV. Maltratar a população 
 
Estão corretas 
 
a) I e II 
b) I, II, III, 
c) II, III, IV 
d) III e IV 
e) Apenas a III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 62. 

 
LEIA, abaixo, o comentário que a filósofa Hannah Arendt fez 
sobre as ações do comandante do Reich, Adolf Karl Eichmann, 
acusado de crimes contra o povo judeu: “Os feitos eram 
monstruosos, mas o executante (...) era ordinário, comum, e nem 
demoníaco nem monstruoso.” 

Hannah Arendt, A vida do espírito.In: Eduardo Jardim de Moraes 
e Newton Bignotto, Hannah Arendt: diálogos, reflexões e 
memórias. Belo Horizonte: Editora UFMG, p.138. 

 Assinale a alternativa em que o fator cultural presente nas ações 
comentadas explica CORRETAMENTE o fenômeno histórico 
acima mencionado: 

a) A execução de atos criminosos com requintes de crueldade, 
ordenada pelas autoridades, foi praticada por pessoas comuns, 
afetadas principalmente pela falta de alimento e de emprego. 
b) A banalidade na execução de crimes contra a humanidade 
se deve à burocratização do genocídio, implementada pela 
cúpula nazista, para liberar as pessoas de preocupações com a 
moral comum e com as leis. 
c) A participação da juventude hitlerista no processo de 
construção do nacionalismo reforçou o senso político de 
oposição aos regimes socialistas autoritários. 
d) A experiência nazista é um exemplo de fortalecimento da 
sociedade pelo Estado, criador de símbolos e valores culturais, 
que reforçam os princípios autoritários de governo. 
e) O nazismo foi uma experiência histórica que confirma a 
tendência totalitária dos regimes de esquerda 

 
 

QUESTÃO 63. 

 
 O julgamento de Eichmann no Tribunal de Nuremberg tornou-se 
um exemplo do tribunal Militar Internacional, criado na cidade 
alemã do mesmo nome, para julgar os principais criminosos da 
Segunda Guerra Mundial. As querelas envolvendo as defesas e 
acusações dos réus foram expressas numa das obras-primas do 
século XX da filósofa política Hannah Arendt: Eichmann em 
Jerusalém.  
 
Os argumentos de Arendt são expressos na expressão 
 

a) A singularidade do mal. 
b) A raridade do bem. 
c) A banalidade do mal. 
d)  A excepcionalidade do bem. 
e)  Mal demoniac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


