
 1) Para fazer a prova, você usará este caderno, que possui 15 (QUINZE) folhas com perguntas, uma folha para as respostas 
discursivas e um cartão-resposta.

 2) Verifique, neste caderno de prova, se constam todas as 40 questões do tipo somatório. Observe também se há faltas 
ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os trinta minutos iniciais 
da prova.

 3) Você encontrará questões de proposições múltiplas (tipo somatório).
 3.1) As questões de proposições múltiplas contêm, no máximo, sete alternativas numeradas: 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64. A 

resposta correta é o valor total do(s) número(s) associado(s) à(s) proposição(ões) verdadeira(s) ou falsa(s), conforme 
orientação do enunciado da questão. Cada uma das questões deverá ser assinalada no cartão-resposta mediante 
duas marcas, uma na dezena e outra na unidade. Quando a resposta for menor que 10, marque o zero na linha das 
dezenas (01, 02, etc.).

 3.2) As questões abertas são as que contêm problemas que admitem solução numérica (valores inteiros compreendidos 
entre 00 e 99, incluindo estes). Nesse caso, resolva o problema e marque, no lugar próprio da folha de respostas, o 
resultado numérico encontrado. 

 3.3) Confira, nos modelos abaixo, como marcar as suas respostas.

 Questão 01 – 63 Questão 44 – Código de opção no vestibular (21 – Eng. Prod. Mecânica)
 Questão 02 – 19  Obs.: Veja tabela de códigos no final deste caderno.
 Questão 03 – 22       

   Observe com atenção o preenchimento correto dos resultados 
das respostas.

Você marcará nos campos específicos as opções de língua 
estrangeira e de curso no vestibular.

 
 4) Procure responder a todas as questões.
 5) Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue empréstimos, use outros 

meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos fiscais encar-
regados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

 6) Não será permitida a substituição do cartão-resposta caso haja erro de marcação. Para evitar esse problema, preencha 
primeiramente a lápis e depois confirme à caneta. 

 Obs.: use somente caneta esferográfica azul-escura ou preta, inclusive para as folhas-respostas das questões discursivas.
 7) Não utilize corretor líquido na marcação do cartão-resposta, pois a leitura óptica poderá ser prejudicada.
 8) O gabarito será divulgado ao final da prova na internet através do site www.energia.com.br.
 9) Se houver mais de um candidato com a mesma pontuação, o desempate será feito através da verificação do número 

de questões corretas nas disciplinas, obedecendo-se à seguinte ordem: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 
Matemática, História, Geografia, Biologia, Física, Química e Língua Estrangeira (critério também utilizado pela Coperve/
UFSC).

10) Em cada sala há um fiscal de prova. Colabore para que a seriedade do Simulado contribua na sua preparação para o 
vestibular.

11) Ao terminar, entregue ao fiscal o cartão-resposta.

INSTRUÇÕES

2a SÉRIE
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01. Administração
54. Administração Pública
02. Agronomia
64. Antropologia
03. Arquitetura e Urbanismo
65. Arquivologia
04. Biblioteconomia
05. Ciências Biológicas
06. Ciências Contábeis
07. Ciências da Computação
63. Ciência e Tecnologia de Alimentos
08. Ciências Econômicas
09. Ciências Sociais
59. Cinema
10. Design
50. Design Gráfico
49. Design Industrial
11. Direito
12. Educação Física
13. Enfermagem
15. Engenharia Civil
55. Engenharia da Computação
16. Engenharia de Alimentos
17. Engenharia de Aquicultura
14. Engenharia de Controle e Automação
66. Engenharia de Energia
57. Engenharia Florestal

18. Engenharia de Materiais
70. Engenharia de Pesca
71. Engenharia de Petróleo
19. Engenharia de Produção Civil
20. Engenharia de Produção Elétrica
21. Engenharia de Produção Mecânica
61. Engenharia de Software
22. Engenharia Elétrica
67. Engenharia Eletrônica
23. Engenharia Mecânica
24. Engenharia Química
25. Engenharia Sanitária e Ambiental
62. Engenharia Têxtil
46. Engenharias – Aeroespacial; Auto-

motiva; Ferroviária e Metroviária; 
Mecatrônica; Naval; Infraestrutura; 
Transportes e Logística

26. Farmácia
27. Filosofia
28. Física
43. Fisioterapia
51. Fonoaudiologia
29. Geografia
68. Geologia
30. História
31. Jornalismo
32. Letras

33. Matemática
34. Matemática e Computação Científica
35. Medicina
44. Medicina Veterinária
45. Moda
69. Museologia
47. Música
36. Nutrição
52. Oceanografia
37. Odontologia
38. Pedagogia
39. Psicologia
72. Publicidade e Propaganda
40. Química
56. Relações Internacionais
58. Secretariado Executivo
41. Serviço Social
42. Sistemas de Informação
48. Teatro
73. Tecnologia em Análise de Desenvol-

vimento de Sistemas
74. Tecnologias da Informação e Comu-

nicação
53. Turismo e Hotelaria
60. Zootecnia
99. Outros

Códigos das opções de curso

REDAÇÃO

Instruções

1. Leia e observe atentamente as propostas 1 e 2. Escolha uma das duas propostas, considerando o tema sobre o qual 
você se sente mais bem preparado(a) para discorrer. 

2. Evite copiar trechos dos textos apresentados.
3. Não escreva em versos, use linguagem clara e utilize a norma culta da língua portuguesa. 
4. Não se esqueça de dar um título à sua redação. O texto sem título terá 0,5 ponto de desconto na nota final.
5. O seu texto deve apresentar, obrigatoriamente, de 20 (mínimo) a 30 (máximo) linhas escritas. 
6. Use caneta com tinta preta ou azul para transcrever seu texto do rascunho para a folha oficial de redação. 
7. Escreva com letra legível e ocupe todo o espaço das linhas, respeitando os parágrafos. 
8. Não serão corrigidas redações escritas a lápis, nem redações na folha de rascunho. 
9. Será atribuído zero à redação com fuga total do tema ou resultante de plágio.

Proposta 1 

Texto 1
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Proposta 2 

Texto 1

 
Texto 2

Na Bruzundanga, como no Brasil, todos os representantes do povo, desde o vereador até ao Presidente da República, 
eram eleitos por sufrágio universal, e, lá, como, aqui, de há muito que os políticos práticos tinham conseguido quase total-
mente eliminar do aparelho eleitoral este elemento perturbador – "o voto". Julgavam os chefes e capatazes políticos que 
apurar os votos dos seus concidadãos era anarquizar a instituição e provocar um trabalho infernal na apuração porquanto 
cada qual votaria em um nome, visto que, em geral, os eleitores têm a tendência de votar em conhecidos ou amigos. Cada 
cabeça, cada sentença; e, para obviar os inconvenientes de semelhante fato, os mesários da Bruzundanga lavravam as 
atas conforme entendiam e davam votações aos candidatos, conforme queriam. Na capital da Bruzundanga, Bosomsy, 
onde assisti diversas eleições, o espetáculo delas é o mais imediatamente pitoresco que se pode imaginar. [...] Às vezes 
eleitores votam até com nomes de mortos, cujos diplomas apresentam aos mesários solenes e hieráticos que nem sacer-
dotes de antigas religiões. [...] Os meus leitores poderão verificar que, no ponto de vista eleitoral, a Bruzundanga nada tem 
que invejar da nossa cara pátria."

(BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. Ed, Ática, 2005, p 75/79)

Considere os textos para escrever uma crônica que tematize O sistema político-eleitoral, corrupto e fraudulento, ainda 
se encontra na base da nossa política partidária.

 
Considere os textos para escrever uma dissertação 

sobre Desigualdade social: um mal comum.

Texto 2
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02) Leia a seguir o trecho de Os sapos e assinale a(s) proposição(ões) verdadeira(s), considerando apenas as estrofes 
apresentadas:

Os sapos
...
O sapo-tanoeiro,
Parnasiano aguado,
Diz: – "Meu cancioneiro
É bem martelado".
...
Brada em assomo
O sapo-tanoeiro:
- "A grande arte é como
Lavor de joalheiro". 
...

(BANDEIRA, Manuel)

01. Observamos no poema de Manuel Bandeira uma crítica dirigida aos 
poetas parnasianos.

02. Os fragmentos do texto caracterizam-se pela presença de rimas. 
04. O discurso indireto aparece no primeiro fragmento de Os sapos. 
08. Ao ser interpretada no contexto do poema, a palavra martelado trans-

mite a ideia de ritmo; fora do contexto, martelado significa bater com 
o martelo. 

16. No poema transcrito, a palavra cancioneiro significa livro de canções 
(poemas), ou seja, aparece no sentido denotativo.

Resposta: 

Texto 1 

Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginástica

Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe - d'água.
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro

De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcaloide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar
E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
– Lá sou amigo do rei –
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.

PORTUGUÊS

01) Esta questão tem como base a leitura de Melhores poemas, de Manuel Bandeira, bem como no contexto sócio-histórico 
e literário. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s):

01. Os textos selecionados na coletânea de Francisco de Assis Barbosa apresentam uma diversidade de temas, dentre 
os quais se destacam as recordações de infância, como verifica-se no trecho Irene preta/ Irene boa/ Irene sempre 
de bom humor.

02. Manuel Bandeira dedicou-se exclusivamente ao verso livre, o que pode ser comprovado na seleção de poemas da 
coletânea. 

04. O modernismo de Manuel Bandeira é comprovado em grande parte dos poemas da coletânea, do uso da linguagem 
simples ao poema-piada como, Os sapos.

08. Sobre o poema Os sapos, podemos afirmar que se trata de uma sátira à poesia parnasiana. 
16. A vida do poeta pernambucano é retratada em toda sua produção poética.

Resposta: 

(BANDEIRA, Manuel)
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03) Sobre o poema (Texto 1), infere-se:
 
01. Pasárgada transubstanciou-se em um espaço utópico, onde o poeta se refugiou de suas derrotas e pôde realizar 

todos os sonhos e desejos de um adolescente traumatizado pela doença, que lhe marcou a vida e lhe inspirou a 
produção poética.

02. Pasárgada surge como um delicioso refúgio, onde o prazer e a liberdade se tornam infinitos e os desequilíbrios da 
vida adquirem uma ordem lógica.

04. Vou-me embora pra Pasárgada é um poema de evasão e promete resgatar, oniricamente, as ações simples e in-
significantes que constituem a rotina de um menino sadio.

08. Em Vou-me embora pra Pasárgada, Manuel Bandeira contrapõe o espaço da utopia ao espaço da realidade e, 
indiretamente, critica uma civilização opressora e impregnada de falsos valores.

Resposta: 

04) Com base na leitura do Texto 1 e na variedade padrão escrita da língua portuguesa, é correto afirmar que:

01. A palavra que, nas diferentes linhas do texto, exerce a mesma função morfossintática: pronome relativo, substituindo 
o substantivo ou o pronome antecedente. 

02. A palavra lá, em todo o texto, remete ao mesmo referente: Pasárgada.
04. O texto apresenta marcas de coloquialidade, como o uso de pra no lugar de para e tem equivalendo a há.
08. Em contraparente da nora que nunca tive, Andarei de bicicleta e Deito na beira do rio, os termos sublinhados 

expressam ideia de posse. 
16. O trecho Vou-me embora está de acordo com a língua padrão, que não aceita orações iniciadas por pronomes 

oblíquos átonos.

Resposta: 

05) Sobre Os Bruzundangas, de Lima Barreto é correto:

01. O autor criou um narrador que visitou o país da Bruzundanga, que em tudo se assemelha ao Brasil.
02. Além da sátira, são recursos presentes na obra: o ridículo, o cômico e o humor amargo.
04. Os textos que compõem a obra fazem de Lima Barreto um escritor extremamente romântico, nada apresentando de 

moderno.
08. Uma das características de As eleições é que Lima Barreto ironiza os literatos eruditos e oficiais, cuja linguagem 

pomposa e arcaizante é incompreensível para a maioria dos leitores.
16. O livro é um diário de viagem de um brasileiro que morou tempos na Bruzundanga, conheceu sua literatura, a escola 

samoieda (falsa, monótona e afastada da cultura, com autores fúteis e aconchavados com a classe dominante); sua 
economia confusa exaure a riqueza do país, sendo dominada pelos cafeeiros da província de Kaphet. 

Resposta: 

Texto 2 

SUA EXCELÊNCIA
 

1  O ministro saiu do baile da embaixada, embarcando logo no carro. Desde duas horas estivera a sonhar com aquele 
momento. Ansiava estar só, só com o seu pensamento, pesando bem as palavras que proferira, relembrando as atitudes 
e os pasmos olhares dos circunstantes. Por isso entrara no coupé depressa, sôfrego, sem mesmo reparar se, de fato, 
era o seu. Vinha cegamente, tangido por sentimentos complexos: orgulho, força, valor, vaidade.

5  Todo ele era um poço de certeza. Estava certo do seu valor intrínseco; estava certo das suas qualidades extraordiná-
rias e excepcionais. A respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava eram nada mais, nada menos 
que o sinal da convicção geral de ser ele o resumo do país, a encarnação dos seus anseios. Nele viviam os doridos 
queixumes dos humildes e os espetaculosos desejos dos ricos. As obscuras determinações das cousas, acertada-
mente, haviam no erguido até ali, e mais alto levá-lo-iam, visto que só ele, ele só e unicamente, seria capaz de fazer o  

10 país chegar aos destinos que os antecedentes dele impunham...
  E ele sorriu, quando essa frase lhe passou pelos olhos, totalmente escrita em caracteres de imprensa, em um livro 

ou em um jornal qualquer, Lembrou-se do seu discurso de ainda agora:
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  "Na vida das sociedades, como na dos indivíduos"... Que maravilha! Tinha algo de filosófico, de transcendente. E o 
sucesso daquele trecho? Recordou se dele por inteiro: 

15  "Aristóteles, Bacon, Descartes, Spinosa e Spencer, como Sólon, Justiniano, Portalis e Ihering, todos os filósofos, todos 
os juristas afirmam que as leis devem se basear nos costumes"...

  O olhar, muito brilhante, cheio de admiração – o olhar do leader da oposição – foi o mais seguro penhor do efeito da 
frase...

  E quando terminou! Oh! 
20  "Senhor, o nosso tempo é de grandes reformas; estejamos com ele: reformemos!"
  A cerimônia mal conteve, nos circunstantes, o entusiasmo com que esse final foi recebido.
  O auditório delirou. As palmas estrugiram; e, dentro do grande salão iluminado, pareceu lhe que recebia as palmas 

da Terra toda.
  O carro continuava a voar. As luzes da rua extensa apareciam como um só traço de fogo; depois sumiram se.
25  O veículo agora corria vertiginosamente dentro de uma névoa fosforescente. Era em vão que seus augustos olhos 

se abriam desmedidamente; não existiam contornos, formas, onde eles pousassem.
 Consultou o relógio. Estava parado? Não; mas marcava a mesma hora, o mesmo minuto da sua saída da festa.[...]
 

(BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. Disponível em: <https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=38443>.)

06) Considerando o texto Sua excelência, retirado da obra Os Bruzundangas, é correto afirmar que:

01. Estava (linha 5) aparece no singular para concordar com o sujeito elíptico ele e eram (linha 6) concorda com a res-
peitosa atitude de todos e a deferência universal.

02. A expressão visto que (linha 9) e a palavra como (linha 13) poderiam ser substituídas, sem que houvesse mudança 
de sentido e desrespeito à variedade padrão escrita da língua portuguesa, respectivamente por "uma vez que" e 
"igualmente".

04. A palavra se nas linhas 12 e 26 têm a mesma função: de indicar a existência de sujeito passivo. 
08. O trecho [...]não existiam contornos, formas[...] (linha 26) poderia ser reescrito, sem que a variedade padrão escrita 

da língua portuguesa sofresse desvios, da seguinte forma: [...]não haviam contornos, formas[...].
 16. Se, na linha 4, utilizássemos o adjetivo complexos associado aos substantivos orgulho, força, valor e vaidade, apa-

recendo antes desses nomes deveríamos concordá-lo apenas com o elemento mais próximo, ficando o trecho da 
seguinte forma: complexo orgulho, força, valor e vaidade.

Resposta: 

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

Text 1

Actress tries to bury claim that Shakespeare had to have been an aristocrat to write his plays

Dame Janet Suzman, who has played an extensive range of leading parts in Shakespeare's dramas, has launched an 
outspoken attack on her fellow Shakespearean actors Sir Derek Jacobi and Mark Rylance for giving succour to "conspiracy 
theories" that the world's most famous playwright was not the sole author of his works. 

Doubts about Shakespeare's authorship have been voiced for more than 150 years, with the usual suspects including 
Francis Bacon, Christopher Marlowe and Edward de Vere, the 17th Earl of Oxford. Last year the film Anonymous portrayed 
the Bard as a drunken, inarticulate buffoon and Oxford as the genius behind Hamlet, Macbeth and King Lear. 

Rylance, who is currently performing in Richard III at London's Globe theatre, has appeared to support the theory that 
the earl may have been the real author of the plays, citing his familiarity with Italy, where he travelled widely: "You would 
expect a playwright who set 14 of 37 plays in Italy to have been there, and the knowledge is exact." 

Then, in a talk in June, Jacobi said the earl was the real author, choosing to conceal his identity to escape the wrath of 
the authorities. "I believe the man from Stratford-upon-Avon, known as Shakespeare, became the frontman for… the 17th 
Earl of Oxford.

Suzman takes on "the Oxfordians" in a book published by Oberon Books this summer entitled Not Hamlet. Although 
the work mainly deals with the treatment of women in theatre, she also devotes a chapter to the authorship question and 
"conspiracy theories". 

She accuses film producers Sony of "wasting their money" on Anonymous – the cast of which included both actors – 
calling the production "a far-fetched film … [with] no facts to back it up".

In the book she writes: "You have to be a conspiracy theorist to imagine the earl secretly wrote 37 plays, performed and 
printed over a quarter of a century, without being found out. And you have to be a snob if you just hate it that the greatest 
poet the world has produced was born into the humble aldermanic classes of a provincial town." 

(Adapted from: http://www.guardian.co.uk/culture/2012/aug/19. 23/08/2012.)



7

07) Select the correct proposition(s) according to Text 1.

The authorship of Shakespeare's plays 

01. has been under suspicion for more than a century. 
02. has never been a question for debate among their performers. 
04. has been attributed to the 17th Earl of Oxford by at least two of the contemporary Shakespearean actors. 
08. had already been doubted by Francis Bacon and Christopher Marlowe among others. 
16. is considered unquestionable by both Suzman and Rylance. 

Resposta: 

08) Select the correct proposition(s) according to Text 1.

Janet Suzman:

01. has played only minor parts in Shakespeare's plays. 
02. is the author of a book whose main aim is to attack conspiracy theories. 
04. devoted a chapter of her book to contradict what she calls ‘Shakespeare myths'. 
08. thinks it is snobbish to deny Shakespeare´s authorship due to his humble origins. 
16. admits it is perfectly possible for someone to write, perform and publish 37 plays secretly. 

Resposta: 

09) Select the correct proposition(s) according to Text 1.

The so-called "conspiracy theories" 

01. state that Shakespeare is not the sole author of his plays. 
02. are backed up by Jacobi and Rylance. 
04. do not take seriously the belief that the Earl of Oxford was the real author of Shakespeare's plays. 
08. have been largely ignored by Janet Suzman. 
16.  provided the basis for the film Anonymous. 

Resposta: 

10) Which question(s) can be answered according to Text 1? 

Select the correct proposition(s).

01. How long have doubts about Shakespeare's authorship been voiced?
02. Who is the 7th Earl of Oxford?
04. What was on at London's Globe theatre at the time of the publishing of the text?
08. Which company produced Anonymous?
16. Where did Shakespeare widely travel to?

Resposta: 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL

Zapatos verdes

Una empresa de calzado de Elche (Alicante, España) inició su negocio en 1995 bajo el lema "la mejor huella". Sus 
zapatos quieren ser cien por cien ecológicos, de la suela a los cordones: naturales, reciclados y biodegradables. El curtido 
de la piel es vegetal, las suelas con de caucho reciclado y las hebillas están libres de níquel y plomo.

Los zapatos llevan impreso el logotipo de Greenpeace y la organización ecologista recibe el 10 por 100 de las ventas 
por la utilización de su imagen.

Aunque de momento es una empresa pequeña, la iniciativa está resultando un éxito. La fábrica, en la que 14 personas 
producen 2000 pares de zapatos mensuales, tiene una facturación de 12 millones de pesetas que permiten que la empresa 
se mantenga y cubra gastos. El objetivo es doblar la producción a corto plazo, pues existe un mercado potencial de gente 
joven especialmente concienciada por temas ecológicos.

Hasta el momento, los canales de distribución de este calzado son las tiendas de Greenpeace y algunos comercios 
alternativos que han recibido muy bien el nuevo producto.

(Adaptación texto de la revista TECLA – 25/12/96)

07) El texto trata sobre:

01. un tipo de calzado inglés que no contamina el medio ambiente;
02. las ventajas de los zapatos de color verde;
04. las tiendas de Greenpeace;
08. el lema "la mejor huella".
16. un tipo de calzado español que no contamina el medio ambiente;

Resposta: 

08) La fábrica de Elche:

01. Vende lo que produce a través de las tiendas de Greenpeace y de algunos comercios alternativos.
02. Vende sus productos solamente a través de Greenpeace, que cobra una comisión del 10 por 100.
04. Vende directamente todo lo que produce, sin intermediarios.
08. No vende lo que produce, sino que lo distribuye gratis entre los jóvenes especialmente concienciados por temas 

ecológicos.
16. Sólo empezará a vender cuando doble la producción y exista un mercado potencial de gente joven.
32. Tiene una facturación de 12 millones de pesetas pero pretende doblar su producción

Resposta: 

09) Completa las siguientes frases con la secuencia correcta de los verbos. I. El vendedor de zapatos ________, ________ 
unas pocas palabras y se ________. II. Juan y yo ________ que salir antes de llover para que no mojara nuestros za-
patos verdes. (tener) 

01. vino, dijo, fue, tuvimos 
02. vino, dició, fui, tuviemos 
04. vinió, dije, fue, tenimos 
08. vinió, dició, fui, tengamos 
16. veniu, deció, fue, tuvimos 

Resposta: 

10) Indica la(s) alternativa(s) en la(s) que el participio se encuentra correcto. 

01. ir – ido 
02. poner – puesto 
04. romper – roto 
08. hacer – hacido 
16. morir – morido 

Resposta: 
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MATEMÁTICA

FORMULÁRIO
 

Área do triângulo equilátero: A = 
2 3
4

Soma dos ângulos internos: Si = (n – 2) . 180o

Número de diagonais: d
n n ( )3

2

Prisma: Área: ST = 2 . SB + SL

    Volume: V = SB . H

Paralelepípedo: Área: ST = 2 (ab + ac + bc)
           Volume: V = a . b . c

Pirâmide: Área: ST = SB + SL

       Volume: V
SB=

 . H

3

11) Assinale no cartão-resposta a soma dos números associados à(s) proposição(ões) verdadeira(s).

01. Se dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si.

02. Luna e Bebel estão participando de uma olimpíada de robótica. Em uma das provas, elas precisavam levar o robô 
do ponto A para o ponto B no plano cartesiano, conforme a figura abaixo. Mas, por um descuido, o robô andou 
30 cm sob um ângulo de 24° com o eixo horizontal e, para corrigir o trajeto, outros 30 cm sob um ângulo de 56° com 
a horizontal.

 
 
 Para realizar a prova com o menor percurso, elas deveriam ter iniciado o trajeto sob um ângulo α em relação ao eixo 

horizontal de medida igual a 16°.

04. Se duas retas paralelas são cortadas por uma reta transversal, formando ângulos alternos externos cujas medidas 
são representadas por (3x + 4o) e (4x – 37o), então um desses ângulos vale 41°.

08. Observe as duas figuras abaixo:

 
 
 Dado que a figura 1 possui 3 triângulos, podemos afirmar que a figura 2 possui 8 triângulos.
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16. A figura a seguir mostra uma das peças do jogo "Pentaminós".

 

 Cada peça é formada por cinco quadradinhos, e o lado de cada quadradinho mede 5 cm. Com 120 dessas peças, 
Jorge montou uma faixa, encaixando perfeitamente as peças como mostra a figura a seguir:

 
 
 O perímetro dessa faixa é igual a 30,2 metros.

Resposta: 
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12) Assinale no cartão-resposta a soma dos números associados à(s) proposição(ões) verdadeira(s).

01. No alto de uma haste vertical está presa uma corda. A parte da corda em contato com o solo mede 3 metros. Quando 
a corda é esticada, sua extremidade toca o solo a uma distância de 8 metros do pé da haste. O comprimento da 
haste é aproximadamente 9,2 metros.

 

02. A sombra de uma Torre mede 4,2 metros de comprimento. Na mesma hora, a sombra de um poste de 3 metros de 
altura é de 12 centímetros de comprimento. Então a altura da Torre é menor que 100 metros.

04. Rafael decidiu colocar cerâmicas com a forma de hexágonos regulares no piso da sala de seu escritório. Sabendo que 
a área do piso do escritório mede 25,5 m², que a cerâmica mede 10 cm de lado, desconsiderando a área ocupada 
pelos rejuntes, serão necessárias aproximadamente 1.000 pedras de cerâmica para cobrir todo o piso dessa sala.

08. Ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono obtêm-se 66.
16. Um robô, caminhando em linha reta, parte de um ponto A em direção a um ponto B, que distam entre si cinco metros. 

Ao chegar ao ponto B, gira novamente 60° à esquerda e caminha mais cinco metros, repetindo o movimento e o 
giro até retornar ao ponto de origem. O percurso do robô formará um polígono regular de 8 lados.

Resposta: 
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13) Assinale no cartão-resposta a soma dos números associados à(s) proposição(ões) verdadeira(s).

01. Um prisma reto tem como base um hexágono regular, que pode ser inscrito em uma circunferência de raio 2 metros. 
Se a altura desse prisma é igual ao dobro do lado do hexágono regular que forma a sua base, então, pode-se afirmar 
que seu volume é igual a 48 3  m3.

02. Considere uma caixa d'água com 5,5 m de comprimento, 5 m de largura e 4,4 m de altura que tem a forma de um 
paralelepípedo reto-retângulo, como mostra a figura a seguir.

 
 
 Se uma lata de tinta é suficiente para pintar uma superfície de 9,4 m², então 10 latas de tinta são suficientes para 

pintar as faces laterais internas dessa caixa.

04. A medida da altura de uma pirâmide é 10 m e sua base é um triângulo retângulo isósceles cuja medida da hipote-
nusa é 6 m. Pode-se afirmar corretamente que a medida do volume dessa pirâmide é igual a 30 m³.

08. Um poliedro convexo com 32 vértices possui apenas faces triangulares. Então o número de arestas desse poliedro 
é 80.

16. Uma folha retangular de papelão de 40 cm por 30 cm será utilizada para confeccionar uma caixa, sem tampa, em 
forma de paralelepípedo, de base retangular. Para isso, deve-se, a partir desta folha de papelão, retirar 4 quadrados 
de lado 5 cm, de cada um dos vértices e, em seguida, dobrar os lados, conforme a figura a seguir. Então o volume 
dessa caixa será de 3,2 litros.

 

Resposta: 
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14) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

01. Seja a matriz m(α) = 

cos sen 

sen cos 

 
 

















0

0

0 0 1

. O determinante de M(α) é 1. 

02. Sejam as matrizes: A = (aij)2x2, tal que aij = i – j, e B = (bij)2x3, tal que bij = i + j, tem-se que A . B = 
  









3 4 5

2 3 4
. 

04. O único valor inteiro que pertence à solução da inequação x2 – 4x + 3 < 0 é 2. 
08. O conjunto solução da equação modular |3 – 2x| = |x – 2| é S = {1}.

16. x x2 =  para todo x real. 

Resposta: 
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15) Assinale a(s) proposição(ões) correta(s).

01. Mitose é um processo de divisão celular em que uma célula dá origem a duas células filhas idênticas à célula origi-
nal. No caso do desenvolvimento embrionário humano, durante o processo de segmentação, ou clivagem, o zigoto 
se divide em duas células (1º ciclo), que por sua vez também sofrerão mitoses, resultando em 4 células (2º ciclo), 
e assim sucessivamente, até que se inicie o processo de diferenciação celular. 

 Um pesquisador começou a acompanhar o processo divisório quando já haviam ocorrido alguns ciclos; e continuou 
acompanhando o processo por 6 ciclos, até constatar a formação de 16 384 células. 

 O total de células existentes quando o pesquisador começou a acompanhar o processo divisório era de 256.

02. No atual contexto de migrações para a Europa, a Bulgária realocou 2 mil cotas até setembro de 2015, e a Alemanha 
40 mil cotas. Sabe-se que os números de cotas de Bulgária, Suécia e Espanha, nessa ordem, estão em progressão 
geométrica; os de Espanha, França e Alemanha, nessa ordem, estão em progressão aritmética crescente, totalizando 
87 mil (cotas) para esses três últimos países.

 
 
 A razão da progressão aritmética é de 11 mil cotas, e a razão da progressão geométrica é de 2 mil cotas. 

04. Numa progressão aritmética a12 + a21 = 302 e a23 + a46 = 446, então o terceiro termo dessa sequência é 97.

08. Segundo o Larousse Cultural, Hórus é o deus-falcão do Egito Antigo, com muitas atribuições e locais de culto. Na 
ideologia antiga, Hórus foi confundido com o céu ou assimilado ao Sol (disco solar ladeado por duas grandes asas). No 

papiro de Rhind ficou registrado que a sequência das frações dos olhos do deus Hórus era 
1

, 
1

, 
1

, 
1

, 
1

, 
1

2 4 8 16 32 64





. O 

valor numérico da soma dos termos desta sequência é 1. 

16. O primeiro termo da progressão geométrica em que a3 = 15 e a6 = 
5
9

 é 135.

Resposta: 
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BIOLOGIA

16) A hemofilia é um distúrbio na coagulação do sangue. Por exemplo: Quando cortamos alguma parte do nosso corpo e 
começa a sangrar, as proteínas (elementos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento de todos os tecidos do 
corpo) entram em ação para estancar o sangramento. Esse processo é chamado de coagulação. As pessoas porta-
doras de hemofilia, não possuem essas proteínas e por isso sangram mais do que o normal. Existem vários fatores da 
coagulação no sangue, que agem em uma sequência determinada. No final dessa sequência é formado o coágulo e o 
sangramento é interrompido. Em uma pessoa com hemofilia, um desses fatores não funciona. Sendo assim, o coagulo 
não se forma e o sangramento continua. A hemofilia é classificada nos tipos A e B. Pessoas com Hemofilia tipo A são 
deficientes de fator VIII (oito). Já as pessoas com hemofilia do tipo B são deficientes de fator IX(nove). Os sangramentos 
são iguais nos dois tipos, porém a gravidade dos sangramentos depende da quantidade de fator presente no plasma 
(líquido que representa 55% do volume total do sangue).

(Fonte: <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/hemofilia.htm>.)

Observe o heredograma abaixo, de uma família em que ocorre a hemofilia A.

Com base no heredograma e em seus conhecimentos, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01. O homem nº 1 é obrigatoriamente portador do gene para a hemofilia.
02. A mulher nº 4 transmitiu o gene para a hemofilia à sua filha.
04. O genótipo do indivíduo nº 5 é XHY.
08. A mulher nº 6 é obrigatoriamente portadora do gene para a hemofilia. 
16. O indivíduo nº 7 transmitirá, obrigatoriamente, o gene para a hemofilia às suas filhas.
32. O homem nº 9 é portador do gene para a hemofilia.

Resposta: 

17) Fertilização in vitro

 Nesta técnica, a paciente é submetida à captação de vários óvulos 36 horas após o uso do hormônio. É necessária uma 
cirurgia denominada punção ovariana por ultrassonografia transvaginal, que deve ser realizada com anestesia, e dura 
cerca de 20 minutos. Os óvulos são aspirados dos ovários, selecionados e, em seguida, unidos aos espermatozoides 
para formar os embriões. O marido é convidado à coleta do sêmen para uso da fertilização in vitro dos óvulos. Após 
um breve repouso, o casal volta para casa. No laboratório, cada óvulo é imerso num recipiente especial, que contém 
de 50 a 100 mil espermatozoides. Formados, os embriões são colocados em uma estufa, que reproduz as condições 
ambientais da tuba uterina, onde ficarão até serem formados os blastocistos – estágio final do desenvolvimento em-
brionário. Após três dias, acontecerá a transferência dos embriões para o útero. Geralmente, é implantado mais de um 
embrião para aumentar as chances de gravidez (daí ser comum a gemelar). Após 12 dias da transferência, é realizado 
o exame de gravidez. 

(Disponível em: <http://revistavivasaude.uol.com.br/clinica-geral/como-funciona-a-reproducao-assistida>.)

 Supõe-se que uma mulher tenha realizado o tratamento descrito acima, o que resultou em duas crianças que estão agora 
se desenvolvendo em seu útero. Considerando o conteúdo do texto e seus conhecimentos sobre o assunto assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).

01. A probabilidade de as crianças serem do mesmo sexo é de 25%.
02. A probabilidade de que as duas crianças sejam meninas é a mesma de que sejam meninos.
04. As duas crianças em questão não serão geneticamente mais semelhantes entre si do que o seriam se fossem 

geradas em gestações diferentes.
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08. As crianças serão gêmeos monozigóticos, geneticamente idênticos entre si e, portanto, do mesmo sexo.
16. Embora as crianças possam ser de sexos diferentes, uma vez que se trata de gêmeos dizigóticos, serão genetica-

mente mais semelhantes entre si do que o seriam caso tivessem origem em gestações diferentes.
32. A probabilidade de que sejam um menino e uma menina é de 50%.

Resposta: 

18) O trabalho realizado por uma célula é semelhante ao que acontece em uma fábrica, como a de televisores, por exemplo. 
Através de portões, dá-se a entrada de diversos tipos de peças destinadas as linhas de montagem. Para a fabricação e 
a montagem dos aparelhos, são necessários energia e operários habilitados. É preciso, ainda, um setor de embalagem 
para preparar a expedição do que é produzido e uma diretoria para comandar todo o complexo fabril e manter o rela-
cionamento com o mundo externo. Tudo dentro dos limites representados pelo muro da fábrica. A célula possui setores 
semelhantes aos de uma fábrica. Um limite celular, representado pela membrana plasmática, separa o conteúdo da 
célula, o citoplasma, do meio externo. O citoplasma, constituído por organelas e hialoplasma (ou citosol), um material 
viscoso representa o setor produtivo. Um núcleo contendo o material genético representa "a diretoria" da célula. 

 O desenho a seguir representa uma célula eucariótica. Com base nele e em seus conhecimentos, assinale a(s) 
alternativa(s) correta(s).

01. O desenho representa uma célula de origem vegetal e a prova está na ocorrência das organelas de nº 4, os cloroplastos.
02. A organela de nº 3 é o Retículo Endoplasmático Rugoso, organela responsável pelo transporte de substâncias e 

pela síntese de lipídios.
04. O desenho representa uma bactéria, seres eucariontes desprovidos de parede celular e metabolismo autótrofo.
08. A formação do centrossomo, durante a divisão celular, e dos cílios e flagelos ocorre com a participação da organela 

de nº 1, os centríolos.
16. A organela apontada pelo nº 2 é o aparelho golgiense, especialmente importante nas células glandulares, em que 

participam da secreção de substâncias.
32. A seta nº 5 indica um peroxissomo, organela responsável pelos processos de digestão celular.

Resposta: 

19) Analise a letra da canção metafórica a seguir, que tem como título o nome de uma planta de grande porte, que pode ser 
amplamente encontrada em áreas urbanas e produz uma flor chamativa, como observado na ilustração apresentada. 

Espatódea

Minha cor
Minha flor, minha cara
Quarta estrela
Letras três uma estrada

Não sei se o mundo é bom
Mas ele ficou melhor quando você chegou
E perguntou 
Tem lugar pra mim?

Espatódea, gineceu
Cor de pólen

Sol do dia
Nuvem branca sem sardas
Não sei o quanto o mundo é bom
Mas ele está melhor deste que você chegou
E explicou O mundo pra mim [...]

(Nando Reis)
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 Ao longo dos versos, o autor menciona características reprodutivas vegetais. Com relação a essas características e 
ao(s) grupo(s) vegetal(is) que apresenta(m), é correto afirmar:

01. Os grupos vegetais em questão, pela presença de flores, poderiam ser gimnospermas e angiospermas, pois são os 
únicos portadores de estruturas produtoras de gametas evidentes (macroscópicos), ou seja, os únicos fanerógamos. 
Em apenas um deles ocorre o crescimento do tubo polínico, no caso, as angiospermas.

02. Em determinado trecho da canção, aparecem partes de sexos diferentes, o gineceu, componente do aparelho repro-
dutor feminino (formado pelo estigma, estilete, ovário e óvulo) e pólen, componente masculino (formado na região 
superior do estame, a antera).

04. O grupo vegetal em questão, identificado pela presença de flor, pólen e gineceu, também apresenta sementes (es-
permáfitas ou espermatófitas) e vasos condutores de seiva (vasculares ou traqueófitas).

08. Em seu ciclo reprodutor, a fase de vida dominante ou duradoura é a assexuada (2n), produtora de esporos, deno-
minada esporófito.

16. Nesse grupo vegetal, os gametas masculinos (anterozoides) são flagelados, pois dependem da água como meio de 
locomoção para atingirem o gameta feminino, a oosfera, finalizando com a fecundação e formação do zigoto (2n). 
Depois de encerrado o processo de fecundação, entram em ação os agentes polinizadores.

32. O grupo vegetal a que pertence o exemplo da canção (portador de flores, gineceu, pólen) depende de agentes 
polinizadores como insetos e aves e dispersores ao término, para espalhar as sementes formadas, como alguns 
animais que transportam os frutos em seu aparelho bucal, trato digestório e até aderidos ao corpo.

Resposta: 

20) A figura a seguir representa uma modalidade de polinização, sendo encontrada em determinado grupo vegetal. Sobre 
a ocorrência representada na figura, as demais variações de polinizações, seus respectivos agentes e aos demais 
aspectos reprodutivos de todos os grupos de plantas, é correto afirmar.
 

01. A figura apresenta um exemplo de quiropterofilia, que apresentam flores com nectários, pólen mais viscoso (pega-
joso), odores fortes e coloração das pétalas não tão acentuadas.

02. Esse tipo de polinização ocorre nas angiospermas, grupo bem diversificado da natureza, que possui a fase asse-
xuada de esporófito como a predominante (duradoura) em seu ciclo de vida. Essa fase (esporófito) produz suas 
células por meiose espórica, resultando em esporos haploides (n).

04. Briófitas e pteridófitas são classificadas como fanerógamas por apresentarem a dependência de água para a fecun-
dação. A diferença fundamental, no aspecto reprodutivo entre briófitas (musgos) e pteridófitas (samambaias), seria 
a presença de sementes nas pteridófitas, na fase de esporófito, em aglomerados atrás de suas folhas. 

08. Caso as flores fossem visitadas por aves (beija-flor), o processo seria conhecido como ornitofilia e seriam coloridas, 
com odores, néctar e pólen viscoso (pegajoso).

16. Os vegetais que apresentam polinização por insetos e morcegos, no caso as gimnospermas, são os únicos que 
formam frutos envolvendo suas sementes (algumas delas conhecidas popularmente como "pinhões"), originados a 
partir dos óvulos florais.

32. Grupos vegetais que apresentam polinização (independente do agente polinizador), formam o tubo polínico e inde-
pendem de água para a ocorrência de sua fecundação. Encontram-se nesse caso as fanerógamas, gimnospermas 
e angiospermas.

Resposta: 
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CIÊNCIAS SOCIAIS

21) Deus é comumente pensado como um ser do sexo masculino nas religiões monoteístas que possuem maior número de 
adeptos ao redor do mundo. Considerando o exposto, assinale o que for correto em relação às análises sociológicas 
sobre sexo e gênero. 

01. Os textos religiosos e as ideias teológicas dizem respeito a crenças e, portanto, referem-se a escolhas particulares 
e a aspectos da vida privada. Assim, não devem ser analisados pela sociologia. 

02. Segundo Émile Durkheim, a religião é uma das instituições responsáveis por promover a ordem social, incidindo 
sobre o modo como são organizadas as relações de trabalho, de família, de justiça etc. 

04. Pela perspectiva feminista, a desigualdade de gênero reforçada pelo discurso dos textos sagrados é uma forma de 
manutenção dos privilégios masculinos. 

08. Ao constituir valores que orientam moralmente a conduta social dos indivíduos, como sinaliza Max Weber, as reli-
giões não promovem conflitos ou desigualdades. 

16. As grandes religiões monoteístas – o Cristianismo, o Islamismo e o Judaísmo – têm contrariado amplamente seus 
tradicionais textos sagrados e aceitado a ostensiva presença feminina no exercício de funções sacerdotais.

Resposta: 

22) Porém, logo em seguida, percebi que, ao mesmo tempo que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário 
que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, ao notar que esta verdade: eu penso, logo existo, era tão sólida e tão 
correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo, julguei que podia 
considerá-la, sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava.

(DESCARTES, René. Discurso do método. São Paulo: Nova Cultural, 2004, p. 62). 

A partir do texto citado, assinale o que for correto. 

01. A intenção primeira da filosofia de Descartes era refutar os céticos. 
02. Descartes buscava um fundamento seguro racionalmente para elaborar sua filosofia. 
04. Eu penso, logo existo era uma afirmação extravagante dos céticos.
08. Descartes sempre pensou que tudo era falso, inclusive a ideia eu penso, logo existo. 
16. O princípio primeiro da filosofia de Descartes está no pensamento racional que fundamenta a existência humana.

Resposta: 

23) O nascimento da filosofia pode ser entendido como o surgimento de uma nova ordem do pensamento, complementar 
ao mito, que era a forma de pensar dos gregos. Uma visão de mundo que se formou de um conjunto de narrativas 
contadas de geração a geração [...]. Os mitos apresentavam uma religião politeísta, sem doutrina revelada, sem teoria 
escrita, isto é, um sistema religioso, sem corpo sacerdotal e sem livro sagrado, apenas concentrada na tradição oral, é 
isso que se entende por teogonia. 

(Filosofia / vários autores. Curitiba: SEED-PR, 2006. p. 18). 

Sobre o surgimento da filosofia enquanto fenômeno histórico, assinale o que for correto. 

01. Na Grécia Antiga, o conhecimento dos mitos era transmitido pelos historiadores na busca pela crença na religião 
grega. 

02. O escravismo grego foi fundamental para o nascimento da filosofia, visto que criava o ócio necessário para que os 
senhores refletissem sobre o mundo que os cercava. 

04. A democracia colaborou para a construções reflexivas e análises de mundo na Grécia.
08. Foi na Antiguidade Oriental que floresceu o pensamento filosófico no ocidente como conhecemos hoje.
16. O mito representa uma forma de pensamento racional contrário à racionalidade filosófica de Platão e dos filósofos 

pré-socráticos.

Resposta: 
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24) Fizeram-se presentes como sujeitos engajados com a implementação de um projeto democrático de nação, como ates-
tam suas biografias. Como funcionário público, Machado dedicou esforços significativos para que a Lei do Ventre Livre 
fosse cumprida. Já o jornalista republicano Patrocínio, celebrado como "Tigre da Abolição", denunciava a propriedade 
escrava como "roubo duplo, contrário aos princípios humanos". Lima, anos depois de testemunhar a assinatura da lei, 
reinaria como narrador minucioso do cotidiano de alegrias, desafios e dramas das classes pobres cariocas. Suas tra-
jetórias, assim como o importantíssimo fato de o primeiro romance abolicionista brasileiro, "Úrsula", ter sido publicado 
em 1859 por uma mulher negra, a maranhense Maria Firmina dos Reis, evidenciam o que trabalhamos para que seja 
óbvio: o fim formal do sistema escravista não foi concessão. Tratou-se, antes de mais nada, de conquista, de uma luta 
intensa marcada pelo protagonismo tanto de intelectuais negros da elite brasileira quanto das pessoas "de cor" do 
povão, a essa altura majoritariamente livres e libertas. Exemplos silenciados desse protagonismo estão nos encontros 
para leitura pública de jornais que traziam filigranas dos debates sobre diversos projetos de lei que tramitavam no 
Senado, na organização das últimas fugas para quilombos, no investimento em caixas e fundos beneficentes para 
compra das derradeiras alforrias coletivas. Histórias não contadas que revelam que o drama do 13 de Maio situou-se 
muito além da princesa e de seus desejos.

(XAVIER, Giovana. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ela/gente/historiadora-reflete-sobre-engajamento-de-intelectuais-negros-classes-
populares-na-abolicao-22675009#ixzz5FX8jns55>.)

 A respeito da história da escravidão no Brasil, da assinatura da Lei Áurea e do processo que levou à abolição da escra-
vatura, considere as proposições verdadeiras.

01. A abolição da escravidão no Brasil teve seu momento máximo com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel 
em 1888. No país, a eliminação do regime escravista foi algo articulado pelo governo, em concordância com as 
elites dirigentes, não tendo qualquer participação de setores da sociedade ou mesmo dos grupos escravizados.

02. Desde o início do século XIX o governo inglês pressionou Portugal para que interrompessem o tráfico negreiro, 
após 1822, condicionou o reconhecimento da independência a assinatura de tratados que, entre outras questões, 
tornariam o comércio internacional de cativos ilegal.

04. Estudos mais recentes buscam analisar o processo abolicionista a partir da atuação dos próprios escravos, que 
resistiram de diferentes formas à escravidão, através da promoção de fugas, de movimentos de resistência e de 
diversas práticas que vão desde suicídios até abortos e atentados contra os senhores.

08. O movimento abolicionista contou com a atuação de intelectuais negros que participaram ativamente dos debates 
em torno da questão: Luis Gama, José do Patrocínio, André Rebouças são alguns deles.

16. Do século XVII ao XIX a Costa da Mina, ou Golfo do Benin, foi uma das principais regiões fornecedoras de escravos 
para o tráfico atlântico. Algumas cidades-estado, controladas pelos Reinos do Aomé e Oyó, eram as bases nas quais 
se davam as trocas.

32. O fim da escravidão no Brasil não promoveu uma integração plena dos africanos e africanas e seus descendentes 
à sociedade como um todo. A ideia de raça, que remete tanto à aparência física, quanto à região de origem, está 
na base do preconceito.

64. Atualmente no Brasil, em diferentes estados da federação, existem comunidades que foram formadas a partir de 
antigos núcleos de resistência à escravidão. As chamadas comunidades quilombolas não enfrentam qualquer 
problema em relação à posse de suas terras, sendo um direito garantido pela constituição e respeitado por toda a 
sociedade brasileira.

        Resposta: 

25) Nossa formação está diretamente ligada à história do continente africano. Somos o país que, por mais tempo e em 
maior quantidade, recebeu africanos escravizados da história do mundo. Os cativos trazidos da África, que nada po-
diam carregar além de sua memória e conhecimentos, trouxeram para nosso país aportes tecnológicos que vão desde 
conhecimentos de agricultura tropical e técnicas de mineração, além de vários outros.

(SOUZA, Mônica Lima e, Por que conhecer a história da África? In: Revista História Viva. São Paulo: Ediouro Duetto Editorial Ltda. Ano XI n. 123. P.20)

Sobre a escravidão africana no Brasil, é correto afirmar:

01. As heranças de origem africana estão presentes até hoje em diferentes aspectos da vida cultural e social brasileiras 
e marcam profundamente aspectos da identidade nacional. 

02. No Brasil, os escravos resistiam à escravidão de diferentes formas, seja praticando suicídio, seja organizando re-
beliões, seja agredindo feitores e senhores.

04. O tráfico de escravos africanos, através do Atlântico, que proporcionava uma alta lucratividade, foi um dos grandes 
empreendimentos comerciais que marcaram a formação do mundo moderno. 

08. Não houve escravidão africana nas regiões sul e sudeste do Brasil, pois estas dispunham de farta oferta de mão 
de obra indígena e, mais tarde, de imigrantes. 

16. O processo que conduziu à extinção da escravidão no Brasil foi longo e contou com a ação dos próprios escravizados, 
e com a participação também de ativistas e intelectuais, negros e brancos, chamados, na época, de abolicionistas. 

Resposta: 
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26) Os países imperialistas exerceram seu controle sobre muitos povos de várias partes do planeta, particularmente os 
dos continentes africano e asiático. [...] tudo em nome da ideologia do progresso. Três conceitos davam a base dessa 
fundamentação: o etnocentrismo, baseado na ideia de que há povos superiores a outros (a tese sustenta que os eu-
ropeus sempre foram superiores a asiáticos , indígenas e africanos) o racismo, e o darwinismo social.

(PHILLIPS, Eduardo. Os períodos mais importantes da história da humanidade. São Paulo: Editora Minuani. P. 89)

Sobre o imperialismo do século XIX, é correto afirmar:

01. Os teóricos do darwinismo social, para dar legitimidade ao imperialismo, se apropriaram da teoria da evolução de 
Charles Darwin, sustentando que na luta pela vida somente as nações e raças mais fortes e capazes sobreviveriam. 

02. Os países imperialistas se lançaram rumo a uma corrida em busca de matéria-prima e mercado consumidor, desen-
cadeando uma rivalidade entre eles, concretizando o principal motivo que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. 

04. O imperialismo do século XIX estava associado ao grande desenvolvimento industrial e à expansão do capital finan-
ceiro, gerando necessidade de novas matérias-primas, ampliação do mercado consumidor e novos investimentos 
em atividades lucrativas.

08. Assim como ocorreu no colonialismo dos XV e XVI, o pacto colonial era a base da relação econômica entre a 
metrópole e suas áreas coloniais, estando essas últimas sujeitas ao monopólio econômica exercido por seu país 
colonizador. 

16. A Conferência de Berlim, em fevereiro de 1885, criou regras e condições favoráveis à ocupação do continente 
africano, estabelecendo, por exemplo, que a delimitação de fronteiras teria que respeitar as divisões políticas e as 
diferenças étnicas então existentes no continente.

32. A ação imperialista dos ingleses na China se valeu do comércio do ópio – produto que poderia ter grande aceitação 
entre os chineses e promover o vício a quem o experimentasse, levando ao prejuízo da saúde e à desestruturação 
familiar. 

Resposta: 

27) O Brasil é um país de dimensões continentais.

 Esta é uma frase muito utilizada no ambiente escolar, em reportagens jornalísticas e até mesmo em nossas conversas 
cotidianas. Ela faz referência às dimensões territoriais que conferem ao Brasil o posto de quinto país em extensão ter-
ritorial (o quarto, se analisadas somente as áreas contíguas) do mundo. Tendo em vista o contexto territorial brasileiro, 
assinale o que for correto:

01. O Brasil possui territórios em três hemisférios: ocidental, meridional e setentrional. O território brasileiro está situado 
integralmente no hemisfério ocidental, 92% está inserido no hemisfério setentrional e 8% está localizado no hemis-
fério meridional.

02. O território brasileiro é "cortado" por dois paralelos notáveis: a Linha do Equador (0o) e o Trópico de Câncer (23° N).
04. A vastidão do território brasileiro demanda atenção nas áreas de fronteira, uma vez que o contrabando, as invasões, 

a biopirataria e o tráfico de armas e drogas são problemas de segurança nacional, sobretudo na sua porção leste.
08. As diferenças de horário encontradas no território brasileiro devem-se à grande extensão longitudinal. O Brasil possui 

quatro fusos horários, todos atrasados em relação ao Meridiano de Greenwich.
16. A Mata Atlântica é um bioma situado adjacente à costa atlântica brasileira, sendo resultante da interação entre a 

umidade proveniente do oceano atlântico e as formações do relevo. Esse bioma se estende latitudinalmente em 
nosso território.

32. O Brasil possui uma diversidade climática ímpar, com variações que vão do Tropical Continental, com elevadas 
temperaturas ao longo de todo ano, ao Subtropical Úmido, que pode apresentar invernos com temperaturas muito 
baixas, próximas do 0 oC em alguns pontos. Essa pluralidade climática brasileira se deve a sua grande extensão 
longitudinal.

Resposta: 



21

28) O geossistema é o resultado da combinação de fatores geológicos, climáticos, geomorfológicos, hidrológicos e pedoló-
gicos sobre determinada área do espaço geográfico. Tendo em vista a complexidade de relações e interações existentes 
desses elementos físicos no Brasil, assinale o que for correto.

01. A presença de escudos cristalinos indica que a estrutura geológica brasileira é antiga.
02. A posição geográfica do território brasileiro é um fator determinante na compreensão da forte atuação do intempe-

rismo químico.
04. A classificação de Aroldo de Azevedo, pioneira em categorizar o relevo brasileiro, define depressão como as áreas 

rebaixadas em consequência da erosão, que se formaram no limite das bacias sedimentares com os maciços antigos 
devido a processos erosivos, rebaixando o relevo.

08. Os planaltos, formas do relevo elevadas e aplainadas, com altitudes superiores a 200 metros, marcadas por escar-
pas, são áreas mais suscetíveis ao processo erosivo.

16. O clima equatorial úmido, característico do litoral brasileiro, é um agente modelador do relevo, através do intempe-
rismo e da erosão, esculpindo e dissecando as áreas planálticas.

32. No relevo brasileiro predominam planícies, sejam elas litorâneas ou interiores, onde o processo de sedimentação é 
superior ao processo erosivo.

64. Em áreas de clima seco e quente, como o tropical semiárido, o intemperismo físico é predominante no processo de 
desgaste e desagregação das rochas.

Resposta: 

29) Uma professora de Geografia viajou pelo Brasil com o intuito de fotografar as diversas paisagens brasileiras para usar 
as imagens em suas aulas. Para tanto criou um roteiro que segue desde o estado do Amazonas até o Paraná, seguindo 
a rota descrita na imagem. Seguindo a rota principal, que vai do local A ao B, a professora vai fotografar:

01. O domínio amazônico, com a presença do clima e da 
floresta equatorial sobre um relevo de terras baixas.

02. O domínio do cerrado, que possui clima predominan-
temente tropical, com vegetação característica de 
cerrado e com a presença de chapadas em seu rele-
vo, como a Chapada dos Veadeiros, famoso destino 
turístico de Goiás.

04. O domínio da caatinga, com vegetação xerófila e clima 
semiárido.

08. O domínio das araucárias, situado sob planaltos, onde 
o clima é predominantemente subtropical úmido, tendo 
atualmente a presença intensa das araucárias.

16. O domínio dos mares de morros, com clima litorâneo 
úmido e vegetação característica da Floresta Atlântica.

32. O domínio das araucárias, região do Planalto Meridional 
com predominância de clima subtropical. A formação 
florestal desse domínio foi alvo de devastação pelo 
interesse das indústrias de papel e celulose.

Resposta: 

30) Sobre direitos humanos e minorias e com base na charge de Angeli, é correto afirmar que:
 

(Disponível em: <rodrigobennett.blogspot.com.br/2013/04/charge-do-dia_13.html>. Acesso em: 24 out. 2017.)
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01. o reconhecimento dos direitos de diferentes grupos sociais serve à homogeneização da sociedade.
02. o multiculturalismo diz respeito a reivindicações de grupos culturais diversos.
04. as demandas por reconhecimento visam corrigir injustiças sofridas por grupos minoritários.
08. no Brasil, os direitos das minorias são garantidos do ponto de vista da cidadania formal, mas não do ponto de vista 

da cidadania real.
16. de acordo com o autor da charge, movimentos sociais que defendem o multiculturalismo já possuem representação 

suficiente na política brasileira.
32. minorias sociais são definidas por meio de critérios puramente numéricos.
64. direitos humanos são universais e, portanto, independem de debates políticos e culturais.

Resposta: 

FÍSICA
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31) Inegavelmente, a utilização de energia elétrica em nossas residências traz muito conforto. Nas regiões urbanas, a vida 
sem o uso de energia elétrica é inimaginável. A respeito de uma rede elétrica domiciliar a que estão ligados vários 
equipamentos, assinale o que for correto e marque no cartão-resposta a soma das proposições assinaladas.

01. Trata-se de um circuito simples que só apresenta equipamentos ligados em série. 
02. A diferença de potencial no circuito depende da quantidade de aparelhos ligados. 
04. A função dos disjuntores é limitar a intensidade de corrente no circuito. 
08. A energia elétrica consumida depende do tempo em que os equipamentos permanecem ligados.
16. As lâmpadas e os equipamentos conectados às tomadas são ligados em paralelo.
32. Todos os equipamentos ligados nas tomadas estão submetidos à mesma diferença de potencial.
64. Ao mudarmos a chave seletora de temperatura de um chuveiro elétrico da posição verão para inverno com a finali-

dade de que forneça água mais quente, estamos aumentando o valor da resistência desse chuveiro

Resposta: 

32) O inverno é a estação que tem, entre outras características, baixa umidade relativa do ar, que tem como consequência, 
por exemplo, um aumento nos casos de doenças respiratórias. Outro fenômeno que se acentua com a baixa umidade 
do ar é a eletrização estática por atrito. Pessoas podem sentir um choque elétrico ao tocarem a lataria de carros, maça-
netas de portas ou até mesmo outras pessoas. Sobre os fenômenos eletrostáticos são feitas as proposições a seguir. 
Assinale no cartão-resposta a soma das proposições corretas.

01. O choque elétrico é sentido por uma pessoa por causa da passagem de corrente elétrica por seu corpo.
02. No processo de eletrização por atrito, quando uma pessoa toca a maçaneta da porta, os choques elétricos podem 

ser fatais, uma vez que cargas estáticas acumulam grande quantidade de energia.
04. O processo de eletrização por indução é o principal responsável pelo fenômeno descrito no texto.
08. O ar é um excelente condutor de eletricidade e favorece a eletrização em qualquer situação.
16. O valor absoluto do potencial elétrico da carroceria de um carro aumenta em consequência do armazenamento de 

cargas eletrostáticas.
32. A presença de umidade dificulta a eletrização por atrito devido à circulação de vapor d'água entre os corpos eletri-

zados fazendo a descarga neles.

Resposta: 

33) Existem vários relatos que o paraquedismo surgiu como 
uma forma de entretenimento, em meados do século XIV 
na China. Os chineses utilizavam inúmeros guarda-sóis 
para saltar de torres enormes de forma a animar as festas 
imperiais. Mais tarde, no século XV, Leonardo da Vinci 
desenhou e projetou o primeiro paraquedas em forma 
de pirâmide. Contudo, o primeiro salto de paraquedas 
foi efetuado por Andrew Jacques Garnerin, em 1797, na 
França. Assim se deu o início e o desenvolvimento do 
paraquedismo. Porém, foi apenas no século XX que essa 
atividade explodiu e desde então não tem parado de 
crescer.

 

(Disponível em: <http://vertigens.com/artigos/historia-paraquedismo>. Acesso em 19/05/2018)
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 Considere um paraquedista que abandona o avião e inicia sua queda, em pleno ar, no instante t = 0. Cai, submetido 
somente à força de resistência do ar e à força peso, até o instante t2, quando abre o paraquedas. O gráfico abaixo re-
presenta a velocidade vertical do paraquedista em função do tempo.
 

 A partir das informações contidas no texto e no gráfico, ana-
lise as proposições a seguir e assinale no cartão-resposta 
a soma das verdadeiras.

01. Do instante inicial (t = 0) até t1, o paraquedista cai so-
mente sob ação da gravidade.

02. Entre os instantes t1 e t2, o movimento do paraquedista 
é uniforme.

04. Entre t = 0 e t1, o movimento do paraquedista é retardado.
08. Entre os instantes t1 e t2, o paraquedista se mantém em 

equilíbrio.
16. O paraquedista atinge sua velocidade máxima (veloci-

dade terminal) apenas em t2.
32. A partir do instante t3, a força de resistência do ar que 

atua no paraquedista tem o módulo igual ao da força 
peso do conjunto formado pelo paraquedista e o seu 
equipamento.

       Resposta: 

34) Para melhorar o processo de transmissão de dados, empresas estão investindo e substituindo cabos antigos por cabos 
de fibra óptica. 

 Sobre o descrito, os conceitos físicos acerca do assunto e com relação às figuras, analise as proposições a seguir e 
assinale no cartão-resposta a soma das verdadeiras.

01. A casca deve ser de material cujo índice de refração é maior que o núcleo.
02. A velocidade dos pulsos luminosos é menor que 3 . 105 km/s.
04. Para um cabo de fibra óptica apenas com revestimento primário, o ângulo de incidência do raio luminoso deverá ser 

menor que o ângulo limite.
08. Para um cabo de fibra óptica que possua núcleo cujo índice de refração vale (2)1/2 sem casca e sem revestimento, 

teremos a reflexão total interna se o ângulo de incidência do raio luminoso for maior que 45 graus.

Resposta: 

35) Um estudante equipou seu banheiro com três espelhos de modo que pudesse observar seu corpo por inteiro. Ao observar 
atentamente a sua imagem nos três espelhos individualmente, notou três imagens distintas que estão descritas abaixo:

Espelho 1 – Minha imagem formada neste espelho é direita e com tamanho menor.
Espelho 2 – Minha imagem formada neste espelho é invertida e com tamanho menor.
Espelho 3 – Minha imagem formada neste espelho é direita e do mesmo tamanho.

 Com as informações descritas pelo estudante, assinale a(s) proposição(ões) correta(s) e marque a soma das corretas 
no cartão-resposta.

01. O espelho 1 é um espelho utilizado por esteticistas.
02. O espelho 1 é um espelho utilizado nos retrovisores dos automóveis.
04. O espelho 3 é utilizado em garagens para aumentar o campo visual.
08. O espelho 1 serve para aumentar o campo visual.
16. O espelho 2 é utilizado por fogões solares, assim os raios solares provenientes do Sol (cilíndricos paralelos) são 

refletidos concentrando-se na região focal.

Resposta: 
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QUÍMICA

36) Analisando as afirmativas abaixo, faça o somatório das verdadeiras.

01. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada que apresentam fórmula geral CnH2n + 2, sendo que o 
alcano mais simples que existe é o metano, componente do gás natural.

02. O naftaleno é um hidrocarboneto aromático e sua cadeia é classificada como aromática, polinuclear de núcleos 
condensados, em sua estrutura são encontrados 10 carbonos com hibridação sp2.

04. A nomenclatura oficial da cadeia representada a seguir é 2,4,4-trimetilpentano:

 

08. Os hidrocarbonetos ciclanos e alcinos apresentam a fórmula geral CnH2n.

16. Dadas as fórmulas:

 
 

 No ácido málico e lático são encontradas 
as funções orgânicas ácido carboxílico e 
álcool. 

32. A nomenclatura oficial do composto CH4 é metano, um hidrocarboneto alcano com a fórmula geral CnH2n + 2.

Resposta: 
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37) Estudos revelam que os herbicidas à base de glifosato, o agrotóxico mais comercializado no Brasil e no mundo, têm 
efeitos adversos para a saúde humana e dos animais e para os ecossistemas. Na base desse problema, está a falta de 
rigidez na regulamentação de seu uso.

 Em 1969, a empresa Monsanto obteve a patente do composto químico glifosato para uso como herbicida. O glifosato é 
o princípio ativo do produto comercial Roundup, que mata qualquer tipo de planta, exceto os vegetais transgênicos de-
nominados RR (Roundup Ready), desenvolvidos para serem resistentes ao referido produto. Segue a fórmula estrutural 
do glifosato:

 
Analisando as afirmações abaixo, faça o somatório da(s) alternativa(s) correta(s).

01. A fórmula molecular do glifosato é C3H8NPO5.
02. Na fórmula do glifosato são encontrados dois carbonos saturados e apenas um carbono insaturado.
04. Na fórmula do glifosato estão presentes os grupos funcionais carboxila e imino, que representam as funções orgâ-

nicas ácido carboxílico e amina secundária.
08. Os carbonos encontrados no glifosato apresentam hibridação sp2 e sp, com geometria plana.
16. A ligação predominante na molécula acima representada é do tipo iônica, característica dos compostos orgânicos.
32. O glifosato é uma substância pura simples, quando misturado com a água forma uma mistura homogênea que pode 

ser separada pelo processo de destilação fracionada.
64. Na fórmula do glifosato encontramos o átomo de carbono que apresenta como subnível mais energético de sua 

distribuição eletrônica o 2p6 com orbitais diamagnéticos.

Resposta: 

38) A maioria das reações químicas utilizadas para a produção de calor são de combustão. A energia liberada quando 1,0 g 
de substância sofre combustão é normalmente chamada de calor específico de combustão. A tabela a seguir apresenta 
os calores específicos de combustão e as composições de alguns combustíveis:

 
Com base na tabela acima, marque as afirmações corretas.

01. Todos os combustíveis mencionados possuem carbono, hidrogênio e oxigênio.
02. A queima de qualquer um dos combustíveis mencionados vai intensificar o efeito estufa.
04. A queima de 100 g de madeira libera 1800 kJ. 
08. A massa de carbono presente em 100 g de carvão vegetal é igual a 100 g.
16. Somente a combustão do hidrogênio não liberará gás carbônico na atmosfera.
32. A combustão completa de 1 kg de carvão vegetal liberará 34.000 kJ

Resposta: 
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39) Uma solução é uma mistura homogênea constituída por soluto e solvente. A concentração da solução pode ser expressa 
por várias unidades como: mol/L, g/L, % (porcentagem) de soluto na solução e etc.

Com base no texto e no problema assinale as afirmativas corretas.

 Se em um recipiente de capacidade de 2 litros foram colocados 20 g de NaOH puro e água suficiente para 1 (um) litro 
de solução podemos concluir que:

01. Se aquecermos a solução acima até eliminarmos 500 mL de água a concentração da solução aumenta.
02. A concentração de cátions ficará igual a concentração de ânions em solução.
04. Se dobrarmos o volume da solução inicial com água, alteramos o número de mols do soluto.
08. Em 100 mL da solução inicial encontramos 2 g de NaOH.
16. A solução inicial possui uma concentração de 10 gramas por litro. 

Resposta: 

40) Com base no gráfico, marque as opções corretas. 
 

01. Se adicionarmos 150 g de K2Cr2O7 em 200 g de água a 80 °C, obteremos solução saturada, sobrando 30 g de sal 
não dissolvido. 

02. 360 g de KNO3 saturam 400 g de água a 50 °C. 
04. Podemos dizer que a solubilidade do NaCℓ é a menos afetada pela alteração da temperatura, já que na faixa de 

0 °C a 100°C, há um aumento de dissolução menor que 10 g.
08. Em qualquer temperatura, o sal mais solúvel é o NaNO3. 
16. Somente o sulfato de cério sofre dissolução exotérmica. 
32. Por serem iônicos, todos os solutos do gráfico sofrem dissociação em meio aquoso

Resposta: 
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DISCURSIVAS

01) Uma mulher que tem sangue do grupo A e sem antígeno Rh nas hemácias, cuja mãe é doadora universal, casa-se com 
um homem que possui sangue do grupo O e com antígeno Rh nas hemácias, cuja mãe não possui o referido antígeno. 
Acerca da possível prole do casal, pergunta-se:

a) Qual é a probabilidade de uma criança, filha do referido casal, vir a ser O/Rh+ ou A/Rh-?

b) Explique como é realizada a técnica para pesquisar se um indivíduo é Rh positivo ou Rh negativo.

02) Uma fábrica decide distribuir os excedentes de três produtos alimentício, A, B e C, a dois países da América Central, P1 
e P2. As quantidades, em toneladas, são descritas mediante a matriz Q:

                        

                    

A B C

Q

  


200 100 1150

100 150 200












 P

 P
1

2

 Para o transporte aos países de destino, a fábrica recebeu orçamentos de duas empresas, em reais por toneladas, como 
indica a matriz P:

P 












500 300

400 200
 1  empresa

 2  empresa

a

a

a) Efetue o produto das duas matrizes, na ordem que for possível. Que elemento da matriz produto indica o custo de 
transportar o produto A, com a segunda empresa, aos dois países? 

b) Para transportar os três produtos aos dois países, qual empresa deveria ser escolhida, considerando que as duas 
apresentam exatamente as mesmas condições técnicas? Por quê? 
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