
Lista de Carnaval



 

 

Biomas / Terrestres 

 
01. As paisagens são dominadas por vegetação baixa e amplamente esparsa. As plantas abrangem suculentas, 

cactos e euforbiáceas, arbustos profundamente enraizados e ervas que crescem durante períodos úmidos 
infrequentes. As plantas apresentam adaptações que incluem tolerância ao calor e à dessecação, como 
também armazenamento de água e redução da área de superfície foliar. São comuns defesas físicas, como 
espinhos, e defesas químicas com toxinas nas folhas dos arbustos. 
 

A descrição acima refere-se ao bioma terrestre denominado 
a) savana. 

b) floresta tropical. 
c) deserto. 
d) tundra. 

 

Mamíferos / Características, Sistemas e Reprodução 
 
02. Observe o quadro. 
 

 
 

Com base nas informações do quadro, assinale a alternativa que apresenta exemplos de animais que, 
respectivamente, utilizam esses tipos de alimentação. 

a) I – baleia; II – serpente; III – lagarta; IV – pernilongo. 
b) I – lagarta; II – baleia; III – pernilongo; IV – serpente. 
c) I – baleia; II – lagarta; III – serpente; IV – pernilongo. 
d) I – pernilongo; II – baleia; III – lagarta; IV – serpente. 

 
Bioquímica Celular / Glicídios 
 

03. Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, polímeros com centenas a milhares de 
monossacarídeos unidos por meio de ligações glicosídicas. 
Sobre os polissacarídeos, são feitas as seguintes afirmações. 
 

I. Amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais. 
II. Os vertebrados armazenam glicogênio, principalmente nas células do fígado e dos músculos. 

III. O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina que é um polissacarídeo com função estrutural. 
IV. A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente da resistente parede 

celular que circunda as células dos animais. 
 
Considerando-se as informações acima, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e 
assinale a alternativa correta, de cima para baixo. 
a) V, F, V, V. 

b) F, V, F, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, V, F, V. 
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Desequilibrios Ambientais / Lixos: (Orgânico, Inorgânico e Petroquímico) 

 
04. Em uma expedição ao Parque Estadual do Rio Preto, na região central de Minas, biólogos descobriram uma 

nova espécie de inseto, a Plectromacronema solaris. Em sua fase imatura, os indivíduos da espécie são 
exclusivamente aquáticos, habitando riachos de montanhas encachoeirados. Já os adultos se assemelham 
a pequenas mariposas e voam nas margens de córregos, nas montanhas do Espinhaço meridional. A larva 
da espécie é sensível a distúrbios no meio aquático e tem sua incidência comprometida em ambientes 

devastados pela ação do homem, o que facilita a detecção e a definição dos padrões de potabilidade da 
água. 

Jornal do Biólogo – CRBio-04, ed. 72, fevereiro de 2019. (Adaptado). 

 
A identificação da nova espécie e sua relação com a água abrem caminhos para sua caracterização como 
um bom 
a) predador. 
b) bioindicador. 
c) dispersor. 

d) polinizador. 

 
Principais Doenças / Verminoses 
 
05. A esquistossomose (barriga-dʼágua) caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme 

Schistosoma mansoni (esquistossomo). O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na 
água pelo caramujo do gênero Biomphalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. 
Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro 
do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma 
proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e 
prevenir a doença. 

Instituto Oswaldo Cruz/Fundação Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). 

Fiocruz anuncia nova fase de vacina para esquistossomose. Disponível em: 

http://agencia.fiocruz.br. Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado). 

 
Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá 

a) impedir a penetração do parasita pela pele. 

b) eliminar o caramujo para que não haja contágio. 
c) impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. 
d) eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. 
e) eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. 

 
Célula Vegetal / Características, Estruturas e Organelas 
 

06. É uma organela proeminente em células vegetais mais velhas; suas funções incluem armazenamento, 
quebra de subprodutos e hidrólise de macromoléculas. 
 
A qual organela celular refere-se a descrição acima? 
a) Cloroplasto. 
b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Vacúolo central. 
 
Segunda Lei de Mendel / Segregação Independente 
 
07. A fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas 

lisas (duplamente homozigota dominante) com uma planta pura com sementes verdes rugosas 

(duplamente homozigota recessiva). Foram produzidas plantas F1. A seguir, o pesquisador realizou a 
autopolinização de F1, produzindo a geração F2, totalizando 3200 plantas. 
 
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas 
com uma característica dominante e uma característica recessiva. 
a) 1800. 
b) 1200. 

c) 600. 
d) 200. 

 



Exercícios Complementares 
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Principais Doenças / Viroses 

 
08. O Truvada é o nome comercial da associação entre duas drogas antirretrovirais (anti-HIV). Nos Estados 

Unidos, ele já é utilizado pelos adultos desde 2012; no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) o aprovou em 2017. O esquema abaixo representa o seu funcionamento como terapia 
preventiva. 
 

 
<https://aenfermagem.com.br/noticia/medicamento-que-previne-contra-hiv-sera-comercializado-truvada/>. 

Acesso em 14.fev. 2019. (Adaptado). 

 

Qual o mecanismo de ação do Truvada? 
a) Estimular o organismo a gerar uma resposta imunológica ao HIV. 
b) Evitar a entrada do vírus no organismo. 

c) Combater as moléculas de DNA viral das células infectadas. 
d) Inibir que a replicação do vírus seja completada nas células de defesa. 

 
Populações / Curvas Populacionais 

 
09. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser 

adotadas por algumas espécies de seres vivos. 
 

 
 

Na recuperação de uma área desmatada deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que 
adotam qual estratégia? 

a) Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com 
outras espécies. 

b) Estratégia 2, pois essas espécies têm uma longa duração da vida, o que favorece a produção de muitos 
descendentes. 

c) Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida 
recolonização da área desmatada. 

d) Estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas a hábitats mais estáveis, o que corresponde ao 
ambiente de uma área desmatada. 

e) Estratégia 2, pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma 
recolonização mais estável da área desmatada. 
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Relações Ecológicas / Sociedade, Mutualismo, Simbiose, Mimetismo 

 
10. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das 

árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a 
maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros 
disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse 
comportamento de “ladroagem” faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. 

 
Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012. 

 
Essa “ladroagem” está associada à relação de 

a) sinfilia. 
b) predatismo. 
c) parasitismo. 
d) competição. 
e) comensalismo. 

 

Ciclos Biogeoquímicos / Carbono  
 
11. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu 

beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina (um 
polissacarídeo), aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis (frutose, sacarose e galactose), bem 
como resíduos de alcaloides (compostos aminados) que não foram extraídos no processo. 

 

LIMA, L. K. S. et al. Utilização de resíduo oriundo da torrefação do café na agricultura em substituição à adubação convencional. ACSA — 

Agropecuária Científica no Semi-Árido, v. 10, n. 1, jan.-mar., 2014 (adaptado). 

 
Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois 
a) possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. 

b) promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. 
c) melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. 
d) eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. 

e) apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. 
 
Tecidos Animais / Conjuntivo, Ósseo, Sang., Cartilaginoso e Adiposo 
 

12. A eritropoetina (EPO) é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos 
eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em 
esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO 
recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. 

 

MARTELLI, A. Eritropoetina: síntese e liberação fisiológica e o uso de sua forma recombinante no esporte. Perspectivas 

Online: biológicas & saúde, v. 10, n. 3, 2013 (adaptado). 

 
Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está 
relacionada ao transporte de 
a) lipídios, para aumento do gasto calórico. 

b) ATP, para aumento da síntese hormonal. 

c) oxigênio, para aumento da produção de ATP. 
d) proteínas, para aumento da massa muscular. 
e) vitamina C, para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. 

 
Principais Doenças / Viroses 
 

13. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada 
pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente 
humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções 
ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e 
econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o 
tratamento dessas doenças. 
 

Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? 
a) Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. 

b) Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. 
c) Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. 
d) Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. 
e) Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. 

 



Exercícios Complementares 
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Desequilibrios Ambientais / Lixos: (Orgânico, Inorgânico e Petroquímico) 

 
14. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado a areia, a brita e a 

água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e a brita, oriunda da fragmentação de rochas. 
Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao 
descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de 
concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, 

obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. 
 

O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do(a) 
a) extração da brita. 
b) extração de areia. 
c) consumo de água. 

d) consumo de concreto. 
e) fabricação de cimento. 

 

Membrana / Composição e Anexos 
 
15. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes 

dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou 

alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação 
das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam 
significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os 
fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. 

 

 
 
Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a 
V. 

 
 
Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? 
a) I 
b) II 

c) III 
d) IV 

e) V 
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Filogenia dos Grupos Vegetais / Características Gerais 

 
16. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram 

sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, cinco dessas características estão indicadas por 
números. 

 

 
 

CAMPBELL, N. et al. Biologia.São Paulo: Artmed, 2010 (adaptado). 

 
A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada 
pelo número 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

e) 5. 
 
Sistema Urinário / Excreção 

 
17. O “The Kidney Project” é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico 

que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que 
incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto 
significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise 
para sobrevivência. 

Disponível em: https://pharm.ucsf.edu. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado). 

 

O dispositivo criado promoverá diretamente a 
a) remoção de ureia. 
b) excreção de lipídios. 
c) síntese de vasopressina. 
d) transformação de amônia. 

e) fabricação de aldosterona. 
 

Ciclos Biogeoquímicos / Nitrogênio e outros  
 
18. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas, através da absorção pelas 

raízes, e pelos animais, através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem 
aumentado sua concentração no ambiente, e o excesso, que é transportado para os cursos-d’água, tem 
causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas 
sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. 

 
O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, 
é o(a) 
a) adição de minhocas na terra. 
b) irrigação da terra antes do plantio. 

c) reaproveitamento do esterco fresco. 

d) descanso do solo sem adição de culturas. 
e) fixação biológica nas raízes por bactérias. 

 
 
 

https://pharm.ucsf.edu/


Exercícios Complementares 
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Principais Reinos / Monera 

 
19. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de microrganismos para a produção de 

alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos 
alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. 
 
Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? 

a) Pão. 
b) Vinho. 
c) Iogurte. 
d) Vinagre. 
e) Cachaça. 

 

Relações Ecológicas / Sociedade, Mutualismo, Simbiose, Mimetismo 
 
20. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil — a mandaguari 

(Scaptotrigona depilis) — cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram 
que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão de filamentos do fungo, que produz 
metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação 
convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao 

longo das gerações. 
MIURA, J. Pequenas agricultoras: abelhas Mandaguari cultivam fungos para alimentar suas larvas. 

Disponível em: www.embrapa.br. Acesso em: 3 maio 2019 (adaptado). 

 
O uso de fungicida ocasionaria à colmeia dessa espécie o(a) 
a) controle de pragas. 
b) acúmulo de resíduos. 
c) ampliação de espaço. 
d) redução da população. 
e) incremento de alimento. 

 
Saúde e Doenças / Miscelânia de Doenças 

 
21. Recentemente, o FDA aprovou nos EUA a primeira terapia para o tratamento da fenilcetonúria, doença que 

pode ser identificada pelo teste do pezinho. Resumidamente, a doença leva ao acúmulo de fenilalanina no 
corpo, já que ela deixa de ser transformada em tirosina, em função da deficiência da enzima fenilalanina 
hidroxilase (PAH). As curvas do gráfico a seguir podem representar o processo metabólico da conversão de 

fenilalanina em tirosina em dois indivíduos: um normal e outro que apresenta a fenilcetonúria. 
 

 
 
Considerando o gráfico e as características da doença, é correto afirmar que o eixo y corresponde à 
concentração de 

a) tirosina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria. 
b) fenilalanina e a curva 1 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria. 
c) tirosina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria. 
d) fenilalanina e a curva 2 pode ser correlacionada a um indivíduo que apresenta a fenilcetonúria. 
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Bioquímica Celular / Transgênico 

 
22. A "maravilha" (Mirabilis jalapa) é uma planta ornamental que pode apresentar três tipos de fenótipo: 

plantas com ramos verde-escuro, plantas com ramos brancos e plantas mescladas. Plantas mescladas 
possuem ramos verde-escuro, ramos brancos e ramos variegados. Como mostra a figura a seguir, todas as 
células de ramos verde-escuro possuem cloroplastos normais (com clorofila). Todas as células de ramos 
brancos possuem cloroplastos mutantes (sem clorofila). Ramos variegados contêm células com cloroplastos 

normais, células com cloroplastos mutantes e células com ambos os tipos de cloroplasto. 
 

 
(Disponível em http://www.chegg.com/homework-help/.) 

 

Na formação de sementes, os cloroplastos são herdados apenas dos óvulos. A progênie resultante da 
fertilização de óvulos de flores presentes em um ramo variegado com pólen proveniente de flores de um 
ramo verde-escuro conterá 
a) apenas plantas com ramos de folhas brancas. 

b) plantas dos três tipos fenotípicos. 
c) apenas plantas mescladas. 
d) apenas plantas com ramos de folhas verde-escuro. 

 
Répteis / Características, Sistemas e Reprodução 
 
23. No ano de 2015, foi descrito o fóssil de um réptil que viveu há 150 milhões de anos onde hoje é a região 

Nordeste do Brasil. Conforme ilustra a figura a seguir, esse animal apresenta corpo alongado, com muitas 
vértebras e costelas, e membros anteriores e posteriores reduzidos (a seta indica a região ampliada no 
canto inferior esquerdo). Por sua anatomia peculiar, um grande debate teve início sobre a posição que esse 

animal deveria ocupar na árvore da vida. 
 

 
(David M. Martill e outros, A four-legged snake from the Early Cretaceous of Gondwana. Science, Nova 

Iorque, v. 349, fasc. 6246, p. 416-419, jul. 2015.) 

 



Exercícios Complementares 
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Sabe-se que os lagartos (que geralmente têm membros) e as serpentes (seres ápodes) que vivem 

atualmente têm um ancestral comum. Sendo assim, o organismo ilustrado na figura 
a) não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a perda dos membros anteriores e 

posteriores levaria a um prejuízo à vida do animal, e a evolução resulta apenas em melhoria dos 
organismos. 

b) não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a evolução é gradual e incapaz de gerar 
mudanças drásticas na morfologia de um ser vivo, como a perda de membros anteriores e posteriores. 

c) pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum com os lagartos 
possuía membros, depois perdidos por processos evolutivos, originando as serpentes ápodas atuais. 

d) pode ser um fóssil de transição, pois os ancestrais das serpentes que não utilizavam seus membros 
com tanta frequência sofreram atrofia desses membros, deixando de transferir tal característica para 
seus descendentes. 

 

Sistema Urinário / Excreção 
 
24. Recentemente, inúmeros casos de doping esportivo foram noticiados, como, por exemplo, aqueles 

envolvendo a delegação russa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Um dos métodos mais 
utilizados no exame antidoping é a coleta e análise da urina de atletas, para verificação da presença de 
medicamentos proibidos. O composto furosemida foi banido pela Agência Mundial Antidoping. Sua principal 
ação é reduzir a reabsorção de sódio e cloro a partir da alça do néfron (alça de Henle) em direção aos 

vasos sanguíneos adjacentes.  
 
Considerando essas informações e os conhecimentos sobre a fisiologia renal e a excreção em seres 
humanos, é correto afirmar que a furosemida  
a) diminui a produção de urina, impedindo que medicamentos proibidos sejam eliminados nas amostras a 

serem analisadas nos testes antidoping.  
b) diminui a produção de amônia, mas aumenta a eliminação de medicamentos pelo rim, resultando em 

diluição das amostras analisadas nos testes antidoping.  
c) aumenta a produção de urina, resultando na diminuição da concentração de medicamentos nas 

amostras, o que dificulta sua detecção nos testes antidoping.  
d) aumenta a produção de ureia, o que resulta na diluição das amostras a serem analisadas nos testes 

antidoping e na diminuição da concentração dos medicamentos.  
 

Núcleo / Replicação e Transcrição 
 
25.  

 
(Disponível em: http://www.wikipedia.com. Acessado em 10/06/2018.) 

 

Considerando as semelhanças e diferenças entre as estruturas químicas dos compostos anteriores e seus 
conhecimentos sobre os processos bioquímicos da célula, escolha a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas no texto a seguir: 
"O composto (i) __________ pode ser utilizado para inibir (ii) ___________, uma vez que tem estrutura 
química muito semelhante à do (iii) _________________, sendo, portanto, erroneamente reconhecido (iv) 
_________________." 
 

a) (i) tirosina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pelo ribossomo como possível 
precursor na transcrição. 

b) (i) vidarabina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela polimerase como possível 

precursor na síntese do DNA. 
c) (i) vidarabina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) ácido úrico; (iv) pelo ribossomo como possível precursor 

na tradução. 

d) (i) tirosina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela transcritase como possível 
precursor do DNA. 
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GABARITO:   

 
01. C     02. A     03. C     04. B     05. E 
 
06. D     07. B     08. D     09. C     10. D 
 
11. A     12. C     13. E     14. A     15. B 

 
16. C     17. A     18. E     19. C     20. D 
 
21. C     22. B     23. C     24. C     25. B 
 
 



 

 

PLATÃO / Platão 

 
01. Leia o excerto abaixo. 

 
“A alegoria da caverna representa as etapas da educação de um filósofo ao sair do mundo das sombras 
(das aparências) para alcançar o conhecimento verdadeiro. Após essa experiência, ele deve voltar à 
caverna para orientar os demais e assumir o governo da cidade. Por isso, a análise da alegoria pode ser 
feita sob dois pontos de vista.” 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

filosofia. São Paulo: Moderna, 2016. p. 109. 

 

Assinale a alternativa que apresenta os dois pontos de vista sobre a educação que são deduzidos da 
alegoria da caverna. 
a) Individualista e teorizante. 
b) Dogmático e materialista. 
c) Relativista e democrático. 
d) Epistemológico e político. 

 

ARISTÓTELES / Lógica 
 
02. Silogismo. Essa palavra, que na origem significava cálculo, era empregada por Platão como raciocínio em 

geral e foi adotada por Aristóteles para indicar o tipo perfeito do raciocínio dedutivo, definido como um 
discurso em que, postas algumas coisas, outras se seguem necessariamente. 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Benedetti, I. C. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. (Adaptado) 

 
Considerando-se a definição de silogismo, assinale a alternativa que indica sua interpretação correta. 
a) A conclusão pode contrariar todas as premissas. 
b) O silogismo só conduz a conclusões hipotéticas. 

c) A conclusão é sempre resultado das premissas. 
d) A dedução é inaplicável ao silogismo categórico. 

 
SÓCRATES / Sócrates 
 
03. Sócrates buscou verdades absolutas, enquanto os sofistas, por sua vez, afirmaram que a verdade era 

construída pela linguagem, logo, para eles, todo conhecimento era relativo. 
“Embora em sua época tenha sido confundido com os sofistas, Sócrates travou uma polêmica profunda 
com estes filósofos. Ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas (O que é o bem? 
O que é a virtude? O que é a justiça?)”. 

COTRIM, Gilberto e FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 284 

 
Com base nas considerações e no excerto acima, diz-se que Sócrates buscava principalmente 
a) valores relativos. 
b) verdades morais. 

c) domínio retórico. 
d) ensinar dogmas. 

 
ARISTÓTELES / Ética 
 
04. “O homem feliz deverá possuir o atributo em questão (isto é, constância na prática de atividades conforme 

a excelência) e será feliz por toda a sua vida, pois ele estará sempre, ou pelo menos frequentemente, 
engajado na prática ou na contemplação do que é conforme a excelência. Da mesma forma ele suportará 
as vicissitudes com maior galhardia e dignidade, sendo como é, ‘verdadeiramente bom e 
irrepreensivelmente tetragonal (honesto)’.” 

 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 132. (Adaptado) 
 

Considerando-se o excerto acima, diz-se que, para Aristóteles, a felicidade é 
a) um presente distribuído aleatoriamente por Deus. 
b) fruto do exercício da razão e das virtudes morais. 

c) o resultado da acumulação de riquezas materiais. 
d) somente uma possibilidade teórica, jamais real. 
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FILOSOFIA POLÍTICA / Autores Diversos 

 
05. “Muitos políticos veem facilitado seu nefasto trabalho pela ausência da filosofia. Massas e funcionários são 

mais fáceis de manipular quando não pensam, mas tão somente usam de uma inteligência de rebanho. É 
preciso impedir que os homens se tornem sensatos. Mais vale, portanto, que a filosofia seja vista como 
algo entediante.” 

(Karl Jaspers, Introdução ao pensamento filosófico. São Paulo: Cultrix, 1976, p.140.) 

 
Assinale a alternativa correta. 

a) O filósofo lembra que a filosofia tem um potencial crítico que pode desagradar a políticos, poderosos e 
ao senso comum, tal como ocorreu na Grécia em relação a Sócrates. 

b) A filosofia precisa ser entediante para estimular o pensamento crítico, rigoroso e formar pessoas 
sensatas, a partir do ensino de lógica, retórica e ética. 

c) A ditadura militar no Brasil retirou a disciplina de filosofia das escolas por considerá-la subversiva, mas 
atenuou a medida estimulando os Centros Populares de Cultura (CPC), ligados a entidades estudantis. 

d) Os políticos e a estrutura escolar não são o verdadeiro obstáculo ao ensino de filosofia, mas a 

concepção de que ela é difícil e tediosa, considerando-se que existem mecanismos para aproximá-la do 

senso comum. 
 
GABARITO:   
 
01. D 

 
02. C 
 
03. B 
 
04. B 
 

05. A 
 
 



 

 

Eletrização / Processos, Cargas Elétricas, Eletroscópios etc 

 
01. Um estudante realiza um experimento, utilizando duas moedas, um palito de fósforo, um balão de festa e 

um copo plástico descartável transparente. Primeiramente, ele coloca o palito de fósforo em equilíbrio 
sobre uma moeda posicionada na vertical, que se equilibra sobre a segunda moeda na horizontal. Em 
seguida, cobre o sistema com o copo descartável. Em um outro momento, ele infla o balão e o esfrega no 
próprio cabelo. Por fim, ele aproxima o balão do palito de fósforo pelo lado de fora do copo de plástico e 
movimenta o balão em volta do copo. Como resultado, o estudante observa que o palito de fósforo gira 

sobre a moeda, acompanhando o movimento do balão. A figura mostra o dispositivo montado. 
 

 
http://www.manualdomundo.com.br. Acesso em 02.fev.2019. (Adaptado) 

 
Qual a explicação para o fato de o palito acompanhar o movimento do balão? 

a) O balão se magnetiza ao ser inflado, e ele atrai o palito pelo fato de o material que compõe a cabeça 
do palito ser um material magnético. 

b) O balão se aquece após o atrito com o cabelo e, ao se aproximar do copo, provoca correntes de 
convecção no ar em seu interior, gerando o movimento do palito de fósforo. 

c) As moléculas do balão se ionizam após o atrito com o cabelo e, ao se aproximarem da moeda 

condutora, a ionizam com carga oposta, gerando um campo elétrico que faz o palito de fósforo se 
mover. 

d) O balão se eletriza após atrito com o cabelo e, ao se aproximar do palito de fósforo, o atrai por indução 
eletrostática. 

 
Leis de Newton / 1ª Lei  

 
02. No século XVI, as pessoas acreditavam que a Terra não se movia. Todavia, atualmente sabemos que ela se 

move, e um conceito físico que sustenta e auxilia na justificativa dessa ideia é o da 
a) pressão. 

b) quantidade de movimento. 
c) inércia. 
d) ação e reação. 

 
Acústica / Som , Efeito Doppler e Eco 
 
03. O morcego é um animal que possui um sistema de orientação por meio da emissão de ondas sonoras. 

Quando esse animal emite um som e recebe o eco 0,3 segundos após, significa que o obstáculo está a que 
distância dele? (Considere a velocidade do som no ar de 340m/s). 
a) 102m. 

b) 51m. 
c) 340m. 
d) 1.133m. 
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Introdução e Princípios / Luz, Câmara Escura de Orif. e Meios de Propagação 

 
04. Os olhos humanos normalmente têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores: um tipo 

para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são 
o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. 

 

 
 

A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. 
Considere um teste com dois voluntários: uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de 
protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as 
cores indicadas na figura. 
 
Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? 

a) Vermelho. 
b) Magenta. 
c) Amarelo. 
d) Branco. 
e) Azul. 

 
Calorimetria / Calores, Equivalente em Água e Balanço energético 

 

05. Em 1962, um jingle (vinheta musical) criado por Heitor Carillo fez tanto sucesso que extrapolou as 
fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao 
fantasma que batia em sua porta, personificando o “frio”, que não o deixaria entrar, pois não abriria a 
porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo 
continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. 

 

DUARTE, M. Jingle é a alma do negócio: livro revela os bastidores das músicas de propagandas. 

Disponível em: https://guiadoscuriosos.uol.com.br. Acesso em: 24 abr. 2019 (adaptado). 

 
Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções 
de: 

a) Aquecer a casa e os corpos. 
b) Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. 
c) Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. 
d) Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. 

e) Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. 
 
Noções Históricas e Leis / Leis de Kepler, Newton e Campo Gravitacional 

 
06. A intensidade da força gravitacional em cada um dos planetas do Sistema Solar é diferente. Comparando-

se dados da Terra com os de Saturno, tem-se que a massa de nosso planeta é aproximadamente cem 
vezes menor que a de Saturno, e o raio de Saturno é cerca de nove vezes maior do que o terrestre. 
Se um objeto na superfície da Terra tem peso P, quando colocado na imaginária superfície de Saturno, terá 
peso, aproximadamente, de 

a) 10P. 
b) 0,01P. 
c) 100P. 
d) 1,2P. 

 



Exercícios Complementares 
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Equilíbrios / Ponto Material e Corpo Extenso 

 
07. Três caixas idênticas (1, 2 e 3) são colocadas sobre uma prateleira horizontal, sendo que, em cada uma 

delas, há a mesma quantidade de materiais, o que resulta em caixas com a mesma massa. Todavia, o 
conteúdo não está distribuído de maneira uniforme em seu interior, o que faz com que seus centros de 
massa (a, b, c) estejam localizados em lugares diferentes em cada caixa, conforme ilustra a situação (I). 
Após algum tempo, a prateleira tomba lentamente até atingir a inclinação de 30º com a horizontal, e 

nenhuma caixa escorrega dela, conforme mostra a situação (II). 
 

 
 

Com base na situação descrita, são feitas as seguintes afirmações. 
I. Na situação (I), a força com que cada uma das caixas empurra a prateleira para baixo é a mesma. 

II. Na situação (II), a caixa 3 não estará como mostrada na figura, pois terá tombada por estar na parte 
mais alta da prateleira. 

III. Na situação (II), as três caixas não estarão como mostradas na figura, pois terão tombadas por 
estarem sujeitas à mesma inclinação em relação à horizontal e possuírem todas a mesma massa. 

 
Em relação às afirmações acima, marque V para as verdadeiras e F para as falsas e assinale a alternativa 
correta. 

a) I – V; II – F; III – F. 
b) I – V; II – V; III – F. 
c) I – F; II – F; III – V. 

d) I – F; II – V; III – F. 
 
Transmissão de Calor / Condução, Convecção e Radiação 

 
08. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa 

troca de calor é proporcional à condutividade térmica k e à área interna das faces do recipiente, bem como 
à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente 
proporcional à espessura das faces. 
A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A (40 cm × 40 cm × 40 cm) e B (60 cm × 40 cm × 40 
cm), de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas kA e kB. Para 

isso suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a 0 ºC, de modo que suas superfícies 
estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto 
ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o 
dobro da que se fundiu no recipiente A. 
 

A razão 
B

A

k

k
 é mais próxima de 

 
a) 0,50. 

b) 0,67. 
c) 0,75. 
d) 1,33. 
e) 2,00. 
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Noções Históricas e Leis / Leis de Kepler, Newton e Campo Gravitacional 
 

09. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da 

cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos 
entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto “cortavam o 
céu”. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda 
seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. 

 

 
 

LAS CASAS, R. Lixo espacial. Observatório Astronômico Frei Rosário, ICEx, UFMG. Disponível em: 

www.observatorio.ufmg.br. Acesso em: 27 set. 2011 (adaptado). 

 
De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de 
reentrada era 
a) igual à da Terra e no mesmo sentido. 

b) superior à da Terra e no mesmo sentido. 
c) inferior à da Terra e no sentido oposto. 
d) igual à da Terra e no sentido oposto. 
e) superior à da Terra e no sentido oposto. 

 
Corrente e Tensão Elétrica / Carga, Condutores, Isolantes, Corrente e Gráficos 
 

10. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente 
para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das 

propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de 
uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, 
poderão sofrer choque elétrico. 
 

Para minimizar este tipo de problema, deve-se: 
a) Fazer o aterramento dos arames da cerca. 
b) Acrescentar fusível de segurança na cerca. 

c) Realizar o aterramento da rede de alta tensão. 
d) Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. 
e) Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. 

 
Calorimetria / Calores, Equivalente em Água e Balanço energético 
 
11. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 g de castanha-de-caju crua para 

aquecer 350 g de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura 
da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, 

ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 cal g–1 °C–1, e 
sua temperatura inicial era de 20 ºC. 

 

 
 

Qual foi a temperatura da água, em grau Celsius, medida ao final do experimento? 
a) 25   b) 27   c) 45   d) 50   e) 70 

http://www.observatorio.ufmg.br/


Exercícios Complementares 
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Objeto de Estudo / Pressão, Lei de Stevin 

 
12. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das 

bicicletas é de corrida (bicicleta A) e a outra, de passeio (bicicleta B). Os pneus de ambas as bicicletas têm 
as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao 
calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração pA e pB, os amigos 
observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta 

B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, mA, e no pneu da bicicleta 
B, mB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. 
 
Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos: 
a) pA < pB e mA < mB 
b) pA > pB e mA < mB 

c) pA > pB e mA = mB 
d) pA < pB e mA = mB 
e) pA > pB e mA > mB 

 
Energia Mecânica / Cinética e Potencial 
 
13. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell (ioiô) para demonstrar o princípio da 

conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas: 
Etapa 1 - a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é 
transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação; 
Etapa 2 - o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo 
o sistema conservativo. 
Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 m s–2 e a velocidade 
linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, 

mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 
3

1
 da 

altura da haste do brinquedo. 
 

As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento (C), largura (L) e altura (A), assim 
como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a 

seguir. 
 

 
 

Conteúdo: base de metal, hastes metálicas, barra superior, disco de metal. 
Tamanho (C × L × A): 300 mm × 100 mm × 410 mm 
Massa do disco de metal: 30 g 
 
O resultado do cálculo da etapa 2, em joule, é: 
a) 4,10 10–2 

b) 8,20 10–2 

c) 1,23 10–1 

d) 8,20 104 

e) 1,23 105 
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Óptica da Visão / Miopia, Hipermetropia, Astigmatismo, Presbiopia.. 

 
14. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo dʼágua. Mas há uma exceção: o 

povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade 
do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia 
enxergar relativamente bem debaixo dʼágua. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos 

moken sofrem redução significativa debaixo dʼágua, o que faz com que os raios luminosos incidam quase 

paralelamente ao eixo óptico da pupila. 
GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. 

Vision Research, n. 46, 2006 (adaptado). 

 
A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição 
a) da intensidade luminosa incidente na retina. 
b) da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila. 

c) da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização. 
d) do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. 
e) das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. 

 
Fundamentos da Cinemática / Movimentos, Classificação e Função Horária 
 
15. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por 

esses sistemas. A Lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia 








s

km
 em  é 

proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec (Mpc). Nessa lei, a constante de 

proporcionalidade é a constante de Hubble (H0) e seu valor mais aceito é de 72 
Mpc

)s/km(
. O parsec (pc) é 

uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3  1016 m. Observações 

astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1 440 
s

km
. 

 

Utilizando a Lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essa galáxia, medida em km, é igual a: 
a) 20 100 

b) 20 106 

c) 6 1020 

d) 6 1023 

e) 6 1026 

 
Introdução e Princípios / Luz, Câmara Escura de Orif. e Meios de Propagação 
 

16. Um estudante leu em um site da internet que os povos antigos determinavam a duração das estações do 
ano observando a variação do tamanho da sombra de uma haste vertical projetada no solo. Isso ocorria 
porque, se registrarmos o tamanho da menor sombra ao longo de um dia (ao meio-dia solar), esse valor 
varia ao longo do ano, o que permitiu aos antigos usar esse instrumento rudimentar como um calendário 
solar primitivo. O estudante também leu que, ao longo de um ano (sempre ao meio-dia solar): (I) a 
sombra é máxima no solstício de inverno; e (II) a sombra é mínima no solstício de verão. 

O estudante, que morava em Macapá (na Linha do Equador), ficou intrigado com essas afirmações e 

resolveu verificar se elas eram verdadeiras em diferentes regiões do mundo. Contactou seus amigos 
virtuais em Salvador (Região Tropical) e Porto Alegre (Região Temperada) e pediu que eles registrassem o 
tamanho da menor sombra de uma haste vertical padronizada, ao longo do dia, durante um ano. Os 
resultados encontrados estão mostrados esquematicamente no gráfico (SV: Solstício de Verão; SI: Solstício 
de Inverno; E: Equinócio): 
 

 
 

Qual(is) cidade(s) indicada(s) no texto e no gráfico contradiz(em) a afirmação II? 

a) Salvador. 
b) Porto Alegre. 
c) Macapá e Salvador. 
d) Macapá e Porto Alegre. 

e) Porto Alegre e Salvador. 



Exercícios Complementares 

 

 
7 

Componentes da Força Resultante / Força Tangencial, Centrípeta e Estados Cenemáticos 

 
17. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial v tem módulo 

constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os 
propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando 

o módulo de sua velocidade final é superior a v 2


, o que ocorre antes de passar pelo ponto B. Considere 

as interações desprezíveis. 
 

 
 
A representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete, antes e depois de passar pelo ponto B, é: 
a) 

 

d) 

 
 

b) 

 

e) 

 
 

c) 

 

  

 

Fórmulas e Homogenidade Dimensional / Conversões de Unidades/Previsões de Fórmulas 
 
18. Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do 

universo, indicando que nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, com massa de 
cerca de 1017 estrelas como o sol, que tem 2 1030Kg de massa, aproximadamente. Em 2015, o Prêmio 

Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, 4  10–33g, a de um 

neutrino, um tipo de partícula elementar. 
 
Em ciência, uma maneira de se trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenos é a ordem de 
grandeza. Com base nas duas descobertas apontadas, quantas vezes a ordem de grandeza da massa de 
Laniakea é maior do que a de um neutrino? 

a) 1082. 
b) 1079. 
c) 1049. 
d) 1062. 

 



 

 
8 

Ondas Eletromagnéticas / Ondas Eletromagnéticas 

 
19. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricomática: têm três pigmentos visuais na retina 

sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos 
em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos “azul”, “verde” e “vermelho” e estão 
associados à cor que causa grande excitação (ativação). A sensação que temos ao observar um objeto 
colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz 

na faixa de 530 nm (retângulo I no gráfico), não excitaríamos o pigmento “azul”, o pigmento “verde” seria 
ativado ao máximo e o “vermelho” seria ativado em aproximadamente 75%, e isso nos daria a sensação de 
ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de onda de 600 nm (retângulo II) estimularia 
o pigmento “verde” um pouco e o “vermelho” em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja-
avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas 
coletivamente como Daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. 
 

 
 

Disponível em: www.comprehensivephysiology.com. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado). 

 
Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento 
conhecido como “verde”, com as luzes de 530 nm e 600 nm na mesma intensidade luminosa, esse 
indivíduo seria incapaz de 

a) identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento “verde”. 
b) ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. 
c) detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria 

prejudicada. 
d) visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do 

espectro. 
e) distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento “vermelho” na mesma 

intensidade. 
 
Calorimetria / Calores, Equivalente em Água e Balanço energético 
 

20. O carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de 
funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na 
hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses 

combustíveis, realizou-se um percurso com um veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso 
de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto 
no de volta. 
O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. 
 

 
 

O volume de etanol combustível, em litro, consumido no percurso de volta é mais próximo de 
 
a) 27. 

b) 32. 

c) 37. 
d) 58. 
e) 67. 

 
 



Exercícios Complementares 
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Equilíbrios / Ponto Material e Corpo Extenso 

 
21. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita 

esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a 
alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, 
essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10º com a horizontal, como esquematizado na 
figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 m s–2, cos(10º) = 0,98 e sen(10º) = 0,17. 

 

 
 

Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? 
a) 4,0   102 N 

b) 4,1   102 N 

c) 8,0   102 N 

d) 2,4   103 N 

e) 4,7   103 N 

 
Impulso e Quantidade de Movimento / Teorema do Impulso e Propriedades Gráficas 

 
22. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, 

tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 m, cujo 
impacto contra um capacete pode durar até 0,5 s, resulta em uma força impulsiva média maior do que o 
peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 m s–2 e que o efeito de resistência do ar 
seja desprezível. 
 

A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? 
a) 2 
b) 5 
c) 10 
d) 20 
e) 50 

 
Movimentos de Cargas em Campos Magnético / Movimento, Cálculo de Raio e Período 
 
23. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, 

um íon de carga elétrica q é lançado em uma região de campo magnético constante B


, descrevendo uma 

trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento 

circular uniforme no plano yz e uma translação ao longo do eixo x. A vantagem desse dispositivo é que a 
velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo 

então mede o tempo t de voo para N voltas do íon. Logo, com base nos valores q, B, N e t, pode-se 
determinar a massa do íon. 
 

 
 

A massa do íon medida por esse dispositivo será 

a) 
N2

qBt

    
b) 

N

qBt

    
c) 

N

qBt2

    
d) 

N

qBt

   
e) 

N

qBt2
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Resistores / Associação de Resistores, Amperímetro e Voltímetro 

 
24. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10  , que a conecta à rede 

elétrica de 120 V. Nessa casa, cinco lâmpadas, de resistência igual a 200 , estão conectadas ao mesmo 

circuito que uma televisão de resistência igual a 50 , conforme ilustrado no esquema. A televisão 

funciona apenas com tensão entre 90 V e 130 V. 
 

 
 
O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é: 
a) 1. 

b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 

e) 5. 
 
Movimento Uniforme / Movimentos, Classificação e Função Horária 
 
25. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura 

a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades 
é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado (vant). Na fase de 

aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma 
sequência de imagens é coletada por um vant e como são formadas as sobreposições frontais. 

 

 
 

O operador do vant recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 

20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 
1 000 m, a uma velocidade constante de 50 m s–1. A abertura da câmera fotográfica do vant é de 90°. 
Considere tg(45º) = 1. 

Natural Resources Canada. Concepts of Aerial Photography. 

Disponível em: www.nrcan.gc.ca. Acesso em: 26 abr. 2019 (adaptado). 
 

Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? 

a) 40 segundos. 
b) 32 segundos. 
c) 28 segundos. 
d) 16 segundos. 
e) 8 segundos. 

 
GABARITO:   
 

01. D     02. C     03. B     04. E     05. C 
 

06. D     07. A     08. B     09. B     10. A 
 

11. C     12. B     13. B     14. D     15. C 
 

16. C     17. C     18. A     19. E     20. D 
 

21. D     22. A     23. A     24. B     25. B 



 

 

Terra e Usos de seus Recursos / Dinâmica Climática 

 
01. A circulação atmosférica resulta da movimentação geral do ar, proporcionada pelo movimento de rotação 

da Terra e pela desigual distribuição de energia solar. É um movimento de grande escala, responsável pelo 
aquecimento da superfície terrestre. 
 

 
FERREIRA, G. M. L. Atlas geográfico: espaço mundial. 3ª. Ed. São Paulo: Moderna, 2010. p. 4. (Adaptado) 

 
Considerando-se a circulação atmosférica terrestre, assinale a alternativa correta. 

a) Nas latitudes subtropicais, nos dois hemisférios, o ar seco explica a concentração de desertos, situados 
ao longo da latitude de 30º, devido à grande amplitude térmica anual que caracteriza essas regiões. 

b) Na latitude de 60º, em ambos os hemisférios, formam-se zonas de baixa pressão que atraem ventos 
provenientes das latitudes subtropicais, originando ventos de oeste. 

c) O encontro entre os ventos orientais e o ar frio originário dos polos produz a zona de convergência 
intertropical, de instabilidade climática, que se desloca de acordo com as estações do ano. 

d) Nas regiões polares, o ar frio e denso forma um centro de baixa pressão que é atraído para a zona de 

maior pressão das regiões tropicais, formando o fenômeno da friagem. 
 

Terra e Usos de seus Recursos / Vegetação 
 
02. Composto por espécies muito utilizadas e exploradas pela indústria; estende-se por vasta região de terras 

baixas e pelas costas montanhosas da Europa, da Ásia e da América do Norte, de elevada amplitude 
térmica anual e por invernos longos e frios; abriga um número relativamente pequeno de espécies 

vegetais. 
 
O bioma descrito refere-se 

a) à Taiga ou Floresta Boreal. 
b) às Florestas Temperadas. 
c) às Estepes. 

d) à Tundra. 
 
Introdução à Cartografia / Escalas 
 
03. Escala é um dos elementos fundamentais da cartografia, pois representa a relação entre o tamanho original 

da área e o tamanho representado no mapa cartografado. 
 

Num mapa, cuja escala é de 1:500.000 e a distância entre duas cidades é representada por 15cm, a 
distância real entre as duas cidades é de 
a) 1.500Km. 
b) 225Km. 
c) 750Km. 

d) 75Km.  
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Terra e Usos de seus Recursos / Dinâmica Climática 

 
04. “[...] é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao 

planeta é refletida diretamente de volta ao espaço ao atingir o topo da atmosfera terrestre – e parte é 
absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra [...]. Uma parcela desse calor é irradiada de volta ao 
espaço, mas é bloqueada pela presença de gases [...] que, apesar de deixarem passar a energia vinda do 
Sol (emitida em comprimentos de onda menores), são opacos à radiação terrestre, emitida em maiores 

comprimentos de onda. Essa diferença nos comprimentos de onda se deve às diferenças nas temperaturas 
do Sol e da superfície terrestre.” 

Ministério do Meio Ambiente. Disponível em http://www.mma.gov.br/informma/item/195. Acesso em 25.mar.2019. 

 
O processo descrito acima refere-se 
a) ao efeito estufa. 
b) ao aquecimento global. 
c) à camada de ozônio. 
d) à ilha de calor. 

 

Introdução à Cartografia / Projeções Geográficas 
 
05.  

 
 

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 11 dez. 2018 (adaptado). 

 
A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do(a): 
a) Albedo dos corpos físicos. 

b) Profundidade do lençol freático. 
c) Campo de magnetismo terrestre. 
d) Qualidade dos recursos minerais. 

e) Movimento de translação planetária. 
 
Geopolítica / Oriente Médio 
 
06. O conflito árabe-israelense e a questão da Palestina consistem num processo de caráter político, religioso, 

econômico e socioambiental. 
 

Considerando-se os recursos hídricos e a geopolítica local, é correto afirmar que, 
a) com a ocupação de territórios vizinhos, Israel teve acesso a novas fontes hídricas na Cisjordânia e no 

Rio Yarnuk, resolvendo o problema da falta de água. 
b) em todo o território original ocupado, a utilização da água subterrânea em Israel tem beneficiado os 

palestinos. 

c) para Israel, a água é um problema de segurança nacional e representa um dos maiores obstáculos 
para um acordo de paz com os palestinos. 

d) para os judeus, primeiros sionistas que chegaram à Palestina, a questão da água deixou de ter 
dimensão ideológica-religiosa.  

 
Espaço Econômico / Indústria 
 
07. A partir da década de 1970, surgiu uma nova forma de organização espacial da indústria, tanto em países 

desenvolvidos quanto em subdesenvolvidos: os tecnopolos, também denominados no Brasil de Centros de 
Alta Tecnologia. 

 
A respeito da formação, da importância e da localização dos tecnopolos no Brasil é correto afirmar que 
a) esses estão em fase de implantação, visto que há necessidade de ampliar a rede de infraestrutura 

básica para que esses polos sejam conectados a todo o território nacional. 
b) existem dezenas de polos tecnológicos, criados por fatores de atração como, por exemplo, mão de 

obra barata e disponível à indústria. 
c) para a instalação de um tecnopolo, há necessidade de que a cidade apresente um forte setor industrial 

de base, que forneça matéria-prima abundante e um sólido mercado consumidor. 
d) esses concentram as atividades industriais de alta tecnologia como telecomunicação, aeroespacial, 

informática e biotecnologia em universidades e em centros de pesquisa e de desenvolvimento.  



Exercícios Complementares 
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Geopolítica / Europa/CEI 

 
08. A transição de uma economia estatizada para uma economia de mercado nos países da Europa Centro-

Oriental gerou uma grave crise econômica, social e o fim do equilíbrio geopolítico estruturado pela Guerra 
Fria. Desde então, tornou-se necessária uma série de reformas econômicas com base no modelo neoliberal 
dominante no mundo pós-Guerra Fria. Tais medidas levaram, ao longo dos últimos anos, à queda da 
generalização da produção, do consumo e da renda familiar e, consequentemente, ao desemprego. Apesar 

disso, muitos desses países hoje fazem parte da União Europeia. 
 
A respeito do processo descrito e da inserção desses países na União Europeia, afirma-se que 
a) na Bósnia-Herzegovina, o fim da Guerra Fria promoveu vários conflitos, vitimou centenas de milhares 

de pessoas e gerou milhões de refugiados. Com a interferência de tropas da OTAN e com os Acordos 
de Dayton, a estabilidade econômica, política e social foi retomada e hoje o país compõe o bloco 

econômico europeu. 
b) Polônia, Hungria e República Tcheca apresentaram expressivos índices de crescimento econômico 

graças a uma base econômica mais sólida e a uma relativa homogeneidade cultural que os livraram de 

tensões étnicos-nacionalistas. Por isso, foram os primeiros do grupo a se candidatarem e a serem 
aceitos para integrar a União Europeia. 

c) o maior conflito étnico-nacionalista ocorrido na região foi o que resultou da desintegração da antiga 
Iugoslávia. O fim do regime socialista levou à separação das seis repúblicas que formaram o Estado 

Federal Iugoslavo. Contudo, o crescente desenvolvimento dos estados federados permitiu o ingresso 
dessas repúblicas na União Europeia. 

d) Bulgária, Eslováquia e Romênia estão entre os vários países da Europa Centro-Oriental em que se 
verificam tensões ligadas a minorias étnico-nacionais. Na Bulgária, a maioria envolvida é de origem 
turca; na Eslováquia e na Romênia, é de origem húngara. Os conflitos étnico-nacionalistas e o desejo 
de autonomia excluíram esses países da União Europeia. 

 

Estrutura e Dinâmica da População / Urbanização 
 
09. Segundo o IBGE, dentre os 5.564 municípios existentes no país, 4.625 não são considerados centros de 

gestão. Essas informações foram obtidas por meio de pesquisas realizadas pelo instituto que investigou as 

principais ligações de transporte em direção aos centros de gestão, bem como os principais destinos dos 
moradores até as metrópoles para obterem bens e serviços. 

 
https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm?c=7. Acesso em 05.fev.2019. 

 
Considerando-se a hierarquia urbana brasileira, é correto afirmar que 

a) devido à distância do centro econômico e administrativo do país, as metrópoles regionais, a exemplo 
de Manaus, têm pouca importância na rede urbana brasileira. 

b) a hierarquia entre as cidades deixou de ser relevante devido à homogeneização dos fluxos entre as 
cidades e ao atendimento às necessidades básicas da população. 

c) as populações, que vivem em regiões com redes urbanas menos adensadas, têm o mesmo acesso aos 
bens devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação e de transportes. 

d) essa hierarquia apresenta grande concentração de serviços nas metrópoles e nas capitais regionais, o 
que dificulta o acesso aos serviços públicos essenciais aos moradores de cidades menores. 

 
Recursos Naturais e Degradação / Dinâmica Climática 

 
10. Observe os gráficos e as informações abaixo. 

 

GRÁFICO I 

 
No verão, a atuação da mEa provoca o aquecimento da temperatura com chuvas rápidas e torrenciais; no 

inverno, ocorre o domínio das mEc, com possibilidade de atuação da mPa, provocando queda brusca da 
temperatura. 
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GRÁFICO II 

 
O verão é caracterizado pela atuação da mTa e da mTc, com períodos quentes e chuvas regularmente 
distribuídas; no inverno, além da atuação da mTa, também ocorre a atuação da mPa, ocasionando quedas 
na temperatura. 

FERREIRA, G. M. L. Atlas geográfico: espaço mundial. 3ª. Ed. 
São Paulo: Moderna, 2010. p. 113. (Adaptado) 

 
A partir da análise dos gráficos e das características apresentadas, é correto afirmar que os Gráficos I e II 

representam, respectivamente, os climas 
a) Litorâneo Úmido e Tropical de Altitude. 
b) Equatorial Subúmido e Litorâneo Úmido. 
c) Equatorial Úmido e Subtropical Úmido. 
d) Litorâneo Úmido e Equatorial Úmido. 

 

Geopolítica / América Latina 
 
11. O chamado Triângulo Norte da América Central (TNAC) é uma das regiões mais violentas do planeta, 

equiparando-se às zonas de guerra. Grupos organizados praticam diariamente extorsão, perseguição, 
sequestros, assassinatos, abuso sexual, entre outros crimes. Em 2018, sob condições extremas de pobreza 

e violência, sem escolha, milhares de pessoas do TNAC abandonaram suas casas, deslocando-se por 
perigosas rotas em direção ao México e aos EUA. 

 
Considerando essa situação geográfica, indique os países que compõem a região do TNAC e a atual 
estratégia adotada pela população emigrante. 
a) Venezuela, Costa Rica, Nicarágua; pequenos grupos deslocam-se por trens para fugir da violência dos 

guias ilegais (coyotes). 
b) El Salvador, Honduras, Guatemala; os emigrantes deslocam-se a pé em grandes caravanas por ser 

mais seguro e para se beneficiarem de apoio mútuo. 

c) Cuba, Haiti, República Dominicana; pequenos grupos deslocam-se em barcos, por ser mais seguro e 
para diminuir os custos da travessia. 

d) Belize, Nicarágua, Guatemala; os emigrantes deslocam-se a pé em grandes caravanas para diminuir os 
custos com os guias ilegais (coyotes). 

 
Estrutura e Dinâmica da População / Urbanização 

 
12. A origem da sociedade em rede decorre do desenvolvimento dos meios de transporte, das comunicações e 

da transmissão de energia, característica essencial da organização espacial da sociedade moderna – uma 
sociedade umbilicalmente ligada à evolução da técnica, à aceleração das interligações e da movimentação 
das pessoas, de objetos e de capitais sobre os territórios. Nesse contexto, tem lugar a mudança, associada 
à rapidez do aumento da densidade e da escala da circulação. 

(Adaptado de Ruy Moreira, Da região à rede e ao lugar: a nova realidade e o novo olhar 

geográfico sobre o mundo. etc...,espaço, tempo e crítica. n. 1(3), p. 57,2007.) 

 
No mundo contemporâneo, as redes configuram uma nova forma de organização geográfica das sociedades 

porque 
a) colocam todos os lugares em conexão, garantem fluidez ao processo global de produção e 

homogeneízam os espaços. 
b) anulam a importância dos territórios e fronteiras nacionais na articulação da geopolítica mundial, 

reconfigurando a geografia do poder. 
c) constituem sistemas usados livremente pelas sociedades em busca de projetos emancipatórios, 

ampliando os conflitos e as disputas políticas. 

d) sobrepõem-se, na escala mundo, às configurações regionais do passado, impondo um novo 
funcionamento reticular e hierárquico aos territórios. 

 



Exercícios Complementares 

 

 
5 

Terra e Usos de seus Recursos / Recursos Hídricos 

 
13. As condições atuais do clima global são responsáveis pela diferenciação da salinidade dos oceanos em 

diferentes latitudes, conforme a ilustração abaixo. 
 

 
(Adaptado de Paul R. Pinet, Fundamentos de Oceanografia. 

São Paulo: LTC, 2017, p. 97.) 

 
A partir do texto e do gráfico, é correto afirmar que: 
a) Os baixos teores de sais dos oceanos são observados em toda a faixa de baixas latitudes, em 

decorrência do balanço existente entre o excesso de precipitação e o declínio da evaporação ao longo 

de todo o ano. 
b) O excesso de precipitação nas áreas de médias latitudes e na proximidade dos polos é responsável 

pela ocorrência de maior salinidade nos oceanos do Hemisfério Sul. 
c) Nas áreas próximas a 90º de latitude, a salinidade dos oceanos é similar, pois as condições climáticas 

favorecem a ocorrência de grandes volumes de chuva e um grande deficit de evaporação. 
d) O percentual mais baixo de salinidade dos oceanos nas altas latitudes tem relação com a maior 

entrada de água doce nos oceanos, que ocorre em razão do derretimento de geleiras. 

 

Estrutura e Dinâmica da População / Urbanização 
 

14.  
Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) - Distrito Federal. 

 

 
(Fonte: SUDECO - Ministério do Desenvolvimento Regional.) 
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Observando o mapa acima e considerando o conhecimento sobre o tema, é correto afirmar que a área 

representada é uma região de planejamento composta por 
a) três entes federativos, instituída nos anos 1990 para promover o desenvolvimento econômico e 

melhorias em políticas públicas; tem sua origem no processo de metropolização de Brasília-DF. 
b) dois entes federativos, instituída nos anos 1970 para ordenar a política de transportes face à elevada 

oferta de trabalho existente nos municípios do entorno do Distrito Federal. 
c) três entes federativos, instituída nos anos 1980 para promover o desenvolvimento sustentável com 

preservação do patrimônio histórico e natural face ao elevado crescimento demográfico regional. 
d) dois entes federativos, instituída nos anos 1960 para promover setores da agroindústria e dos 

serviços; tem sua origem nas estratégias de integração previstas no planejamento regional. 
 
Recursos Naturais e Degradação / Política e Problemas Ambientais 
 
15. Em reportagem publicada em 2018, a revista FAPESP apresenta uma pesquisa da Superintendência de 

Controle de Endemias (SUCEN) que usou informações de data e local de mortes de macacos por um 
determinado vírus. A partir do estudo, construiu‐se um modelo epidemiológico que descreve o sentido de 

deslocamento e os corredores ecológicos funcionais (corredores prováveis) do vírus. 
 

 
Disponível em http://revistapesquisa.fapesp.br/. 

 

Com base nas informações e no mapa, o corredor ecológico funcional desse vírus, que atingiu a maior 
abrangência territorial no Estado de São Paulo durante o ano de 2017, avançou principalmente por quais 
regiões e causou qual enfermidade? 
a) Sul de Minas Gerais e Vale do rio Ribeira de Iguape; Chikungunya. 
b) Sul de Minas Gerais e São José do Rio Preto; Dengue. 
c) Vale do rio Ribeira de Iguape e Região Metropolitana de São Paulo; Zika. 
d) Sul de Minas Gerais e Campinas; Febre Amarela. 

e) Litoral de São Paulo e Vale do rio Ribeira de Iguape; Gripe. 
 
GABARITO:   
 

01. B     02. A     03. D     04. A     05. A 
 

06. C     07. D     08. B     09. D     10. C 
 
11. B     12. D     13. D     14. A     15. D 
 



 

 

História Moderna / Iluminismo 

 
01. “A apaixonada crença no progresso que professava o típico pensador iluminista refletia os aumentos 

visíveis no conhecimento e na técnica, na riqueza, no bem-estar e na civilização que podia ver em toda a 
sua volta e que, com certa justiça, atribuía ao avanço de suas ideias. No começo do século, as bruxas 
ainda eram queimadas; no final, os governos do Iluminismo, como o austríaco, já tinham abolido não só a 
tortura judicial, mas também a servidão” 

HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções: 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 38. 

 

Considerando-se o Movimento Iluminista, são características desse movimento, EXCETO, 

a) críticas ao mercantilismo e às instituições centralizadoras do absolutismo. 
b) críticas ao monopólio comercial, pois esse inviabilizaria o mercado autorregulado. 
c) críticas ao questionamento, à investigação e à experiência como forma de conhecimento da natureza. 
d) crença nos direitos naturais (à vida, à liberdade e à propriedade privada). 

 
Brasil Colônia (1530 a 1808) / Administração Colonial 

 
02. “A colonização brasileira tomou o aspecto de uma vasta empresa comercial que, apesar de ser mais 

complexa que o sistema de feitorias, manteve o mesmo caráter que essa, explorando os recursos naturais 
em proveito do comércio europeu. [...] Esse sentido da colonização explicará a formação e a evolução 
histórica dos trópicos americanos”. 

 

PRADO Júnior, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1962. p. 22-23. (Adaptado) 

 
De acordo com a teoria apresentada, o modelo colonizador implementado no Brasil apresentava as 
seguintes características, EXCETO, 

a) a proibição da instalação de manufaturas na colônia do Brasil, o que garantia à burguesia mercantil 
metropolitana a venda de mercadorias produzidas na Europa com altas margens de lucro. 

b) um sistema de agricultura baseado na policultura voltada para a exportação e financiada, sobretudo, 
por investimentos externos. Esse modelo ajudou a inviabilizar a formação de pequenas e de médias 
propriedades. 

c) a organização da produção em larga escala, por meio de uma estrutura latifundiária, com uso de mão 
de obra escrava, sobretudo, de origem africana. 

d) o chamado “exclusivo comercial”, o que garantia aos grandes comerciantes e à coroa portuguesa a 
apropriação da maior parte da renda gerada na colônia. 

 
História Antiga / Grécia 
 
03. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. 

Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres 

podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. 
 

CARDOSO, C. F. A cidade-estado clássica. São Paulo: Ática, 1985. 

 
Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela 
adoção do seguinte critério para a participação política: 
a) Controle da terra. 
b) Liberdade de culto. 
c) Igualdade de gênero. 
d) Exclusão dos militares. 

e) Exigência da alfabetização. 
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Temas Diversos / Transversais / Direitos Humanos / Luta pela Terra / Retirantes 

 
04. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na 

Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao 
afirmar, pela primeira vez em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, 
pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. 

LAFER, C. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). 

In: MAGNOLI, D. (Org.). História da paz. São Paulo: Contexto, 2008. 
 

A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar a 
a) superação da soberania estatal. 
b) defesa dos grupos vulneráveis. 
c) redução da truculência belicista. 
d) impunidade dos atos criminosos. 

e) inibição dos choques civilizacionais. 
 
Segundo Reinado / Economia e Política 

 
05. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) reuniu historiadores, romancistas, poetas, 

administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo 
sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador 

imperial. Assim, enquanto na Corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos 
institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital. 

 

DEL PRIORE, M.; VENÂNCIO, R. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010 (adaptado). 

 
De acordo com o texto, durante o reinado de D. Pedro II, o referido instituto objetivava 
a) construir uma narrativa de nação. 
b) debater as desigualdades sociais. 
c) combater as injustiças coloniais. 
d) defender a retórica do abolicionismo. 

e) evidenciar uma diversidade étnica. 
 

História Moderna / Revolução Gloriosa 
 
06. As revoluções que abalaram a Inglaterra no século XVII caracterizaram a superação tanto do modo de 

produção feudal quanto do Antigo Regime e de suas instituições. Isso possibilitou o surgimento e o 

desenvolvimento de uma sociedade burguesa e a futura emergência da produção capitalista no país. Um 
dos principais nomes desse processo revolucionário foi o de Oliver Cromwell que, após um período de 
guerra civil, instaurou uma República que durou entre os anos 1649 e 1658. 
 
Considera-se como alguns dos principais feitos do período Cromwell, EXCETO, 
a) a conquista da Irlanda, com a expropriação dos proprietários de terra e dos camponeses. 
b) a vitória dos ideais Levellers (sufrágio, fim dos monopólios, separação entre Estado e Igreja etc.). 

c) a conquista da Escócia, com o intuito de impedir ali o reestabelecimento da velha ordem. 
d) o empreendimento de uma política naval e comercial mais avançada por meio do Ato de Navegação de 

1651. 
 

Baixa Idade Média / Baixa Idade Média (XI - XV) 
 
07. A partir do século XI, observa-se em várias localidades da Europa Ocidental uma intensificação das 

atividades comerciais. Dentre os fatores que explicariam esse “renascimento comercial”, analise as 
informações abaixo. 
 
I. Uma forte diminuição demográfica, causada pela chamada peste negra e pelas chamadas invasões 

bárbaras. 
II. O aumento do número de cidades e da intensificação da divisão social do trabalho que ajudou no 

desenvolvimento do artesanato. 
III. O aumento da atividade bancária como atividade cada vez mais significativa para expansão do 

comércio. 
 
Em relação a essas informações, assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. 
a) II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 
d) I, II e III. 

 
 



Exercícios Complementares 
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Primeiro Reinado e Regência / Regências 

 
08. “[...] foi o mais notável movimento popular do Brasil. O único em que as camadas mais inferiores da 

população conseguiram ocupar o poder de toda uma província com certa estabilidade. [...] primeira 
insurreição popular que passou da simples agitação para uma tomada efetiva de poder.” 

 

PRADO JÚNIOR, Caio. Evolução Política do Brasil e outros estudos. São Paulo: Brasiliense, 1975. p. 69. (Adaptado) 

 
A citação acima diz respeito à Cabanagem, uma das principais revoltas ocorridas no chamado Período 
Regencial Brasileiro. Acerca desse movimento, é correto afirmar que 

a) ocorreu na cidade de Salvador, em 1835, com significativa participação de africanos escravizados de 
origem muçulmana. O levante durou menos de 24 horas e foi duramente reprimido. Os revoltosos 
sobreviventes foram mortos, presos ou degradados. 

b) ocorreu no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841 e foi liderado por homens pobres (com apoio de 
escravos, de vaqueiros e mesmo de alguns fazendeiros) que enfrentaram grandes proprietários de 
terra, comerciantes e autoridades políticas. 

c) ocorreu na província da Bahia entre os anos de 1837 e 1838. Seu objetivo era, dentre outros, a criação 

de uma república de caráter transitório até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade. 
d) ocorreu na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1840, em decorrência da exploração sofrida pelos 

trabalhadores submetidos a um regime de trabalho de semiescravidão. Esses foram violentamente 
reprimidos e aproximadamente 30 mil pessoas morreram assassinadas por tropas imperiais e em 
incêndios. 

 

Contemporânea - 2ª Parte / Oriente Médio/Islamismo 
 
09. De acordo com Bernard Baylin, em seu livro As Origens Ideológicas da Revolução Americana, depois da 

promulgação da Lei do Selo, os colonos americanos começaram a pensar que havia uma conspiração 
inglesa para cercear as liberdades na América do Norte. E essa crença transformou o sentido da luta dos 
colonos e acelerou o movimento de oposição, que posteriormente acabou levando à independência e à 
criação dos Estado Unidos da América. 

 
Em relação à Lei do Selo, é correto afirmar que 

a) essa lei foi aprovada pelo Parlamento Inglês em 1765, estabelecendo que todos os documentos em 
circulação na colônia americana deveriam receber selos provenientes de toda a Europa e, somente 
com esses, sua circulação estaria legalizada. 

b) essa lei durou vários anos, mas, devido às ações dos representantes dos colonos americanos no 
parlamento inglês, tal taxa foi cancelada sob forte protesto de parlamentares representantes dos 

interesses comerciais da metrópole. 
c) o rei inglês justificava essa lei, argumentando que o tesouro inglês havia se esgotado com a Guerra 

dos Sete Anos, e que também era dever dos colonos pagar as dívidas, contraídas também a favor dos 
interesses deles. 

d) essa lei taxava também artigos de consumo, como o chá, o vidro, o papel e outros. Por causar a 
elevação de preços desses artigos, a Lei do Selo provocou inúmeros confrontos, considerado um dos 

fatores que conduziu ao processo de independência dos Estados Unidos da América. 
 
Contemporânea - 2ª Parte / Descolonização Afro-Asiática 
 

10. “A não violência é a maior força e a mais ativa do mundo [...] Uma pessoa que sabe expressar a não 
violência em sua vida exerce força superior a todas as forças da brutalidade [...]” 

Revista Paz e Terra, n. 6, ano II, p. 283. (Adaptado) 

 
Mahatma Gandhi destacou-se como um líder pacifista que acreditava que a independência indiana da 

Inglaterra seria conquistada a partir da não violência e da mobilização espiritual. Primeiro país a conseguir 
a independência após a Segunda Guerra Mundial, a Índia não conseguiu manter a sua unidade territorial. 
 
Em relação a esse processo, é INCORRETO afirmar que 
a) em 1947, a Índia foi declarada independente e seu território foi divido em dois estados: Paquistão, 

com maioria muçulmana, e a própria Índia. 

b) a artificialidade das fronteiras deixou o caso da região da Caxemira em aberto, gerando, desde então, 
tensão e conflitos entre os dois países. 

c) depois de muito conflito, em 1972, a parte oriental do Paquistão se tornou independente e passou a se 
denominar Bangladesh. 

d) a independência da Índia se deu, diferentemente do que pregava Gandhi, através de uma longa guerra 
de guerrilha, deixando milhares de mortos. 
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História Antiga / Mesopotâmia 

 
11. Ao primeiro brilho da alvorada chegou do horizonte uma nuvem negra, que era conduzida [pelo] senhor da 

tempestade (...). Surgiram então os deuses do abismo; Nergal destruiu as barragens que represavam as 
águas do inferno; Ninurta, o deus da guerra, pôs abaixo os diques (...). Por seis dias e seis noites os 
ventos sopraram; enxurradas, inundações e torrentes assolaram o mundo; a tempestade e o dilúvio 
explodiam em fúria como dois exércitos em guerra. Na alvorada do sétimo dia o temporal (...) amainou 

(...) o dilúvio serenou (...) toda a humanidade havia virado argila (...). Na montanha de Nisir o barco ficou 
preso (...). Na alvorada do sétimo dia eu soltei uma pomba e deixei que se fosse. Ela voou para longe, 
mas, não encontrando um lugar para pousar, retornou. Então soltei um corvo. A ave viu que as águas 
haviam abaixado; ela comeu, (...) grasnou e não mais voltou para o barco. Eu então abri todas as portas e 
janelas, expondo a nave aos quatro ventos. Preparei um sacrifício e derramei vinho sobre o topo da 
montanha em oferenda aos deuses (...). 

A Epopeia de Gilgamesh, São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 
Com base no texto, registrado aproximadamente no século VII a.C. e que se refere a um antigo mito da 

Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era 

a) mercantil, pacífica, politeísta e centralizada. 
b) agrária, militarizada, monoteísta e democrática. 
c) manufatureira, naval, monoteísta e federalizada. 
d) mercantil, guerreira, monoteísta e federalizada. 
e) agrária, guerreira, politeísta e centralizada. 

 
História da América Latina / Colonial 
 
12. A imagem representa a morte de Atahualpa, o último imperador inca, em 1533, após a conquista 

espanhola comandada por Francisco Pizarro. 
 

 
 

Luis Monteiro. Os funerais do inca Atahualpa. Óleo sobre tela, 1865-1867. 

 
Analise as quatro afirmações seguintes, a respeito da empresa e da conquista colonial espanhola no Peru e 
da representação presente na imagem. 

I. A conquista foi favorecida pelo conflito interno entre os dois irmãos incas, Atahualpa e Huáscar, 

aproveitado pelas forças espanholas lideradas por Francisco Pizarro. 
II. A produção agrícola das plantations escravistas constituiu-se na base econômica do vice-reinado do 

Peru, controlado pelos espanhóis. 
III. Do lado esquerdo da pintura, há uma movimentação conflituosa, na qual as mulheres incas são 

contidas por guardas espanhóis, contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito, 
composto por religiosos e autoridades espanholas em torno do corpo do imperador inca. 

IV. A pintura revela o resgate de elementos históricos - importante para a construção do ideário 

nacionalista no século XIX, no processo pós-independência e de formação do Estado nacional peruano 
-, mas retrata os personagens indígenas com trajes e feições europeus. 

 
Estão corretas apenas as afirmações 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) I e II. 
e) III e IV. 

 



Exercícios Complementares 
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História Moderna / Renascimento Cultural 

 
13. Tanto no desenvolvimento político como no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso, que pode 

levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. 
 

T. S. Kuhn. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

 
Analise as quatro afirmações seguintes, acerca das revoluções políticas e científicas da Época Moderna. 
I. A concepção heliocêntrica de Nicolau Copérnico, sustentada na obra Das revoluções das esferas 

celestes, de 1543, reforçava a doutrina católica contra os postulados protestantes. 

II. A Lei da Gravitação Universal, proposta por Isaac Newton no século XVII, reforçava as radicais 
perspectivas ateístas que haviam pautado as ações dos grupos revolucionários na Inglaterra à época 
da Revolução Puritana. 

III. Às experiências com eletricidade realizadas por Benjamin Franklin no século XVIII, somou-se sua 
atuação no processo de emancipação política dos Estados Unidos da América. 

IV. Os estudos sobre o oxigênio e sobre a conservação da matéria, feitos por Antoine Lavoisier ao final do 
século XVIII, estavam em consonância com a racionalização do conhecimento, característica da 

Ilustração. 
 
Estão corretas apenas as afirmações 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 

d) I e II. 
e) III e IV. 

 
Feudalismo / Feudalismo 
 
14. Estamos acostumados a considerar que o sistema centro/periferia, ao menos no Ocidente, é um eixo 

essencial da estrutura e do funcionamento no espaço das economias, das sociedades, das civilizações. O 

historiador Fernand Braudel estimou que tal sistema só existiu e funcionou plenamente a partir do século 
XV. Essa definição não se aplica à Cristandade Medieval sem importantes correções. A noção de centro e a 

oposição centro/periferia são menos decisivas que outros sistemas de orientação espacial. O principal 
sistema é o que opõe o baixo ao alto, quer dizer, o Aqui, esse “mundo” imperfeito e marcado pelo Pecado 
Original, ao céu, morada de Deus. 

(Adaptado de Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, “Centro/Periferia”, em Dicionário 

temático do ocidente medieval, v. 2. São Paulo: Edusc, 2002, p. 203.) 

 
A partir do texto acima, assinale a alternativa correta. 
a) Usada nas Ciências Humanas para a compreensão de períodos históricos desde a Antiguidade, a noção 

de centro/periferia perdura até a atualidade e estrutura o sistema econômico global contemporâneo. 
b) As noções de baixo e alto têm um sentido histórico mais preciso para a compreensão da Cristandade 

Medieval do que o sistema centro/periferia. 
c) O sistema centro/periferia é aplicável ao estudo da Cristandade Medieval, já que os feudos constituíam 

o centro da vida econômica e cultural naquele contexto. 
d) O sistema centro/periferia aplicado durante a Era Medieval espelhava o sistema de orientação baixo e 

alto, sendo o baixo o mundo do pecado e o alto o mundo da virtude cristã. 

 
Contemporânea - 1ª Parte / Aspectos Gerais (Séculos XVIII e XIX) 
 
15.  

 
 

(Edgar Fahs Memorial Collection, Department of Special Collections, University of Pennsylvania Library. Disponível em 

sceti.library.upenn.edu. Acessado em 14/08/2017.) 
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A ilustração anterior, com Marie Lavoisier representada à direita, foi produzida nas últimas décadas do 

século XVIII, e mostra uma experiência para entender a fisiologia da respiração e o papel do oxigênio nela. 
Considerando o contexto histórico e o seu conhecimento de química, assinale a alternativa correta. 
a) No século XVIII, Marie Lavoisier, como outras mulheres, não participava da produção do conhecimento 

científico. Por outro lado, seu marido, Antoine Lavoisier, ficou famoso pela frase “na natureza nada se 
cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei de conservação da quantidade de 
matéria. 

b) A Revolução Francesa favoreceu cientistas e intelectuais franceses independentemente de suas 
posições ideológicas e das questões de gênero. É o caso de Marie Lavoisier e de Antoine Lavoisier, este 
último famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida 
como a lei de conservação das massas. 

c) No século XVIII, as mulheres participavam da produção do conhecimento científico. Marie Lavoisier 
registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antoine Lavoisier, 
famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”, conhecida como a lei 

de conservação das massas. 
d) A Revolução Francesa garantiu às mulheres a cidadania e a participação na produção do conhecimento 

científico. Marie Lavoisier registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela equipe de seu 
marido, Antoine Lavoisier, famoso pela frase “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma”, conhecida como a lei de conservação da quantidade de matéria. 

 
GABARITO:   

 
01. C     02. B     03. A     04. B     05. A 
 
06. B     07. A     08. D     09. C     10. D 
 
11. E     12. C     13. E     14. B     15. C 

 



 

 

Conceitos Primitivos e Postulados / Plano, 

Ponto, Reta, Projeções, Princ. de Cavaliere 
 
01. Um grupo de países criou uma instituição 

responsável por organizar o Programa 
Internacional de Nivelamento de Estudos (PINE) 
com o objetivo de melhorar os índices mundiais 
de educação. Em sua sede foi construída uma 

escultura suspensa, com a logomarca oficial do 
programa, em três dimensões, que é formada 

por suas iniciais, conforme mostrada na figura. 
 

 
 
Essa escultura está suspensa por cabos de aço, 

de maneira que o espaçamento entre letras 
adjacentes é o mesmo, todas têm igual 
espessura e ficam dispostas em posição 
ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. 
 

 
 

Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que 
formam essa escultura projetam ortogonalmente 
suas sombras sobre o solo. 
A sombra projetada no solo é 

 

a)
  

 

b)
  

 

c)
  

 

d)
  

 

e)
  

 
Operações com Números Reais / Potenciação 

 
02. A gripe é uma infecção respiratória aguda de 

curta duração causada pelo vírus influenza. Ao 

entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus 
multiplica-se, disseminando-se para a garganta e 
demais partes das vias respiratórias, incluindo os 

pulmões. 

O vírus influenza é uma partícula esférica que 

tem um diâmetro interno de 0,00011 mm. 
Disponível em: www.gripenet.pt. 

Acesso em: 2 nov. 2013 (adaptado). 

 
Em notação científica, o diâmetro interno do 
vírus influenza, em mm, é 
a) 1,1 10–1 

b) 1,1 10–2 

c) 1,1 10–3 

d) 1,1 10–4 

e) 1,1 10–5 

 
Matemática Financeira / Grandezas 

Proporcionais e Regras de Três 
 
03. Os exercícios físicos são recomendados para o 

bom funcionamento do organismo, pois aceleram 
o metabolismo e, em consequência, elevam o 
consumo de calorias. No gráfico, estão 

registrados os valores calóricos, em kcal, gastos 
em cinco diferentes atividades físicas, em função 
do tempo dedicado às atividades, contado em 
minuto. 
 

 
 
Qual dessas atividades físicas proporciona o 
maior consumo de quilocalorias por minuto? 
a) I 
b) II 
c) III 

d) IV 

e) V 
 
Matrizes  / Operações e Propriedades 
 
04. Um professor aplica, durante os cinco dias úteis 

de uma semana, testes com quatro questões de 
múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados 

foram representados na matriz. 
 























44020

01423

23222

21423

21023

 

 
Nessa matriz os elementos das linhas de 1 a 5 
representam as quantidades de questões 
acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis 
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e Érica, respectivamente, enquanto que as 

colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de 
segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em 
que os testes foram aplicados. 
 
O teste que apresentou maior quantidade de 
acertos foi o aplicado na 

a) segunda-feira. 
b) terça-feira. 
c) quarta-feira. 
d) quinta-feira. 
e) sexta-feira. 

 
Progressão Aritmética / Propriedades e Termo 

Geral 
 

05. O slogan “Se beber não dirija”, muito utilizado 
em campanhas publicitárias no Brasil, chama a 
atenção para o grave problema da ingestão de 
bebida alcoólica por motoristas e suas 
consequências para o trânsito. A gravidade desse 

problema pode ser percebida observando como o 
assunto é tratado pelo Código de Trânsito 
Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de 
álcool permitida no sangue do condutor de um 
veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o 
valor da multa para motoristas alcoolizados foi 

aumentado. Em consequência dessas mudanças, 
observou-se queda no número de acidentes 
registrados em uma suposta rodovia nos anos 
que se seguiram às mudanças implantadas em 

2013, conforme dados no quadro. 
 

 
 
Suponha que a tendência de redução no número 

de acidentes nessa rodovia para os anos 
subsequentes seja igual à redução absoluta 
observada de 2014 para 2015. 
 
Com base na situação apresentada, o número de 
acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi 

de 
a) 150. 

b) 450. 
c) 550. 
d) 700. 
e) 800. 

 

Problemas / Lógica 
 
06. Após o Fórum Nacional Contra a Pirataria (FNCP) 

incluir a linha de autopeças em campanha 
veiculada contra a falsificação, as agências 
fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais 
produtos de autopeças falsificados são: 

rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, 
catalisador e amortecedor. 
Após uma grande apreensão, as peças falsas 

foram cadastradas utilizando-se a codificação: 
Disponível em: www.oficinabrasil.com.br. 

Acesso em: 25 ago. 2014 (adaptado). 

 
 

1: rolamento, 2: pastilha de freio, 3: caixa de 

direção, 4: catalisador e 5: amortecedor. 
 
Ao final obteve-se a sequência: 5, 4, 3, 2, 1, 2, 
3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 
... que apresenta um padrão de formação que 
consiste na repetição de um bloco de números. 

Essa sequência descreve a ordem em que os 
produtos apreendidos foram cadastrados. 
 

O 2 015º item cadastrado foi um(a) 
a) A rolamento. 
b) catalisador. 
c) amortecedor. 
d) pastilha de freio. 
e) caixa de direção. 

 

Troncos / Cilindro, Pirâmide, Cone e Sólidos de 
Revolução 
 
07. As luminárias para um laboratório de matemática 

serão fabricadas em forma de sólidos 
geométricos. Uma delas terá a forma de um 

tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir 
de secções paralelas a cada uma das faces de um 
tetraedro regular. Para essa luminária, as 
secções serão feitas de maneira que, em cada 
corte, um terço das arestas seccionadas serão 
removidas. Uma dessas secções está indicada na 
figura. 
 

 
 

Essa luminária terá por faces 
a) 4 hexágonos regulares e 4 triângulos 

equiláteros. 
b) 2 hexágonos regulares e 4 triângulos 

equiláteros. 
c) 4 quadriláteros e 4 triângulos isósceles. 
d) 3 quadriláteros e 4 triângulos isósceles. 
e) 3 hexágonos regulares e 4 triângulos 

equiláteros. 
 
Matemática Financeira / Grandezas 
Proporcionais e Regras de Três 
 
08. O Sistema Métrico Decimal é o mais utilizado 

atualmente para medir comprimentos e 

distâncias. Em algumas atividades, porém, é 
possível observar a utilização de diferentes 
unidades de medida. Um exemplo disso pode ser 
observado no quadro. 

 

 
 

Assim, um pé, em polegada, equivale a 

a) 0,1200.   d) 12,0000. 
b) 0,3048.   e) 36,0000. 
c) 1,0800. 
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Estatística / Medidas de Tendência Central e 

Dispersão, Gráficos e Tabelas 
 
09. Em uma reunião para comemorar o ano novo, 13 

familiares estavam reunidos em um salão de 
festas e cada um levou um presente embalado 
com apenas uma cor, sendo que 3 presentes 

estavam embalados na cor branca, 4 na cor 
cinza, 4 na cor amarela e 2 na cor verde. Dois 
membros dessa família fizeram as seguintes 
afirmações independentes. 
 
Membro I. Se eu trocar a cor da embalagem do 

meu presente por uma nova embalagem na cor 
verde, então a moda passará a ser somente 
presentes embalados de cinza. 

Membro II. Se mais uma pessoa chegar à nossa 
reunião e trouxer um presente embalado da 
mesma cor que a do meu presente, então a 
embalagem cinza deixará de ser moda. 

 
Baseando-se nas informações apresentadas, é 
correto afirmar que 
a) os membros I e II trouxeram presentes com 

embalagens amarelas. 
b) o membro I trouxe um presente com 

embalagem cinza e o membro II, com 

embalagem amarela. 
c) o membro I trouxe um presente com 

embalagem amarela e o membro II, com 
embalagem cinza. 

d) os membros I e II trouxeram presentes com 
embalagens cinzas. 

 
Função Logaritmica / Função Logaritmica 
 
10. Um mestre em caratê abriu uma academia há 

alguns anos e registrou a quantidade de alunos 
que frequentava seu estabelecimento. A primeira 
turma era formada por 6 alunos e, a cada ano, 

esse número dobrava. A seguinte função 
exponencial descreve a quantidade de alunos que 
esta academia possui anualmente 

 

y = f(x) = c ebx, 
 

em que y é a quantidade de alunos que 

frequentou o ano x e b e c são constantes reais. 

 
Baseando-se nas informações apresentadas, os 
valores das constantes são 

a) 2ln
2

1
b   e c = 6. 

b) b = ln4 e c = 6.. 
c) b = ln2 e c = 3. 

d) b = ln4 e c = 3. 
 

Cilindro / Área e Volume 

 
11. Para proteger seus clientes em dias de chuva, a 

proprietária de uma loja planeja construir uma 
cobertura na entrada, utilizando telhas de 
fibrocimento. Cada telha tem formato de meio 
cilindro reto, com diâmetro da base medindo 60 

centímetros e comprimento medindo 1,5 metros, 
como ilustra a imagem a seguir. 

 

 
Imagem ilustrativa e sem escala. 

 
Após construída essa cobertura, a proprietária 
pretende pintar apenas a parte superior das 
telhas na cor branca. 
Sabendo-se que serão utilizadas exatamente 

quatro dessas telhas, a área que será necessário 
pintar é, em metros quadrados, igual a 
a) 8,0. 
b) 10,8. 
c) 21,6. 
d) 5,4. 
Considere 0,3 . 

 
Razões Trigon. no Triâng. Retângulo / Relações 

Trigonométricas em um Ângulo Agudo 
 
12. Uma academia de ginástica disponibiliza a seus 

usuários um banco para que possam desenvolver 
suas atividades físicas com o auxílio de um 
instrutor habilitado. Esse banco pode ser 
utilizado para diversas atividades e por pessoas 

com diferentes biotipos, uma vez que possui uma 
parte prolongável e uma parte inclinável. 
Na Figura 1, a seguir, o banco foi inclinado em 
30º em relação à posição horizontal, mas a parte 
prolongável não foi utilizada, mantendo sua 
extensão igual a d cm. Na Figura 2, o banco foi 

inclinado um pouco mais até formar um ângulo 
de 45º em relação à posição horizontal e, além 
disso, a parte prolongável foi utilizada para 
ampliar a extensão do banco em x cm em 
relação à sua extensão inicial de d cm. 
Na posição da Figura 1, o encosto desse banco 
atinge a altura de h cm em relação à base 

horizontal do banco; na posição da Figura 2, o 
encosto desse banco atinge a altura de H cm em 
relação a essa mesma base horizontal, que é o 
dobro da altura h. 
 



 

 
4 

 
 

 
 

Considere 4,12  . 

 
Segundo as informações apresentadas, a razão 
entre o prolongamento x e a extensão inicial d do 
banco é um número que pertence ao intervalo 

a) 








5

1
 ,0 . 

b) 








5

4
 ,

5

2
. 

c) 








5

2
 ,

5

1
. 

d) 








5

6
 ,

5

4
. 

 
Matrizes  / Operações e Propriedades 

 
13. O produto de uma matriz quadrada A por ela 

mesma é denotado por A2 = A A, o produto de 3 
dessas matrizes quadradas é denotado por A3 = 
A A A e o produto de n dessas matrizes 

quadradas é denotado por    
n  termos

n AAAAA  . 

Para a matriz 






 


01

10
A , o produto A2019 é igual a 

 

a) 








10

01
. 

b) 






 

01

10
. 

c) 








 01

10
. 

d) 








01

10
. 

 

Probabilidade / Produto de Probabilidades e 

Prob. Condicional 
 
14. Algumas frutas possuem variações muito 

parecidas e, quando estão misturadas, é difícil 
identificá-las corretamente, como é o caso das 
goiabas branca e vermelha. Em uma prateleira 

do supermercado estão misturadas 20 goiabas 
vermelhas e 16 brancas. 

 

 
 
Admitindo-se que não seja possível diferenciar 
goiabas brancas de vermelhas, qual é a 
probabilidade de se retirar uma goiaba vermelha 
e, em seguida, uma goiaba branca? 

a) 
63

16
. 

b) 
44

21
. 

c) 
81

20
. 

d) 
18

9
. 

 

Função do 2º Grau / Função do 2º Grau e 
Problemas 
 
15. O arremesso de peso é uma modalidade de 

esporte tradicional nos jogos olímpicos e em 
competições esportivas mundiais. A equipe de 
treinamento de um atleta, para melhorar seu 

desempenho, analisou a trajetória de dois 
arremessos de peso, elaborando um esquema no 
plano cartesiano de modo que o primeiro peso 
percorreu o gráfico da função do segundo grau 
p(x), partindo do ponto de coordenadas (0, 0), 
atingindo altura máxima de 6 m e encontrando o 
solo no ponto (10, 0). O segundo peso percorreu 

o gráfico da função do segundo grau q(x), 
partindo do ponto (2, 0), passando pelo ponto 
em que o primeiro peso atingiu sua altura 
máxima, atingindo o solo no ponto (15, 0). 
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Nessas condições, a função do segundo grau cujo 

gráfico descreve a trajetória do segundo peso é 
expressa por 

a) 6
5

x17

5

x
)x(q

2

 . 

b) 6x
5

17

5

x
)x(q

2

 . 

c) q(x) = –6x2 + 102x – 180. 
d) q(x) = –6x2 – 102x – 180. 

 
Matemática Financeira / Porcentagem 

 
16. O imposto de renda atualmente está dividido em 

cinco faixas de valores de rendimentos mensais, 
de modo que na primeira faixa o contribuinte é 

isento de pagar imposto e, nas outras quatro, o 
imposto a ser pago segue uma tabela crescente 

de percentuais chamados de alíquotas. Está 
sendo estudada uma nova proposta de 
considerar uma alíquota única de 20% para os 
contribuintes com rendimentos mensais maiores 
do que R$5.000,00 e aqueles com rendimentos 
mensais menores ou iguais a esse valor estariam 
isentos de pagar esse imposto. O cálculo do 

imposto a pagar é feito somente sobre o valor do 
rendimento mensal que excede R$5.000,00. 
 
Considerando-se essa nova proposta de alíquota 
única, se uma pessoa que teve rendimento 
mensal fixo pagou um total de R$ 700,00 de 

imposto de renda em um ano, logo seu salário 

anual foi, em reais, igual a 
a) 56.500,00. 
b) 42.000,00. 
c) 102.000,00. 
d) 63.500,00. 

 

Transformações Trigonométricas / Adição, 
Subtração, Divisão, Fatoração .... 
 
17. Se as funções reais f e g são definidas por f(x) = 

sen(x) e 
4

x)x(g


 , então a função composta 

)gf(   tem sua expressão )x)(gf(   igual a 

a) ))xcos()x(sen(
2

2
 . 

b) sen(x) cos(x) + 
2

1
. 

c) sen(x) + 
4


. 

d) )xcos(
2

1
)x(sen

2

3
 . 

 

Função Logaritmica / Equações e Inequações 

 
18. A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor 

azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo 
no qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, 
com pH < 7) a flor é azul, enquanto que em solo 
alcalino (ou seja, com pH > 7) a flor é rosa. 

Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais 
valorizada comercialmente numa determinada 
região seja aquela produzida em solo com pH 
inferior a 8. Sabe-se que pH = –log10x, em que x 
é a concentração de íon hidrogênio (H+). 

 

Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior 
valor comercial, deve-se preparar o solo de modo 
que x assuma 

a) qualquer valor acima de 10–8. 
b) qualquer valor positivo inferior a 10–7. 
c) valores maiores que 7 e menores que 8. 
d) valores maiores que 70 e menores que 80. 

e) valores maiores que 10–8 e menores que 10–7. 
 
Função do 1º Grau / Função do 1º Grau 
 
19. Uma empresa presta serviço de abastecimento 

de água em uma cidade. O valor mensal a pagar 
por esse serviço é determinado pela aplicação de 

tarifas, por faixas de consumo de água, sendo 
obtido pela adição dos valores correspondentes a 
cada faixa. 
 

• Faixa 1: para consumo de até 6 m3, valor fixo 
de R$ 12,00; 

• Faixa 2: para consumo superior a 6 m3 e até 10 
m3, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico ao que 
exceder a 6 m3; 
• Faixa 3: para consumo superior a 10 m3, tarifa 
de R$ 6,00 por metro cúbico ao que exceder a 10 
m3. 
Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de 

água por residência é de 15 m3 por mês. 
 

O gráfico que melhor descreve o valor P, em real, 
a ser pago por mês, em função do volume V de 
água consumido, em metro cúbico, é 
 

a)

  
 

b)
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c)

  
 

d)

  
 

e)

  
 
Matemática Financeira / Grandezas 
Proporcionais e Regras de Três 
 
20. Em um jogo on-line, cada jogador procura subir 

de nível e aumentar sua experiência, que são 
dois parâmetros importantes no jogo, dos quais 
dependem as forças de defesa e de ataque do 
participante. A força de defesa de cada jogador é 
diretamente proporcional ao seu nível e ao 
quadrado de sua experiência, enquanto sua força 
de ataque é diretamente proporcional à sua 

experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum 

jogador sabe o nível ou a experiência dos 
demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 
com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e 
de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se 
movimenta em uma cidade em busca de tesouros 

para aumentar sua experiência. Quando dois 
deles se encontram, um deles pode desafiar o 
outro para um confronto, sendo o desafiante 
considerado o atacante. Compara-se então a 
força de ataque do desafiante com a força de 
defesa do desafiado e vence o confronto aquele 
cuja força for maior. O vencedor do desafio 

aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja 
empate no confronto, ambos os jogadores 
aumentam seus níveis em uma unidade. 

Durante um jogo, o jogador J1, de nível 4 e 
experiência 5, irá atacar o jogador J2, de nível 2 
e experiência 6. 

 

O jogador J1 venceu esse confronto porque a 

diferença entre sua força de ataque e a força de 
defesa de seu oponente era 
 
a) 112. 
b) 88. 
c) 60. 

d) 28. 
e) 24. 

 
Áreas de Superficies Planas / Círculos e suas 
Partes 
 
21. Em um condomínio, uma área pavimentada, que 

tem a forma de um círculo com diâmetro 
medindo 6 m, é cercada por grama. A 

administração do condomínio deseja ampliar essa 
área, mantendo seu formato circular, e 
aumentando, em 8 m, o diâmetro dessa região, 
mantendo o revestimento da parte já existente. 
O condomínio dispõe, em estoque, de material 

suficiente para pavimentar mais 100 m2 de área. 
O síndico do condomínio irá avaliar se esse 
material disponível será suficiente para 
pavimentar a região a ser ampliada. 
Utilize 3 como aproximação para  . 

 
A conclusão correta a que o síndico deverá 
chegar, considerando a nova área a ser 
pavimentada, é a de que o material disponível 
em estoque 

a) será suficiente, pois a área da nova região a 

ser pavimentada mede 21 m2. 
b) será suficiente, pois a área da nova região a 

ser pavimentada mede 24 m2. 
c) será suficiente, pois a área da nova região a 

ser pavimentada mede 48 m2. 
d) não será suficiente, pois a área da nova 

região a ser pavimentada mede 108 m2. 

e) não será suficiente, pois a área da nova 
região a ser pavimentada mede 120 m2. 

 
Circunferência  / Comprimento de uma 
Circunferência / Tangência 
 
22. Um ciclista quer montar um sistema de marchas 

usando dois discos dentados na parte traseira de 
sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o 
disco dentado que é movimentado pelos pedais 
da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse 
movimento às catracas, que ficam posicionadas 
na roda traseira da bicicleta. As diferentes 

marchas ficam definidas pelos diferentes 
diâmetros das catracas, que são medidos 
conforme indicação na figura. 
 

 
 
O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 cm de 
diâmetro e pretende incluir uma segunda 
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catraca, de modo que, à medida em que a 

corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a 
mais do que avançaria se a corrente passasse 
pela primeira catraca, a cada volta completa dos 
pedais. 
 
O valor mais próximo da medida do diâmetro da 

segunda catraca, em centímetro e com uma casa 
decimal, é 
a) 2,3. 
b) 3,5. 
c) 4,7. 
d) 5,3. 

e) 10,5. 
 
Áreas de Superficies Planas / Círculos e suas 

Partes 
 
23. Uma administração municipal encomendou a 

pintura de dez placas de sinalização para colocar 

em seu pátio de estacionamento. 
O profissional contratado para o serviço inicial 
pintará o fundo de dez placas e cobrará um valor 
de acordo com a área total dessas placas. O 
formato de cada placa é um círculo de diâmetro d 
= 40 cm, que tangencia lados de um retângulo, 
sendo que o comprimento total da placa é h = 60 

cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como 
aproximação para  . 

 

 
 
Qual é a soma das medidas das áreas, em 
centímetros quadrados, das dez placas? 
a) 16 628 
b) 22 280 

c) 28 560 
d) 41 120 
e) 66 240 

 
Matemática Financeira / Porcentagem 
 
24. Se, em 15 anos, o salário mínimo teve um 

aumento nominal de 300% e a inflação foi de 
100%, é correto afirmar que o aumento real do 
salário mínimo, nesse período, foi de 
a) 50%. 
b) 100%. 
c) 150%. 
d) 200%. 

e) 250%. 
 

Probabilidade / Definição 

 
25. Uma seta aponta para a posição zero no instante 

inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo 
lugar ou mover‐se uma unidade para a direita ou 

mover‐se uma unidade para a esquerda, cada 

uma dessas três possibilidades com igual 
probabilidade. 

 

 
 
Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a 
seta volte à posição inicial? 

a) 
9

1
 

b) 
81

17
 

c) 
3

1
 

d) 
125

51
 

e) 
243

125
 

 
Prismas / Paralelepipedo e Cubos 
 
26. Considere um paralelepípedo retângulo, cujas 

arestas têm comprimento 6 cm, 8 cm e 10 cm, e 

um triângulo cujos vértices são os centros 
(intersecção das diagonais) de três faces de 
dimensões distintas, como ilustra a figura a 
seguir. O perímetro P desse triângulo é tal que 
 

 
 
a) P < 14 cm. 
b) 14 cm < P < 16 cm. 
c) 16 cm < P < 18 cm. 
d) P > 18 cm. 

 
Probabilidade / Produto de Probabilidades e 

Prob. Condicional 
 
27. Em um determinado ano, os computadores da 

receita federal de um país identificaram como 
inconsistentes 20% das declarações de imposto 
de renda que lhe foram encaminhadas. Uma 

declaração é classificada como inconsistente 
quando apresenta algum tipo de erro ou conflito 

nas informações prestadas. Essas declarações 
consideradas inconsistentes foram analisadas 
pelos auditores, que constataram que 25% delas 
eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, 
dentre as declarações que não apresentaram 

inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. 
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Qual é a probabilidade de, nesse ano, a 

declaração de um contribuinte ser considerada 
inconsistente, dado que ela era fraudulenta? 
a) 0,0500 
b) 0,1000 
c) 0,1125 
d) 0,3125 

e) 0,5000 
 
Triângulos / Relações Angulares 
 
28. As coordenadas usualmente utilizadas na 

localização de um ponto sobre a superfície 
terrestre são a latitude e a longitude. Para tal, 

considera-se que a Terra tem a forma de uma 
esfera. 

Um meridiano é uma circunferência sobre a 
superfície da Terra que passa pelos polos Norte e 
Sul, representados na figura por PN e PS. O 
comprimento da semicircunferência que une os 
pontos PN e PS tem comprimento igual a 20 016 

km. A linha do Equador também é uma 
circunferência sobre a superfície da Terra, com 
raio igual ao da Terra, sendo que o plano que a 
contém é perpendicular ao que contém qualquer 
meridiano. 
Seja P um ponto na superfície da Terra, C o 

centro da Terra e o segmento PC  um raio, 

conforme mostra a figura. Seja   o ângulo que o 

segmento PC  faz com o plano que contém a 

linha do Equador. A medida em graus de   é a 

medida da latitude de P. 
 

 
 
Suponha que a partir da linha do Equador um 
navio viaja subindo em direção ao Polo Norte, 
percorrendo um meridiano, até um ponto P com 
30 graus de latitude. 
 

Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? 
a) 1 668 
b) 3 336 
c) 5 004 
d) 6 672 
e) 10 008 

 

Operações com Números Inteiros / Múltiplos, 

Divisores e Sist. Decimal de Numeração 
 
29. Alguns modelos de rádios automotivos estão 

protegidos por um código de segurança. Para 
ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o 
código secreto composto por quatro algarismos. 

No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa 
deve esperar 60 segundos para digitar o código 
novamente. O tempo de espera duplica, em 
relação ao tempo de espera anterior, a cada 
digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o 
rádio somente na quarta tentativa, sendo de 30 
segundos o tempo gasto para digitação do código 

secreto a cada tentativa. Nos casos da digitação 
incorreta, ela iniciou a nova tentativa 

imediatamente após a liberação do sistema de 
espera. 
 
O tempo total, em segundo, gasto por essa 
pessoa para ativar o rádio foi igual a 

a) 300. 
b) 420. 
c) 540. 
d) 660. 
e) 1 020. 

 

Funções Trigonométricas e suas Inversas / Sen, 
Cos, Tg, Cotg, Sec, Cosec e suas Inversas 
 
30. Os movimentos ondulatórios (periódicos) são 

representados por equações do tipo )wt(Asen  , 

que apresentam parâmetros com significados 
físicos importantes, tais como a frequência 

T

2
w


 , em que T é o período; A é a amplitude 

ou deslocamento máximo;   é o ângulo de fase 

w

2
0


 , que mede o deslocamento no eixo 

horizontal em relação à origem no instante inicial 
do movimento. 
O gráfico representa um movimento periódico, P 

= P(t), em centímetro, em que P é a posição da 
cabeça do pistão do motor de um carro em um 
instante t, conforme ilustra a figura. 
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A expressão algébrica que representa a posição 

P(t), da cabeça do pistão, em função do tempo t 
é 
a) P(t) = 4sen(2t) 
b) P(t) = –4sen(2t) 
c) P(t) = –4sen(4t) 

d) 






 


4
t2sen4)t(P  

e) 






 


4
t4sen4)t(P  

 
GABARITO:   
 
01. E 

 

02. D 
 
03. B 
 
04. A 
 

05. D 
 
06. E 
 
07. A 
 

08. D 
 
09. A 

 
10. C 
 
11. D 

 
12. B 
 
13. C 
 
14. A 
 

15. B 
 
16. D 
 

17. A 
 

18. E 
 
19. A 
 
20. B 
 
21. E 

 
22. C 
 
23. B 
 
24. B 

 

25. B 
 
26. C 
 
27. E 

28. B 

 
29. C 
 
30. A 
 



 

 

Equilíbrios / Indicadores Ácido-Base 

 
01. O suco de repolho-roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, 

basta misturar um pouco desse suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala 
indicadora de pH, com valores de 1 a 14, mostrada a seguir. 
 

 
 
Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da soliva humana e do suco gástrico, 
têm-se, respectivamente, as cores 

 
a) vermelha e vermelha. 
b) vermelha e azul. 
c) rosa e roxa. 

d) roxa e amarela. 
e) roxa e vermelha. 

 
Equilíbrios / Hidrólise 
 
02. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de 

nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas 
espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos como as 
bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das 
células das raízes e restringe a expansão de suas paredes, com isso, a planta não cresce adequadamente. 

Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando 
calcário (CaCO3). 

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da natureza e propriedades dos solos. 

Porto Alegre: Bookman, 2013 (adaptado). 

 
Essa remediação promove no solo o(a) 

a) diminuição do pH, deixando-o fértil. 
b) solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva. 
c) interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. 
d) reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico. 
e) aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. 

 
Sustentabilidade / Conversão de Energia 

 
03. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A 

energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, 

gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas da 
energia. 
 

 
 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: princípios de bioquímica. 

São Paulo: Sarvier, 2002 (adaptado). 
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Nesse ciclo, a formação de combustível está vinculada à conversão de energia 

a) térmica em cinética. 
b) química em térmica. 
c) eletroquímica em calor. 
d) cinética em eletromagnética. 
e) eletromagnética em química. 

 

Petróleo / Craqueamento, Gasolina etc 
 
04. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma 

grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua 
maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção 
dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações 
comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. 

 
O que ocorre nesse processo? 

a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores. 
b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas. 
c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes. 
d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas. 
e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. 

 
Radioatividade / Emissão de Partículas e Transmutação 
 
05. O elemento radioativo tório (Th) pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades 

desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu 
decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o 

decaimento do Th230
90  é: 

energiapartículaRa    Th 226
88

230
90   

 

Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é 

o(a) 
a) alfa. 
b) beta. 
c) próton. 
d) nêutron. 

e) pósitron. 
 
Impactos Ambientais / Metais Pesados 
 
06.  

 
 

Disponível em https://www.fne.org.br/index.php/todas-as-noticias/5260-metais-pesados-sobre-brumadinho. 
Acesso em 06.mar.2019. 
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A figura representa os problemas causados ao ambiente no desastre que ocorreu em Brumadinho, em 

janeiro de 2019. Pela análise dessa representação, infere-se que 
a) o lixo tóxico, ao ser lançado no curso das águas, contamina os rios e deixa os lençóis freáticos imunes. 
b) as substâncias químicas, presentes na lama tóxica, causam danos maiores aos seres humanos que aos 

animais. 
c) os metais pesados, que são bioacumulativos, têm efeito potencializado ao longo da cadeia alimentar. 
d) a poeira tóxica, oriunda dos rejeitos, é proveniente da volatilidade dos metais pesados que 

contaminam o ar. 
 
Tabela Periódica / Famílias, Localização e Distribuição Eletrônica  
 
07. Em 2019, o mundo celebra o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, instituído pela 

Assembleia Geral da ONU e pela UNESCO. Nesses 365 dias, as Nações Unidas comemoram um século e 

meio da descoberta do Sistema Periódico, em 1869, pelo russo Dmitri Mendeleev. A celebração é uma 
forma de reconhecer a tabela como uma das conquistas mais influentes da ciência moderna, que reflete a 
essência não apenas da Química, mas também da Física, da Biologia e de outras áreas das ciências puras. 

A UNESCO explica que o ano internacional é uma oportunidade para refletir sobre a história da tabela 
periódica e também sobre outros temas, como o papel das mulheres na pesquisa científica, as tendências e 
as perspectivas globais sobre a ciência para o desenvolvimento sustentável, além dos seus impactos sociais 
e econômicos. 

Organização das Nações Unidas, 2019. Disponível em  
https://nacoesunidas.org/onu-comemora-ano-internacional-databela-periodica-em-2019/. Acesso em 03.mar.2019. 

 

Uma das características do sistema periódico proposto por Dmitri Mendeleev (1834-1907), em 1869, foi a 
a) organização dos elementos químicos em ordem crescente de número atômico. 
b) repetição periódica das propriedades dos elementos químicos conforme seus prótons. 
c) proposição de modelos atômicos para os elementos químicos presentes na tabela. 
d) previsão das propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos. 

 
Oxigenados / Álcool, Enol , Fenol e Éter 

 
08.  

Número de vítimas de bebida alcóolica adulterada na Índia sobe para mais de 150 
 

No início de fevereiro de 2019, 99 pessoas morreram em um fim de semana vítimas de bebida 
alcoólica adulterada. Muitas outras foram hospitalizadas em uma região entre os estados de Uttar Pradesh 
e Uttarakhand, no norte, a 150 km da capital Nova Delhi. 

A polícia iniciou, na ocasião, uma grande operação contra os produtos clandestinos. Centenas de 
indianos pobres morrem a cada ano vítimas do consumo de bebidas adulteradas. Os contrabandistas 
misturam, com frequência, água, metanol e etanol para a produção da bebida. 

Dos 5 bilhões de litros de bebidas alcoólicas consumidas por ano na Índia, quase 40% são produzidos 
ilegalmente, segundo a International Spirits and Wine Association of India. Vários estados indianos 
proibiram a venda de bebida alcoólica ou anunciaram a intenção de adotar a medida. As vozes mais críticas 

a esse tipo de veto afirmam que isso vai apenas aumentar a produção e a venda de álcool clandestino. 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/02/25/numero-de-vitimas-de-bebida-alcoolica-adulteradana-india-sobe-para-mais-de-

150.ghtml. 
Acesso em 08.mar.2019. (Adaptado) 

 

A notícia, publicada na imprensa mundial, revelou a produção clandestina de bebidas alcoólicas na Índia. A 
morte de indianos que consumiram essas bebidas ocorreu porque 
a) o metanol, adicionado à mistura e largamente utilizado como solvente industrial, é altamente tóxico. 
b) o etanol, presente na mistura, apesar de ser atóxico, deve ser utilizado apenas como biocombustível. 
c) a mistura metanol-etanol, que forma um sistema heterogêneo, estava em alta concentração no 

produto comercializado. 
d) a água, responsável pela diluição da bebida, faz interações fortes com a mistura etanol-metanol, 

aumentando sua toxidez. 
 
Impactos Ambientais / Eutrofização da Matéria 
 
09.  

Qualidade da água de rio em Uberlândia é analisada por estudantes da UFU 
 

Com a intenção de analisar a qualidade da água do Rio Uberabinha, estudantes da Escola de Educação 
Básica (Eseba) e do Instituto de Biologia (Inbio), ambos da UFU, realizaram uma pesquisa, na qual 
apresentam as condições em que o rio se encontra e propuseram sugestões para melhorar a situação da 
água no local. 

Os estudantes foram a campo durante o ano de 2013 e coletaram amostras em cinco pontos do rio: 
dois antes de Uberlândia, três dentro e depois da cidade. “Nestes cinco pontos, o que nós detectamos é 
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que alguns deles, infelizmente, não indicam uma boa qualidade de água. Provavelmente em função da 

presença de esgotos clandestinos. Não temos como precisar a origem dessa poluição, mas os dados 
indicam alguns trechos poluídos”, explicou o professor responsável pela pesquisa. 

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2013/12/qualidade-da-agua-de-rio-em-uberlandia-eanalisada-por-

estudantes.html. 

Acesso em 05.mar.2019. (Adaptado) 

 
A causa provável, levantada pelos estudantes-pesquisadores em entrevista ao G1, em 2013, pode levar 
a) ao aumento do mau cheiro na proximidade dos rios em função da redução do gás sulfídrico produzido 

pelas bactérias. 
b) à diminuição da disponibilidade de oxigênio dissolvido no rio e o consequente aumento da mortalidade 

dos peixes. 

c) ao desequilíbrio do ecossistema, pois a presença de nitrogênio e de fósforo no esgoto diminui a 
proliferação das algas. 

d) à mudança da aparência do rio que fica menos turvo e permite mais entrada de luz para seu interior. 
 
Polímeros / Copolímeros e Condensação 

 
10. A perícia, que trabalha no Ninho do Urubu, investiga se as paredes dos contêineres que pegaram fogo no 

dia 08/02/19 continham poliuretano, o mesmo material inflamável que serviu de combustível no incêndio 
da Boate Kiss, em 2013. A tragédia no CT do Flamengo matou dez jogadores das categorias de base do 
clube. Em seu site, a empresa, que instalou a estrutura no CT do Flamengo, explica que utiliza uma 
espuma de poliuretano entre dois painéis para formar a parte interna das paredes dos contêineres. 

https://www.bol.uol.com.br/esporte/2019/02/09/policia-apura-presenca-de-poliuretano-em-conteiner-deincendio-no-ct-do-

fla.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em 09.mar.2019. 

 
A espuma, utilizada na fabricação contêineres do CT do Flamengo, 
a) é um polímero que forma plásticos mais rígidos que os formados pelo poliestireno. 
b) ao ser queimada, libera grande quantidade de gás cianeto, altamente tóxico. 

c) possui fórmula molecular simples, composta de átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. 
d) é biodegradável e se decompõe mais facilmente que outros polímeros. 

 

Equilíbrios / Deslocamento 
 
11.  

 
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/alcalose-acidose.htm. 

Acesso em 02.mar.2019. 

 
O gás carbônico, dissolvido no sangue, estabelece o seguinte equilíbrio químico: 
 

CO2 + H2O    H2CO3    H+ + HCO3
– 

 

Uma pessoa fumante, com respiração deficiente em função de enfisema pulmonar, possui a transferência 
de gás carbônico reduzida para o exterior. Nessa situação, pode ocorrer 
a) elevação no pH sanguíneo e agravamento do quadro de alcalose. 
b) normalização da acidez sanguínea pela manutenção do pH. 
c) redução da concentração do H+ pelo deslocamento no equilíbrio da reação. 

d) diminuição no pH sanguíneo e desenvolvimento de quadro de acidose. 
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Radioatividade / Fissão e Fusão  

 
12. No dia 11 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data 

estabelecida pela Assembleia Geral da ONU em reconhecimento ao trabalho feminino para o 
desenvolvimento científico. Dentre tantas mulheres que contribuíram para a ciência no século XX, a física 
nuclear austríaca Lise Meitner (1878-1968) se destacou por suas descobertas e pela Teoria da Fissão 
Nuclear, sendo, inclusive, considerada a mãe da era atômica. 

 

 
https://www.thefamouspeople.com/profiles/images/lise-meitner-3.jpg. 

Acesso em 02.fev.2019. 

 
A teoria que deu o título de mãe da era atômica à Lise Meitner consiste no 
a) tempo necessário para que a metade da quantidade de um radionuclídeo presente em uma amostra 

sofra decaimento. 
b) processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando grande quantidade de energia. 
c) agrupamento de núcleos pequenos, formando núcleos maiores e liberando uma grande quantidade de 

energia. 

d) estudo das reações nucleares com finalidade de produção de energia ou de construção de 
equipamentos bélicos. 

 

Nitrogenados / Amina e Amida 
 
13.  

 
 

https://s5.static.brasilescola.uol.com.br/img/2013/03/enfisema.jpg. 

Acesso em 15.fev.2019. 

 
A figura ilustra os efeitos do uso contínuo do cigarro que contém vários materiais, dentre eles: o 

monóxido de carbono (CO), que possui alta afinidade com a hemoglobina do sangue; a amônia (NH3), 
que auxilia na liberação da nicotina; o alcatrão, um resíduo negro composto por centenas de substâncias 

químicas que ficam impregnadas nos pulmões e a nicotina, essa última representada pela fórmula 
estrutural abaixo, que eleva a pressão arterial e causa dependência química e doenças pulmonares. 
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Um estudante, a partir da análise da figura e das informações acima, concluiu que 

a) o alcatrão é uma substância simples que dissolve o septo alveolar e deixa a cavidade cheia de 
depósitos de carbono. 

b) o monóxido de carbono é a substância menos danosa, liberada pelo cigarro e pouco interfere na 
circulação do oxigênio no sangue. 

c) a nicotina é uma substância do grupo orgânico das aminas, cujo efeito no organismo leva ao vício 
químico e contribui para o enfisema pulmonar. 

d) a amônia dificulta a absorção da nicotina pelo organismo, apesar de ser uma substância inflamatória 
dos alvéolos. 

 
Cinética / Fatores que Alteram a Velociadade da Reação 
 
14.  

 
 

http://www.marco.eng.br/cinetica/trabalhodealunos/CineticaBasica/Figuras/influencia/infl001.gif. 

Acesso em 12.fev.2019. 

 
Os experimentos ilustrados utilizaram, nas três situações, quantidades iguais de massa de carbonato de 
cálcio e mesma concentração e volumes de ácido sulfúrico. Na seringa, foi coletado o gás carbônico como 
um dos produtos dessa reação. 
 

A partir desses experimentos, deduz-se que, após reação total nos três casos, 
a) o tempo necessário para se produzir a mesma quantidade de gás carbônico foi maior no experimento 

I, pois na placa a superfície de contato é menor. 
b) a quantidade de gás carbônico produzida no experimento II é menor que aquela produzida no 

experimento III, pois o carbonato estava despedaçado. 
c) o volume de gás carbônico verificado na seringa no experimento III é menor que o volume do mesmo 

gás na seringa do experimento I, em função da pulverização do carbonato. 
d) o efeito do ácido sulfúrico na reação do experimento I é diferente do efeito no experimento II, 

produzindo uma mistura de gases, além do gás carbônico. 
 
Mudança de Fase Física / Substância Pura e Misturas 
 
15.  

 
http://interna.coceducacao.com.br/ebook/content/pictures/2002-11-133-02-i002.gif. 

Acesso em 08.mar.2019. 

 
O gráfico indica a mudança de estado físico, por alteração na temperatura, de uma liga metálica de 
ouro/cobre. A análise gráfica permite concluir que 
a) independentemente da quantidade dos componentes da mistura, as temperaturas de fusão e de 

ebulição serão as mesmas. 

b) no estado líquido, o ouro e o cobre se aglomeram de modo semelhante à aglomeração dessas 
substâncias no estado de vapor. 

c) a mistura não possui ponto de fusão e ponto de ebulição, e sim intervalos de fusão e de ebulição. 
d) a mudança de temperatura na fusão e na ebulição permanecem constante, coexistindo duas fases em 

cada uma dessas etapas. 
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Eletroquímica / Pilhas Galvânicas 

 
16. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida 

comercial que contém hidróxido de sódio (NaOH) e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada 
água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, 
aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução  da 
água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. 

 

 
 

Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua 
eficiência? 
a) Al 
b) Co 
c) Cu(OH)2 
d) Fe(OH)2 

e) Pb 

 
Termoquímica / Cálculos Envolvendo Estequiometria 
 
17. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de 

exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na 
presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a 

glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da 
glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir: 

 
C6H12O6 (s) + 6 O2 (g)   6 CO2 (g) + 6 H2O (l) Hc  = –2 800 kJ 

CH3CH(OH)COOH (s) + 3 O2 (g)   3 CO2 (g) + 3 H2O (l) Hc  = –1 344 kJ 

 
O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque 
a) libera 112 kJ por mol de glicose. 
b) libera 467 kJ por mol de glicose. 

c) libera 2 688 kJ por mol de glicose. 
d) absorve 1 344 kJ por mol de glicose. 

e) absorve 2 800 kJ por mol de glicose. 
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Oxi-redução / Nox 

 
18. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes melito, 

doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações 
sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e 
reagente (iodeto de potássio, KI), conforme mostrado na imagem. 

 

 
 

Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita (ii) 
promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, há conversão de glicose do 
sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio: 

 
Equação 1 

C6H12O6 (aq) + O2 (g) + H2O (l)  
Enzimas

 C6H12O7 (aq) + H2O2 (aq) 

 
Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto gerando o íon tri-iodeto, água e oxigênio. 
 

Equação 2 
2 H2O2 (aq) + 3 l– (aq)   I3

– (aq) + 2 H2O (l) + O2 (g) 
 

GARCIA, P. T. et al. A Handheld Stamping Process to Fabricate 

Microfluidic Paper-Based Analytical Devices with Chemically 
Modified Surface for Clinical Assays. RSC Advances, 

v. 4, 13 ago. 2014 (adaptado). 

 
O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é 
a) análise. 

b) síntese. 
c) oxirredução. 
d) complexação. 
e) ácido-base. 

 
Estrutura do Átomo / Modelos atômicos 

 

19. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade 
do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a cor da luz 
emitida. 
 
A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a 
a) mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. 

b) combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. 
c) diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. 
d) transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. 
e) promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais 

energéticos. 
 



Exercícios Complementares 
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Ligações Químicas / Covalente 

 
20. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, 

considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, 
foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência 5s25p6) e o hexafluoreto de platina 
e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos 
demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa 

ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás 
nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois 
átomos do halogênio flúor (camada de valência 2s22p5) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre 
para ficarem com oito elétrons de valência. 
 
Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência 

haverá no átomo do gás nobre? 
a) 6 
b) 8 

c) 10 
d) 12 
e) 14 

 

Propriedades Físicas / Solubilidade 
 
21. Em Xangai, uma loja especializada em café oferece uma opção diferente para adoçar a bebida. A chamada 

sweet little rain consiste em uma xícara de café sobre a qual é pendurado um algodão‐doce, material rico 

em sacarose, o que passa a impressão de existir uma nuvem pairando sobre o café, conforme ilustrado na 
imagem. 

 
Disponível em https://www.boredpanda.com/. 

 
O café quente é então adicionado na xícara e, passado um tempo, gotículas começam a pingar sobre a 
bebida, simulando uma chuva doce e reconfortante. A adição de café quente inicia o processo descrito, pois 
a) a temperatura do café é suficiente para liquefazer a sacarose do algodão-doce, fazendo com que este 

goteje na forma de sacarose líquida. 
b) o vapor de água que sai do café quente irá condensar na superfície do algodão-doce, gotejando na 

forma de água pura. 

c) a sacarose que evapora do café quente condensa na superfície do algodão-doce e goteja na forma de 

uma solução de sacarose em água. 
d) o vapor de água encontra o algodão-doce e solubiliza a sacarose, que goteja na forma de uma solução 

de sacarose em água. 
e) o vapor de água encontra o algodão-doce e vaporiza a sacarose, que goteja na forma de uma solução 

de sacarose em água. 
 

Note e adote: 
Temperatura de fusão da sacarose à pressão ambiente = 186 °C; 

Solubilidade da sacarose a 20 °C = 1,97 kg/L de água. 
 

Termoquímica / Calorimetria 
 

22. Equipamentos domésticos chamados de vaporizadores para roupa utilizam o vapor de água gerado por um 

sistema de resistências elétricas a partir de água líquida. Um equipamento com potência nominal de 1.600 
W foi utilizado para passar roupas por 20 minutos, consumindo 540 mL de água. Em relação ao gasto total 
de energia do equipamento, o gasto de energia utilizado apenas para vaporizar a água, após ela já ter 

atingido a temperatura de ebulição, equivale a, aproximadamente, 
a) 0,04%. 
b) 0,062%. 
c) 4,6%. 

d) 40%. 
e) 62%. 
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Note e adote: 

Entalpia de vaporização da água a 100 °C = 40 kJ/mol; 
Massa molar da água = 18 g/mol; 
Densidade da água = 1 g/mL. 

 
Ligações Químicas / Iônica 
 

23.  

 
 

1 Pesquisadores (...) conseguiram controlar reações químicas de 2 um modo inovador. Usaram feixes de 
laser para promover um 3 esbarrão entre dois átomos e uni-los, criando uma molécula. 4 Utilizando pinças 
ópticas (feixes de laser altamente focados 5 capazes de aprisionar objetos microscópicos), os 6 
pesquisadores empurraram um átomo do elemento químico 7 césio (Cs) contra um átomo de sódio (Na) até 

que colidissem. 8 Um terceiro laser foi lançado sobre ambos, fornecendo 9 energia extra para criar a 
molécula NaCs. Na natureza, as 10 moléculas formam-se a partir da interação de átomos por 11 acaso. Por 
suas características químicas, césio e sódio jamais 12 originariam uma molécula espontaneamente. (...) 
Molécula criada em laboratório. Disponível em http://revistapesquisa.fapesp.br/. Adaptado. 
 

Com base nas informações do texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que 

a) o Cs é um elemento químico radioativo e, devido a essa característica química, a molécula de NaCs 
não se formaria sem esse modo inovador (ref.2), que estabiliza o decaimento. 

b) o raio atômico do Na é maior que o do Cs, portanto, a sua energia de ionização também é maior. O 
esbarrão (ref.3) entre os átomos retira um elétron do Na, permitindo a ligação. 

c) o terceiro laser (ref.8) usado no experimento serviu para retirar um nêutron do Cs, tornando-o um 
cátion e possibilitando a reação com o Na. 

d) na natureza, com esses elementos se esbarrando por acaso (refs.10-11), a tendência seria formar 

CsNa, e não NaCs, justificando o caráter inovador do experimento. 
e) o Cs e o Na não formariam uma molécula espontaneamente (ref.11-12), uma vez que ambos têm 

grande tendência a formarem cátions e ligações iônicas. 
 



Exercícios Complementares 
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Propriedades Físicas / Forças Intermoleculares, PF e PE  

 
24. Ao se preparar molho de tomate (considere apenas a fervura de tomate batido com água e azeite), é 

possível observar que a fração aquosa (fase inferior) fica vermelha logo no início e a fração oleosa (fase 
superior), inicialmente com a cor característica do azeite, começa a ficar avermelhada conforme o preparo 
do molho. Por outro lado, ao se preparar uma sopa de beterraba (considere apenas a fervura de beterraba 
batida com água e azeite), a fração aquosa (fase inferior) fica com a cor rosada e a fração oleosa (fase 

superior) permanece com sua coloração típica durante todo o processo, não tendo sua cor alterada. 
 

 
 

Considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, a principal razão para a diferença de 

coloração descrita é que a fração oleosa 
a) fica mais quente do que a aquosa, degradando a betanina; o mesmo não é observado com o licopeno, 

devido à sua cadeia carbônica longa. 

b) está mais exposta ao ar, que oxida a betanina; o mesmo não é observado com o licopeno, devido à 
grande quantidade de duplas ligações. 

c) é apolar e a betanina, polar, havendo pouca interação; o mesmo não é observado com o licopeno, que 
é apolar e irá interagir com o azeite. 

d) é apolar e a aquosa, polar, mantendo‐se separadas; o licopeno age como um surfactante misturando 

as fases, colorindo a oleosa, enquanto a betanina não. 
e) tem alta viscosidade, facilitando a difusão do licopeno, composto de menor massa molar; o mesmo 

não é observado para a betanina, com maior massa. 
 
Note e adote: 
Massas molares (g/mol): 
Licopeno = 537; betanina = 551. 

 
Cinética / Interpretação Gráfica 

 
25. Numa determinada condição experimental e com o catalisador adequado, ocorre uma reação, conforme 

representada no gráfico, que relaciona porcentagem do composto pelo tempo de reação. 
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Uma representação adequada para esse processo é: 

a) limoneno  p-cimeno    -terpineno 

b) limoneno  
or)(catalisad

cimeno-p

  -terpineno 

c) limoneno + p-cimeno   -terpineno 

d) limoneno  


or)(catalisad

terpineno-

 p-cimeno 

e) limoneno +  - terpineno  p-cimeno 

 
GABARITO:   
 
01. E 
 
02. E 
 

03. E 

 
04. A 
 
05. A 
 
06. C 

 
07. D 
 
08. A 
 
09. B 

 
10. B 
 

11. D 
 
12. B 
 

13. C 
 
14. A 
 
15. C 
 
16. A 

 
17. A 
 
18. C 

 
19. D 

 
20. C 
 
21. D 
 
22. E 
 

23. E 
 
24. C 
 
25. E 
 

 



 

 

FENOMENOLOGIA E EXISTENCIALISMO / Sartre, Merleau-Ponty entre outros 

 
01. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando 

se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que, mesmo aqueles que, 
pretenderam construir uma filosofia absolutamente positiva, só conseguiram ser filósofos na medida em 
que  simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo 
é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo 
repouso neste movimento. 

MERLEAU-PONTY, M. Elogio da Filosofia. Lisboa: Guimarães. 1998 (adaptado). 

 

O texto apresenta um entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se 
caracteriza por 
a) reunir os antagonismos das opiniões ao método dialético. 
b) ajustar a clareza do conhecimento ao inatismo das ideias. 
c) associar a certeza do intelecto à imutabilidade da verdade. 
d) conciliar o rigor da investigação à inquietude do questionamento. 

e) compatibilizar as estruturas do pensamento aos princípios fundamentais. 
 
MUNDO E MEIO AMBIENTE / Meio Ambiente e Sustentabilidade 
 
02. No início da década de 1990, dois biólogos importantes, Redford e Robinson, produziram um modelo 

largamente aceito de “produção sustentável” que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser 
caçados de forma sustentável baseado nas suas taxas de reprodução. Os seringueiros do Alto Juruá tinham 

um modelo diferente: a quem lhes afirmava que estavam caçando acima do sustentável (dentro do 
modelo), eles diziam que não, que o nível da caça dependia da existência de áreas de refúgio em que 

ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo o modelo batizado de “fonte-ralo” proposto dez anos após o 
primeiro por Novaro, Bodmer e o próprio Redford e que suplantou o modelo anterior. 

CUNHA, M. C. Revista USP, n. 75, set-nov. 2007. 

 
No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no 
texto, foi determinada pelo confronto com um(a) 

a) conclusão operacional obtida por lógica dedutiva. 
b) visão de mundo marcada por preconceitos morais. 
c) hábito social condicionado pela religiosidade popular. 
d) conhecimento empírico apropriado pelo senso comum. 
e) padrão de preservação construído por experimentação dirigida. 

 
SÓCRATES / Sócrates 

 
03. Sócrates buscou verdades absolutas, enquanto os sofistas, por sua vez, afirmaram que a verdade era 

construída pela linguagem, logo, para eles, todo conhecimento era relativo. 

“Embora em sua época tenha sido confundido com os sofistas, Sócrates travou uma polêmica profunda 
com estes filósofos. Ele procurava um fundamento último para as interrogações humanas (O que é o bem? 
O que é a virtude? O que é a justiça?)”. 

COTRIM, Gilberto e FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 284 

 

Com base nas considerações e no excerto acima, diz-se que Sócrates buscava principalmente 
a) valores relativos. 
b) verdades morais. 
c) domínio retórico. 
d) ensinar dogmas. 
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ARISTÓTELES / Ética 

 
04. “O homem feliz deverá possuir o atributo em questão (isto é, constância na prática de atividades conforme 

a excelência) e será feliz por toda a sua vida, pois ele estará sempre, ou pelo menos frequentemente, 
engajado na prática ou na contemplação do que é conforme a excelência. Da mesma forma ele suportará 
as vicissitudes com maior galhardia e dignidade, sendo como é, ‘verdadeiramente bom e 
irrepreensivelmente tetragonal (honesto)’.” 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996. p. 132. (Adaptado) 

 
Considerando-se o excerto acima, diz-se que, para Aristóteles, a felicidade é 

a) um presente distribuído aleatoriamente por Deus. 
b) fruto do exercício da razão e das virtudes morais. 
c) o resultado da acumulação de riquezas materiais. 
d) somente uma possibilidade teórica, jamais real. 

 
FILOSOFIA POLÍTICA / Nicolau Maquiavel 

 
05. Quanto seja louvável a um príncipe manter a fé, aparentar virtudes e viver com integridade, não com 

astúcia, todos o compreendem; contudo, observa-se, pela experiência, em nossos tempos, que houve 
príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada, e souberam, pela 
astúcia, transtornar a cabeça dos homens, superando, enfim, os que foram leais (...). Um príncipe 
prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne prejudicial e quando as 
causas que o determinaram cessem de existir. 

(Nicolau Maquiavel, O Príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 73-85.) 

 

A partir desse excerto da obra, publicada em 1513, é correto afirmar que: 
a) O jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política moderna 

explicitadas por Maquiavel. 
b) A prudência, para ser vista como uma virtude, não depende dos resultados, mas de estar de acordo 

com os princípios da fé. 
c) Os princípios e não os resultados é que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante, 

por isso é louvável a integridade do príncipe. 
d) A questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe e, por isso, ele não precisa 

cumprir a palavra dada, desde que autorizado pela Igreja. 
 
GABARITO:   
 
01. D 

 
02. D 
 
03. B 
 
04. B 
 

05. A 
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