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OBSERVE A CHARGE PARA RESPONDER ÀS 
QUESTÕES 01 E 02: 

 

 
QUESTÃO 01 – PORTUGUÊS 
 
A crítica contida na charge visa, principalmente, ao 
 
a) ato de reivindicar a posse de um bem, o qual, no entanto, 

já pertence ao Brasil. 
b) desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira. 
c) lançamento da campanha de preservação da floresta 

amazônica. 
d) uso de slogan semelhante ao da campanha "O petróleo é 

nosso". 
e) descompasso entre a reivindicação de posse e o 

tratamento dado à floresta. 
 
QUESTÃO 02 – PORTUGUÊS 
 
O pressuposto da frase escrita no cartaz que compõe a 
charge é o de que a Amazônia está ameaçada de: 
 
a) Fragmentação. 
b) Estatização 
c) Descentralização 
d) Internacionalização 
e) Partidarização 

 
QUESTÃO 03 – PORTUGUÊS 
 
Dos termos sublinhados nas frases abaixo, o único que 
está inadequado ao contexto ocorre em: 
 

a) O mundo não consegue acabar com a fome devido à 
escassez de alimentos. 

b) Ao fazer cópias de filmes e músicas pela internet, é 
preciso ter cuidado para não infringir a lei. 

c) Cobrar juros excessivos para aferir o lucro exagerado 
diminui o aumento da produção.  

d) Para atender aos interessados, foi preciso dilatar o prazo 
de inscrições para o vestibular. 

e) O Brasil tornou-se um país mais rico após o aumento da 
exportação de seus produtos.  

 

QUESTÃO 04 – PORTUGUÊS 
 
Leia o trecho XIII do poema de Olavo Bilac. 
 
Via Láctea  
 

Ora, (direis) ouvir estrelas! 

Certo perdeste o senso! E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 

Que conversas com ela? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 

 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas." 
(Publicado em  Antologia Poética - Porto Alegre, RS: L&PM, 2012. p. 28) 

 
No verso "E abro as janelas, pálido de espanto...”, o que 
sugere o uso das reticências? 
 
a) A condição do poeta na tentativa de ouvir as estrelas.  
b) O medo por estar sozinho. 
c) O fato de o poeta não querer ouvir as estrelas. 
d) A tristeza diante da via láctea. 
e) A certeza de que entender as estrelas nunca será possível. 
 
QUESTÃO 05 – PORTUGUÊS 
 
Em relação ao uso do sinal indicativo da crase, assinale a 
alternativa que completa corretamente o período: Sentou-se 
___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ uma as 
páginas do relatório. 
 
a) a / a / à 
b) a / à / à 
c) à / a / a 
d) à / à / à 
e) à / à / a 
 
QUESTÃO 06 – PORTUGUÊS 
 
Das frases abaixo, assinale a única que apresenta desvio 
gramatical: 
 
a) A falta de paciência torna a vida mais complexa. 
b) A festa foi cancelada porque estava chovendo muito. 
c) Por que os problemas sociais nunca estão na mídia? 
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d) Ela vive perguntando por quê você não fala com ele.  
e) O cliente chegou cedo e começou a reunião. 
 
 
LEIA O TEXTO E RESPONDA ÀS QUESTÕES  07 E 
08: 
 
Meses depois fui para o seminário de S. José. Se eu pudesse 

contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, 

somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há 

nisto alguma exageração; mas é bom ser enfático, uma ou 

outra vez, para compensar este escrúpulo de exatidão que 

me aflige. Machado de Assis, Dom Casmurro.  
 
QUESTÃO 07 – PORTUGUÊS 
 
Considerando-se o contexto desse romance de Machado 
de Assis, pode-se afirmar corretamente que, no trecho 
acima, ao comentar o próprio estilo, o narrador procura: 
 
a) provocar o leitor, ao declará-lo incapaz de compreender 

o enredo do livro. 
b) afiançar a credibilidade do ponto de vista que lhe 

interessa sustentar. 
c) demonstrar que os assuntos do livro são mero pretexto 

para a prática da metalinguagem. 
d) revelar sua adesão aos padrões literários estabelecidos 

pelo Romantismo. 
e) conferir autoridade à narrativa, ao basear sua 

argumentação na História Sagrada. 
 
QUESTÃO 08 – PORTUGUÊS 
 
O "escrúpulo de exatidão" que, no trecho, o narrador 
contrapõe à exageração ocorre também na frase: 
 
a) No momento em que nos contaram a anedota, quase 

estouramos de tanto rir. 
b) Dia a dia, mês a mês, ano a ano, até o fim dos tempos, 

não tirarei os olhos de ti. 
c) Como se sabe, o capitão os alertou milhares de vezes 

sobre os perigos do lugar. 
d) Conforme se vê nos registros, faltou às aulas trinta e nove 

vezes durante o curso. 
e) Com toda a certeza, os belíssimos presentes lhe custaram 

os olhos da cara. 
 

QUESTÃO 09 – PORTUGUÊS 
 
Considerando-se as normas ortográficas, assinale a única 
alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
 
a) Beleza, natureza, altesa. 
b) Começo, aderesso, apreço. 
c) Adepto, conexão, vínculo. 
d) Assumiu, pastoriu, fértil.  
e) Corrupção, renovação, ressepção.   
 
 
 
 

QUESTÃO 10 – PORTUGUÊS 
 

Macunaíma – obra-prima de Mário de Andrade – é um 
dos livros que melhor representam a produção literária 
brasileira da época. Sua principal característica é: 
 
a) Ser um livro em que se encontram representados os 

princípios que orientam o movimento modernista de 22, 
dentre os quais o fundamental é a aproximação da 
literatura à música.  

b) Traçar, como no Romantismo, o perfil do índio brasileiro 
como protótipo das virtudes nacionais. 

c) Exaltar, de forma especial, a cultura popular regional, 
particularmente a representativa do Norte e Nordeste 
brasileiro.  

d) Analisar, de modo sistemático, as inúmeras variações 
sociais e regionais da língua portuguesa no Brasil, 
destacando em especial o tupi-guarani. 

e) Ser um texto em que o autor subverter, na linguagem 
literária os padrões vigentes, ao fazer conviver, sem 
respeitar limites geográficos, formas linguísticas 
oriundas das mais diversas partes do Brasil.  
 

QUESTÃO 11 – HISTÓRIA 
 
O tráfico de escravos africanos para o Brasil: 
 
a) teve início no final do século XVII, quando as primeiras 

jazidas de ouro foram descobertas nas Minas Gerais. 
b) foi pouco expressivo no século XVII, ao contrário do que 

ocorreu nos séculos XVI e XVIII, e foi extinto, de vez, 
no início do século XIX. 

c) teve início na metade do século XVI, e foi praticado, de 
forma regular, até a metade do século XIX. 

d) foi extinto, quando da independência do Brasil, a 
despeito da pressão contrária das regiões auríferas. 

e) dependeu, desde o seu início, diretamente do bom 
sucesso das capitanias hereditárias, e, por isso, esteve 
concentrado nas capitanias de Pernambuco e de São 
Vicente, até o século XVIII. 

 
QUESTÃO 12 – HISTÓRIA 
 
Adaptado A charge satiriza uma prática eleitoral 
presente no Brasil da chamada “Primeira República”. 
Tal prática revelava a: 
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a) ignorância, por parte dos eleitores, dos rumos políticos 
do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologias 
políticas nazifascistas. 

b) ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade 
forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito de 
escolha e demonstravam a fragilidade das instituições 
republicanas. 

c) restrições provocada pelo voto censitário, que limitava o 
direito de participação política àqueles que possuíam um 
certo número de animais. 

d) facilidade de acesso à informação e propaganda política, 
permitindo, aos eleitores, a rápida identificação dos 
candidatos que defendiam a soberania nacional frente às 
ameaças estrangeiras. 

e) ampliação do direito de voto trazida pela República, que 
passou a incluir os analfabetos e facilitou sua 
manipulação por políticos inescrupulosos. 

 
QUESTÃO 13 – HISTÓRIA 
 
Pernambuco é uma unidade federativa do Brasil. Sendo 
assim, o estado integra uma das cinco Regiões do país. 
Portanto, marque a alternativa que indica corretamente 
a Região que abriga o estado de Pernambuco. 
 
a) Sul 
b) Norte 
c) Centro-Oeste 
d) Sudeste 
e) Nordeste 
 
QUESTÃO 14 – HISTÓRIA 
 
Analise as afirmativas sobre os aspectos físicos de 
Pernambuco e marque a alternativa INCORRETA. 
 
a) O território pernambucano está localizado na Região 

Nordeste do Brasil, sendo banhado pelo Oceano 
Atlântico. 

b) Pernambuco apresenta vegetações variadas de acordo 
com cada região, predominando as áreas de caatinga, 
floresta tropical e mangues litorâneos. 

c) A maioria dos rios de Pernambuco pertence à Região 
Hidrográfica do São Francisco. 

d) Ponta do Seixas, considerada o ponto extremo leste do 
território brasileiro, está localizada em Pernambuco. 

e) Os climas predominantes no estado são o tropical 
atlântico e o semiárido. 

 
QUESTÃO 15 – HISTÓRIA 
 
Sobre as características populacionais de Pernambuco é 
correto afirmar que: 
 
a) Pernambuco, com cerca de 8,7 milhões de habitantes, é o 

estado mais populoso da Região Nordeste. 
b) A população estadual está distribuída de forma desigual 

no território, visto que as regiões litorâneas concentram 
maior contingente populacional; em contrapartida, o 
interior é pouco populoso. 

c) A maioria dos habitantes de Pernambuco reside em áreas 
rurais, pois a agropecuária é a principal atividade 
econômica. 

d) Os pernambucanos desfrutam de elevado padrão social, 
não havendo problemas de ordem socioeconômica. 

e) Por ser a sub-região com maior extensão territorial em 
Pernambuco, o Sertão é o mais populoso. 

 
QUESTÃO 16 – HISTÓRIA 
 
Sobre a chegada da Família Real ao Brasil assinale a 
alternativa correta: 
 
a) A monarquia que chegava ao Brasil representava, em 

realidade, boa parte dos ideais da Revolução Francesa e 
do liberalismo europeu daquele período. 

b) As motivações da vinda da Família Real para o Brasil 
estão relacionadas mais à realidade europeia do período 
do que à ideia de desenvolvimento de um Brasil 
monárquico e posteriormente independente de Portugal. 

c) Foi incentivada a manifestação pública de nossos 
problemas, seguindo as práticas liberais e laicas da 
monarquia portuguesa. 

d) Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito para a 
ampliação da cidadania. 

e) A política de terras foi imediatamente implementada e, 
em 1810, o Brasil realizava sua primeira reforma agrária. 

 
QUESTÃO 17 – HISTÓRIA 
 
Toda a Gália está dividida em três partes, uma habitada 
pelos belgas, outra pelos aquitanos, a terceira por aqueles 
que nós chamamos de gauleses (em sua língua, celtas). 
Essas nações diferem entre si pela língua, pelos costumes 
e pelas leis. (Júlio César, Guerra das Gálias.) 
 
a) O exército romano era composto somente por escravos. 
b) Os povos conquistados eram considerados incultos e 

menosprezados pelos romanos. 
c) As estruturas administrativas construídas pelos romanos 

foram pouco duráveis, o que limitou a sua capacidade de 
expansão. 

d) Durante as guerras de conquista, houve uma diminuição 
do número de escravos capturados pelos romanos. 

e) Os romanos não tinham uma política de destruição, nem 
de integração cultural dos povos conquistados, 
preservando a posição das elites que se aliassem a eles. 

 
QUESTÃO 18 – HISTÓRIA 
 
A Revolução Industrial ocorrida ao longo do século 
XVIII está vinculada à história da Inglaterra no seu 
nascedouro. Entretanto, à medida que o capitalismo foi 
se consolidando, a idéia de Revolução Industrial começou 
a ser associada a um conceito universal e ganhou vários 
sinônimos, dentre os quais: 

 
a) Republicanização, que orientava os novos processos de 

organização da política, a intervenção no mercado e a 
Revolução Francesa; 
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b) Modernização, que indicava a manutenção da economia 
mercantilista, a centralização do Estado e o crescimento 
das camadas médias; 

c) Industrialização, que significava a alteração nos 
processos de produção, a concretização da economia de 
mercado e a ascensão da burguesia; 

d) Maquinização, que mostrava a crescente expansão do 
artesanato, da agricultura e da fisiocracia como modelos 
de crescimento; 

e) Tecnificação, que definia o processo industrial como 
dependente das modificações na agricultura e também do 
agrarismo, sendo controlado politicamente pela nobreza 
urbana. 

 
QUESTÃO 19 – HISTÓRIA 
 
Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de 
ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço 
geográfico, através da pesquisa científica e da invenção 
tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa 
aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o 
espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. 
SEVCENKO, N. O Renascimento. Campinas: Unicamp, 
1984. 
 
O texto apresenta um espírito de época que afetou 
também a produção artística, marcada pela constante 
relação entre: 
 
a) Fé e misticismo 
b) Ciência e arte. 
c) Cultura e comércio. 
d) Política e economia. 
e) Astronomia e religião. 

 
QUESTÃO 20 – HISTÓRIA 
 
“A instituição das corveias variava de acordo com os 
domínios senhoriais, e, no interior de cada um, de acordo 
com o estatuto jurídico dos camponeses, ou de seus 
mansos [parcelas de terra].”(Marc Bloch. Os caracteres 
originais da França rural, 1952.) 
A frase citada sobre o feudalismo trata: 
 
a) Da vassalagem. 
b) Do colonato. 
c) Do comitatus. 
d) Da servidão. 
e) Da guilda. 

 
QUESTÃO 21 – BIOLOGIA 
 
A ilustração representa 
parte do sistema 
reprodutor feminino e 
as etapas iniciais da 
gestação. 
 

 
 

Considere as informações representadas e assinale a 
alternativa CORRETA.  
 
a) Na ovulação, o ovócito secundário rompe a parede do 

ovário e se fixa na parede da tuba uterina (trompa de 
Falópio).  

b) Nidação é o nome dado ao processo de implantação do 
embrião na parede do útero.  

c) A fecundação acontece no ovário.  
d) A placenta é responsável pela nutrição do óvulo. 
e) NDR 
 
QUESTÃO 22 – BIOLOGIA 
 
Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-
se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava 
perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes 
passaram a sentir cada vez mais sede. 
Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos 
teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. 
 
Nessa situação o sistema excretor dos estudantes 
 
a) aumentou a filtração glomerular. 
b) produziu maior volume de urina. 
c) produziu urina com menos ureia. 
d) produziu urina com maior concentração de sais. 
e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. 
 
QUESTÃO 23 – BIOLOGIA 
 
Um importante princípio da biologia, relacionado à 
transmissão de caracteres e à embriogênese humana, foi 
quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. 
Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico 
referente a uma pequena população de células ou DNA 
presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo 
geneticamente distinto. Investigando-se a presença do 
cromossomo Y foi revelado que diversos tecidos de 
mulheres continham células masculinas. A análise do 
histórico médico revelou uma correlação extremamente 
curiosa: apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens 
apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação 
levou à interpretação de que existe uma troca natural entre 
células do feto e maternas durante a gravidez. 
 

MUOTRI, A. Você não é só você: carregamos células maternas na 
maioria de nossos órgãos. Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso 

em: 4 dez. 2012 (adaptado). 
 

O princípio contestado com essa descoberta, relacionado 
ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que: 
 
a) o fenótipo das nossas células pode mudar por influência 

do meio ambiente. 
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b) a dominância genética determina a expressão de alguns 
genes. 

c) as mutações genéticas introduzem variabilidade no 
genoma. 

d) mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. 
e) as nossas células corporais provêm de um único zigoto. 
 
QUESTÃO 24 – BIOLOGIA 
 
Marque a alternativa que NÃO indica uma das causas da 
desertificação: 
 
a) Alterações climáticas. 
b) Desmatamento. 
c) Queimadas. 
d) Utilização de técnicas agropecuárias inadequadas. 
e) Rotação de culturas. 
 
QUESTÃO 25 – BIOLOGIA 
 
No Brasil, 50% das 35.000 mortes ocorridas anualmente 
em acidentes de trânsito são causadas por motoristas 
alcoolizados. O governo decidiu ser mais rigoroso em 
relação às penas aplicadas, aprovando a lei que 
estabelece tolerância zero ao uso do álcool por quem vai 
dirigir (lei seca). Nas células, principalmente nas do 
fígado, as estruturas encarregadas pela degradação do 
álcool ingerido em bebidas alcoólicas é feita pelo: 
 
a) Vacúolo. 
b) Ribossomo. 
c) Complexo de Golgi. 
d) Retículo endoplasmático não granuloso (liso). 
e) Retículo endoplasmático granuloso (rugoso) 
 
QUESTÃO 26 – BIOLOGIA 
 
Atualmente o modelo mais aceito para explicar a 
constituição da membrana celular é o modelo do mosaico 
fluido proposto originalmente por Singer e Nicholson. 
Observe o esquema abaixo de uma membrana segundo esse 
modelo: 

 
Esquema da membrana plasmática de acordo com o modelo de Singer e Nicholson 

 
De acordo com o modelo do mosaico fluido, o que está 
indicado pelo número 1? 
 
a) Fosfolipídios. 
b) Glicídios. 
c) Glicocálix. 

d) Proteínas. 
e) Carboidratos. 
 
QUESTÃO 27 – BIOLOGIA 
 
Observe a figura a seguir: 
 

 
Disponível em  http://jornalnovametropole.com.br/wp/tag/saude-publica/ Acesso 
em 05 de Dezembro de 2017 (Adaptado). 

 
A partir da análise da figura, considere as afirmativas a 
seguir. 
 
I. Os mosquitos do gênero Aedes representam os agentes 
etiológicos da microcefalia, em bebês recém-nascidos, que 
retardam o desenvolvimento neurológico. 
II. Uma medida profilática que pode impedir a expansão 
dessa tríplice epidemia é evitar a proliferação de mosquitos 
transmissores. 
III. Caso a vacina contra a dengue seja liberada, ela tornará 
as pessoas protegidas dessa doença e diminuirá os casos de 
Chikungunya e de Zika. 
IV. A ocupação de áreas que apresentam alta incidência de 
mosquitos do gênero Aedes aumenta a chance de 
transmissão do vírus da febre Chikungunya, do Zika e da 
dengue às populações humanas. 
Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas 
corretas. 
 
a) II e IV. 
b) I, II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 28 – BIOLOGIA 
 
O HPV faz parte do grupo dos caudovírus. As verrugas 
genitais causadas pela infecção do vírus foram 
estudadas desde a Antiguidade, porém o vírus só foi 
descoberto 40 anos atrás. Pode-se afirmar corretamente 
que: 
 
a) A principal forma de se adquirir o HPV é através da 

ingestão de alimentos contaminados. 
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b) O câncer de colo de útero não pode ser causado pelo 
vírus HPV. 

c) O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. 
d) Não há tratamento nem vacina para o HPV. 
e) NDR. 
 
QUESTÃO 29 – BIOLOGIA 
 
Ao observar o sangue, sua aparência é homogênea, 
entretanto, esse tecido apresenta vários componentes. 
Marque a alternativa que indica o componente do sangue 
responsável pela defesa do nosso organismo. 
 
a) Hemácias. 
b) Plaquetas. 
c) Leucócitos. 
d) Eritrócitos. 
e) Plasma. 
 
QUESTÃO 30 – BIOLOGIA 

 
Observe a estrutura do neurônio e marque a alternativa 
correta: 

 
Esquema simplificado de um neurônio 

 
a) A estrutura indicada pelo número 1 é o axônio. 
b) A estrutura indicada por 2 é o corpo celular, local de onde 

partem os dendritos e axônios. 
c) A estrutura 3 é o dendrito, local especializado em receber 

os estímulos nervosos. 
d) A transmissão do impulso nervoso sempre ocorre no 

sentido 3-2-1. 
e) O axônio, estrutura 2, é envolto por uma camada 

denominada bainha de mielina. 
 
QUESTÃO 31 – MATEMÁTICA 
 
Três crianças estavam brincando na biblioteca da escola 
e resolveram fazer pilhas de mesma altura, com livros, 
conforme a figura. A mais organizada fez a pilha A, e as 
outras duas fizeram as pilhas B e C.  

 
Considerando-se que todos os livros têm a mesma área de 
capa e que as pilhas têm a mesma altura, pode-se afirmar 
que: 
 
a) o volume da pilha A é maior do que o volume da pilha C. 
b) os volumes das pilhas B e C são iguais e maiores do que 

o volume da pilha A. 
c) o volume da pilha A é menor do que o volume da pilha B 

que é menor do que o volume da pilha C. 
d) os volumes das três pilhas são iguais. 
e) não existem dados suficientes no problema para decidir 

sobre os volumes e compará-los. 
 
QUESTÃO 32 – MATEMÁTICA 
 
Dois cilindros, um de altura 4 e outro de altura 6, têm 
para perímetro de suas bases 6 e 4 respectivamente. Se 
V1 é o volume do primeiro e V2 o volume do segundo, 
então: 
 
a) V1 = V2                       
b) V1 = 2V2                     
c) V1 = 3V2 

d) 2V1 = 3V2 

e) 2V1 = V2  

 
QUESTÃO 33 – MATEMÁTICA 
 
Um cubo tem área total igual a 72m2. A medida da sua 
diagonal vale: 
 
a) 2√6 �                     
b) 6m                           
c) √6 � 
d) √12 � 
e) 2√24 � 
 
QUESTÃO 34 – MATEMÁTICA 
 
Considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura 
a seguir.  Se RS=100, quanto vale PQ? 
             
a) a)100√3              
b) 50√3            
c) 50 
d) (50√3)/3  
e) 25√3 
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QUESTÃO 35 – MATEMÁTICA 
 
O circuito triangular de uma corrida está esquematizado 
na figura a seguir: 

 
As ruas TP e SQ são paralelas. Partindo de S, cada 
corredor deve percorrer o circuito passando, 
sucessivamente, por R, Q, P, T, retornando, finalmente, 
a S. 
 
Assinale a opção que indica o perímetro do circuito. 
 
a) 4,5 km            
b) 19,5 km          
c) 20,0 km     
d) 22,5 km       
e) 24,0 km 
 
QUESTÃO 36 – MATEMÁTICA 
 
A sombra de uma pessoa que tem 1,80m de altura mede 
60cm. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra 
projetada de um poste mede 2,00m. Se, mais tarde, a 
sombra do poste diminuiu 50cm, a sombra da pessoa 
passou a medir: 
 
a) 30cm 
b) 45cm 
c) 50cm 
d) 80cm 
e) 90cm 
 
QUESTÃO 37 – MATEMÁTICA 
 
A equação da reta perpendicular à reta y = - x + 1 e que 
passa pela intersecção das retas 2x – 3y – 1 = 0 e 3x – y – 
2 = 0 será: 
 
a) 2x + 2y + 7 = 0 
b) 5x – 5y + 1 = 0 
c) 7x – 7y – 4 = 0 
d) 7x + 7y – 6 = 0 
e) – 2x + 2y – 5 = 0 
 
QUESTÃO 38 – MATEMÁTICA 
 
A distância do centro da circunferência, de equação x2 – 
4x + y2 – 8y + 11 = 0, ao ponto (3;4) é igual a: 
 
a) 5 
b) 1 

c) 3 
d) √41 
e) 2 
 
QUESTÃO 39 – MATEMÁTICA 
 
Dada a função f(x) = - 2.x2 + 3.2x , o valor de f(-1) +3.f(2) 
é igual a: 
 
a) 23/2 
b) 5 
c) 5,5 
d) 6 
e) 7,5 
 
QUESTÃO 40 – MATEMÁTICA 
 
Duas empreiteiras farão conjuntamente a construção do 
canal de São Francisco na cidade X. Cada uma 
trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma 
delas pavimentar 2/5 do canal e a outra pavimentar os 
81km restantes, a extensão desse canal corresponde a: 
 
a) a)125 km. 
b) b)135 km. 
c) c)142 km. 
d) d)145 km. 
e) e)160 km 
 
QUESTÃO 41 – GEOGRAFIA 
 
Qual desses países não integra a América do Sul: 
 
a) Equador, Venezuela, Suriname. 
b) Uruguai, Brasil, Peru. 
c) Guiana, Argentina, Paraguai. 
d) Brasil, Chile, Honduras. 
e) Guiana, Equador, Suriname. 
 
QUESTÃO 42 – GEOGRAFIA 
 
O país que possui a maior extensão territorial da 
América do Sul é: 
 
a) Argentina. 
b) Estados Unidos. 
c) Brasil. 
d) Colômbia. 
e) Venezuela. 
 
QUESTÃO 43 – GEOGRAFIA 
 
A respeito do processo de urbanização e industrialização 
nos países subdesenvolvidos e sua relação com a 
preservação do meio ambiente, estão corretas as 
afirmativas a seguir, exceto: 
 
a) A intensificação dos processos de urbanização e a 

consequente industrialização acabaram por gerar 
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desenvolvimento, mas também criou sérios problemas 
ambientais. 

b) Os elevados índices de poluição de grandes centros 
urbanos dos países emergentes têm relação direta com o 
modo como o espaço foi ocupado e como ele é produzido. 

c) A formação e o crescimento das cidades, quando ocorrem 
de modo acelerado – característica da urbanização dos 
países subdesenvolvidos – ocasionam sérios impactos ao 
meio ambiente. 

d) A necessidade de expansão da rede produtiva e o 
desenvolvimento urbano justificam a poluição 
ocasionada pelas empresas, de outra maneira não é 
possível garantir emprego, renda e desenvolvimento 
econômico. 

e) O desenvolvimento urbano e industrial, que prioriza as 
atividades produtivas e o lucro, muitas vezes deixa em 
segundo plano a qualidade de vida da população e a 
preocupação com os recursos naturais. 

 
QUESTÃO 44 – GEOGRAFIA 
 
O mapa é uma forma de registrar elementos (ou 
fenômenos) selecionados na superfície da Terra. A 
identificação dos elementos mapeados é feita por 
símbolos que permitem fazer a leitura do mapa. Esses 
símbolos estão representados na: 
 
a) escala 
b) latitude 
c) legenda 
d) longitude 
e) projeção 
 
QUESTÃO 45 – GEOGRAFIA 
 
O ar é um recurso natural indispensável à manutenção 
da vida no planeta. No entanto, a ação humana tem 
colocado a sua disponibilidade em risco. Assinale a 
atividade humana que não intensifica a poluição do ar. 
 
a) queimadas 
b) emissão de gases industriais 
c) assoreamento 
d) queima de combustíveis fósseis 
e) retirada da cobertura vegetal 
 
QUESTÃO 46 – GEOGRAFIA 
 
Suponha que você seja um consultor e foi contratado 
para assessorar a implantação de uma matriz energética 
em um pequeno país com as seguintes características: 
região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo 
de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de 
combustíveis fósseis. 
 
De acordo com as características desse país, a matriz 
energética de menor impacto e risco ambientais é a 
baseada na energia: 
 

a) dos biocombustíveis, pois tem menos impacto ambiental 
e maior disponibilidade. 

b) solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país 
favoráveis à sua implantação. 

c) nuclear, por ter menos risco ambiental a ser adequada a 
locais com menor extensão territorial, 

d) hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país 
e aos recursos naturais disponíveis. 

e) eólica, pelas características do país e por não gerar gases 
do efeito estufa nem resíduos de operação. 

 
QUESTÃO 47 – GEOGRAFIA 
 
“A partir dos anos 70, impõe-se um movimento de 
descocentração da produção industrial, uma das 
manifestações do desdobramento da divisão territorial 
do trabalho no Brasil. A produção industrial torna-se 
mais complexa, estendendo-se, sobretudo, para novas 
área do Sul e para alguns pontos do Centro-Oeste, do 
Nordeste e do Norte”. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2002 (fragmento). 

 
Um fator geográfico que contribui para o tipo de 
alteração da configuração territorial descrito no texto é: 

 
a) Obsolescência dos portos. 
b) Estatização de empresas. 
c) Eliminação de incentivos fiscais. 
d) Ampliação de políticas protecionistas. 
e) Desenvolvimento dos meios de comunicação. 
 
QUESTÃO 48 – GEOGRAFIA 
 
Observe a figura e responda a questão abaixo: 

 
Admita que os personagens dos quadrinhos estão olhando 
para o leste. Dessa forma, eles estão localizados em uma 
praia situada no litoral da: 
 
a) América do Sul 
b) Ásia das Monções 
c) Europa Setentrional 
d) Austrália Meridional 
e) América do Norte 
 
QUESTÃO 49 – GEOGRAFIA 
 
Leia o texto e responda a questão 
abaixo:
  
“Minha vida é andar 
Por esse país 
Pra ver se um dia 
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Descanso feliz 
Guardando as recordações 
Das terras onde passei 
Andando pelos sertões 
E dos amigos que lá deixei” 
 

GONZAGA, L.; CORDOVIL, H. A vida de viajante, 1953. Disponível em: 
www.recife.pe.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2012 (fragmento). 

 
A letra dessa canção reflete elementos que representam 
a: 
 
a) valorização das características naturais do Sertão 

nordestino. 
b) denúncia da precariedade social provocada pela seca. 
c) experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. 
d) profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras. 
e) discriminação dos nordestinos nos grandes centros 

urbanos. 
 
QUESTÃO 50 – GEOGRAFIA 
 
Leia a previsão de tempo dada por uma rádio local. 
 
O dia hoje em São Paulo foi de temperaturas elevadas e 
com baixa umidade do ar na cidade, mas a previsão é de 
que, amanhã, o tempo mude, podendo a temperatura 
despencar e ocorrerem chuvas. 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respetivamente, a frase a seguir. 
 
A queda da temperatura será ocasionada pela chegada 
de ........., e a chuva prevista para ocorrer é denominada 
.......... 
 
a) massa polar ártica ... orográfica. 
b) massa polar ártica ... convectiva. 
c) massa equatorial atlântica ... orográfica. 
d) frente polar atlântica ... frontal. 
e) frente equatorial continental ... convectiva. 
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