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CIÊNCIAS HUMANAS  
E SUAS TECNOLOGIAS 
 
Questões de 1 a 45 
 
QUESTÃO 01 
Leia com atenção o texto que segue. 
 
“Logo, desde o nascimento, tanto os homens como 
os animais têm o poder de captar as impressões que 
atingem a alma por intermédio do corpo. Porém 
relacioná-las com a essência e considerar a sua 
utilidade, é o que só com tempo, trabalho e estudo 
conseguem os raros a quem é dada semelhante 
faculdade. Naquelas impressões, por conseguinte, 
não é que reside o conhecimento, mas no raciocínio 
a seu respeito; é o único caminho, ao que parece, 
para atingir a essência e a verdade; de outra forma é 
impossível.” 

(PLATÃO. Teeteto. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: 
Universidade Federal do Pará, 1973. p. 80.) 

 
Um dos maiores problemas da filosofia sempre foi o 
de encontrar o caminho que leva o homem ao 
conhecimento verdadeiro, tanto verdades filosóficas 
quanto em todas as outras ciências. O texto de Platão 
traz exatamente esta discussão. De acordo com 
Platão, o conhecimento verdadeiro é possível 
quando os homens 
 
A. buscam a verdade dos seres por meio das 

essências, pois estas têm utilidade prática para 
eles.  

B. buscam a verdade pela razão pura e desprezam 
os sentidos, uma vez que estes podem enganar. 

C. captam as impressões dos seres e as 
transformam em verdades por intermédio da 
alma.  

D. confiam em seus sentidos, pois os dados da 
experiência sempre correspondem à verdade do 
ser. 

E. raciocinam acerca dos dados empíricos e 
alcançam, pela razão, a verdade que está além 
do material. 

 
 

QUESTÃO 02 
"Tomemos, por exemplo, esse pedaço de cera que 
acabo de tirar da colméia; ele não perdeu ainda a 
doçura do mel que continha, retém ainda algo do 
odor das flores (...) sua cor, sua figura, sua grandeza 
são patentes; é duro, é frio, tocamo-lo e, se nele 
batermos, produzirá algum som. (...) Mas eis que, 
enquanto falo é aproximado do fogo: o que nele 
restava de sabor exala-se, o odor se esvai, sua cor 
se modifica, sua figura se altera, sua grandeza 
aumenta, ele torna-se líquido, esquenta-se (...) 
Embora nele batamos, nenhum som produzirá. A 
mesma cera permanece após essa modificação?" 

 DESCARTES, R. Meditação Segunda. Meditações. São Paulo: 
Abril Cultural, 1979, p. 96. Coleção Os Pensadores. 

 
Um dos problemas mais importantes em relação ao 
conhecimento filosófico e, portanto, científico diz 
respeito ao método pelo qual o homem pode alcançar 
o conhecimento verdadeiro sobre o mundo. 
Conhecido como um dos fundadores da 
modernidade, René Descartes se propôs a pensar 
sobre este problema. Segundo sua teoria do 
conhecimento, compreendida a partir do exemplo 
acima, podemos dizer que a cera a qual ele ser refere 
 
A. sofreu alterações quanto à sua aparência, porém 

a ideia geral de cera, ou o conhecimento 
verdadeiro sobre o ser, permanece o mesmo de 
antes de suas modificações. 

B. é um objeto do mundo ou um ser impossível de 
ser conhecido pela razão, o que permite dizer 
que ela só existe na mente enquanto ideias 
nascida da intuição intelectiva. 

C. ao modificar-se deixou de ser a mesma cera, pois 
não manteve as características originais antes de 
ser levada ao fogo, sendo que o conhecimento 
também sofre alterações, pois acompanha as 
suas modificações.  

D. só pode ser conhecida pelo caminho dos 
sentidos, uma vez que aquilo que não pode ser 
experimentado também não pode ser objeto de 
um conhecimento verdadeiro, objetivo último da 
ciência natural.  

E. apesar de sofrer modificações não foi alterada a 
sua essência, o que nos faz concluir que o 
conhecimento científico busca encontrar algo 
que está para além das aparências dos seres, 
bastando para isso o uso das associações de 
ideias.  
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QUESTÃO 03 
“É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas 
da natureza, que o homem é naturalmente um animal 
político, destinado a viver em sociedade, e que 
aquele que, por instinto, e não porque qualquer 
circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma 
cidade, é um ser vil ou superior ao homem [...].”  
(ARISTÓTELES. A política. Trad. de Nestor Silveira Chaves. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 13.) 

 
A filosofia, ao longo da história, se dedicou em 
compreender a vida do homem em sociedade. Este 
é um dos problemas mais sérios que deve ser 
respondido e que ocupou a mente de pensadores da 
qualidade de Platão, Maquiavel, Hobbes, Locke, 
Rousseau dentre outros. 
Segundo a concepção política aristotélica, podemos 
afirmar que vida em sociedade  
 
A. deve ser imposta a todos os homens de forma 

que eles contribuam com vida na polis por 
natureza. 

B. é necessária, uma vez que o homem é mal por 
natureza e as leis devem inibir sua maldade. 

C. não é artificial e por isso o homem vive em 
sociedade a partir da uma determinação inata. 

D. é natural, o que demonstra porque a polis é 
criação humana e não divina ou metafísica. 

E. é circunstancial, pois os homens superiores 
podem prescindir da comunidade.  

 
QUESTÃO 04 
“O que é senso comum? Esta expressão não foi 
inventada pelas pessoas de senso comum. Creio que 
elas nunca se preocuparam em se definir. Um negro, 
em sua pátria de origem, não se definiria como 
‘pessoa de cor’. Evidentemente. Esta expressão foi 
criada para os negros pelos brancos. Da mesma 
forma a expressão ‘senso comum’ foi criada por 
pessoas que se julgam acima do senso comum, 
como uma forma de se diferenciarem das pessoas 
que, segundo seu critério, são intelectualmente 
inferiores. Quando um cientista se refere ao senso 
comum, ele está, obviamente, pensando nas 
pessoas que não passaram por um treinamento 
científico (...) O senso comum e a ciência são 
expressões da mesma necessidade básica, a 
necessidade de compreender o mundo, a fim de viver 
melhor e sobreviver. E para aqueles que teriam a 
tendência de achar que o senso comum é inferior à 
ciência, eu só gostaria de lembrar que, por dezenas 
de milhares de anos, os homens sobreviveram sem 
coisa alguma que se assemelhasse à nossa ciência. 
A ciência, curiosamente, depois de cerca de 4 
séculos, desde que ela surgiu com os seus 
fundadores, está colocando sérias ameaças à nossa 
sobrevivência”  
ALVES, Rubem A. Filosofia da ciência, introdução ao jogo e suas 

regras. São Paulo: Brasiliense, 1994. P. 20. 

 

Aristóteles, em sua obra Metafísica, afirma que o 
homem, por natureza, busca o conhecimento. 
Portanto, conhecer o mundo e tudo o que faz parte 
dele é uma necessidade humana. Este conhecimento 
pode se dar em vários níveis e de várias formas. De 
acordo com o texto acima, de Rubem Alves, 
podemos perceber que o conhecimento do senso 
comum também é uma forma de conhecimento 
legítimo. Pode ser compreendido como um exemplo 
de conhecimento do senso comum  
 
A. “Amar o perdido, deixa confundido este coração. 

Nada pode o olvido, contra o sem sentido, apelo 
do Não. As coisas tangíveis, tornam-se 
insensíveis à palma da mão. Mas as coisas 
findas, muito mais que lindas, essas ficarão.”  

                       Carlos Drummond de Andrade.  
                                   Disponível em 

http://www.memoriaviva.com.br/drummond/poema032.
htm 

B. “Inclina, Senhor, os teus ouvidos, e ouve-me, 
porque estou necessitado e aflito. Guarda a 
minha alma, pois sou santo: ó Deus meu, salva o 
teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de 
mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia”.  

(Salmos 86,1-3) 

C. “O átomo é a menor partícula que ainda 
caracteriza um elemento químico. Ele apresenta 
um núcleo com carga positiva (Z é a quantidade 
de prótons e "E" a carga elementar) que 
apresenta quase toda sua massa (mais que 
99,9%) e Z elétrons determinando o seu 
tamanho”.  

Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo.  

D. “O cheiro de suor nesses dias quentes de verão 
faz qualquer um ficar intrigado sobre a vigência 
do desodorante. Ao invés de usar o desodorante, 
aplique leite de magnésia e deixe secar bem, 
mas se você já tem um desodorante de sua 
preferência, melhore sua ação colocando dentro 
do seu frasco 2 colheres (sopa) de água 
oxigenada 20 volumes.”  

Disponível em 
http://inblogs.com.br/amelias/higieneelimpeza/cheiros-
desagradaveis-conheca-alguns-truques-para-elimina-

los 

E. “Voltemos novamente ao bem que estamos 
procurando e indaguemos o que ele é, pois não 
se afigura igual nas distintas ações e artes; é 
diferente na medicina, na estratégia e em todas 
as demais artes do mesmo modo. Que é, pois, o 
bem de cada uma delas?”  

ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco. Trad. Leonel 
Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril Cultural, 

1979. p. 54-55. 

 
 
 
 
 
  

http://www.memoriaviva.com.br/drummond/poema032.htm
http://www.memoriaviva.com.br/drummond/poema032.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://inblogs.com.br/amelias/higieneelimpeza/cheiros-desagradaveis-conheca-alguns-truques-para-elimina-los
http://inblogs.com.br/amelias/higieneelimpeza/cheiros-desagradaveis-conheca-alguns-truques-para-elimina-los
http://inblogs.com.br/amelias/higieneelimpeza/cheiros-desagradaveis-conheca-alguns-truques-para-elimina-los
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QUESTÃO 05 
“Na história evolucionária, relativamente curta, 
documentada pelos restos fósseis, o homem não 
aperfeiçoou seu equipamento hereditário através de 
modificações corporais perceptíveis em seu 
esqueleto. Não obstante, pôde ajustar-se a um 
número maior de ambientes do que qualquer outra 
criatura, multiplicar-se infinitamente mais depressa 
do que qualquer parente próximo entre os mamíferos 
superiores, e derrotar o urso polar, a lebre, o gavião, 
o tigre, em seus recursos  especiais. Pelo controle do 
fogo e pela habilidade de fazer roupas e casas, o 
homem pode viver, e vive e viceja, desde o Círculo 
Ártico até o Equador. Nos trens e carros que constrói, 
pode superar a mais rápida lebre ou  avestruz. Nos 
aviões, pode subir mais alto que a águia, e, com os 
telescópios, ver mais longe que o gavião. Com armas 
de fogo, pode derrubar animais que nem o tigre ousa 
atacar. Mas fogo, roupas, casas, trens, aviões, 
telescópios e revólveres não são, devemos repetir, 
parte do corpo do homem. Pode colocá-los de lado à 
sua vontade. Eles não são herdados no sentido 
biológico, mas o conhecimento necessário para sua 
produção e uso é parte do nosso legado social, 
resultado de uma tradição acumulada por muitas 
gerações, e transmitida, não pelo sangue, mas 
através da fala e da escrita.” 

CHILDE, V. Gordon. A evolução cultural do homem. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1966. P. 40 e 41. 

 

A antropologia filosófica se dedica em pensar o 
homem e quais são as suas características 
fundamentais, inclusive que o diferencia dos outros 
seres da natureza. Desse modo, podemos afirmar 
que o homem se distingue dos outros seres da 
natureza devido  
 
A. ao seu parentesco com os animais considerados 

superiores, pois suas capacidades são próximas 
e mais eficazes do que a dos seres mais simples 
na escala evolutiva.  

B. ao seu aparato físico melhor e mais 
aperfeiçoado, o que lhe dá capacidades de ação 
mais sofisticadas do que nos outros seres. 

C. aos instrumentos como aviões, telescópios, 
casas, roupas dentre outros que lhes dão 
possibilidade de se adaptarem à natureza de 
maneira mais fácil e eficaz. 

D. a sua capacidade de pensar que lhe possibilita 
adaptar a natureza às suas necessidades, de 
maneira que os instrumentos que produz 
artificialmente demonstram sua capacidade de 
se superar suas precariedade natural. 

E. à sua natureza biológica que traz consigo, de 
maneira inata, a capacidade de fala e escrita que 
são os instrumentos de transformação da 
realidade e conseqüente perpetuação de sua 
espécie.  

 
 

QUESTÃO 06 
“Seja a filosofia o que for, está presente em nosso 
mundo e a ele necessariamente se refere. 
Certo é que ela rompe os quadros do mundo para 
lançar-se ao infinito. Mas retorna ao finito para aí 
encontrar seu fundamento histórico sempre 
original. 
Certo é que tende aos horizontes mais remotos, a 
hori¬zontes situados para além do mundo, a fim de 
ali conseguir, no eterno, a experiência do presente. 
Contudo, nem mesmo a mais profunda meditação 
terá sentido se não se relacionar à existência do 
homem, aqui e agora. 
A filosofia entrevê os critérios últimos, a abóbada 
celeste das possibilidades e procura, à luz do 
aparentemente impossível, a via pela qual o 
homem poderá enobrecer-se em sua existência 
empírica (...)  
O problema crucial é o seguinte: a filosofia aspira à 
verdade total, que o mundo não quer. A filosofia é, 
portanto, perturbadora da paz. 
E a verdade o que será? A filosofia busca a verdade 
nas múltiplas significações do ser-verdadeiro 
segundo os modos do abrangente. Busca, mas não 
possui o significado e substância da verdade única. 
Para nós, a verdade não é estática e definitiva, mas 
movimento incessante, que penetra no infinito. 
No mundo, a verdade está em conflito perpétuo. A 
filosofia leva esse conflito ao extremo, porém o 
despe de violência. Em suas relações com tudo 
quanto existe, o Filósofo vê a verdade revelar-se a 
seus olhos, graças ao intercâmbio com outros 
pensadores e ao processo que o torna transparente 
a si mesmo. 
Quem se dedica à filosofia põe-se à procura do 
homem, escuta o que ele diz, observa o que ele faz 
e se interessa por sua palavra e ação, desejoso de 
partilhar, com seus concidadãos, do destino comum 
da humanidade.” 

JASPERS, Karl. Introdução ao Pensamento Filosófico. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1993. P. 138 - 141. 

 
De modo geral, a filosofia se lança no mundo em 
busca de um conhecimento que seja verdadeiro, 
satisfazendo a necessidade do homem de 
conhecer. Dessa maneira, podemos compreender 
a filosofia como  
A. uma busca incessante pelas certezas 

absolutas sobre o homem e o mundo.  
B. um conhecimento metafísico sobre coisas e 

situações que transcendem a realidade. 
C. um modo de conhecer que está além do 

empírico e que não se confunde o 
conhecimento do normal e corriqueiro. 

D. perturbadora da paz, uma vez que quer retirar 
o homem do normal e óbvio, problematizando 
aquilo que até então é considerado verdade 
irrefutável. 

E. um conflito de ideias que provam, pela 
discordância, a impossibilidade de um 
conhecimento verdadeiro e dogmático.  
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QUESTÃO 07 
Tarzan é um personagem de ficção criado pelo 
escritor  Edgar Rice Burroughs no romance Tarzan of 
the Apes, de 1912. O personagem apareceu em mais 
vinte e quatro livros e em diversos contos avulsos. 
Tarzan é filho de ingleses, porém foi criado por 
macacos “mangani” na África, depois da morte de 
seus pais. Seu verdadeiro nome é John Clayton III, 
Lorde Greystoke. Tarzan é o nome dado a ele pelos 
macacos e significa “Pele Branca”. 
Foram diversos livros e filmes feitos com a 
personagem Tarzan, e em 1999 foi lançado o 
desenho animado realizado pela Disney, onde a 
história inicial de vida dos pais de Tarzan foi um 
pouco alterada. Entretanto no passado e agora no 
presente a personagem Tarzan parece sempre 
conquistar pequenos e adultos mesmo já sendo uma 
história altamente repetitiva. A história abaixo: 
(...) Na primavera de 1888, John Clayton, Lorde 
Greystoke, e sua esposa, Lady Alice, partem no 
navio Fuwalda para a África, em missão oficial. Um 
dia, a tripulação do navio se amotina e o casal acaba 
abandonado numa região selvagem. Um ano após 
dar à luz uma criança, Lady Alice morre enquanto 
dorme e cabe ao pai cuidar do menino, porém é 
trucidado pelos enormes macacos que infestam o 
lugar. A criança, então, é criada por uma macaca. 
Tarzan acredita ser um macaco, e sofre por ser 
diferente dos outros. Finalmente, ele torna-se líder da 
tribo, após matar o chefe anterior, que havia 
assassinado sua mãe adotiva. Com o tempo, acaba 
descobrindo ser um homem ao encontrar um grupo 
de americanos deixados na costa por marujos 
amotinados. Tarzan salva-os e se apaixona por Jane 
Porter, filha de um professor americano. Por 
coincidência, no grupo encontrava-se seu primo, 
William Clayton, que havia herdado o título de Lorde 
Greystoke, e está para se casar com Jane. No final 
do primeiro volume, Tarzan renuncia ao amor de 
Jane e ao título, por acreditar que ambos estariam 
melhor com o primo. Somente no romance seguinte, 
The Returnof Tarzan, de 1913, o casal passa a viver 
junto.” 

Disponível em http://www.portalis.co.pt/historia-de-tarzan/ 
 Acesso em 20 de março de 2011. Adaptado.  

 
A Antropologia filosófica dedica-se a compreender o 
que é o homem e suas especificidades em relação a 
todos os outros seres da natureza. A história de 
Tarzan nos traz informações importantes acerca 
dessa questão. A partir da problemática da 
antropologia filosófica, podemos compreender que a 
história de Tarzan é 
 

A. impossível, uma vez que as ações aprendidas 
por Tarzan não seriam as dos macacos, mas ele 
teria uma inclinação natural à humanização. 

B. possível, pois o homem é capaz de aprender 
qualquer modo de vida diferente do da sua 
espécie, sendo possível inclusive se humanizar 
quando encontrou outros humanos. 

C. impossível, pois o personagem Tarzan nunca 
poderia apresentar qualquer reação humana, 
como a de concluir que Jane estaria melhor 
acompanhada ao lado do primo. 

D. impossível, pois é absurda a hipótese de que um 
bebê sobreviveria sem os pais e sem uma 
educação tipicamente humana. 

E. possível, pois Tarzan seria um exemplo moderno 
de adaptação do homem a qualquer cultura, seja 
esta mais ou menos desenvolvida.  

 
 
QUESTÃO 08 
“Os poemas homéricos têm por fundamento uma 
visão de mundo clara e coerente. Manifestam-na 
quase a cada verso, pois colocam em relação com 
ela tudo quanto cantam de importante – é, antes de 
mais nada, a partir dessa relação que se define seu 
caráter particular. Nós chamamos de religiosa essa 
cosmovisão, embora ela se distancie muito da 
religião de outros povos e tempos. Essa cosmovisão 
da poesia homérica é clara e coerente. Em parte 
alguma ela enuncia fórmulas conceituais à maneira 
de um dogma; antes se exprime vivamente em tudo 
que sucede, em tudo que é dito e pensado. E embora 
no pormenor muitas coisas resultem ambíguas, em 
termos amplos e no essencial, os testemunhos não 
se contradizem. É possível, com rigoroso método, 
reuni-los, ordená-los, fazer lhes o cômputo, e assim 
eles nos dão respostas explícitas às questões sobre 
a vida e a morte, o homem e Deus, a liberdade e o 
destino (...).”  

OTTO. Os deuses da Grécia: a imagem do divino na visão do 
espírito grego.  

1ª Ed., trad. [e prefácio] de Ordep Serra. – São Paulo: Odysseus 
Editora, 2005 - p. 11. 

 

Como nos apresenta o texto acima, os textos 
homéricos têm também como função oferecer ao 
homem uma cosmovisão, ou seja, uma visão clara e 
coerente sobre o mundo. É característica da 
cosmovisão apresentada nos textos homéricos 
 
A. O apelo aos deuses como construtores do 

cosmos 
B. A razão científica como organizadora do cosmos 
C. O empenho filosófico para compreender o que é 

o cosmos 
D. A pretensão de enganar por meio de histórias 

mágicas e imaginárias 
E. A preocupação lógica com o discurso mítico 

acerca da realidade 
 
  

http://www.portalis.co.pt/historia-de-tarzan/
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QUESTÃO 09 
“Na filosofia de Parmênides preludia-se o tema da 
ontologia. A experiência não lhe apresentava em 
nenhuma parte um ser tal como ele o pensava, mas, do 
fato que podia pensá-lo, ele concluía que ele precisava 
existir: uma conclusão que repousa sobre o pressuposto 
de que nós temos um órgão de conhecimento que vai à 
essência das coisas e é independente da experiência. 
Segundo Parmênides, o elemento de nosso 
pensamento não está presente na intuição mas é trazido 
de outra parte, de um mundo extra-sensível ao qual nós 
temos um acesso direto através do pensamento.” 
NIETZSCHE, Friedrich. A filosofia na época trágica dos gregos. Trad. 

Carlos A. R. de Moura.  
In Os pré-socráticos. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 151. Coleção 

Os Pensadores 
 

O texto do filósofo alemão Friedrich Nietzsche trata de 
dos temas mais importantes da filosofia, que é a busca 
pelo conhecimento verdadeiro sobre o mundo, 
pretensão natural que marca a existência do homem no 
mundo. No entanto, tal busca não se faz de maneira 
simples e assistemática, pelo contrário, exige um 
caminho ou método capaz de garantir tal verdade. A 
partir da citação podemos perceber a preferência por um 
conhecimento que se origina na  
 
A. racionalidade pura  
B. na matemática 
C. nos sentidos humanos 
D. na intuição imediata 
E. na realidade sensível 
 
 
 
QUESTÃO 10 
Leia o texto a seguir. 
 
Alexandre não tentou reorganizar a cidade, como 
pretendiam Platão e Aristóteles, mas inaugurou um 
novo modo de governar. Nesse sentido, a sua ação 
contrariou profundamente as orientações que 
recebera de Aristóteles. 

MARTINS, O. S.; MELO, J. J. P. A paideia helenística. Apud 
ROSSI, A. L. D. O. C. (Org.).  

Migrações e imigrações entre saberes, culturas e religiões no 
mundo antigo e medieval. Assis: Unesp, 2009. p. 35. 

 
O fragmento se refere ao governo do imperador 
Alexandre Magno no século IV a.C. A partir da 
análise do texto e considerando o contexto a que se 
refere, destaca-se, como uma das características do 
governo de Alexandre Magno, a  

A. ênfase na política de paz com os impérios 
orientais, por meio de alianças com os persas e 
os egípcios, colocando fim à expansão grega.  

B. afirmação da cultura grega como a forma de 
expressão aceita, estabelecendo o sofismo como 
base para o governo da pólis.  

C. adoção da religião politeísta e antropomórfica, 
composta de vários deuses que se assemelhava 
aos homens, substituindo a adoração ao 
imperador.  

D. valorização da filosofia como fundamento da vida 
cívica, utilizando o estoicismo e o epicurismo 
para justificar a existência da pólis.  

E. retomada do despotismo em que a autoridade do 
governo era inquestionável, sepultando as 
conquistas de direitos que fundamentaram a 
democracia.  

 

QUESTÃO 11 

Nunca, em toda a história da humanidade, a 

democracia, como regime de governo, recebeu 

atenção como nos dias de hoje. Entendida como um 

regime de governo no qual todas as importantes 

decisões políticas estão com o povo, que elege seus 

representantes por meio do voto, tem princípios que 

protegem a liberdade humana e baseia-se no 

governo da maioria, associado aos direitos 

individuais e das minorias.  

 

Atenas, na Grécia antiga, é considerada o berço da 

democracia. Sobre o regime democrático ateniense, 

é correto afirmar: 

A. Era baseado na eleição direta dos 

representantes nas Assembleias Legislativas, 

que se reuniam uma vez por ano na Ágora e 

deliberavam sobre os mais variados assuntos.   

B. Apenas os homens livres e proprietários eram 

considerados cidadãos e participavam 

diretamente das decisões tomadas na Cidade-

Estado.   

C. As mulheres maiores de 21 anos tinham um 

papel fundamental, participando ativamente nas 

decisões tomadas nas assembleias da Cidade-

Estado.   

D. Na verdade, era mais demagógico do que 

democrático, pois negava a representação direta 

dos cidadãos atenienses.   

E. O fato de não existir escravos em Atenas 

proporcionava uma participação quase total da 

população ateniense na vida política da Cidade-

Estado.   
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QUESTÃO 12 

Uma das mais célebres viagens mitológicas narradas 

na Antiguidade é a do herói Odisseu (Ulisses), 

relatada na Odisseia, obra atribuída a Homero. 

Entre as várias situações vividas pelo herói, uma 

delas foi chegar a uma ilha onde habitavam ciclopes, 

monstros gigantes de um olho só. 

 

Sobre esse encontro, leia o texto a seguir. 

 

– Quem são vocês, estrangeiros? De onde vieram? 

São comerciantes ou piratas? – perguntou o 

ciclope. 

– Somos gregos, respondeu Odisseu. Retornamos 

para casa vindos de Troia. Mas tempestades e 

ventos nos desviaram de nossa rota, pois assim 

quis Zeus. 

– Você é um tolo ou vem de muito longe, já que não 

sabe que nós, os ciclopes, não nos preocupamos 

com Zeus nem com outros deuses. 
(VASCONCELLOS, Paulo Sérgio de.Mitos gregos. São Paulo: 

Objetivo, s/d, p. 61. Adaptado) 

 

Refletindo sobre as informações apresentadas, é 

correto afirmar que, na Antiguidade,  

A. os povos gregos valorizavam a razão e não 

acreditavam na existência de seres divinos.  

B. o conceito religioso dos gregos baseava-se na 

interferência dos deuses na vida humana.  

C. as viagens eram ameaçadas pela existência de 

animais pré-históricos como os ciclopes.  

D. os seres humanos ainda não haviam chegado 

completamente à forma dos Homo Sapiens.  

E. a religião e as leis gregas eram baseadas no livro 

Odisseia, que narrava a Guerra de Troia.  

 

QUESTÃO 13 

“A incompreensão do presente nasce fatalmente da 

ignorância do passado. Mas talvez não seja menos 

vão esgotar-se em compreender o passado se nada 

se sabe do presente.”  

Marc Bloch. Apologia da História ou o ofício do 

historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 

65.  

 
Assinale a alternativa que contém a definição de 
história mais coerente com a citação do historiador 
Marc Bloch.  
 

A. A História é a ciência que resgata o passado para 
explicar o presente e fazer previsões sobre o 
futuro.    

B. A História é uma ciência que visa promover o 
entretenimento dos expectadores do presente e 
um conhecimento inútil sobre o passado.    

C. A História é, tal como a literatura, uma narrativa 
sobre o passado determinada pela imaginação 
do historiador.    

D. A História é a ciência que se refugia no passado 
para não compreender as questões relativas ao 
presente.    

E. A História é uma ciência que formula questões 
sobre o passado a partir de inquietações e 
experiências vividas no presente. 

 

QUESTÃO 14 

Os impérios do mundo antigo tinham ampla 

abrangência territorial e estruturas politicamente 

complexas, o que implicava custos crescentes de 

administração. No caso do Império Romano da 

Antiguidade, são exemplos desses custos: 

 

A. as expropriações de terras dos patrícios e a 

geração de empregos para os plebeus. 

B. os investimentos na melhoria dos serviços de 

assistência e da previdência social. 

C. as reduções de impostos, que tinham a 

finalidade de evitar revoltas provinciais e 

rebeliões populares. 

D. os gastos cotidianos das famílias pobres com 

alimentação, moradia, educação e saúde. 

E. as despesas militares, a realização de obras 

públicas e a manutenção de estradas. 
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QUESTÃO 15 

A maior parte das regiões vizinhas [da antiga 

Mesopotâmia] caracteriza-se pela aridez e pela falta 

de água, o que desestimulou o povoamento e fez 

com que fosse ocupada por populações organizadas 

em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já 

a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença: 

embora marcada pela paisagem desértica, possui 

uma planície cortada por dois grandes rios e diversos 

afluentes e córregos. 

(Marcelo Rede. A Mesopotâmia, 2002.) 

 

A partir do texto, é correto afirmar que 

 

A. os povos mesopotâmicos dependiam apenas da 

caça e do extrativismo vegetal para a obtenção 

de alimentos. 

B. a ocupação da planície mesopotâmica e das 

áreas vizinhas a ela, durante a Antiguidade, teve 

caráter sedentário e ininterrupto. 

C. a ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia 

tinha características nômades e os povos 

mesopotâmicos praticavam a agricultura 

irrigada. 

D. a ocupação sedentária das regiões desérticas 

representava uma ameaça militar aos habitantes 

da Mesopotâmia. 

E. os povos mesopotâmicos jamais puderam se 

sedentarizar, devido às dificuldades de 

obtenção de alimentos na região. 

 

QUESTÃO 16  

Durante o século XV, a Europa experimentou o início 

de uma expansão marítima, que é um marco no início 

da europeização do mundo. Entre os motivos que 

levaram os portugueses a buscarem a Expansão 

Marítima, podemos apontar 

 

A. a queda de Constantinopla para o império turco 

otomano, em 1453, levando os países católicos 

a buscarem um novo caminho que os 

conduzissem à Terra Santa. 

B. o crescimento da circulação monetária e a 

consequente estabilização dos preços, na época, 

permitindo o acúmulo de que passou a ser 

investido nas empreitadas marítimas. 

C. o fortalecimento do poder dos monarcas 

europeus, que passaram a governar em caráter 

absolutista e centralizaram todas as decisões do 

Estado em suas mãos. 

D. a consolidação do sistema de manufaturas 

controladas pelas grandes corporações de ofício, 

que passaram a financiar a Expansão Marítima 

em busca de novos mercados consumidores. 

E. a necessidade da expansão comercial, que 

aumentaria os poderes do rei, manteria os 

privilégios da nobreza e elevaria os lucros da 

burguesia, pois o controle comercial do 

Mediterrâneo pertencia aos italianos. 
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QUESTÃO 17  

Que significa o advento do século XVI? [...] Se essa 

passagem de século tem hoje um sentido para nós, 

um sentido que talvez não tinha nos séculos 

anteriores, é porque vemos que aí é que surgem as 

primícias da globalização. E essa globalização é 

mais que um processo de expansão de origem 

ibérica, mesmo se o papel da península foi 

dominante. [...] Em 1500, ainda estamos bem longe 

de uma economia mundial. No limiar do século XVI, 

a globalização corresponde ao fato de setores do 

mundo que se ignoravam ou não se frequentavam 

diretamente serem postos em contato uns com os 

outros.  
(Serge Gruzinski. A passagem do século: 1480-1520, 1999.) 

O texto 

A. relaciona a expansão marítima dos séculos 

XV e XVI com o atual contexto de globalização, 

ressalvando, porém, que são processos históricos 

distintos. 

B. defende a ideia de que a expansão marítima 

dos séculos XV e XVI tenha provocado a 

globalização, pois tal expansão eliminou as fronteiras 

nacionais. 

C. rejeita a ideia de que a expansão marítima 

dos séculos XV e XVI tenha provocado a 

globalização, pois muitos povos do mundo se 

desconheciam. 

D. identifica a expansão marítima dos séculos 

XV e XVI com o atual contexto de globalização, 

destacando, em ambos, a completa 

internacionalização da economia. 

E. compara a expansão marítima dos séculos 

XV e XVI com o atual contexto de globalização, 

demonstrando o papel central, em ambos, dos países 

ibéricos. 

 

 

QUESTÃO 18  

Se o açúcar do Brasil o tem dado a conhecer a todos 

os reinos e províncias da Europa, o tabaco o tem feito 

muito afamado em todos as quatro partes do mundo, 

em as quais hoje tanto se deseja e com tantas 

diligências e por qualquer via se procura. Há pouco 

mais de cem anos que esta folha se começou a 

plantar e beneficiar na Bahia [...] e, desta sorte, uma 

folha antes desprezada e quase desconhecida tem 

dado e dá atualmente grandes cabedais aos 

moradores do Brasil e incríveis emolumentos aos 

Erários dos príncipes.   
André João Antonil. Cultura e opulência do Brasil por suas 

drogas e minas. 

 São Paulo: EDUSP, 2007. Adaptado.  

O texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, 

revela que 

A. o ciclo econômico do tabaco, que foi anterior ao 

do ouro, sucedeu o da cana-de-açúcar.  

B. todo o rendimento do tabaco, a exemplo do que 

ocorria com outros produtos, era direcionado à 

metrópole.  

C. não se pode exagerar quanto à lucratividade 

propiciada pela cana-de-açúcar, já que a do 

tabaco, desde seu início, era maior.  

D. os europeus. naquele ano, já conheciam 

plenamente o potencial econômico de suas 

colônias americanas.  

E. a economia colonial foi marcada pela 

simultaneidade de produtos, cuja lucratividade 

se relacionava com sua inserção em mercados 

internacionais.  

 

QUESTÃO 19  

O Brasil colonial foi organizado como uma empresa 
comercial resultante de uma aliança entre a 
burguesia mercantil, a Coroa e a nobreza. Essa 
aliança refletiu-se numa política de terras que 
incorporou concepções rurais tanto feudais como 
mercantis. 

(Emília Viotti da Costa. Da Monarquia à República, 1987). 

A afirmação de que “O Brasil colonial foi organizado 

como uma empresa comercial resultante de uma 

aliança entre a burguesia mercantil, a Coroa e a 

nobreza” indica que a colonização portuguesa do 

Brasil.  

A. desenvolveu-se de forma semelhante às 

colonizações espanhola e britânica nas 

Américas, ao evitar a exploração sistemática das 

novas terras e privilegiar os esforços de 

ocupação e povoamento. 

B. implicou um conjunto de articulações políticas e 

sociais, que derivavam, entre outros fatores, do 

exercício do domínio político pela metrópole e de 

uma política de concessões de privilégios e 

vantagens comerciais. 

C. alijou, do processo colonizador, os setores 

populares, que foram impedidos de se transferir 

para a colônia e não puderam, por isso, 

aproveitar as novas oportunidades de emprego 

que se abriam. 

D. incorporou as diversas classes sociais existentes 

em Portugal, que mantiveram, nas terras 

coloniais, os mesmos direitos políticos e 

trabalhistas de que desfrutavam na metrópole. 

E. alterou as relações políticas dentro de Portugal, 

pois provocou o aumento da participação dos 

burgueses nos assuntos nacionais e eliminou a 

influência da aristocracia palaciana sobre o rei. 
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QUESTÃO 20  

Relacione as escravidões indígena e de origem africana presentes no Brasil durante os períodos Colonial e 

Imperial, apresentadas na COLUNA A, às características que as identificam, elencadas na COLUNA B. 

 

COLUNA A COLUNA B 

1. Escravidão indígena 

 

 

 

2. Escravidão de origem africana 

(     ) Representava um negócio pouco lucrativo e restrito à 

região colonial. 

(     ) Era um negócio extremamente lucrativo, envolvendo 

três continentes e vários produtos. 

(     ) Era combatida pela Igreja Católica, que fazia questão 

de se responsabilizar por esses escravos e catequizá-

los. 

(     ) Era defendida pela Igreja Católica, como uma forma de 

purgar os pecados desses escravos. 

 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente os parênteses, de cima para baixo.  

A. 1 – 2 – 1 – 2 

B. 2 – 2 – 1 – 2 

C. 2 – 1 – 2 – 1 

D. 2 – 1 – 1 – 2 

E. 1 – 2 – 1 – 1 

 

QUESTÃO 21  

“Os primeiros trinta anos da História do Brasil são conhecidos como período Pré-Colonial. Nesse período, a coroa 

portuguesa iniciou a dominação das terras brasileiras, sem, no entanto, traçar um plano de ocupação efetiva. […] 

A atenção da burguesia metropolitana e do governo português estavam voltados para o comércio com o Oriente, 

que desde a viagem de Vasco da Gama, no final do século XV, havia sido monopolizado pelo Estado português. 

[…] O desinteresse português em relação ao Brasil estava em conformidade com os interesses mercantilistas da 

época, como observou o navegante Américo Vespúcio, após a exploração do litoral brasileiro, pode-se dizer que 

não encontramos nada de proveito”. 
Berutti, 2004. 

Sobre o período retratado no texto, pode-se afirmar que o(a)  

A. desinteresse português pelo Brasil nos primeiros anos de colonização, deu-se em decorrência dos tratados 

comerciais assinados com a Espanha, que tinha prioridade pela exploração de terras situadas a oeste de 

Greenwich.  

B. maior distância marítima era a maior desvantagem brasileira em relação ao comércio com as Índias.  

C. relativo descaso português pelo Brasil, nos primeiros trinta anos de História, explica-se pela aparente 

inexistência de artigos (ou produtos) que atendiam aos interesses daqueles que patrocinavam as expedições.  

D. desinteresse português pode ser melhor explicado pela resistência oferecida pelos indígenas que dificultavam 

o desembarque e o reconhecimento das novas terras.  

E. abertura de um novo mercado na América do Sul, ampliava as possibilidades de lucro da burguesia 

metropolitana portuguesa.  
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QUESTÃO 22 

“Enquanto as caravelas cruzavam os mares 
obedecendo a cálculos precisos, multidões se 
deliciavam, na Corte, com os espetáculos de Gil 
Vicente, onde se abria espaço às práticas cotidianas 
do povo comum, eivadas de magismo e de 
maravilhoso. Os processos quinhentistas da 
Inquisição atestam como era corriqueiro o recurso a 
filtros e poções mágicas, e difundida a crença nos 
poderes extraordinários do Demônio.” 

 Laura de Mello e Souza. Inferno atlântico. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993, p. 21-22 

 O texto caracteriza a época da expansão marítima 
europeia (séculos XVe XVI) e destaca  
A. a vitória definitiva do pensamento racional sobre 

os valores religiosos e obscurantistas que 
caracterizavam a Idade Média.  

B. uma cruzada religiosa contra os infiéis e a 
tentativa cristã de libertar Jerusalém do domínio 
islâmico. 

C. a convivência entre pensamento racionalista e 
diversas formas de crenças no caráter 
maravilhoso do mundo.  

D. um esforço europeu para impor sua hegemonia 
militar, política e comercial sobre a América e o 
litoral atlântico da África.  

E. a ampliação do poder da Igreja, que passava a 
controlar as manifestações artísticas populares e 
perseguia os hereges. 

 
QUESTÃO 23 
“Os escravos são as mãos e os pés do senhor de 
engenho, porque sem eles no Brasil não é possível 
fazer, conservar e aumentar a fazenda, nem ter 
engenho corrente. E ao modo com que se há com 
eles depende de tê-los bons ou maus para o serviço.” 
Antonil. (1711). São Paulo: Editora Nacional, 1967, p. 159 Cultura 

e opulência do Brasil 

O texto, do início do século XVIII, trata da mão de 
obra escravista nos engenhos de açúcar. O autor 
A. inquieta-se com a falta de trabalhadores 

assalariados e com o predomínio do trabalho 
compulsório na lavoura açucareira. 

B. caracteriza o escravo como instrumento de 
produção que precisa ser controlado 
rigorosamente para que não se rebele. 

C. Interessa-se pela possibilidade de expansão das 
plantações de cana e pelo decorrente aumento 
da remessa do açúcar para Portugal.. 

D. revela sua disposição de defender o fim da 
escravidão no Brasil e importar mão de obra 
estrangeira para ter trabalhadores mais 
qualificados. 

E. preocupa-se em destacar a importância do 
trabalho escravo na produção do açúcar e os 
cuidados que se deve ter no seu trato. 

 

QUESTÃO 24 

 “Considerada de modo geral, a formação brasileira 

tem sido, na verdade, (…) um processo de equilíbrio 

de antagonismos. Antagonismos de economia e de 

cultura. A cultura européia e a indígena. A européia e 

a africana. A africana e a indígena. A economia 

agrária e a pastoril. A agrária e a mineira (…). Mas 

predominando sobre todos os antagonismos, o mais 

geral e o mais profundo: o senhor e o escravo. É 

verdade que [esteve] agindo sempre, entre tantos 

antagonismos contundentes, amortecendo-lhes o 

choque ou harmonizando-os, a condição de 

confraternização e de mobilidade social peculiares ao 

Brasil: a miscigenação, a dispersão da herança, a 

fácil e freqüente mudança de profissão e de 

residência, o fácil e freqüente acesso a cargos e a 

elevadas posições políticas e sociais de mestiços e 

de filhos naturais, o cristianismo lírico à portuguesa, 

a tolerância moral, a  hospitalidade a estrangeiros, a 

intercomunicação entre as diferentes zonas do país.” 
(FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: introdução à 

história da sociedade patriarcal no Brasil. 42.  

ed Rio de Janeiro: Editora Record, 2001. p. 125.) 

 A obra Casa Grande & Senzala, publicada em 1933, 

é considerada um marco inaugural nas análises da 

cultura brasileira, ao assumir a tese de que a 

transmissão cultural tem precedência sobre a 

determinação genética. Sobre o ponto de vista do 

autor, criticado por uns e enaltecido por outros, é 

correto afirmar: 

A. A mobilidade social nos três grupos étnicos – 

africanos, indígenas e portugueses – 

desenvolveu ódios que tornaram antagônicas as 

relações sociais. 

B. A hospitalidade dos indígenas em relação aos 

europeus propiciou a conservação do casamento 

monogâmico. 

C. A mestiçagem foi um elemento positivo e 

harmônico, decorreu da reciprocidade cultural 

entre as etnias e suavizou as relações sociais e 

raciais. 

D. A religiosidade indígena e africana impôs-se ao 

catolicismo triste e melancólico do português, 

logrando exerce influência na parte mística, 

devocional e festiva do culto. 

E. A política de colonização portuguesa, 

beneficiada pela técnica e pelas condições 

geográficas, permitiu a integração cultural e 

econômica brasileira. 
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QUESTÃO 25 

Desdobramento da expansão comercial europeia, a 

ocupação de terras na América Portuguesa 

consolidou o sistema colonial, fazendo do 

povoamento um meio de 

A. absorver o excedente demográfico europeu, 

impulsionado pelo crescimento das atividades 

econômicas mercantis. 

B. assegurar a rentabilidade das atividades 

extrativistas em patamar superior ao comércio de 

especiarias no Oriente. 

C. garantir aos colonos a propriedade privada da 

terra, bem como o acesso ao lucro decorrente do 

comércio com os países europeus.  

D. efetivar a posse do extenso território pelos 

portugueses, permitindo a exploração agrícola 

com base na grande propriedade. 

E. permitir ao colono desenvolver a produção de 

artigos manufaturados, impulsionando a 

formação de um mercado interno. 

 

QUESTÃO 26 

Com o intuito de operacionalizar um modelo 
administrativo sediado nas vilas, aplicou-se no Brasil 
a organização municipal portuguesa (...). O principal 
organismo do poder municipal era a Câmara 
Municipal (...) A formação dos membros da câmara – 
quando escolhidos entre os colonos – era feita 
através de eleições, de que participavam como 
eleitores e elegíveis apenas os chamados homens 
bons (...) 

 (Rubim Santos Leão Aquino et alii, Sociedade brasileira: uma 

história através dos movimentos sociais) 

 Eram eleitores e elegíveis  

A. os que possuíam sesmarias doadas diretamente 

pelo rei português e que já estivessem morando 

em alguma capitania do Brasil há, ao menos, 5 

anos ininterruptos. 

B. os proprietários de terras e escravos, e que 

tinham a obrigação da pureza de sangue, ou 

seja, a ausência, por algumas gerações, de 

ascendência judaica, moura ou africana. 

C. aqueles que recebessem, por merecimento, essa 

condição do rei português ou do governador-

geral do Brasil e que fossem portugueses com 

ascendência fidalga.  

D. quaisquer colonos, nascidos dentro do Império 

colonial português, que morassem na mesma 

vila há mais de 10 anos e que professassem o 

catolicismo.  

E. apenas os proprietários portugueses que 

explicitassem fidelidade ao rei de Portugal e que 

tivessem seus investimentos voltados para a 

agroexportação. 

QUESTÃO 27 

Ao contrário da América espanhola, a América 

portuguesa não apresentou, no princípio, abundância 

de metais preciosos. Na falta de riqueza mineral, foi 

o açúcar que, em termos econômicos, tornou viável 

os primeiros passos da colonização.  

Sobre o contexto da produção de açúcar nos 

engenhos coloniais portugueses, no século XVI, 

assinale a alternativa correta. 

 

A. A existência de um solo ideal para o cultivo da 

cana-de-açúcar fez com que as capitanias 

situadas nas atuais regiões Nordeste e Centro-

Oeste do Brasil experimentassem um maior 

desenvolvimento. 

B. A organização da produção açucareira no Brasil 

estava voltada para o atendimento da crescente 

e rentável demanda do mercado europeu, não 

atendida pelos engenhos da colônia portuguesa 

dos Açores. 

C. A autoridade do senhor de engenho se restringia 

aos limites de sua propriedade, estando fora dela 

submetida às leis e normas da Coroa 

portuguesa, defendidas na colônia por um forte 

aparato militar e judiciário. 

D. Os senhores de engenho, em comparação com 

os barões do café, tratavam seus escravos com 

menos violência, pois estes eram tidos como 

mercadorias de alto valor e de difícil reposição. 

E. O alto valor do açúcar no mercado internacional 

promoveu um grande acúmulo de riqueza na 

colônia, que logo superou, em volume, a 

economia da metrópole. 
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QUESTÃO 28 

Analise a tabela. 

Relação crédito/depósito entre as regiões 

brasileiras, 2007 

Região 

Crédito 

concedido  

(bilhões de 

R$) 

Capacitação de 

Depósitos  

(bilhões de R$) 

Concentrada 712.683 618.578 

Nordeste 51.164 73.230 

Centro-Oeste 69.220 78.007 

Amazônia 12.250 15.344 

O volume de recursos concedidos por crédito e 

coletados por depósito em cada região do Brasil 

constitui um importante indicativo das finanças e da 

forma de atuação dos agentes do sistema financeiro 

no território nacional. A partir da análise da tabela e 

considerando regiões “ganhadoras” as regiões em 

que o volume de recursos concedidos por crédito é 

superior ao volume de recursos captados por 

depósito, é correto afirmar que em 2007 prevaleceu 

uma situação de 

A. equilíbrios regionais: o volume de recursos 
captados por depósito em cada região brasileira 
foi inferior ao volume de crédito oferecido, 
portanto, todas as regiões podem ser 
caracterizadas como “perdedoras” de recursos.  

B. desigualdades regionais: as regiões Amazônia, 
Nordeste e Centro-Oeste caracterizam-se como 
“ganhadoras” de recursos, enquanto a região 
Concentrada pode ser caracterizada como 
“perdedora”.  

C. equilíbrios regionais: não existiam diferenças 
significativas entre o volume de recursos 
concedidos e o volume de recursos captados por 
depósito entre as regiões brasileiras, não 
havendo, portanto regiões “ganhadoras” ou 
“perdedoras” de recursos.  

D. desigualdades regionais: apesar de todas as 
regiões se caracterizarem como “ganhadoras” de 
recursos, a região Concentrada possuía um 
montante de recursos muito superior ao total 
detido pelas demais regiões.  

E. desigualdades regionais: a região Concentrada 
caracteriza- se como “ganhadora” de recursos, 
enquanto as demais regiões do país podem ser 
caracterizadas como “perdedoras”.  

 

 

QUESTÃO 29 

 
 

Considerando-se as informações do mapa, afirma-se 

que: 

 

I. O traçado do Arroio Chuí ao ponto mais setentrional 

do país atravessa zonas de dois fusos horários 

práticos diferentes. 

II. Os dados constantes na carta mostram que o 

Brasil é predominantemente austral e totalmente 

ocidental. 

III. A fotocópia ampliada da representação inviabiliza 

o uso da escala empregada na sua elaboração. 

IV. O modelado das coordenadas geográficas revela 

que a projeção cartográfica utilizada é a de 

Peters. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas  

A. I e II.  

B. B.I e III.  

C. II e III.  

D. II e IV.  

E. III e IV.  
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QUESTÃO 30 

Ao se analisar o mundo na era das redes, constata-se que a economia mundial esteve organizada, até por volta 

da década de 1970, sobre o complexo das tecnologias baseadas em recursos como petróleo, eletricidade, 

eletrônica e indústria química. Após essa década, surgiu um novo ciclo de inovações, que veio a ser denominado 

de revolução tecnocientífica.  

 

Observe o esquema abaixo e complete as lacunas numeradas com as expressões que identificam as 

características do meio técnico e do meio técnico-científico-informacional. 

 

 
 

A sequência correta de preenchimento das lacunas, na ordem de 1 a 4, é:  

A. telefonia fixa / redes de transporte / finanças / comércio.  

B. indústria / comércio / redes de comunicação de alta tecnologia / telefonia fixa.  

C. indústria / redes de transporte / finanças / redes de comunicação de alta tecnologia.  

D. telefonia fixa / redes ferroviárias / finanças / redes digitais.  

E. informática / redes de comunicação / empresas / redes de transporte.  
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QUESTÃO 31 

A Balança Comercial corresponde à diferença entre as exportações e as importações de um país. A tabela e o 

gráfico abaixo apresentam os saldos da balança comercial brasileira no período 2003-2012. Sobre o saldo da 

balança comercial brasileira, assinale a alternativa CORRETA. 

 

Balança Comercial – Saldo Anual 

Ano US$ (milhões) 

2003 24.793,90 

2004 33.640,50 

2005 44.702,90 

2006 46.456,60 

2007 40.031,60 

2008 24.835,80 

2009 25.289,80 

2010 20.146,90 

2011 29.792,80 

2012 19.415,50 

 

 
 

Fonte: Banco Central do Brasil  

A. O saldo de 2012 corresponde a 45% do saldo de 2011.   

B. O maior crescimento percentual anual no saldo da balança comercial ocorreu em 2011 (em relação a 

2010).   

C. A redução percentual do saldo da balança comercial entre 2006 (maior saldo) e 2012 (menor saldo) é da 

ordem de 40%.   

D. Em todos os anos correspondentes ao segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010), o saldo da 

balança comercial apresentou crescimento.   

E. O saldo da balança comercial nos dois anos do Governo Dilma (2011-2012) manteve-se acima do saldo 

médio da balança comercial no Governo Lula (2003-2010). 

 

 

QUESTÃO 32 

Um avião parte de São Paulo às 23 horas, horário local, com destino a Madri, e chega ao seu destino às 13h do 

dia seguinte, também horário local. Como o tempo de viagem é de 10 horas e no local de chegada vigora o "horário 

de verão", que adianta o relógio em uma hora, o avião, no seu retorno, partindo às 12 horas de Madri (horário 

local), chegará a São Paulo (horário local) às:  

 

A. 17 horas.  

B. 18 horas.  

C. 19 horas.  

D. 20 horas.  

E. 22 horas.
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QUESTÃO 33 

“A história do homem sobre a Terra é a história de 
uma rotura progressiva entre o homem e o entorno. 
Esse processo se acelera quando, praticamente ao 
mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo 
e inicia a mecanização do Planeta, armando-se de 
novos instrumentos para tentar dominá-lo. A 
natureza artificializada marca uma grande mudança 
na história humana da natureza. Hoje, com a 
tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa 
evolução.” 

SANTOS, Milton.Técnica,espaço,tempo: Globalização e meio 
técnico científico informacional. 
Hucitec. São Paulo,1998. p. 17.  

 
O texto tem como temática aspectos da relação 
homem-natureza em diferentes épocas. A partir do 
mesmo e utilizando seus conhecimentos geográficos, 
assinale a alternativa correta sobre esta relação.  
A. O avanço do meio técnico-científico 

informacional possibilitou uma maior 
preservação da natureza, haja vista que as 
indústrias modernas utilizam tecnologia que 
restringe a poluição ambiental, além do fato de 
que, nas sociedades contemporâneas, há maior 
preocupação com a preservação do meio 
ambiente.  

B. As sociedades contemporâneas têm um grande 
consumo de energia devido ao emprego de 
tecnologias que facilitam a comunicação, 
levando muitos países à maior exploração das 
fontes energéticas com redução dos impactos 
ambientais, principalmente nos rios e florestas, 
graças à utilização de tecnologias modernas na 
apropriação dos recursos naturais renováveis.  

C. A tecnociência tem entre seus princípios básicos 
a utilização intensa da mão de obra humana, o 
estímulo à preservação da natureza e redução da 
ação do homem sobre esta, que ainda se 
apresenta impotente frente às grandes tragédias 
da natureza, a exemplo dos furacões e tsunamis.  

D. Nas sociedades primitivas, cada grupo humano 
construía seu espaço de vida com as técnicas 
que inventava para tirar da natureza os 
elementos indispensáveis à sua sobrevivência; 
organizava a produção, sua vida social e o 
espaço geográfico na medida de suas próprias 
forças e necessidades.  

E. Nos dias atuais, os objetos tecnológicos que nos 
servem são cada vez mais técnicos, criados para 
atender finalidades específicas, facilitando as 
comunicações, mudando as relações sociais, 
interpessoais e com a natureza, graças às 
políticas estatais de diversos países estimulados 
pelas Conferências Mundiais sobre o Meio 
Ambiente, a exemplo da Rio+20.  

 

QUESTÃO 34 

 

(ENEM-2009) Populações inteiras, nas cidades e na 

zona rural, dispõem da parafernália digital global 

como fonte de educação e de formação cultural. Essa 

simultaneidade de cultura e informação eletrônica 

com as formas tradicionais e orais é um desafio que 

necessita ser discutido. A exposição, via mídia 

eletrônica, com estilos e valores culturais de outras 

sociedades, pode inspirar apreço, mas também 

distorções e ressentimentos. Tanto quanto há 

necessidade de uma cultura tradicional de posse da 

educação letrada, também é necessário criar 

estratégias de alfabetização eletrônica, que passam 

a ser o grande canal de informação das culturas 

segmentadas no interior dos grandes centros 

urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de 

educação. BRIGAGÃO, C. E.; RODRIGUES, G.  

A globalização a olho nu: o mundo conectado. São 

Paulo: Moderna, 1998 (adaptado).  

 

Com base no texto e considerando os impactos 

culturais da difusão das tecnologias de informação no 

marco da globalização, depreende-se que 

A. a ampla difusão das tecnologias de informação 

nos centros urbanos e no meio rural suscita o contato 

entre diferentes culturas e, ao mesmo tempo, traz a 

necessidade de reformular as concepções 

tradicionais de educação. 

B. a apropriação, por parte de um grupo social, de 

valores e ideias de outras culturas para benefício 

próprio é fonte de conflitos e ressentimentos.  

C. as mudanças sociais e culturais que acompanham 

o processo de globalização, ao mesmo tempo em 

que refletem a preponderância da cultura urbana, 

tornam obsoletas as formas de educação tradicionais 

próprias do meio rural.  

D. as populações nos grandes centros urbanos e no 

meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias 

de informação basicamente como meio de 

comunicação mútua, e não os veem como fontes de 

educação e cultura.  

E. a intensificação do fluxo de comunicação por 

meios eletrônicos, característica do processo de 

globalização, está dissociada do desenvolvimento 

social e cultural que ocorre no meio rural. 
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QUESTÃO 35 

Analise os mapas a seguir e assinale a alternativa que indique a resolução cartográfica mais adequada para 

representar, com precisão, as distâncias da cidade de São Paulo em relação às várias localidades do mundo. 

 

A. Projeção Azimutal Eqüidistante (Soukup) 

 
B. Projeção Cilíndrica Conforme (Mercator) 

 
C. Projeção por anamorfose (Queiroz) 

D.  
 

 Projeção Equivalente Interrompida (Good) 

 
E. Projeção Cilíndrica Equivalente (Peters) 
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QUESTÃO 36 

O Brasil sediará a Copa do Mundo em 2014 e, na cidade do Rio de Janeiro, serão disputados importantes jogos. 

Um torcedor que decidir permanecer na cidade do Rio de Janeiro visando a assistir aos jogos precisará de uma 

representação cartográfica que lhe permita localizar as principais vias de acesso ao estádio, como ruas e avenidas. 

Para atingir este objetivo, terá à sua disposição os dois tipos de representação cartográfica com escalas diferentes, 

mostrados a seguir: 

 
 

Para que o torcedor possa se locomover na cidade com mais facilidade, o tipo de representação cartográfica que 

melhor o orientará é o apresentado na 

A. Figura 1, porque tem uma escala pequena, expressando uma área maior, com menor número de detalhes.  

B. Figura 1, que possui uma escala grande, representando uma área menor, com maior grau de detalhamento.  

C. Figura 2, que possui uma escala grande, representando uma área maior, com menor grau de detalhamento.  

D. Figura 2, porque tem uma escala pequena, expressando uma área menor, com maior número de detalhes.  

E. Figura 2, porque tem uma escala média, facilitando a identificação dos principais pontos turísticos da cidade 

cartografada. 

 

QUESTÃO 37 

Foi na mesma era, a ________________, que ocorreu o surgimento dos atuais continentes e da espécie humana, 

porém em períodos diferentes. A fragmentação das terras emersas, tais quais nós as conhecemos agora, 

formaram-se no período _______________, há 71 milhões de anos, enquanto os primeiros humanos surgiram 

somente no ______________, há cerca de 1 milhão de anos. 

A alternativa que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do texto é: 

 

A. Cenozoica, Terciário e Quaternário 

B. Paleozoica, Primitivo e Cambriano 

C. Primitiva, Arqueozoico e Secundário 

D. Paleozoica, Terciário e Quaternário 

E. Cenozoica, Permiano, Carbonífero. 
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QUESTÃO 38 

A imagem a seguir é a representação em curva de 

nível de parte da superfície terrestre. 

 
Crédito: http://mundogeo.com/wp-

content/uploads/2000/portugues/infogeo/61/pag43-1.gif 

Acesso em: 04 jun. 2014. 

O relevo representado possui 

A. uma escarpa na sua porção mais oriental. 

B. uma planície na parte central. 

C. um pico na sua porção setentrional. 

D. um planalto no extremo ocidental. 

E. um vale alinhado no sentido Norte-Sul. 

 

QUESTÃO 39 

Os geólogos se importam com sedimentos, 

martelando neles para descobrir o que têm a dizer 

sobre o passado. Com o mesmo espírito eles olham 

para a distribuição de fósseis, traços das geleiras, 

para o nível dos oceanos. Agora, um número destes 

cientistas argumenta que futuros geólogos, 

observando o atual momento da Terra, vão concluir 

que algo muito estranho está acontecendo. Os 

cientistas estão crescentemente usando um novo 

nome para esta nova era: Antropozóico (a idade do 

homem). 
Disponível em: 

http://www.correioprogressista.com.br/cache/16670.  

Acesso em: 16 abril 2014. 

O argumento utilizado para criação dessa nova era 

geológica é que  

A. os últimos grandes eventos geológicos 

caracterizam a mudança de era. 

B. o surgimento da espécie humana se deu 

somente nessa nova era geológica. 

C. o desenvolvimento do homem fez surgir 

fenômenos estranhos e incompreensíveis. 

D. as ações provocadas pelo homem ao 

ambiente modificam vários processos 

naturais.  

E. as medidas preservacionistas dos últimos 

séculos resgataram a velocidade natural 

dos processos. 

 

 

 

QUESTÃO 40 

Os governos de alguns países subdesenvolvidos 

adotaram efetivamente o modelo neoliberal a partir 

dos anos 1990, para se alinhar ao modelo político e 

econômico mundial, expresso pelas ações 

governamentais de atração de capitais estrangeiros, 

viabilizando sua fluidez e contribuindo para o 

consequente sucesso dos investimentos externos.  

De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre 

o neoliberalismo, assinale a alternativa correta.  

A. O maior interesse do neoliberalismo é a 

privatização das estatais, a exemplo da 

Companhia Vale do Rio Doce no Brasil, o que 

propiciou o uso de tecnologias modernas e a 

consolidação da democracia no país.  

B. Com tal modelo houve gradativa 

internacionalização dos países pobres e a 

homogeneização por parte de empresas 

estrangeiras, comumente oriundas de países 

ricos, justificando, desta forma, a redução da 

hierarquia econômica internacional.  

C. Neste modelo, o governo visa à estabilidade 

monetária e inflacionária do país, a partir do 

aumento salarial, para ampliar o consumo da 

classe pobre aos produtos nacionais, 

propiciando o alinhamento desses países ao 

modelo político e econômico mundial.  

D. Tal modelo político e econômico aponta para 

menor participação do Estado na vida econômica 

e social sem, contudo reduzir seu poder de 

intervenção diante das negociações e relações 

diplomáticas internacionais.  

E. Atualmente a interdependência econômica 

mundial vem sendo realizada entre Estados, por 

meio de acordos capitalistas silenciosos, que 

geralmente são desconhecidos por uma parcela 

significativa dos habitantes, os quais passaram a 

conhecê-los por meio do neoliberalismo.  

 

QUESTÃO 41 

Numa situação hipotética, um indivíduo que reside na 

cidade de Manaus (60ºW) pega um voo, em direção 

a Moscou (45ºE), às 6:00h. Supondo-se que o tempo 

de voo entre as duas cidades é de 18 horas, o 

passageiro iria desembarcar no destino final, no 

horário de Greenwich, às:  

 

A. 04:00h.              

B. 24:00h. 

C. 18:00h. 

D. 06:00h. 

E. 07:00h. 

 

http://mundogeo.com/wp-content/uploads/2000/portugues/infogeo/61/pag43-1.gif
http://mundogeo.com/wp-content/uploads/2000/portugues/infogeo/61/pag43-1.gif
http://www.correioprogressista.com.br/cache/16670
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QUESTÃO 42 

O movimento de translação é a órbita que a Terra 

percorre ao redor do Sol. Essa trajetória é realizada 

em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos, a 

uma velocidade média de 29,9 km/s. Devido à 

inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de 

sua órbita, o planeta é iluminado de maneira diferente 

pelo Sol, em determinadas e diferentes épocas do 

ano, o que ocasiona as quatro estações do ano. 

Com relação ao movimento de translação da Terra, é 

correto afirmar que 

 

A. as ocorrências dos solstícios se dão nos 

momentos em que o Sol, a partir da Terra, se 

encontra o mais distante possível do “Equador 

celeste”, para norte ou para o sul. 

B. os momentos em que a Terra está no periélio 

coincidem com o início dos solstícios de inverno 

e de verão. 

C. os momentos em que a Terra está no afélio 

coincidem com o início dos equinócios de 

primavera e do de outono. 

D. a incidência da luz do Sol de maneira igual sobre 

os dois hemisférios, em determinada época do 

ano, caracteriza os solstícios. 

E. a incidência de luz solar de maneira desigual 

sobre os dois hemisférios, em determinada 

época do ano, caracteriza os equinócios. 

 

QUESTÃO 43 

Observe a figura e as afirmações a seguir.  

 
1. A inclinação do eixo da Terra não é uma das 

causas principais do mecanismo das estações do 

ano verificadas nas áreas de latitudes médias.  

2. A situação indicada na figura corresponde à época 

em que o Hemisfério Boreal se encontra no verão.  

3. Na época considerada na figura, o Pólo Sul 

encontra-se na Grande Noite Polar, ocasião em que 

as temperaturas baixam consideravelmente.  

4. Um observador que esteja situado no ponto A verá 

o Sol nascer antes do observador B, que se encontra 

ao Sul do Equador geográfico.  

Estão corretas apenas:  

A. 2 e 3  

B. 1 e 2  

C. 1 e 3  

D. 2, 3 e 4  

E. 3 e 4 

 

Questão 44 

Ao planejar uma viagem de férias utilizando o 

programa GoogleEarth, você anotou as coordenadas 

geográficas de dois locais que gostaria de visitar na 

Ilha do Mel (PR), sendo o primeiro de coordenadas 

25°33'26.28"S (latitude) e 48°18'30.75"O (longitude), 

e o segundo de coordenadas 25°33'46.27"S (latitude) 

e 48°18'10.10"O (longitude). Com base nos valores 

das coordenadas, é correto afirmar que do primeiro 

para o segundo ponto você se deslocou para:  

 

A. leste.  

B. nordeste.  

C. sudeste.  

D. oeste.  

E. noroeste.  
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Questão 45 

Os seguintes mapas mostram diferentes partes do Brasil com diferentes escalas. 

 

 
 

As distâncias medidas nos mapas acima estão em centímetros. No mapa ao centro, entre Natal e Fernando de 

Noronha, a distância é de aproximadamente 2,5 cm e, no mapa à esquerda, a distância entre Brasília e o Rio de 

Janeiro é de aproximadamente 3,0 cm. Em escala real, esses valores devem ser, aproximadamente:  

A. 250 km e 900 km 

B. 250 km e 1800 km 

C. 500 km e 300 km 

D. 500 km e 900 km 

E. 500 km e 600 km  

  



 

21 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
Questões de 46 a 90 
 
QUESTÃO 46 

A água é um recurso natural de extrema importância. 

Presente em macro e microambientes e sob várias 

formas, ela desempenha funções como hidratação, 

regulação da temperatura, condução de vitaminas, 

proteínas, carboidratos e sais minerais etc... Uma 

das características da água é a quantidade presente 

no corpo humano, que varia entre células devido à 

função exercida e idade. Imagine a seguinte 

situação: um experiente professor, com 

aproximadamente 50 anos de idade e 25 de 

profissão, com massa corporal de 85 kg bem 

distribuída nos seus 1,84 cm de altura, acostumado 

a escalar serras durante suas pesquisas de campo, 

segue mais uma vez uma de suas trilhas. Após um 

longo percurso, o professor e seus alunos, com 

idades variando entre 18 e 25 anos, chegam 

exaustos ao local da coleta de dados. 

 

Baseado nas informações, pode-se afirmar, 

corretamente, que  

A. se encontrará quantidade de água igual tanto no 

organismo do professor quanto no dos alunos, 

pois eles bebem água durante o trajeto.  

B. se encontrará quantidade de água igual nos 

organismos do professor e dos alunos, pois cada 

pessoa tem sua capacidade limite de 

transpiração e o professor tem um bom 

condicionamento físico.  

C. se encontrará menos água no organismo dos 

estudantes em relação ao professor, pois sendo 

mais jovens andam mais rápido que o professor, 

e, portanto, transpiram mais e perdem mais 

água.  

D. se encontrará menos água no organismo do 

professor, principalmente nas células 

musculares, em relação aos organismos dos 

estudantes, devido à idade avançada dele e da 

perda por evaporação durante o trajeto.  

E. se encontrará menor quantidade de água no 

organismo dos estudantes em relação ao 

organismo do professor porque suas células 

musculares gastaram mais energia, mesmo 

bebendo água durante o trajeto.  

 

QUESTÃO 47 

A tabela a seguir apresenta a quantidade dos 

minerais cálcio e ferro em alguns alimentos. 

 

Alimento (100g) Cálcio 

(mg) 

Ferro 

(mg) 

Carne de boi magra 

assada 

9 3,20 

Couve manteiga 330 2,20 

Milho verde em 

conserva 

6 0,80 

Pepino cru 10 0,23 

Queijo prato 1023 0,78 

Rosbife 16 4,20 

 
Fonte: FROTA Pessoa, O. Os caminhos da vida - Manual do 

professor.  

Ed. Scipione, 2001, pp.37-9. 

 

Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, os alimentos mais importantes na 

prevenção de anemia e osteoporose.  

A. carne de boi magra assada e couve manteiga.  

B. milho verde em conserva e queijo prato.  

C. queijo prato e couve manteiga.  

D. rosbife e queijo prato.  

E. pepino cru e rosbife.  
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QUESTÃO 48 

O tipo de desenvolvimento embrionário, entre as espécies, depende muito do tipo de ovo que o animal produz e 

das necessidades de vitelo dos embriões, de acordo com o meio em que irão desenvolver-se. 

 

Analisando os tipos de ovos representados na figura, em relação à distribuição e à quantidade de vitelo 

existente, podemos afirmar que  

a) o ovo 1 pertence a animais que retiram alimento diretamente da mãe e a animais possuidores de larvas, as 
quais retiram alimento da natureza.    

b) o ovo 2 origina animais que, ao nascer, não se assemelham ao adulto, passando por várias metamorfoses 
para completar o seu desenvolvimento.    

c) o ovo 3 é dotado de reservas suficientes para a nutrição do embrião e caracteriza os animais cujo 
desenvolvimento ocorre totalmente dentro do ovo.    

d) o ovo 1 e o ovo 3 possuem quantidade e distribuição de vitelo que promovem uma segmentação com divisões 
celulares mais lentas.    

e) a sequência desses tipos de ovos demonstra um caráter evolutivo crescente na escala zoológica.    
   
QUESTÃO 49 

A base para toda atividade física é a contração 
muscular. Sem ela, os movimentos inexistem. 
Observa-se que o íon Ca++ é de fundamental 
importância nas contrações musculares. 

 

Sobre a ação deste íon na contração muscular, a 
regulação de sua quantidade no sangue, os 
hormônios que fazem tal regulação e sua carência, 
assinale a alternativa correta.  

A. A partir da sinapse neuromuscular, o impulso 

nervoso propaga-se pela membrana da fibra 

muscular e daí para o retículo sarcoplasmático, 

fazendo com que o cálcio ali armazenado seja 

liberado. O cálcio, então, migra para a sinapse, 

agindo como neurotransmissor, permitindo que 

um novo impulso no nervo seja conduzido ao 

ventre muscular, originando nova contração. 

Cessadas as contrações musculares, o cálcio é 

reabsorvido pelos rins e integralmente eliminado 

pela urina.  

B. O paratormônio é produzido pelas paratireoides 

e é o responsável por retirar o cálcio dos ossos e 

lançá-lo no sangue quando sua concentração 

está baixa. O excesso deste hormônio pode 

causar fragilidade dos ossos e cálculos renais.  

C. Durante a atividade física, como a contração 

muscular está sendo mais exigida, muito cálcio é 

retirado dos ossos, para que seja utilizado na 

ação da musculatura. Desta forma, o excesso de 

atividade física resulta em enfraquecimento dos 

ossos, pois a calcitonina estará retirando muito 

cálcio de sua reserva, para conduzi-lo à ação 

praticada durante a atividade física.  

D. Quando existe grande quantidade de hormônios 

que regulam a taxa do cálcio no sangue, este íon 

sempre será retirado em excesso. Tanto o 

excesso quanto a falta de cálcio, ofertado para a 

contração muscular, resultará num quadro clínico 

conhecido como tetania, que é o relaxamento de 

todos os músculos do corpo num mesmo 

momento.  

E. O fosfato de cálcio atua diretamente na 

coagulação.  
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QUESTÃO 50 

O esquema a seguir representa um processo de 

regulação endócrina por fatores internos e externos 

ao organismo. 

 

De acordo com o esquema e seus conhecimentos, é 

correto afirmar: 

A. Estímulo e inibição atuam coordenadamente 

opondo-se a grandes variações na concentração 

plasmática de tiroxina em indivíduos normais.  

B. Tiroxina pode atuar como hormônio que contribui 

para resfriar o corpo dos mamíferos.  

C. A redução nos níveis de TSH é sempre indicador 

de hipotireoidismo.  

D. A carência nutricional de iodo pode determinar a 

redução na produção de tiroxina e o aumento da 

capacidade cardíaca.  

E. O aumento da tiroxina por falta de iodo é 

conhecido como bócio endêmico. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 51  

 Observe o esquema do embrião de um cordado, 

em corte transversal, e analise as afirmativas 

seguintes. 

 

I - A letra D representa a endoderme. 

II - Os pulmões originam-se a partir do folheto C.  

III - O folheto indicado por B dá origem ao cérebro. 

IV - O coração forma-se a partir do folheto indicado 

pela letra A. 

V - Alterações no folheto D não podem afetar as 

glândulas do tubo digestivo. 

 

Assinale a alternativa que contém apenas 

afirmativas VERDADEIRAS:  

a) I, II e III.    
b) I, III e IV.    
c) III, IV e V.    
d) II e III.    
e) IV e V.    
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QUESTÃO 52 

 

Leia o trecho, a seguir. 

 

“As mais versáteis são as células-tronco 

embrionárias (TE), isoladas pela primeira vez em 

camundongos há mais de 20 anos. As células TE 

vêm da região de um embrião muito jovem que, no 

desenvolvimento normal, forma as três camadas 

germinativas distintas de um embrião mais maduro 

e, em última análise, todos os diferentes tecidos do 

corpo.” 

 

“Scientific American Brasil”, julho de 2004. 

 

Com as informações contidas nesse texto, 

juntamente com outros conhecimentos que você 

possui sobre o assunto, só é possível afirmar 

CORRETAMENTE que  
a) as células-tronco embrionárias (TE), anteriores 

ao embrioblasto, são totipotentes, isto é, capazes 
de se diferenciarem em qualquer uma das células 
somáticas do indivíduo.    

b) a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de 
pesquisa com células-tronco embrionárias, 
porque a constituição brasileira considera que o 
zigoto já é um novo indivíduo e tem que ser 
protegido.    

c) as três camadas germinativas distintas a que o 
texto se refere são os folhetos embrionários 
epiderme, derme e hipoderme.    

d) entre os tecidos do corpo, o tecido nervoso se 
origina a partir do folheto germinativo ectoderma, 
enquanto o tecido muscular se origina do 
endoderma.    

e) As células tronco possuem baixa capacidade de 

diferenciação. 

QUESTÃO 53 

 

O gráfico anterior representa como um determinado 

tipo de animal reage às variações de temperatura do 

ambiente. Para manifestar essa reação, seu corpo 

lança mão de mecanismos fisiológicos diferenciados 

em locais de clima quente e de clima frio. 

Assinale a opção que apresenta corretamente os 

mecanismos fisiológicos adequados a cada uma das 

situações.  

A. CLIMA QUENTE - contração dos vasos 

sanguíneos superficiais. 

     CLIMA FRIO: eriçamento de pelos e penas.  

B. CLIMA QUENTE - dilatação de vasos 

sanguíneos superficiais.     

      CLIMA FRIO: respiração ofegante.  

C. CLIMA QUENTE: diminuição da circulação 

abaixo da pele.     

      CLIMA FRIO: tremor do corpo.  

D. CLIMA QUENTE: respiração ofegante.     

      CLIMA FRIO: dilatação de vasos sanguíneos    

superficiais.  

E. CLIMA QUENTE: aumento da sudorese.     

      CLIMA FRIO: contração dos vasos sanguíneos 

superficiais.  

 

  



 

25 

 

QUESTÃO 54 

O gráfico ilustra a concentração de duas substâncias 

(I e II) no processo de coagulação sanguínea. 

 

 
 

As substâncias I e II são, respectivamente,  

A. fibrina e fibrinogênio.  

B. protrombina e vitamina K.  

C. protrombina e trombina.  

D. trombina e cálcio.  

E. protrombina e tromboplastina.  

 

QUESTÃO 55 

O gráfico a seguir mostra a variação na pressão 

sanguínea e na velocidade do sangue em diferentes 

vasos do sistema circulatório humano. 

Qual das alternativas correlaciona corretamente as 

regiões I, II e III do gráfico com o tipo de vaso 

sanguíneo? 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 56 

Analise o cladograma de evolução dos Tetrapoda. 

 

 
 

A irradiação adaptativa das aves ocorreu a partir do 

grupo dos  

A. Amniota.  

B. Diapsida.  

C. Archosauria.  

D. Crocodylia.  

E. Lepidosauria. 
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QUESTÃO 57 

A figura a seguir representa uma árvore filogenética, 

referente à classificação dos seres vivos em cinco 

reinos, bem como alguns seres vivos pertencentes a 

cada um desses reinos. 

 

 
 

Pensando nas características de alguns seres 

representados na árvore filogenética, é correto 

afirmar que o reino 

A. Animaliaagrupa os seres vivos unicelulares e 

pluricelulares, organizados em vertebrados e 

invertebrados.  

B. Fungié formado por seres vivos autótrofos, 

como os cogumelos e os bolores.  

C. Protoctistareúne as algas e os protozoários 

exclusivamente pluricelulares.  

D. Monera inclui as bactérias que não têm núcleo e 

nem material genético.  

E. Plantaeagrupa seres vivos pluricelulares, 

clorofilados e eucariontes. 

 

QUESTÃO 58 

A toxoplasmose, parasitose causada pelo 

protozoário Toxoplasma gondiie também conhecida 

como “a doença do gato”, pode ser assintomática ou 

causar lesões na retina que podem evoluir para a 

cegueira, além de graves problemas no miocárdio, 

fígado e músculos. Pode ser adquirida ou transmitida 

congenitamente, o que acarreta abortos ou 

nascimentos de fetos malformados. 

O protozoário parasita causador dessa doença pode 

infectar a maioria dos animais de sangue quente, 

como bois, porcos, carneiros, cabras, gatos e aves. 

Estima-se que a toxoplasmose ocorra em pelo 

menos um terço da população humana mundial, 

principalmente em locais quentes, úmidos, com 

condições sanitárias desfavoráveis, devido ao efeito 

favorecedor dessas condições ambientais na 

maturação dos oocistos (ovos) depositados no solo 

pelos animais contaminados, conforme o ciclo de 

vida do parasita esquematizado a seguir: 

 

 
 

Sobre essa doença um estudante fez as afirmativas 

seguintes: 

 

I. O agente etiológico da toxoplasmose é o gato. 

II. O agente transmissor da toxoplasmose é o 

protozoário Toxoplasma gondii. 

III. A toxoplasmose pode ser evitada não se comendo 

carne malpassada. 

IV. A falta de saneamento favorece a penetração das 

larvas do Toxoplasma através da pele dos 

animais de sangue quente. 

 

É correto o que se afirma apenas em  

A. II.  

B. III.  

C. I, II e III.  

D. I, II e IV.  

E. III e IV. 
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QUESTÃO 59 

Na primeira década deste século, o médico brasileiro 

Carlos Chagas iniciou uma série de estudos que o 

levaram a descrever o ciclo de vida de um importante 

...(I)... pertencente à ...(II)... 'Trypanosoma cruzi', 

agente etiológico do mal de Chagas e que tem como 

transmissor um ...(III)... pertencente ao ...(IV)... 

Triatoma, popularmente conhecido por "barbeiro". 

 

No trecho acima, as lacunas I, II, III e IV devem ser 

substituídas correta e, respectivamente, por:  

A. protozoário, família, inseto e filo.  

B. protozoário, espécie, inseto e gênero.  

C. bacilo, espécie, verme e gênero.  

D. bacilo, família, verme e filo.  

E. vírus, ordem, molusco e gênero.  

 

QUESTÃO 60 

Nos protozoários de água doce, embora a água 

passe continuamente do meio externo para o 

citoplasma, o meio interno tende a permanecer 

constante graças à ação dos vacúolos contráteis. O 

esquema abaixo indica o sentido em que a água se 

move em uma ameba, passando do meio externo 

para o citoplasma e deste para o vacúolo contrátil. 

 

Os processos responsáveis pelos movimentos I e II 

são, respectivamente,  

A. osmose e transporte ativo.  

B. difusão e osmose.  

C. transporte ativo e pinocitose.  

D. pinocitose e fagocitose.  

E. fagocitose e difusão.  

 

QUESTÃO 61  

O estudo do ciclo da água é de suma importância 

para o entendimento da relação entre as quantidades 

de água encontradas nos diferentes estados físicos, 

as quais são fundamentais na determinação das 

condições climáticas de uma região. Além disso, 

auxilia na avaliação de impactos ambientais 

causados no meio ambiente e nos seres vivos que 

dependem da água para sobrevivência determinados 

pela alteração do ciclo e da disponibilidade desse 

meio. O diagrama abaixo demonstra o ciclo da água 

no planeta.  

 

 
(www.iqsc.usp.br/iqsc/.../EDUC-AMB-Ciclos-Biogeoquimicos.pdf 

acesso em 17/11/14) 

 

Dentro desse contexto, a análise do ciclo da água 

referente à determinação das condições climáticas 

de uma região demostra que 

 

A. A quantidade de vapor de água presente na 

atmosfera é variável em regiões climáticas 

distintas, bem como é equivalente às 

quantidades encontradas nos outros estados 

físicos. 

B. A evapotranspiração, processo que aumenta a 

quantidade de vapor na atmosfera, compreende 

a evaporação da água líquida, bem como a 

transpiração dos seres vivos, é, portanto, um 

processo que reduz a energia potencial do 

sitema. 

C. A formação de nuvens é um processo que exige 

energia para que a água gasosa condense e 

precipite na forma de chuva para equilibrar a 

quantidade de água líquida no meio ambiente. 

D. A evapotranspiração é menor que a precipitação 

nos continentes e ilhas, o que possibilita a 

formação de rios e lagos. 

E. A precipitação é menor que a evapotranspiração 

nos oceanos e mares, o que explica a redução 

gradual da água líquida nesses ambientes. 

 

  

http://www.iqsc.usp.br/iqsc/.../EDUC-AMB-Ciclos-Biogeoquimicos.pdf
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QUESTÃO 62 

Combate a emergências químicas será tema de 

seminário na capital 

Evento será realizado nos dias 16 e 17 deste mês 

pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. 
(FONTE: 

http://imirante.globo.com/oestadoma/noticias/2012/08/05/pagina2

26431.asp,  

acesso em 15/09/2012) 

  

Planejar ações estratégicas conjuntas para combater 

emergências químicas no Maranhão é um dos 

principais objetivos do seminário Emergências 

Ambientais Envolvendo Produtos Químicos no 

Estado do Maranhão, promovido pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

(Sema), que será realizado nos dias 16 e 17 deste 

mês, no auditório Setorial do Centro de Ciências 

Sociais (CCSo) da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). 

 

As emergências químicas somente terão suas 

conseqüências minimizadas se o atendimento for 

realizado por especialistas que tenham pleno 

conhecimento das características e propriedades dos 

produtos envolvidos, razão pela qual é de 

fundamental importância a identificação e 

caracterização correta desses produtos. Conhecer o 

produto envolvido na emergência é, portanto, o 

primeiro passo para a solução do problema. 

 

Densidade, solubilidade, temperaturas de fusão e 

ebulição são propriedades específicas das 

substâncias, comumente utilizadas na identificação 

das mesmas. 

 

No quadro está representada a temperatura de fusão 

e de ebulição de algumas substâncias: 

 
Em relação ao estado físico dessas substâncias, é 

CORRETO afirmar que 

 

A. I é sólida a 25 ºC. 

B. II é líquida a 35 ºC. 

C. III é líquida a 50 ºC. 

D. IV é um gás a 100ºC. 

E. O método mais conveniente de identificar a 

substância III é através da temperatura de 

ebulição. 

QUESTÃO 63 

Em regiões desérticas, onde há dificuldade de 

obtenção de água doce, é comum que as pessoas 

improvisem aparelhos para obtenção de água 

potável a partir da água salobra (água que possui 

sabor salgado por causa de uma quantidade 

considerável de sais dissolvidos). 

 
Figura 1 - Aparelho para obtenção de água potável 

 

De acordo com processo que ocorre dentro do 

aparelho para obtenção de água potável, observa-se 

que 

 

A. As transformações ocorridas no aparelho são 

semelhantes as que ocorrem na decantação. 

B. As mudanças de estado físico ocorridas nesse 

processo são ebulição e condensação, 

respectivamente. 

C. As transformações físicas ocorridas dentro do 

aparelho são ebulição e sublimação, 

respectivamente. 

D. As mudanças de estado físico ocorridas 

requerem absorção e liberação de energia, 

respectivamente. 

E. A energia necessária para iniciar o processo de 

obtenção de água potável a partir de água 

salobra é liberada para o ambiente. 

 

  

http://imirante.globo.com/oestadoma/noticias/2012/08/05/pagina226431.asp
http://imirante.globo.com/oestadoma/noticias/2012/08/05/pagina226431.asp
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QUESTÃO 64 

O controle de qualidade é uma exigência da 

sociedade moderna na qual os bens de consumo são 

produzidos em escala industrial. Nesse controle de 

qualidade são determinados parâmetros que 

permitem checar a qualidade de cada produto. O 

álcool combustível é um produto de amplo consumo 

muito adulterado, pois recebe adição de outros 

materiais para aumentar a margem de lucro de quem 

o comercializa. De acordo com a Agência Nacional 

de Petróleo (ANP), o álcool combustível deve ter 

densidade entre 0,805 g/cm3 e 0,811 g/cm3. Em 

algumas bombas de combustível a densidade do 

álcool pode ser verificada por meio de um densímetro 

similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas 

bolas com valores de densidade diferentes e verifica 

quando o álcool está fora da faixa permitida. Na 

imagem, são apresentadas situações distintas para 

três amostras de álcool combustível. 

 
 

A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se 

afirmar que 

A. a densidade da bola escura deve ser igual a 

0,811 g/cm3. 

B. a amostra 1 possui densidade menor do que a 

permitida. 

C. a bola clara tem densidade igual à densidade da 

bola escura. 

D. a amostra que está dentro do padrão 

estabelecido é a de número 2. 

E. o sistema poderia ser feito com uma única bola 

de densidade entre 0,805 g/cm3 e 0,811 g/cm3. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 65 

Foram preparadas seis misturas, sob agitação 

enérgica, de nitrato de potássio e água em 

temperaturas diferentes, conforme indica a figura 

abaixo: 

 

 
 

Com base nas informações fornecidas pelo gráfico 

abaixo: 

 

 
 

 

Podemos afirmar que os recipientes onde temos 

misturas homogêneas são: 

A. I, II, III, IV, V e VI. 

B. I, III e IV, somente. 

C. II, V e VI, somente. 

D. I e III, somente. 

E. II e V, somente. 
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QUESTÃO 66 

Com objetivo de comprovar a Lei de Conservação 
das Massas em uma reação química um estudante 
pesou um béquer de 125,0mL, contendo uma 
solução diluída de ácido clorídrico, HCl(aq), 
juntamente com um vidro de relógio, contendo 
pequena quantidade de carbonato de sódio, 
Na2CO3(s), que, em seguida, foi adicionado à 
solução ácida. Terminada a reação, o béquer com a 
solução e o vidro de relógio vazio foram pesados, 
verificando-se que a massa final, no experimento, foi 
menor que a massa inicial. 
 

Considerando-se a realização desse experimento, o 
estudante concluiu que 
A. a Lei de Lavoisier não é válida para reações 

realizadas em soluções aquosas. 
B. a Lei de Lavoisier só se aplica a sistemas que 

estejam nas condições normais de temperatura e 
de pressão. 

C. a condição para a comprovação da Lei de 
Conservação das Massas é que o sistema em 
estudo esteja fechado. 

D. o excesso de um dos reagentes não foi levado 
em consideração, inviabilizando a comprovação 
da Lei de Lavoisier. 

E. a massa dos produtos de uma reação química só 
é igual à massa dos reagentes quando estes 
estão no mesmo. 

QUESTÃO 67 

 

Teobromina, teofilina e cafeína são alcalóides da 
família das metilxantinas, um dos principais grupos 
constituintes das folhas de chá. A cafeína (1,3,7- 
trimetilxantina) é o mais comum dentre os três, sendo 
encontrada principalmente em chás, cafés, produtos 
de cacau e bebidas à base de cola. Seus efeitos 
fisiológicos na saúde humana incluem estimulação 
do sistema nervoso central, dos músculos cardíacos, 
do sistema respiratório e da secreção de ácido 
gástrico. A teobromina (3,7-dimetilxantina), 
encontrada sobretudo, em produtos de cacau, tem 
ação diurética enquanto a teofilina (1,3-
dimetilxantina), encontrada em algumas variedades 
de chás, tem predominantemente efeito 
broncodilatador (Harkins et al., 1998). 

 (Fonte: Revista Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas Brazilian Journal of Pharmaceutical 

Sciences vol. 38, n. 2, abr./jun., 2002) 
 
As estruturas das três metilxantinas estão 
representadas na figura 1. 
 

 
(Quim. Nova, Vol. 30, No. 2, 304-307, 2007) 

 
As estruturas apresentam características 
semelhantes, mas pode-se diferenciar a metilxantina 
mais comum devido 
 
A. À presença de dois anéis heterocíclicos 

condensados. 
B. Ao número de carbonos secundários. 
C. Ao número de carbonos hibridizados em sp3. 
D. Ao número de heteroátomos. 
E. Ao número de insaturações. 
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QUESTÃO 68  

Cafeína, bebidas alcoólicas, cigarro e até o nervosismo também podem piorar problemas como gastrite e úlcera. Isso 
ocorre porque, em situações de tensão, o sistema nervoso é acionado e estimula a produção de ácido clorídrico no 
estômago. Assim, o suco gástrico fica mais ácido e a agressão é maior. 
(Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/04/excesso-de-acidez-no-estomago-causa-ulceras-e-

gastrite.html- Acesso em 15/11/2015) 
 
Para neutralizar o excesso de ácido clorídrico pode-se utilizar uma solução de bicarbonato de sódio. A reação de 
neutralização pode ser representada por: 

HCl(aq) + NaHCO3(aq) → NaCl(aq) + CO2(g) + H2O(l) 
 
Para neutralizar 36,5 gramas de ácido clorídrico são necessários 84 gramas de bicarbonato de sódio. Suponha que a 
ingestão de certa quantidade de bebida alcoólica tenha produzido um excesso de 50 miligramas do ácido. A massa, em 
gramas, de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar esse excesso é aproximadamente 
 
a) 115 
b) 21,7 
c) 1,15 
d) 0,115 
e) 217 

QUESTÃO 69 

A identificação de substâncias químicas consiste em um dos principais objetivos da química analítica. A análise 
elementar por via seca (teste de chama) trata-se de um teste rápido e de menor custo para identificação de cátions 
metálicos. A análise baseia-se na emissão de um conjunto de radiações (espectro de emissão), observável sobre 
a forma de uma chama colorida, exemplificado na tabela a seguir.  
 
Coloração típica de chamas, devido à presença de alguns cátions em estado 
excitado (Vaitsman e Bittencourt, 1995). 

 

(Disponível em http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc23/a11.pdf  acesso em 08/12/14) 

 

Um técnico recebe para análise quatro amostras de água de diferentes lagos (A, B, C e D) próximos à regiões 
industriais, visando a identificação da possível presença de metais pesados e tóxicos. Ao realizar o teste de chama, 
o técnico observa os seguintes resultados: 

 Amostras A e B: chama azul; 

 Amostra C: chama alaranjada; 

 Amostra D: chama amarela. 
De acordo com os dados da tabela e os resultados obtidos o técnico pode concluir que 
 

a) Não é possível diferenciar a presença de arsênio ou chumbo nas amostras A e B pelo teste de chama, 
uma vez que esses elementos apresentam a mesma configuração eletrônica. 

b) A amostra C aparenta a presença de íons cálcio, que é um metal pesado, pois a água dura possui elevada 
concentração desses íons. 

c) O conjunto de radiações emitidas quando os elétrons transitam de níveis inferiores para níveis superiores 
de energia que dá origem à coloração amarela da amostra D é característica do elemento sódio. 

d) O teste de chama é indicado para essa análise, pois o espectro de emissão é único e característico de 
cada elemento. 

e) As colorações das chamas das amostras C e D são semelhantes, uma vez que os respectivos elementos 
apresentam mesma configuração eletrônica de valência. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/04/excesso-de-acidez-no-estomago-causa-ulceras-e-gastrite.html-%20Acesso%20em%2015/11/2015
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/04/excesso-de-acidez-no-estomago-causa-ulceras-e-gastrite.html-%20Acesso%20em%2015/11/2015
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QUESTÃO 70 

Recentemente, os produtores de laranja do Brasil 

foram surpreendidos com a notícia de que a 

exportação de suco de laranja para os Estados 

Unidos poderia ser suspensa por causa da 

contaminação pelo agrotóxico carbendazim, 

representado a seguir. 

 

 

De acordo com a estrutura, afirma-se que o 
carbendazim possui: 

 
a) fórmula molecular C9H11N3O2 e um carbono 

terciário. 
b) fórmula molecular C9H9N3O2 e sete carbonos 

secundários. 
c) fórmula molecular C9H13N3O2 e três carbonos 

primários. 

d) cinco ligações pi () e vinte e quatro ligações 

sigma (). 

e) duas ligações pi () e dezenove ligações sigma 

(). 
 

Questão 71 

Os modelos atômicos são representações da 

constituição atômica. Com o passar dos anos e 

avanço da ciência, eles são aperfeiçoados, porém 

todos eles, de uma forma contribuíram para as 

características atuais do átomo. 

Observe a figura abaixo: 

 
O fenômeno retratado acima, pode ser explicado pelo 

modelo atômico atual. Entretanto, a sua explicação 

foi uma contribuição feita, pela primeira vez,por  

 

A. Demócrito e Leucipo 

B. Dalton 

C. J. J. Thomson 

D. Rutherford 

E. Bohr 

 

 

QUESTÃO 72 

Considere três átomos cujos símbolos são M, X e Z, 

e que estão nos seus estados fundamentais. Os 

átomos M e Z são isótopos; os átomos X e Z são 

isóbaros e os átomos M e X são isótonos. Sabendo 

que o átomo M tem 23 prótons e número de massa 

45 e que o átomo Z tem 20 nêutrons, então os 

números quânticos do elétron mais energético do 

átomo X são: 

Observação: 

Adote a convenção de que o primeiro elétron a ocupar um 

orbital possui o número quântico de spin igual a 1 2.  

A. n 3; 0; m 2; s 1/ 2    l  

B. n 3; 2; m 0; s 1/ 2    l  

C. n 3; 2; m 2; s 1/ 2     l  

D. n 3; 2; m 2; s 1/ 2    l  

E. n 4; 1; m 0; s 1/ 2    l  

 

  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://sobrefisica.wordpress.com/2011/03/04/3%C2%BA-os-opostos-realmente-se-atraem-por-leticia-guarnieri/&ei=QCLzVLCGKoilgwTAroTIAg&bvm=bv.87269000,d.eXY&psig=AFQjCNHQZJaQibQXI1wVOZXOraqziGdN6g&ust=1425306501706075
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QUESTÃO 73 

Leia o texto a seguir. 

... Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária... 

 MORAIS, V. de. MATOGROSSO, N. 

<http://www.musicasmaq.com.br/rosahiro.htm>  

Capturado em 27/07/2003. 

O trecho do texto citado acima faz referência aos 

aspectos negativos da energia nuclear, que, 

juntamente com outras citações, faz com que 

algumas pessoas se esqueçam dos benefícios que 

podem ser alcançados, depois que o homem 

elucidou a estrutura atômica e dominou em várias 

áreas a tecnologia nuclear. 

Observando os itens a seguir, assinale a alternativa 

que apresenta apenas afirmações corretas sobre a 

estrutura atômica 

I - Orbital é a região do átomo mais provável de se 

encontrar um elétron. 

II - No máximo dois elétrons podem compartilhar um 

mesmo orbital. 

III - Dois elétrons de um mesmo átomo jamais 

apresentarão os quatro números quânticos iguais.  

A. Apenas III está correta.  

B. Apenas I e III estão corretas.  

C. Apenas II está correta.  

D. Todas as afirmativas estão corretas.  

E. Apenas I está correta.  

 

QUESTÃO 74 

O conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à 

medida que determinados fatos experimentais eram 

observados, gerando a necessidade de proposição 

de modelos atômicos com características que os 

explicassem. 

 

Fatos Observados: 

I - Investigações sobre a natureza elétrica da matéria 

e descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos. 

II - Determinação das Leis Ponderais das 

Combinações Químicas. 

III - Análise dos espectros atômicos (emissão de luz 

com cores características para cada elemento). 

IV - Estudos sobre radioatividade e dispersão de 

partículas alfa. 

 

Características do Modelo Atômico: 

1 - Átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis. 

2 - Átomos com núcleo denso e positivo, rodeado 

pelos elétrons negativos. 

3 - Átomos como uma esfera positiva onde estão 

distribuídas, uniformemente, as partículas negativas. 

4 - Átomos com elétrons, movimentando-se ao redor 

do núcleo em trajetórias circulares - denominadas 

níveis - com valor determinado de energia. 

 

A associação correta entre o fato observado e o 

modelo atômico proposto, a partir deste subsídio, é:  

A. I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4.  

B. I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3.  

C. I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2.  

D. I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3.  

E. I - 1; II - 3; III - 4; IV - 2.  
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QUESTÃO 75 

Os modelos atômicos são elaborados no intuito de 

explicar a constituição da matéria e têm evoluído ao 

longo do desenvolvimento da ciência, desde o 

modelo filosófico dos gregos, passando pelos 

modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, até 

o modelo atual. O modelo mais recente caracteriza-

se pela  

A. quantização dos níveis de energia dos elétrons.  

B. indivisibilidade do átomo em partículas menores.  

C. forma esférica de tamanho microscópico.  

D. D.distribuição dos elétrons em órbitas circulares 

em torno do núcleo.  

E. distribuição dos elétrons de maneira uniforme na 

superfície do átomo.  

 

QUESTÃO 76 

Um objeto tem a sua posição (x) em função do tempo 

(t) descrito pela parábola conforme o gráfico. 

 

 
 

Analisando-se esse movimento, o módulo de sua 

velocidade inicial, em m/s, e de sua aceleração, em 

m/s2, são respectivamente iguais a 

A. 10 e 20.  

B. 10 e 30.  

C. 20 e 10.  

D. 20 e 30.  

E. 30 e 10.  

 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

A Mercedes-Benz está lançando no mercado 

(restrito) um carro que custa a bagatela de 2 milhões 

de dólares (ou R$ 3.000.000,00, de acordo com a 

reportagem). Trata-se de um carro que atinge a 

velocidade de 100 km/h em 3,8 segundos, com um 

consumo de 3 quilômetros por litro de gasolina. 

Segundo a reportagem, "na arrancada, o corpo do 

motorista é pressionado para trás com uma força 

espantosa, algo como um peso de 60 quilos 

empurrando o tórax contra o banco. Em 10 

segundos, o ponteiro passa dos 200. É um monstro 

capaz de atingir 320 km/h. Se algum brasileiro 

decidisse adquirir o carro mais caro do mundo, 

pagaria todos os anos, R$ 150.000,00 de IPVA, mais 

R$ 300.000,00 de Seguro". 

REVISTA VEJA (agosto/1999)  

QUESTÃO 77 

Considere que a aceleração do automóvel durante os 

3,8 segundos seja constante. A aceleração do 

Mercedes-Benz, em m/s2, durante os 3,8 segundos, 

foi de, aproximadamente:  

A. 7,3 

B. 5,7 

C. 4,2 

D. 3,1 

E. 2,3 
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

NA HORA DO ACIDENTE, BRASILEIRO REDUZIA 

Eram os instantes finais do segundo bloco do treino 

classificatório para o GP da Hungria. Felipe Massa 

tinha o terceiro melhor tempo, mas decidiu abrir uma 

volta rápida, tentando melhorar, buscando o acerto 

ideal para o Q3, a parte decisiva da sessão, a luta 

pela pole position. Percorria a pequena reta entre as 

curvas 3 e 4 da pista de Hungaroring e começava a 

reduzir de quase 360 km/h para 270 km/h quando 

apagou. Com os pés cravados tanto no freio como no 

acelerador, não virou o volante para a esquerda, 

passou por uma faixa de grama, retornou para a pista 

e percorreu a área de escape até bater de frente na 

barreira de pneus. Atônito, o autódromo assistiu às 

cenas sem entender a falta de reação do piloto. O 

mistério só foi desfeito pelas imagens da câmera 

onboard: uma peça atingiu o flanco esquerdo do 

capacete, fazendo com que o ferrarista perdesse os 

reflexos. 

A mola mede cerca de 10 cm x 5 cm e pesa 

aproximadamente 1 kg, segundo o piloto da Brawn, 

que, antes de saber que ela havia causado o 

acidente, disse que seu carro ficou "inguiável" 

quando a suspensão quebrou.  

Quando a mola atingiu o capacete, considerando a 

velocidade do carro e da própria mola, Felipe Massa 

sentiu como se tivesse caído em sua cabeça um 

objeto de aproximadamente 150 Kg. 

 

Para a questão seguinte, considere as 

aproximações. 

A variação da velocidade no carro de Felipe Massa e 

da mola sempre se deu em um movimento retilíneo 

uniformemente variado. Considere a mola com uma 

massa de 1 kg e que, no momento da colisão, o carro 

de Felipe Massa tinha uma velocidade de 270 km/h e 

a mola com 198 km/h, em sentido contrário. 

Considere ainda que a colisão teve uma duração de 

1 x 10-1s e que levou a mola ao repouso, em relação 

ao carro de Felipe Massa. 

Adaptado de Folha de São Paulo, 26/07/2009.  

 

 

QUESTÃO 78 

Como informado no texto e considerando as 

aproximações feitas, marque a opção cujo gráfico 

melhor representa a velocidade do veículo de Felipe 

Massa em função do tempo.  

 

 

A.  
 

B.  

C.  

D.  
 

E. Nenhuma das opções acima. 

QUESTÃO 79 

Na figura, estão representadas as velocidades em 

função do tempo, desenvolvidas por um atleta, em 

dois treinos A e B, para uma corrida de 100 m rasos.  

 

Com relação aos tempos gastos pelo atleta para 

percorrer os 100 m, podemos afirmar que, 

aproximadamente,  

A. no B levou 0,4 s a menos que no A. 

B. no A levou 0,4 s a menos que no B.  

C. no B levou 1,0 s a menos que no A. 

D. no A levou 1,0 s a menos que no B.  

E. no A e no B levou o mesmo tempo.  
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QUESTÃO 80 

Um carro viaja com velocidade de 90 km/h (ou seja, 

25 m/s) num trecho retilíneo de uma rodovia quando, 

subitamente, o motorista vê um animal parado na sua 

pista. Entre o instante em que o motorista avista o 

animal e aquele em que começa a frear, o carro 

percorre 15 m. Se o motorista frear o carro à taxa 

constante de 5,0 m/s2, mantendo-o em sua trajetória 

retilínea, ele só evitará atingir o animal, que 

permanece imóvel durante todo o tempo, se o tiver 

percebido a uma distância de, no mínimo,  

A. 15 m. 

B. 31,25 m. 

C. 52,5 m. 

D. 77,5 m. 

E. 125 m. 

 

 

QUESTÃO 81 

Considere dois balões de borracha, A e B. O balão B 

tem excesso de cargas negativas; o balão A, ao ser 

aproximado do balão B, é repelido por ele. Por outro 

lado, quando certo objeto metálico isolado é 

aproximado do balão A, este é atraído pelo objeto. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que 

aparecem. 

 

A respeito das cargas elétricas líquidas no balão A e 

no objeto, pode-se concluir que o balão A só pode 

__________ e que o objeto só pode __________. 

  

A. ter excesso de cargas negativas – ter excesso 

de cargas positivas 

B. ter excesso de cargas negativas – ter excesso 

de cargas positivas ou estar eletricamente 

neutro 

C. ter excesso de cargas negativas – estar 

eletricamente neutro 

D. D.estar eletricamente neutro – ter excesso de 

cargas positivas ou estar eletricamente neutro  

E. estar eletricamente neutro – ter excesso de 

cargas positivas  

 

QUESTÃO 82 

Sabemos que eletrostática é a parte da Física 

responsável pelo estudo das cargas elétricas em 

repouso. A história nos conta que grandes cientistas 

como Tales de Mileto conseguiram verificar a 

existência das cargas elétricas.  

 

Analise as afirmações abaixo acerca do assunto.  

I. Um corpo é chamado neutro quando é desprovido 

de cargas elétricas.  

II. A eletrostática é descrita pela conservação de 

cargas elétricas, a qual assegura que em um 

sistema isolado, a soma de todas as cargas 

existentes será sempre constante.  

III. A carga elétrica elementar é a menor quantidade 

de carga encontrada na natureza  

IV. No processo de eletrização por atrito, a 

eletrização não depende da natureza do material.  

É correto apenas o que se afirma em: 

A. I e II 

B. B.III e IV   

C. C.I e IV   

D. D.II e III   

E. II e IV 

QUESTÃO 83 

Três esferas metálicas, M1, M2 e M3, de mesmo 

diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão 

bem afastadas entre si e longe de outros objetos. 

Inicialmente M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, 

e M2 está descarregada. São realizadas duas 

operações, na sequência indicada: 

 

I. A esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas 

fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada 

até retornar à sua posição inicial. 

II. A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas 

fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada 

até retornar à sua posição inicial. 

 

Após essas duas operações, as cargas nas esferas 

serão cerca de 

A. M1 = Q/2; M2 = Q/4; M3 = Q/4 
B. M1 = Q/2; M2 = 3Q/4; M3 = 3Q/4 
C. M1 = 2Q/3; M2 = 2Q/3; M3 = 2Q/3 
D. M1 = 3Q/4; M2 = Q/2; M3 = 3Q/4 
E. M1 = Q; M2 = zero; M3 = Q 
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QUESTÃO 84 

Três cargas elétricas puntiformes idênticas, Q1, Q2 e 

Q3, são mantidas fixas em suas posições sobre uma 

linha reta, conforme indica a figura a seguir.  

 

Sabendo-se que o módulo da força elétrica exercida 

por Q1 sobre Q2 é de 4,0 × 10-5 N, qual é o módulo da 

força elétrica resultante sobre Q2?  

A. 4,0 × 10-5 N. 
B. 8,0 × 10-5 N. 
C. 1,2 × 10-4 N. 
D. D.1,6 × 10-4 N.  
E. 2,0 × 10-4 N. 
 

QUESTÃO 85 

Inicialmente, a força elétrica atuando entre dois 

corpos A e B, separados por uma distância d, é 

repulsiva e vale F. Se retirarmos metade da carga do 

corpo A, qual deve ser a nova separação entre os 

corpos para que a força entre eles permaneça igual 

a F?  

A. d. 
B. d/2.  

C. d/ 2  . 

D. d/ 3  . 

E. d/3.  
 

QUESTÃO 86 

Três cargas + q ocupam três vértices de um 

quadrado. O módulo da força de interação entre as 

cargas situadas em M e N é F1. O módulo da força 

de interação entre as cargas situadas em M e P é F2. 

Qual o valor da razão F2/F1? 

 
A. 1/4  

B. 1/2 

C. 1 

D. 2 

E. 4 

 

QUESTÃO 87 

Uma esfera eletrizada com carga + 3 q é colocada a 

uma distância d de outra esfera eletrizada, do 

mesmo diâmetro, com carga + q. Pondo-se as duas 

esferas em contato e depois afastando-as da 

mesma distância d, a força de repulsão entre elas: 

A. é maior que no primeiro caso. 

B. é menor que no primeiro caso. 

C. é igual à do primeiro caso. 

D. torna-se nula. 

E. transforma-se em força de atração. 
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QUESTÃO 88 

Um automóvel faz metade do seu percurso com 

velocidade média de 40 km/h e a outra metade, com 

a velocidade média de 60 km/h. Assinale a 

velocidade média do veículo em todo o percurso.   

A. 48 km/h   

B. 100 km/h   

C. 36 km/h   

D. 70 km/h 

E. 110 km/h 

 

Questão 89 

Dispõe-se de duas esferas metálicas, iguais e 

inicialmente descarregadas, montadas sobre pés 

isolantes e de um bastão de ebonite, carregado 

negativamente. Os itens de I a IV podem ser 

colocados numa ordem que descreva uma 

experiência em que as esferas sejam carregadas por 

indução. 

 

I. Aproximar o bastão de uma das esferas. 

II. Colocar as esferas em contato. 

III. Separar as esferas. 

IV. Afastar o bastão. 

 

Qual é a opção que ordena de maneira adequada as 

operações?  

A. A.II, I, III, IV  

B. B.II, I, IV, III  

C. C.I, III, IV, II  

D. D.IV, II, III, I  

E. III, II , I , IV 

 

QUESTÃO 90 

Seja F a força de repulsão entre duas partículas de 

mesma carga q, separadas por uma distância r. 

Assim, qual das figuras a seguir MELHOR ilustra as 

forças de repulsão entre duas partículas de cargas 2 

q e 3 q, separadas pela mesma distância r?  

 

 


