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CIÊNCIAS HUMANAS  
E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES de 1 a 45 
 

QUESTÃO 01 

O ser humano, desde sua origem, em sua 

existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, 

recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando 

juízos de fato e de valor por meio dos quais procura 

orientar seu comportamento teórico e prático. 

Entretanto, houve um momento em sua evolução 

histórico-social em que o ser humano começa a 

conferir um caráter filosófico às suas indagações e 

perplexidades, questionando racionalmente suas 

crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-

se afirmar que a filosofia  

 

A. é algo inerente ao ser humano desde sua 

origem e que, por meio da elaboração dos 

sentimentos, das percepções e dos anseios 

humanos, procura consolidar nossas crenças e 

opiniões.    

B. existe desde que existe o ser humano, não 

havendo um local ou uma época específica para 

seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar 

que mesmo a mentalidade mítica é também 

filosófica e exige o trabalho da razão.    

C. inicia sua investigação quando aceitamos os 

dogmas e as certezas cotidianas que nos são 

impostos pela tradição e pela sociedade, 

visando educar o ser humano como cidadão.    

D. surge quando o ser humano começa a exigir 

provas e justificações racionais que validam ou 

invalidam suas crenças, seus valores e suas 

práticas, em detrimento da verdade revelada 

pela codificação mítica.    

E. nasce com o objetivo de levar o homem ao 

conhecimento de como a natureza funciona, 

buscando as relações de causa e efeito que 

regem o cosmos.  

 

QUESTÃO 02 

Heráclito de Éfeso afirmava que “ninguém pode 

banhar-se duas vezes nas mesmas águas de um 

rio”. Para ele, o que mantém o fluxo do movimento é  

A. a identidade do ser.    

B. o simples aparecer de novos seres.    

C. a harmonia que vem da calmaria dos 

elementos.    

D. a estabilidade do ser.    

E. a luta dos contrários, pois “a guerra é pai de 

todos, rei de todos”.    

 

QUESTÃO 03 

“Em Atenas [...] o povo exercia o poder, 

diretamente, na praça pública [...]. Todos os homens 

adultos podiam tomar parte nas decisões. Hoje 

elegemos quem decidirá por nós. A democracia 

antiga é vista, geralmente, como superior à 

moderna. Mas a democracia moderna não é uma 

degradação da antiga: ela traz uma novidade 

importante – os direitos humanos. A questão crucial 

dos direitos humanos é limitar o poder do 

governante. Eles protegem os governados dos 

caprichos e desmandos de quem está em cima, no 

poder.” 
JANINE, Renato. A democracia, São Paulo,Publifolha, 2001,  

p 8-10, texto adaptado. 

 

A superioridade da democracia antiga com relação 

à moderna pode ser atribuída ao (à)  

 

A. poder dado aos homens mais velhos, dotados 

de virtude e sabedoria, para decidirem sobre os 

destinos da cidade.    

B. condução, de forma justa, da vida em sociedade 

e garantia do direito de todos os habitantes da 

cidade de participarem das assembleias.    

C. poder dado aos homens que se destacaram 

como os mais corajosos nas guerras e aos mais 

capazes nas ciências e nas artes, para estes 

tomarem as decisões nas assembleias 

realizadas em praça pública.    

D. fato de o povo eleger seus representantes 

políticos para tomar decisões sobre os destinos 

da cidade e definir os seus direitos, em praça 

pública, de modo a evitar atitudes arbitrárias e 

injustas dos governantes.    

E. participação direta dos cidadãos nas decisões 

de interesse do todo no âmbito do espaço 

público.    
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QUESTÃO 04  

O ser humano, desde sua origem, em sua 

existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, 

recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando 

juízos de fato e de valor por meio dos quais procura 

orientar seu comportamento teórico e prático. 

Entretanto, houve um momento em sua evolução 

histórico-social em que o ser humano começa a 

conferir um caráter filosófico às suas indagações e 

perplexidades, questionando racionalmente suas 

crenças, valores e escolhas. Nesse sentido, pode-

se afirmar que a filosofia  

 

A. é algo inerente ao ser humano desde sua 

origem e que, por meio da elaboração dos 

sentimentos, das percepções e dos anseios 

humanos, procura consolidar nossas crenças e 

opiniões.    

B. existe desde que existe o ser humano, não 

havendo um local ou uma época específica para 

seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar 

que mesmo a mentalidade mítica é também 

filosófica e exige o trabalho da razão.    

C. inicia sua investigação quando aceitamos os 

dogmas e as certezas cotidianas que nos são 

impostos pela tradição e pela sociedade, 

visando educar o ser humano como cidadão.    

D. surge quando o ser humano começa a exigir 

provas e justificações racionais que validam ou 

invalidam suas crenças, seus valores e suas 

práticas, em detrimento da verdade revelada 

pela codificação mítica.    

E. trata-se de um conhecimento da realidade a 

partir da racionalidade, sem contudo abandonar 

a imaginação e ficção como forma de 

explicação do mundo imaterial.   

 

QUESTÃO 05  

O período pré-socrático é o ponto inicial das 

reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem a 

Cosmologia, sendo a determinação da physis 

(princípio eterno e imutável que se encontra na 

origem da natureza e de suas transformações) 

ponto crucial de toda formulação filosófica. Em tal 

contexto, Leucipo e Demócrito afirmam ser a 

realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles 

defendem que os sentidos apenas capturam uma 

realidade superficial, mutável e transitória que 

acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos 

apreendam “as mutações das coisas, no fundo, os 

elementos primordiais que constituem essa 

realidade jamais se alteram.” Assim, a realidade é 

uma coisa e o real outra. 

 

Para Leucipo e Demócrito a physis é composta  

A. pelas quatro raízes: o úmido, o seco, o quente e 

o frio.    

B. pela água.    

C. pelo fogo.    

D. pelo ilimitado.    

E. pelos átomos.    

 

QUESTÃO 06 

No início do século XX, estudiosos esforçaram-se 

em mostrar a continuidade, na Grécia Antiga, entre 

mito e filosofia, opondo-se a teses anteriores, que 

advogavam a descontinuidade entre ambos. 

A continuidade entre mito e filosofia, no entanto, não 

foi entendida univocamente. Alguns estudiosos, 

como Cornford e Jaeger, consideraram que as 

perguntas acerca da origem do mundo e das coisas 

haviam sido respondidas pelos mitos e pela filosofia 

nascente, dado que os primeiros filósofos haviam 

suprimido os aspectos antropomórficos e fantásticos 

dos mitos.  

Ainda no século XX, Vernant, mesmo aceitando 

certa continuidade entre mito e filosofia, criticou 

seus predecessores, ao rejeitar a ideia de que a 

filosofia apenas afirmava, de outra maneira, o 

mesmo que o mito. Assim, a discussão sobre a 

especificidade da filosofia em relação ao mito foi 

retomada. 

 

Considerando o breve histórico acima, concernente 

à relação entre o mito e a filosofia nascente, o mito 

 

A. é a expressão mais acabada da religiosidade 

arcaica, e a filosofia corresponde ao advento da 

razão liberada da religiosidade e negando-a na 

vida social.    

B. é uma narrativa em que a origem do mundo é 

apresentada imaginativamente, e a filosofia 

caracteriza-se como explicação racional que 

retoma questões presentes no mito.    

C. fundamenta-se no rito, é infantil, pré-lógico e 

irracional, e a filosofia, também fundamentada 

no rito, corresponde ao surgimento da razão na 

Grécia Antiga.    

D. descreve nascimentos sucessivos, incluída a 

origem do ser, e a filosofia descreve a origem 

do ser a partir do dilema insuperável entre caos 

e medida.   

E. fundamenta-se fé-confiança do homem naquele 

que tem o dom da vidência, por sua vez a 

filosofia também se baseia na autoridade do 

filósofo.  
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QUESTÃO 07 

Aqueles homens da caverna, acorrentados, cujas 

faces estão voltadas para uma parede de pedra à 

sua frente. Atrás deles está uma fonte de luz que 

não podem ver. Ocupam-se apenas das imagens 

em sombras que essa luz lança sobre a parede e 

buscam estabelecer-lhes inter-relações. Finalmente, 

um deles consegue libertar-se dos grilhões, volta-

se, vê o sol. Cego, tateia e gagueja uma descrição 

do que viu. Os outros dizem que ele delira. 

Gradualmente, porém, ele aprende a ver a luz, e 

então sua tarefa é descer até os homens da 

caverna e levá-los para a luz. Ele é o filósofo; o sol, 

porém, é a verdade da ciência, a única que reflete 

não ilusões e sombras, mas o verdadeiro ser.  
WEBER, M. Essays in Sociology. Oxford University Press, (Org.) 

H.H Gerth e C. W. M., 1946, P. 167  

(Trad. port. Ensaios de Sociologia).  

 

Remetendo ao Mito da caverna, de Platão, Weber 

enfatiza que, para liberta-se da ignorância, o 

homem deve 

A. contentar-se com o normal e encontrar o sentido 

de sua existência no que está posto diante de 

seus olhos. 

B. esperar a libertação por parte daqueles que já 

possuem o conhecimento e que podem ajuda-

lo. 

C. empenhar-se pessoalmente para libertar-se do 

senso comum, representado na imagem do Mito 

da Caverna pelas correntes. 

D. esperar, junto com os demais que também 

estão acorrentados, pela atitude de outros que 

irão liberta-los por meio da filosofia. 

E. ocupar-se do conhecimento preciso e 

inquestionável das imagens refletidas na parede 

da caverna.  

 

QUESTÃO 08 

Mario Quintana, no poema “As coisas”, traduziu o 

sentimento comum dos primeiros filósofos da 

seguinte maneira: “O encanto sobrenatural que há 

nas coisas da Natureza! [...] se nelas algo te dá 

encanto ou medo, não me digas que seja feia ou 

má, é, acaso, singular”. A maioria dos primeiros 

filósofos da antiguidade clássica grega se 

preocupavam com 

 

A. Cosmologia, estudando a origem do Cosmos, 

contrapondo a tradição mitológica das narrativas 

cosmogônicas e teogônicas.    

B. Política, discutindo as formas de organização da 

polis e estabelecendo as regras da democracia.    

C. Ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores 

e da vida virtuosa.    

D. Epistemologia, procurando estabelecer as 

origens e limites do conhecimento verdadeiro.    

E. Ontologia, construindo uma teoria do ser e do 

substrato da realidade.    

 

 

QUESTÃO 09 

 

“Do arco o nome é vida e a obra é morte...” 

 
HERÁCLITO. Sobre a natureza.  

Trad. de José Cavalcante de Souza.  

São Paulo: Nova Cultural, 1989, p. 56. Coleção Os Pensadores. 

 

Este fragmento ilustra bem o pensamento de 

Heráclito, que acreditou ser o mundo um eterno fluir, 

comparado a um rio no qual “entramos e não 

entramos”.  

 

De acordo com o fragmento acima, pode-se afirmar 

que 

 

A. Todas as coisas estão em oposição umas com 

as outras, o que explica o caráter mutável da 

realidade. A unidade do mundo, sua razão 

universal resulta da tensão entre as coisas, daí 

o emprego frequente, por parte de Heráclito, da 

palavra guerra para indicar o conflito como 

fundamento do eterno fluxo. 

B. A harmonia que anima o mundo é aberta aos 

sentidos, sendo possível ser conhecida na 

multiplicidade daquilo que é manifesto, uma vez 

que a realidade nada mais é que o terno fluxo 

da multiplicidade do Logos heraclitídeo. 

C. A unidade dos contrários, a vida e a morte, é 

imóvel, podendo ser melhor representada para 

o entendimento humano por intermédio da 

imagem do fogo, que permanece sempre o 

mesmo, imutável e continuamente inerte, e não 

se oculta aos olhos humanos. 

D. O arco, instrumento de guerra, indica que a 

ideia de eterno fluxo, das transformações que 

compõem o fluxo universal, é o fundamento da 

teoria do caos, pois o fogo se expande sem 

medida, tornado a realidade sem nenhuma 

harmonia ou ordem. 

E. Todos os seres podem ser conhecidos quando 

se alcança a verdade sobre o mundo, 

encontrando consequentemente sua essência, 

que é a mesma para todos os homens e deve 

ser entendida como a ideia perfeita e imutável.  
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QUESTÃO 10 

Leia a entrevista abaixo, concedida por um 

pesquisador, sobre a crise hídrica no sudeste 

brasileiro: 

 Há um certo ar de tristeza, ao mesmo tempo 

de resiliência também. É importante ter clareza que 

esses problemas que estamos vivendo hoje não são 

de modo algum imprevistos. Ao contrário. Há quinze 

anos estávamos dizendo a grave situação hídrica 

que São Paulo enfrentava e enfrenta. E que 

qualquer tipo de anomalia climática que não é nada 

surpreendente em se tratando de um país tropical 

como o Brasil, nós poderíamos enfrentar uma 

situação séria como essa. (...) Hoje estamos numa 

situação muito grave que gera um estado de muita 

atenção e que vai mobilizar de maneira muito séria 

todos que estão envolvidos com a água e 

principalmente o cidadão. 
Fonte: Wagner Ribeiro em O Estado de São Paulo.  

Disponível em: http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/vias-

alterlatinas/fazer-cumprir-o-direito-a-agua-e-o-grande-desafio-diz-

geografo-da-usp/  Acesso: 30/01/2015. 

A conclusão mais adequada que podemos extrair do 

texto é:  

A. A causa principal da crise hídrica é o 

aquecimento global que alterou o clima 

brasileiro e mundial, posição consensual entre 

os pesquisadores em todo o mundo.    

B. Apesar de o Brasil apresentar clima tropical, há 

regiões do país que se encontram dentro do 

polígono das secas, portanto sujeitas à 

escassez, como é o caso do estado 

mencionado na entrevista.    

C. O pesquisador insinua que não podemos atribuir 

a responsabilidade ao clima e sim à gestão 

pública, uma vez que o problema estava 

previsto e anomalias esporádicas são 

esperadas e anunciadas pela ciência.    

D. Segundo o pesquisador, o clima em São Paulo 

é tropical, ou seja úmido, portanto a crise hídrica 

atual é realmente surpreendente e cabe ao 

poder público agir a partir de agora 

encaminhando obras emergenciais para 

amenizar o quadro a que chegamos.    

E. O pesquisador atribui a responsabilidade a dois 

fatores: à anomalia climática que surpreendeu a 

todos e ao cidadão que a partir de agora deve 

alterar seus hábitos consumistas e convencer-

se de que ele é parte integrante da reversão 

desse quadro.    

 

 

 

QUESTÃO 11 

“A brasileira Silvia Novais, [...] passou a sofrer ataques 

racistas de grupos de intolerância pela internet desde que 

venceu o concurso na Europa como a mais bela 

descendente de italianos.” 
(http://surgiu.com.br/noticia/16101/brasileira-eIeita-miss-italia-no-

mundo-e-vitima-de-racismo-em-site-nacionalista.html)  

 

“Durante a Marcha das Vadias, além de chamar a atenção 

da sociedade para a discriminação que a mulher enfrenta 

por causa da roupa, as organizadoras querem trazer para 

o debate a violência sexual.”  
(http://www.diariodepernambuco.com.br/nota.asp?materia=20110

609102217) 

 

“[...] pai e filho estavam abraçados na 38ª Exposição 

Agropecuária Industrial e Comercial (EAPIC), em São 

João da Boa Vista, [...], quando foram abordados por um 

grupo de homens que perguntaram se eles eram 

homossexuais. [...]. O grupo se afastou, voltando em 

seguida para agredir os dois.”  

(http://www.revistaladoa.com.br/website/artigo.asp?cod=1592&id

=1&moe=84&id=18238)  

 

“O norueguês Anders Behring Breivik, 32 anos, está 

sendo acusado de ser o autor dos ataques na Noruega, a 

polícia o classificou como uma ‘fundamentalista cristão’ 

que tinha ‘opiniões hostis ao islã’.”  
(http://noticiasgospelprime.com.br/ataques-oslo-noruega-

fundamentaIista-cristao-islamafobico/) 

Os recortes transcritos acima, embora tratem de 

assuntos diferentes, têm em comum o fato de que  

A. a mulher assumiu novos papéis na sociedade e 

tem ocupado cada vez mais postos destinados 

aos homens, mais ainda precisa lutar contra a 

discriminação e por mais igualdade.     

B. o mundo globalizado necessita de normas 

jurídicas para regulamentar o convívio 

multicultural, visto que os modernos meios de 

comunicação puseram em contato e 

aproximaram as mais diversas culturas.     

C. os conflitos da sociedade contemporânea 

passaram a ser explicados apenas pelas 

questões de gênero, cultura e identidade.     

D. as sociedades do mundo globalizado, por serem 

multiculturais, aboliram o pensamento único e 

adotaram o diálogo entre as diversas culturas, 

visões de mundos e de valores como forma de 

convivência pacifica na chamada “aldeia global”.     

E. a sociedade globalizada vivencia um momento 

de profundas contradições, no qual as 

chamadas “minorias” ganham evidência, 

buscam se fazer presentes e respeitadas, 

entretanto, as intolerâncias, as violências, as 

xenofobias e os fundamentalismos de todos os 

tipos ganham força.    

http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/vias-alterlatinas/fazer-cumprir-o-direito-a-agua-e-o-grande-desafio-diz-geografo-da-usp/
http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/vias-alterlatinas/fazer-cumprir-o-direito-a-agua-e-o-grande-desafio-diz-geografo-da-usp/
http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/vias-alterlatinas/fazer-cumprir-o-direito-a-agua-e-o-grande-desafio-diz-geografo-da-usp/
http://surgiu.com.br/noticia/16101/brasileira-eIeita-miss-italia-no-mundo-e-vitima-de-racismo-em-site-nacionalista.html
http://surgiu.com.br/noticia/16101/brasileira-eIeita-miss-italia-no-mundo-e-vitima-de-racismo-em-site-nacionalista.html
http://www.diariodepernambuco.com.br/nota.asp?materia=20110609102217
http://www.diariodepernambuco.com.br/nota.asp?materia=20110609102217
http://www.revistaladoa.com.br/website/artigo.asp?cod=1592&id=1&moe=84&id=18238
http://www.revistaladoa.com.br/website/artigo.asp?cod=1592&id=1&moe=84&id=18238
http://noticiasgospelprime.com.br/ataques-oslo-noruega-fundamentaIista-cristao-islamafobico/
http://noticiasgospelprime.com.br/ataques-oslo-noruega-fundamentaIista-cristao-islamafobico/
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QUESTÃO 12 

 “Se múltiplas são as formas que o fenômeno do 

fundamentalismo pode assumir, só no caso da 

América do Norte e de Israel ele acaba 

consagrando teologicamente um país e um povo 

bem determinado, e só no caso dos Estados Unidos 

o fundamentalismo garante a assistência divina à 

pretensão de edificar um império mundial.” 
(LOSURDO, Domenico. A linguagem do império. Léxico da 

ideologia estadunidense. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 93). 

 

As reflexões elaboradas por esse professor italiano 

são proveitosas para pensar sobre as relações dos 

Estados Unidos com os demais países e, 

especialmente, para analisar a “guerra contra o 

terror” liderada pelos governos dos EUA nos últimos 

anos. Em relação ao fenômeno do 

fundamentalismo, é correto afirmar: 

 

I. Ele pode referir-se tanto ao Islã quanto ao 

cristianismo (estadunidense) e ao judaísmo. 

II. Pode ser caracterizado pela tendência a 

construir uma identidade imóvel, anulando as 

diferenças e as influências recíprocas entre 

diferentes culturas. 

III. Está muito mais presente no mundo 

muçulmano, onde as populações vivem 

majoritariamente submetidas à vontade político-

religiosa de grupos terroristas. 

 

Sobre as proposições acima, é correto afirmar que  

A. apenas I está correta.    

B. apenas I e II estão corretas.    

C. apenas I e III estão corretas.    

D. apenas II e III estão corretas.    

E. I, II e III estão corretas.    

  

QUESTÃO 13 

A Unesco condenou a destruição da antiga capital 

assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico, 

com a agência da ONU considerando o ato como 

um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de 

demolição em vários sítios arqueológicos em uma 

área reconhecida como um dos berços da 

civilização. 
Unesco e especialistas condenam destruição de cidade assíria 

pelo Estado Islâmico.  

Disponível em: http://oglobo.globo.com. 

 Acesso em: 30 mar. 2015 (adaptado). 

 

 

 

O tipo de atentado descrito no texto tem como 

consequência para as populações de países como o 

Iraque a desestruturação do(a)  

 

A. homogeneidade cultural.    

B. patrimônio histórico.    

C. controle ocidental.    

D. unidade étnica.    

E. religião oficial.    

 

QUESTÃO 14  

Examine estas imagens produzidas no antigo Egito:  

  
 

  
 

 
Apud Ciro Flammarion Santana Cardoso. O Egito antigo.       

São Paulo: Brasiliense, 1982. 

As imagens revelam  

A. o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente 

Próximo, dada a escassez de mão de obra e a 

proibição, no antigo Egito, do trabalho 

compulsório.  

B. a inexistência de qualquer conhecimento 

tecnológico que permitisse o aprimoramento da 

produção de alimentos, o que provocava 

longas temporadas de fome.  

http://oglobo.globo.com/
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C. o prevalecimento da agricultura como única 

atividade econômica, dada a impossibilidade de 

caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo 

antigo Egito.  

D. a dificuldade de acesso à água em todo o 

Egito, o que limitava as atividades de plantio e 

inviabilizava a criação de gado de maior porte.  

E. a importância das atividades agrícolas no 

antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores 

durante grande parte do ano.  

 

QUESTÃO 15   

Em 2015, o noticiário internacional deu grande 

destaque à Grécia, país europeu que vivia uma 

grave crise econômica e convocou a população 

para decidir, via referendo, as medidas que 

deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a 

crise. Parte da imprensa destacou o caráter 

democrático de tal medida e, em muitos textos, 

lembrou que os gregos foram os criadores da 

democracia. 

Assinale a alternativa que indica corretamente quais 

são as principais diferenças entre as concepções de 

democracia na Antiguidade grega e no mundo 

contemporâneo. 

A. Na Antiguidade grega, a democracia surgiu da 

necessidade de administrar países cada vez 

maiores; nas democracias contemporâneas, a 

política ajuda a administrar unidades menores, 

como as cidades. 

B. Na Antiguidade grega, o espaço reservado à 

atividade política eram os templos religiosos ou 

as residências das pessoas mais importantes; 

nas democracias contemporâneas, a atividade 

política se realiza no espaço público. 

C. Na Antiguidade grega, política e religião eram 

esferas sociais separadas; nas democracias 

contemporâneas, a noção de cidadania vincula-

se estreitamente às concepções religiosas. 

D. Nas democracias contemporâneas, a 

participação política é vinculada à renda, com o 

voto censitário; na Grécia Antiga, apenas os 

proprietários de terras, homens e mulheres, 

tinham direito à participação política. 

E. Nas democracias contemporâneas, o direito à 

participação política se estende a todos os 

grupos sociais; na Grécia antiga, apenas os 

homens livres nascidos na pólis eram 

considerados cidadãos. 

 

 

 

 

QUESTÃO 16  

O aparecimento da pólis constitui, na história do 

pensamento grego, um acontecimento decisivo. 

Certamente, no plano intelectual como no domínio 

das instituições, só no fim alcançará todas as suas 

consequências; a pólis conhecerá etapas múltiplas 

e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, 

que se pode situar entre os séculos VIII e VII a.C., 

marca um começo, uma verdadeira invenção; por 

ela, a vida social e as relações entre os homens 

tomam uma forma nova, cuja originalidade será 

plenamente sentida pelos gregos. 
Jean-Pierre Vernant. As origens do pensamento grego.        

Rio de Janeiro: Difel, 1981. Adaptado. 

De acordo com o texto, na Antiguidade, uma das 

transformações provocadas pelo surgimento da 

pólis foi 

A. o declínio da oralidade, pois, em seu território, 

toda estratégia de comunicação era baseada 

na escrita e no uso de imagens. 

B. o isolamento progressivo de seus membros, 

que preferiam o convívio familiar às relações 

travadas nos espaços públicos. 

C. a manutenção de instituições políticas arcaicas, 

que reproduziam, nela, o poder absoluto de 

origem divina do monarca. 

D. a diversidade linguística e religiosa, pois sua 

difusa organização social dificultava a 

construção de identidades culturais. 

E. a constituição de espaços de expressão e 

discussão, que ampliavam a divulgação das 

ações e ideias de seus membros. 

 

QUESTÃO 17  

A cidade tira de seu império uma parte da honra, da 

qual todos vós vos gloriais, e que deveis 

legitimamente apoiar; não vos esquiveis às provas, 

se não renunciais também a buscar as honras; e 

não penseis que se trata apenas, nesta questão, de 

ser escravos em vez de livres: trata-se da perda de 

um império, e do risco ligado ao ódio que aí 

contraístes. 
Péricles apud Pierre Cabanes.  

Introdução à história da Antiguidade, 2009. 

 

O discurso de Péricles, no século V a.C., convoca 

os atenienses para lutar na Guerra do Peloponeso e 

enfatiza 

A. a rejeição à escravidão em Atenas e a defesa 

do trabalho livre como base de toda sociedade 

democrática. 

B. a defesa da democracia, por Atenas, diante das 

ameaças aristocráticas de Roma. 
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C. a rejeição à tirania como forma de governo e a 

celebração da república ateniense. 

D. a defesa do território ateniense, frente à 

investida militar das tropas cartaginesas. 

E. a defesa do poder de Atenas e a sua 

disposição de manter-se à frente de uma 

confederação de cidades. 

 

QUESTÃO 18  

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 19  

A escravidão, com características diferenciadas, 

existiu na Roma Antiga, onde, a partir do século IV 

a.C., houve a 

A. repulsa dos cidadãos romanos a escravos que 

não fossem de cor branca ou de regiões 

diferentes da Europa, uma vez que outras 

raças eram consideradas bárbaras e não 

confiáveis. 

B. ocorrência de grandes revoltas bem sucedidas, 

integradas por escravos fugidos e ex-escravos, 

a exemplo da liderada pelo gladiador 

Espártaco. 

C. concentração de escravos nas colônias, uma 

vez que na capital, após a instituição do Direito 

Romano, passaram a vigorar restrições a essa 

prática. 

D. intensificação dos casos em que um plebeu se 

tornava escravo pelo não pagamento de suas 

dívidas e impostos, apesar deste segmento 

social possuir alguns direitos políticos. 

E. presença crescente de escravos provenientes 

do aprisionamento em guerras de conquista, 

em virtude da expansão territorial. 

 

QUESTÃO 20  

“Não descreverei catástrofes pessoais de alguns 

dias infelizes, mas a destruição de toda a 

humanidade, pois é com horror que meu espírito 

segue o quadro das ruínas da nossa época. Há 

vinte e poucos anos que, entre Constantinopla e os 

Alpes Julianos, o sangue romano vem sendo 

diariamente vertido. A Cítia, Trácia, Macedônia, 

Tessália, Dardânia, Dácia, Épiro, Dalmácia, Panônia 

são devastadas pelos godos, sármatas, quedos, 

alanos (...); deportam e pilham tudo. 

Quantas senhoras, quantas virgens consagradas a 

Deus, quantos homens livres e nobres ficaram na 

mão dessas bestas! Os bispos são capturados, os 

padres assassinados, todo tipo de religioso 

perseguido; as igrejas são demolidas, os cavalos 

pastam junto aos antigos altares de Cristo (…).” 
São Jerônimo, Cartas apud Pedro Paulo Abreu Funari,         

Roma: vida pública e vida privada. 2000 

O excerto, de 396, remete a um contexto da história 

romana marcado pela 

A. combinação da cultura romana com o 

cristianismo, além da desorganização do 

Estado Romano, em meio às invasões 

germânicas e de outros povos. 

B. reorientação radical da economia, porque 

houve o abandono da relação com os 

mercados mediterrâneos e o início de contato 

com o norte da Europa. 

C. expulsão dos povos invasores de origem não 

germânica, seguida da reintrodução dos 

organismos representativos da República 

Romana. 

D. crescente restrição à atuação da Igreja nas 

regiões fronteiriças do Império, porque o 

governo romano acusava os cristãos de aliança 

com os invasores. 

E. retomada do paganismo e o consequente 

retorno da perseguição aos cristãos, 

responsabilizados pela grave crise política do 

Império Romano. 
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QUESTÃO 21  

Segundo o historiador romano Tácito, Augusto 

conquistou os soldados com presentes, o povo com 

pão barato, e todos os homens com os frutos da 

paz. Assim tornou-se progressivamente mais 

poderoso, congregando em si as funções do 

Senado, dos magistrados e das leis. 
In: BARBEIRO, Heródoto. CANTELE, Bruna R. e 

SCHNEEBERGER, Carlos Alberto. História.                   

São Paulo: Scipione, 2004. p. 96 

O texto refere-se ao principado de Augusto, no 

início do Império Romano, em que 

A. a preocupação do príncipe em regulamentar a 

vida dos cidadãos romanos, estabelecendo 

seus direitos e deveres diante do Estado, levou 

à criação da “Pax Romana” e à centralização 

do poder político. 

B. as reformas realizadas pelo príncipe no campo 

judicial, que para reduzir as tensões sociais 

criou a política do “pão e circo”, facilitaram a 

implantação do programa de distribuição de 

terras aos cidadãos romanos. 

C. os poderes foram centralizados nas mãos do 

príncipe, que utilizou a política do “pão e circo” 

e impôs a “Pax Romana” para manter a ordem 

social e assegurar a dominação dos territórios 

conquistados. 

D. a decisão do príncipe em fixar os camponeses 

à terra contribuiu para a “Pax Romana”, uma 

vez que facilitou a implantação da política do 

“pão e circo” e da criação do modo escravista 

de produção. 

E. os princípios do cristianismo passaram a se 

chocar com os valores romanos e a ameaçar o 

poder político do príncipe, a “Pax Romana” e a 

expansão das conquistas romanas no 

Mediterrâneo. 

 

QUESTÃO 22 

O mundo dos fatos geográficos inclui não somete o 

clima, as propriedades agrícolas, os povoamentos e 

as nações-estados, mas também os sentimentos, os 

conceitos e as teorias geográficas. 
TUAN, Y. Geografia Humanista. In: CHRISTOFOLETTI, A. 

Perspectivas da geografia. São Paulo, DIFEL, 1985. 

 

O texto apresenta uma perspectiva da análise das 

mudanças espaciais a partir de outros fatores que 

não apenas os físicos e sociais onde 

 

A. a análise de espaço geográfico compreende os 

aspectos físicos, sociais e simbólicos que 

incidem sobre a produção das paisagens 

humanas. 

B. os aspectos físicos da paisagem, como o clima, 

revelam a dinâmica dos fatos geográficos 

compreendidos por uma pluralidade conceitual. 

C. a dimensão simbólica do espaço, apreendida 

pelos sentimentos, constitui uma nova 

percepção espacial no instante em que revelam 

as propriedades das paisagens. 

D. para se apreender o espaço geográfico em sua 

totalidade é necessário identificar os aspectos 

físicos da paisagem expressos no clima, 

povoamento e uso do solo. 

E. o mundo dos fatos geográficos constitui-se de 

elementos simbólicos apreendidos pelas teorias 

e conceitos geográficos que revelam a 

complexidade da dimensão espacial. 

 

QUESTÃO 23 

 
As novas tecnologias foram massificadas, 

alcançando e impactando de diferentes formas os 

lugares. A ironia proposta pela charge indica que o 

acesso à tecnologia está 

 

A. vinculado a mudanças na paisagem. 

B. garantido de forma equitativa aos cidadãos. 

C. priorizado para resolver as desigualdades. 

D. relacionado a uma ação redentora na vida 

social. 

E. dissociado de revoluções na realidade 

socioespacial. 
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QUESTÃO 24 

A sustentabilidade é o maior desafio global. Por isso 

o desenvolvimento de um país, por mais exemplar 

que venha a ser, só poderá ser realmente 

sustentável quando a pegada ecológica mundial 

deixar de ultrapassar a capacidade de regeneração 

da biosfera. Não é diferente em termos setoriais. O 

setor agropecuário só será sustentável se também o 

forem o industrial, o terciário e a mineração. 
VEIGA, J. E. O futuro da comida. Globo Rural, n. 312, out. 2011. 

 

De acordo com o texto, a busca da sustentabilidade 

ambiental envolve mudança de hábitos, para que o 

desenvolvimento seja pautado no(a) 

 

A. busca de alternativas tecnológicas visando 

reduzir a jornada de trabalho. 

B. trabalho cooperativo, com remuneração justa e 

distribuição igualitária de renda. 

C. satisfação das necessidades da geração atual, 

assim como as das gerações futuras. 

D. incentivo à alta produtividade e ao consumo, 

para evitar crises econômicas mundiais. 

E. redução dos lucros atuais, a fim de garantir 

capital e preservação de recursos para as 

futuras gerações. 

 

QUESTÃO 25 

 
Cada uma das personagens adota uma forma 

diferente de designar os países “não 

desenvolvidos”, porém, atualmente tem-se adotado 

a terminologia “países em desenvolvimento” porque   

A. representa melhor a ausência de desigualdades 

econômicas que se observa hoje entre essas 

nações.     

B. facilita as relações comerciais no mercado 

globalizado, ao aproximar países mais e menos 

desenvolvidos.     

C. indica que os países estão em processo de 

desenvolvimento, reduzindo o estigma inerente 

ao termo “subdesenvolvidos”.     

D. demonstra o crescimento econômico desses 

países, que vem sendo maior ao longo dos 

anos, erradicando as desigualdades.     

E. reafirma que durante a Guerra Fria os países 

que eram subdesenvolvidos alcançaram 

estágios avançados de desenvolvimento.    

QUESTÃO 26 

Uma mesma empresa pode ter sua sede 

administrativa onde os impostos são menores, as 

unidades de produção onde os salários são os mais 

baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e 

seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é 

mais elevada. 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da 

montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 

(adaptado). 

No texto estão apresentadas estratégias 

empresariais no contexto da globalização. Uma 

consequência social derivada dessas estratégias 

tem sido  

 

A. o crescimento da carga tributária.    

B. o aumento da mobilidade ocupacional.    

C. a redução da competitividade entre as 

empresas.    

D. o direcionamento das vendas para os mercados 

regionais.    

E. a ampliação do poder de planejamento dos 

Estados nacionais.    

 

QUESTÃO 27 

O intercâmbio de ideias, informações e culturas, 

através dos meios de comunicação, imprimem 

mudanças profundas no espaço geográfico e na 

construção da vida social, na medida em que 

transformam os padrões culturais e os sistemas de 

consumo e de produção, podendo ser responsáveis 

pelo desenvolvimento de uma região.  
HAESBAERT, R. Globalização e fragmentação do mundo 

contemporâneo.  

Rio de Janeiro: EdUFF, 1998. 

Muitos meios de comunicação, frutos de 

experiências e da evolução científica acumuladas, 

foram inventados ou aperfeiçoados durante o século 

XX e provocaram mudanças radicais nos modos de 

vida, como por exemplo,  

A. a diferenciação regional da identidade social por 

meio de hábitos de consumo.    

B. o maior fortalecimento de informações, hábitos 

e técnicas locais.    

C. a universalização do acesso a computadores e 

a Internet em todos os países.    

D. a melhor distribuição de renda entre os países 

do sul favorecendo o acesso a produtos 

originários da Europa.    

E. a criação de novas referências culturais para a 

identidade social por meio da disseminação das 

redes de fast-food.    
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QUESTÃO 28 

 
 

O diálogo entre os personagens da charge 

evidencia, no Brasil, a(s)  

 

A. reinserção do país na economia globalizada.  

B. transformações políticas na vigência do Estado 

Novo.  

C. alterações em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento do país.  

D. suspensão das eleições legislativas durante o 

período da Ditadura Militar.  

E. volta da democracia após um período sem 

eleições diretas para o Executivo Federal. 

 

QUESTÃO 29 

Não acho que seja possível identificar a 

globalização apenas com a criação de uma 

economia global, embora este seja seu ponto focal 

e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar 

além da economia. Antes de tudo, a globalização 

depende da eliminação de obstáculos técnicos, não 

de obstáculos econômicos. Isso tornou possível 

organizar a produção, e não apenas o comércio, em 

escala internacional.  
HOBSBAWM, E. O novo século: entrevista a Antonio Polito. São 

Paulo: Cia. das Letras, 2000 (adaptado).  

Um fator essencial para a organização da produção, 

na conjuntura destacada no texto, é a  

 

A. criação de uniões aduaneiras.  

B. difusão de padrões culturais.  

C. melhoria na infraestrutura de transportes.  

D. supressão das barreiras para comercialização.  

E. organização de regras nas relações 

internacionais. 

 

QUESTÃO 30 

Leia o texto a seguir. 

[…] se me representou que, pelas notícias que 

tinham adquirido com as entradas que haviam feito 

pelos sertões dessa América, se lhes fazia certo 

haver neles minas de ouro e prata, e pedras 

preciosas, cujo descobrimento senão havia 

intentado pela distância em que ficaram as tais 

terras, aspereza dos caminhos, e povoações de 

índios bárbaros que nelas se achavam aldeados; 

[…] e porque deste descobrimento de minas podiam 

resultar grandes interesses à minha fazenda, se 

ofereciam a me irem fazer esse serviço tão 

particular, à sua custa, não só conquistando com 

guerra aos gentios bárbaros que se lhes opuserem 

mas também procurando descobrir os haveres que 

nas ditas terras esperavam achar, […] e que 

fazendo o serviço que se ofereciam esperavam ser-

lhes remunerado com as honras e prêmios. 

Resposta de D. João V ao pedido de licença dos bandeirantes, 

14 de fevereiro de 1721. In: PALACÍN, Luís; GARCIA, Ledonias; 

AMADO, Janaína. História de Goiás em documentos. Goiânia: 

Editora da UFG, 1995. p. 22. (Adaptado). 

O documento remete às relações entre o Rei e os 

súditos, no período colonial no Brasil, 

estabelecendo que 

A. a exploração aurífera seria feita com base nos 

investimentos da Coroa nas expedições.    

B. os gentios seriam protegidos por meio da 

proibição de sua escravização.    

C. o conhecimento da fauna e da flora do sertão 

seria prioritário para os interesses da Coroa.    

D. a recompensa dos bandeirantes estaria 

assegurada em caso de sucesso da expedição.    

E. as expedições em áreas distantes e infestadas 

de gentios seriam excluídas do patrocínio real.    

 

QUESTÃO 31 

Por aproximadamente três séculos, as relações de 

produção escravistas predominaram no Brasil, em 

especial nas áreas de plantation e de mineração. 

Sobre este sistema escravista, é correto afirmar 

que:  

A. impediu as negociações entre escravos e 

senhores, daí o grande número de fugas.    

B. favoreceu ao longo dos anos a acumulação de 

capital em razão do tráfico negreiro    

C. possibilitou a cristianização dos escravos, 

fazendo desaparecer as culturas africanas.    
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D. foi combatido por inúmeras revoltas escravas, 

como a dos Malês e a do Contestado.    

E. foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de 

obra africana até o momento de sua extinção 

em 1822.    

 

QUESTÃO 32 

 

 “Estando a Companhia das Índias Ocidentais em 

perfeito estado, ela não pode projetar coisa melhor 

e mais necessária do que tirar ao Rei da Espanha a 

terra do Brasil, apoderando-se dela. (...) Porque 

este país é dominado e habitado por duas nações 

ou povos, isto é, brasileiros e portugueses, que, no 

momento, são totalmente inexperientes em 

assuntos militares e, além disto, não têm a prática 

nem a coragem de defendê-la contra o poderio da 

Companhia das Índias Ocidentais, podendo ser 

facilmente vencidos (...) Desta terra do Brasil podem 

anualmente ser trazidas para cá e vendidas ou 

distribuídas sessenta mil caixas de açúcar. 

Estimando-se as mesmas, atualmente, em uma 

terça parte de açúcar branco, uma terça parte de 

açúcar mascavado e uma terça parte de açúcar 

panela, e avaliando-se cada caixa em quinhentas 

libras de peso, poder-se-ia comprar no Brasil, sendo 

estes os preços comuns nesse país, o açúcar 

branco por oito vinténs, o mascavado por quatro e o 

panela por dois vinténs a libra, e, revender, 

respectivamente, por dezoito, doze e oito vinténs a 

libra; (...)”             “Motivos por que a Companhia das Índias 

Ocidentais deve tentar tirar ao Rei da Espanha a terra do Brasil – 

1624”. In: INÁCIO, Inês da Conceição e LUCA, Tânia Regina. 

Documentos do Brasil Colonial. São Paulo: Ática, 1993, pp. 92 e 

94. 

O documento acima está relacionado 

A. ao processo de colonização espanhola na 

América e à disputa entre os países ibéricos 

pelas áreas açucareiras.    

B. às rebeliões nativistas, que, sob o pretexto de 

que a União Ibérica teria enfraquecido tanto 

Portugal como a Espanha, tentavam a 

emancipação da Colônia brasileira.    

C. às investidas inglesas nas costas brasileiras, 

como protesto pela divisão do mundo entre 

Portugal e Espanha, conforme estabelecido 

pelas bulas papais e pelo Tratado de 

Tordesilhas.    

D. às invasões francesas ao Brasil, com o objetivo 

de depor o tradicional inimigo espanhol, que 

passou a administrar o país após a União 

Ibérica.    

E. às invasões holandesas no Brasil, com o 

objetivo de recuperar o comércio interrompido 

com a União Ibérica.    

 

QUESTÃO 33 

Entre as formas de resistência negra à escravidão, 

durante o período colonial brasileiro, podemos citar  

A. a organização de quilombos, nos quais, sob 

supervisão de autoridades brancas, os negros 

podiam viver livremente.  

B. as sabotagens realizadas nas plantações de 

café, com a introdução de pragas oriundas da 

África.  

C. a preservação de crenças e rituais religiosos de 

origem africana, que eram condenados pela 

Igreja Católica.  

D. as revoltas e fugas em massa dos engenhos, 

seguidas de embarques clandestinos em navios 

que rumavam para a África.  

E. a adoção da fé católica pelos negros, que lhes 

proporcionava imediata alforria concedida pela 

Igreja.  

 

QUESTÃO 34 

 “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 rel igiosos e obscurant istas 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. 
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QUESTÃO 35 

 “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 36 

 “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. 

 

QUESTÃO 37 

 

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. 
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QUESTÃO 38 

A projeção cartográfica é a base para a elaboração 

dos mapas. De acordo com o mapa abaixo, é 

correto afirmar: 

 

  

A. O mapa, elaborado pelo historiador alemão 

Arno Peters, indica uma projeção cilíndrica 

equivalente, que aumenta as distorções nas 

áreas situadas nas baixas latitudes.    

B. É um mapa mundi físico, que possui os 

meridianos como linhas convergentes e os 

paralelos como linhas retas, o que explica a 

centralidade do continente africano.    

C. Foi concebida no século XVI pelo belga 

Mercator, e se caracteriza por ser uma projeção 

equidistante, bastante utilizada nas Grandes 

Navegações.    

D. Trata-se de uma projeção cilíndrica, que 

evidencia uma visão de mundo eurocêntrica e 

privilegia a forma dos continentes.    

E. O mapa mundi de Peters pretende demonstrar 

uma visão geopolítica dos países 

subdesenvolvidos, pois representa um retrato 

mais fiel do tamanho das áreas, apesar de 

comprometer a forma dos continentes.    

 

QUESTÃO 39 

   

 
 

 

Na tirinha, Calvin e o tigre Haroldo usam um globo 

terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, 

Estados Unidos, para o território do Yukon, no 

extremo norte do Canadá. Considerando as áreas 

de origem e destino da viagem pretendida, nota-se 

que o tigre comete um erro de interpretação no 

último quadrinho. 

Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo 

terrestre é elaborado com base no seguinte 

elemento da linguagem cartográfica:  

A. escala pequena.    

B. projeção azimutal.    

C. técnica de anamorfose.    

D. convenção equidistante.    

E. representação em croqui. 

   

Questão 40 

Observe a situação hipotética expressa no quadro 

abaixo com horários de voos partindo de Belo 

Horizonte (Brasil), localizada no terceiro fuso horário 

a oeste de Greenwich, com destino a Roma (Itália), 

no primeiro fuso a leste. 

 
Número 

do voo 
Partida Origem Destino Duração 

3217  17h55m  
Belo 

Horizonte 
Roma 18h20m  

3219  16h40m  
Belo 

Horizonte 
Roma 20h20m  

3341  14h42m  
Belo 

Horizonte 
Roma 20h53m  

3344  16h14m  
Belo 

Horizonte 
Roma 21h01m  

3458 18h10m 
Belo 

Horizonte 
Roma 21h17m 

 

Considerando-se que a Europa está em horário de 

verão e que se pretende chegar à cidade de destino 

antes das 17h,  deve-se optar pelo voo  

A. 3217    

B. 3219    

C. 3341    

D. 3344    

E. 3458 
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QUESTÃO 41 

Para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o 

leitor necessita de identificar e analisar os 

elementos de representação cartográfica. Dentre 

esses, a escala cumpre um papel importante, visto 

que é a partir dela que se tem  

A. a localização de um fenômeno na superfície 

terrestre.    

B. a apresentação da superfície esférica no plano.    

C. os diferentes fusos horários no globo.    

D. a identificação dos diferentes hemisférios 

terrestres.    

E. o nível de detalhe das informações 

representadas.    

   

Questão 42 

 

 
 

Considerando o esquema anterior, assinale a opção 

correta.  

A. Quando os primeiros hominídeos apareceram 

na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 

milhões de anos.    

B. Quando a espécie Homo sapiens surgiu no 

planeta, América do Sul e África estavam 

fisicamente unidas.    

C. No Pré-Cambriano, surgiram, em meio líquido, 

os primeiros vestígios de vida no planeta.    

D. A fragmentação da Pangeia ocasionou o 

desaparecimento dos dinossauros.    

E. A Era Mesozoica durou menos que a 

Cenozoica.    

 

 

 

 

QUESTÃO 43 

Leia o fragmento de texto a seguir: 

Tais mudanças nas partes superficiais do globo 

pareciam, para mim, improváveis de acontecer se a 

Terra fosse sólida até o centro. Desse modo, 

imaginei que as partes internas poderiam ser um 

fluido mais denso e de densidade específica maior 

que qualquer outro sólido que conhecemos, que 

assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. 

Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca 

capaz de ser quebrada e desordenada pelos 

movimentos violentos do fluido sobre o qual 

repousa. 
(Benjamin Franklin, 1782, em uma carta para o geólogo francês 

Abbé J. L. Giraud-Soulavie in PRESS, frank et al.  

Para entender a Terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006). 

Sobre a estrutura interna da Terra, pode-se afirmar 

que: 

A. a crosta é uma camada única constituída de 

uma placa tectônica dividida em duas seções. 

B. a litosfera é a camada mais densa e se mantém 

em movimento devido às correntes convectivas. 

C. as camadas da Terra são separadas umas das 

outras por áreas denominadas 

“descontinuidades”. 

D. ela é formada por camadas alternadas, de 

densidades semelhantes, que diminuem da 

superfície para o centro. 

E. o núcleo divide-se em duas partes: superior e 

inferior e seu material é o magma. 

 

QUESTÃO 44 

"Embora a evidência de deslocamentos laterais dos 

continentes fosse mais ou menos forte, a maioria 

dos geólogos resistiu, durante muito tempo, à ideia 

desses deslocamentos. Essa resistência era, em 

grande parte, ideológica, a julgar pela extraordinária 

ira da controvérsia contra o principal proponente da 

deriva continental, Alfred Wegener. De qualquer 

modo, o argumento de que esses deslocamentos 

não eram verdadeiros - porque não se conhecia 

nenhum mecanismo geofísico para causar tais 

movimentos - não era mais convincente a priori, em 

vista da evidência acima referida. Contudo, desde a 

década de 1960, o antes impensável tornou-se a 

ortodoxia da geologia do dia-a-dia: um globo de 

placas gigantescas mudando de lugar, às vezes, 

rapidamente (placas tectônicas)."  
Adaptado de: HOBSBAWN, E. Era dos Extremos. 

 

A alternativa que contêm afirmações que podem ser 

comprovadas pelo texto é: 
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A. A teoria da deriva continental foi, por muito 

tempo, considerada inaceitável por se 

desconhecer o mecanismo geofísico que 

pudesse explicá-la. 

B. A teoria das placas tectônicas é considerada, 

atualmente, a explicação menos aceitável e 

defensável sobre a posição das massas 

continentais e a configuração da litosfera. 

C. As evidências de que as terras emersas se 

deslocavam lateralmente sugeriram a teoria 

segundo a qual a litosfera era formada por 

várias placas imóveis sobre o manto. 

D. O relato sobre a aceitação de uma nova teoria 

sugere que observações, embora inexplicáveis 

pelo conhecimento científico de uma época, são 

prontamente aceitas pelos cientistas. 

E. O desenvolvimento científico é responsável por 

invalidar o conhecimento construído no passado 

como o caso da ideia de existir um 

supercontinente que se fragmentou. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 45 

A figura a seguir representa processos associados à 

tectônica de placas

 
 

Identifique os processos destacados pelas letras A, 

B e C, respectivamente. 

  

A. orogenia – subducção – movimentos 

convectivos  

B. orogenia – erosão – subducção  

C. dobramentos modernos – subducção – 

movimentos convectivos  

D. erosão – subducção – dobramentos modernos  

E. dobramentos modernos – erosão – subducção  
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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.    

   

QUESTÃO 48 

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.    
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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.  

   

QUESTÃO 49 

 

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.    

   

QUESTÃO 50 

Leia o texto abaixo e responda a questão:  

 
A. Em locais muito acima do nível do mar, a 

concentração de oxigênio é alta causando a 

hipoxia. Nessas regiões não é recomendada a 

realização de nenhuma prática esportiva. 

  

B. O organismo poderá se adaptar aumentando a 

concentração de hemoglobina (Hb), o que vai 

favorecer gradualmente a reação no sentido 

inverso, causando mal-estar. Uma maneira de 

diminuir o mal-estar é suprimir do local outros 

seres que utilizem o oxigênio. 

 

C. Quimicamente, a falta de oxigênio desloca o 

equilíbrio no sentido dos produtos, a fim de 

manter constante a relação entre estes e os 

reagentes. 

  

D. Com a falta de oxigênio, o organismo passa a 

produzir uma quantidade maior de hemoglobina, 

por isso pessoas que moram em locais de 

altitudes elevadas estão acostumadas com a 

baixa concentração de oxigênio. 

  

E. Com a diminuição na concentração de oxigênio, 

em regiões de altitudes elevadas, o equilíbrio 

hemoglobina-oxigênio se altera no sentido da 

esquerda para a direita, causando a hipoxia. Por 

isso, há a recomendação de não haver partidas 

de futebol em altitudes elevadas. 
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QUESTÃO 51 
Duas pequenas esferas metálicas idênticas,  
separadas de uma distância L estão carregadas  
com a mesma quantidade de carga elétrica q  
e estão interagindo com uma força F. 
 
Assinale a alternativa cuja figura melhor representa 
a força de interação entre as mesmas esferas, 
separadas pela mesma distância L 
agora carregadas com cargas 4q e 3q. 

 
  E)           Força Nula 

 

 

QUESTÃO 52 

A indução eletrostática consiste no fenômeno da 

separação de cargas em um corpo condutor 

(induzido), devido à proximidade de outro corpo 

eletrizado (indutor). Preparando-se para uma prova 

de física, um estudante anota em seu resumo os 

passos a serem seguidos para eletrizar um corpo 

neutro por indução, e a conclusão a respeito da 

carga adquirida por ele. 

Passos a serem seguidos: 

I. Aproximar o indutor do induzido,  

 sem tocá-lo. 

II. Conectar o induzido à Terra. 

III. Afastar o indutor. 

IV. Desconectar o induzido da Terra. 

Conclusão: 

No final do processo, o induzido terá adquirido 

cargas de sinais iguais às do indutor. Ao mostrar o 

resumo para seu professor, ouviu dele que, para 

ficar correto, ele deverá 

A. inverter o passo III com IV, e que sua conclusão 

está correta. 

B. inverter o passo III com IV, e que sua conclusão 

está errada. 

C. inverter o passo I com II, e que sua conclusão 

está errada. 

D. inverter o passo I com II, e que sua conclusão 

está correta. 

E. inverter o passo II com III, e que sua conclusão 

está errada. 

 

QUESTÃO 53 

Num experimento, um bastão carregado é 

aproximado do eletroscópio I, cuja extremidade está 

descoberta (à esquerda, na figura). Observa-se o 

afastamento das folhas metálicas do eletroscópio 

diante da aproximação do bastão carregado. Em 

seguida, o bastão é aproximado, sucessivamente, 

dos eletroscópios II e III. O eletroscópio II (centro da 

figura) possui extremidade coberta por uma malha 

cilíndrica metálica, sem tampa. O eletroscópio III (à 

direita, na figura) possui extremidade coberta por 

uma malha semelhante, mas com tampa. 

 

Como resultado da aproximação do bastão, é 

correto afirmar que 

A. as folhas se abrirão no eletroscópio II, mas não 

se abrirão no III. 

B. as folhas se abrirão nos eletroscópios II e III. 

C. as folhas se abrirão no eletroscópio III, mas não 

se abrirão no II. 

D. as folhas não se abrirão nos eletroscópios II e 

III. 

E. as folhas se fecharão nos três eletroscópios. 

 

QUESTÃO 54 

Duas esferas A e B, eletricamente carregadas com 

cargas QA = -2QB e situadas a uma distância d entre 

si, atraem-se mutuamente. O módulo da força 

eletrostática que A exerce em B é denotado FB, e o 

módulo da força eletrostática que B exerce em A é 

denotado FA. 

Concluímos que: 

A. FA = 4 FB 

B. FA = 2FB  

C. FA = FB 

D. FA =  FB 

E. FA = 1/4FB 
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QUESTÃO 55 

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 seqüência 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 

QzeroQe

QQQd

c

Qb

QQQa

MMM

         )

4/32/4/3)

2Q/32Q/32Q/3)

4/33Q/4  Q/2)

4/ 4/ 2/)

    321

 

QUESTÃO 56 

A foto mostra um avião sendo atingido por um raio, 

em pleno voo, quando decolava do aeroporto de 

Osaka, no Japão. 

 

 

 

Vendo a foto, três estudantes fizeram os seguintes 

comentários: 

Janaína disse que uma superfície condutora 

eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior 

e as cargas se distribuem na parte externa do avião, 

evitando qualquer dano aos passageiros. 

Pedro afirmou que, no avião, ocorre uma 

blindagem elétrica por ele ser condutor, impedindo a 

entrada de campos elétricos e/ou eletromagnéticos 

externos. 

Sueli acha que a condutividade do metal do 

avião é maior que a do corpo humano, e, dessa 

forma, é perfeitamente seguro ficar do lado de 

dentro. 

Do ponto de vista da Física, fizeram afirmações 

corretas: 

 

A. apenas Janaína e Pedro. 

B. apenas Janaína e Sueli. 

C. Janaína, Pedro e Sueli. 

D. apenas Pedro e Sueli. 

E. Nenhuma das pessoas citadas no exercício. 

 

QUESTÃO 57 

Nos vértices do triângulo eqüilátero ABC da figura 

são fixadas três cargas elétricas puntiformes e de 

mesmo sinal. A força elétrica resultante sobre a 

carga A será: 

 

 

A. nula, pois encontra-se eqüidistante das cargas 

B e C. 

B. vertical para cima, somente se as cargas forem 

positivas. 

C. vertical para baixo, somente se as cargas forem 

negativas. 

D. vertical para cima, qualquer que seja o sinal das 

cargas. 

E. vertical para baixo, qualquer que seja o sinal 

das cargas. 
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QUESTÃO 58 

Uma esfera metálica encontra-se eletrizada 

positivamente, em equilíbrio eletrostático. Sabe-se 

que o potencial de um ponto da superfície dessa 

esfera vale 800 V e que seu raio é R = 10 cm. 

Podemos, então, concluir que a intensidade do 

campo elétrico E e o potencial V, no centro da 

esfera, valem 

 

A. E = 0  e  V = 0. 

B. E = 80 V/cm  e  V = 800. 

C. E = 0  e  V = 800V. 

D. E = 8,0 × 10
3
V/m  e  V = 0. 

E. E = 800 V  e  V = 800V. 

 
QUESTÃO 59 

A imagem a seguir esquematiza o ciclo da água na 

natureza, que envolve um conjunto de mudanças de 

estado físico, tais como a evaporação e a 

condensação. 

 

 
Disponível em: 

http://turmadosmorangos.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html 

 

Com base nas características dos estados físicos e 

na análise da imagem é possível afirmar que 

 

A. a evaporação da água tem como consequência 

o aumento do volume dos rios, lagos e oceanos 

e, por isso, ocorre o aumento o aumento da 

quantidade de chuvas nos continentes . 

B. a formação do granizo (gelo) constitui uma 

forma muito violenta de precipitação que ocorre 

devido a sublimação do vapor d’água, formando 

gelo que aumenta de tamanho e precipita. 

C. o desmatamento não interfere no ciclo da água, 

por isso, o aumento das chuvas no continente é 

exclusivo do aumento da evaporação que 

ocorre nos lagos, rios e oceanos. 

D. a formação do granizo é um tipo de precipitação 

atmosférica na qual as gotas de água presentes 

nas nuvens congelam quando são levadas para 

camadas mais frias e mais altas. 

E. o processo de formação das chuvas constitui 

um fenômeno químico, uma vez que durante a 

formação das nuvens ocorre a evaporação da 

água, formando átomos de hidrogênio e 

oxigênio. 

 

QUESTÃO 60  

Para realização de certa atividade experimental, os 

alunos de uma turma foram organizados em cinco 

grupos. Cada grupo recebeu uma amostra de um 

metal que deveria ser identificado e, por isso, os 

grupos deveriam calcular sua densidade a partir dos 

valores de massa, determinados em uma balança, e 

de volume, determinados por meio do deslocamento 

do volume de água contida em uma proveta. As 

cinco amostras recebidas pelos grupos 

apresentavam-se com as superfícies polidas e suas 

características são indicadas na tabela. 

 

 
Após constatar que os grupos identificaram 

corretamente os metais, o professor fez as 

seguintes observações: 

 O metal do grupo 1 tinha coloração 

avermelhada. 

 O metal do grupo 2 tinha menor densidade 

dentre os metais do experimento. 

 O metal do grupo 3 tinha massa = 39,5 g e a 

proveta utilizada por esse grupo tinha volume 

de 25 mL com água e de 30 mL com água mais 

amostra. 

 O metal do grupo 4 tinha maior densidade que 

o do grupo 5. 

 

A amostra recebida pelo grupo 5 foi a do metal 

A. cobre. 

B. zinco. 

C. chumbo. 

D. ferro. 

E. alumínio. 

 

http://turmadosmorangos.blogspot.com.br/2011_02_01_archive.html
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QUESTÃO 61 

 A maioria dos materiais sólidos de uso diário, como 

plásticos e vidros possuem estrutura desordenada, 

amorfa. Esses materiais, embora à temperatura 

ambiente tenham a aparência de corpos sólidos 

proporcionada por sua rigidez mecânica, não podem 

ser considerados como tais já que carecem da 

estrutura cristalina que caracteriza e define o estado 

sólido. Esses materiais não sofrem solidificação, 

mas sim uma transição vítria na qual as suas 

partículas passam do estado líquido para um estado 

desordenado rígido (estado vítreo).  

O gráfico a seguir representa a variação do 

volume de uma massa fixa de um determinado 

material em função da temperatura. 

 
Tg = temperatura de transição vítrea 

TL = temperatura de fusão  

AKERMAN, Mauro. Natureza, estrutura e propriedades do vidro. CETEV, 

2000. Adaptado. 

A formação do sólido amorfo está associado ao 

resfriamento rápido do líquido fundido. No entanto, 

não é qualquer líquido que atinge o estado vítreo, 

para que esse estado seja atingido o líquido deve 

ter a sua viscosidade muito aumentada com o 

resfriamento. 

Durante o resfriamento do material líquido, poderá 

ser formado tanto o estado de cristal como o estado 

vitreo, dependendo da velocidade de resfriamento e 

da viscosidade do líquido. 

Portanto, formação do estado vítreo ocorre, pois, 

A. com o rápido resfriamento, há uma grande 

redução da energia cinética média das 

partículas, o que permite a máxima organização 

das mesmas, e umagrande elevação da 

viscosidade, o que possibilita que as particulas 

tenham um certo grau de mobilidade. 

B. com o rápido resfriamento, a temperatura de 

fusão não é alcançada, mas a viscosidade 

aumenta muito, favorecendo a formação do 

sólido. 

C. com o rápido resfriamento, o volume das 

partículas não diminui suficientemente para 

formar o estado sólido, mas a elevada 

viscosidade garante a formação de um estado 

rígido.  

D. com o rápido resfriamento, as particulas passam 

a possuir um menor grau de agregação se 

comparado com o estado líquido, mas o 

aumento da viscosidade torna o sistema rígido. 

E. com o rápido resfriamento, não há tempo 

suficiente para que as partículas se desloquem 

umas em relação às outras para constituir os 

cristais e a viscosidade do líquido é muito 

aumentada de tal forma que impossibilita 

qualquer movimentação das partículas, 

formando um material rígido. 

QUESTÃO 62    

 

No início do século XVII, a química começou a 

despontar como ciência, com base na química 

prática (mineração, purificação de metais, criação 

de joias, cerâmicas e armas de fogo), química 

médica (plantas medicinais) e crenças místicas 

(busca pela Pedra Filosofal). A figura representa a 

vista do interior de um laboratório de análise de 

minerais do final do século XVI, utilizado para 

amalgamação de concentrados de ouro e 

recuperação do mercúrio pela destilação da 

amálgama. O minério, contendo ouro e alguns sais 

à base de sulfeto, era inicialmente tratado com 

vinagre (solução de ácido acético) por 3 dias; em 

seguida, era lavado e, posteriormente, esfregado 

manualmente com mercúrio líquido para formar 

amálgama mercúrio-ouro (detalhe B na Figura). A 

destilação da amálgama para separar o ouro do 

mercúrio era realizada em um forno chamado 

atanor. (detalhe A na Figura). 
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(Adaptado de: GREENBERD, A.  

Uma Breve História da Química da Alquimia às Ciências 

Moleculares Modernas. 

São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 2009. p.18-19.) 

Sobre os métodos de separação de misturas 

utilizados nos processos de obtenção de ouro 

empregados no final do século XVI pode-se inferir 

que 

 

A. ao considerar que o sal presente no minério é o 

PbS, o emprego do vinagre tem como finalidade 

evitar a dissolução desse sal. 

B. a amálgama ouro-mercúrio é uma mistura 

azeotrópica e, por isso, é possível separar o 

ouro do mercúrio por destilação fracionada. 

C. a destilação da amálgama,  composta por ouro 

e mercúrio,  é considerada um processo de 

fracionamento físico. 

D. a separação do mercúrio do ouro, por meio da 

destilação, ocorre por um processo de 

vaporização chamado de evaporação. 

E. é possível separar a amálgama ouro-mercúrio 

por meio de destilação porque o ouro é mais 

denso que o mercúrio. 

 

QUESTÃO 63 

A água é utilizada de diversas maneiras no dia a 

dia, como para tomar banho, lavar louça e também 

na descarga do vaso sanitário. Depois de eliminada, 

ela passa a ser chamada de esgoto. A origem do 

esgoto pode ser, além de doméstica, pluvial (água 

das chuvas) e industrial (água utilizada nos 

processos industriais).  

O tratamento do esgoto consiste na separação da 

parte líquida da parte sólida e no tratamento de 

cada uma delas separadamente. O objetivo é 

reduzir a carga poluidora de modo que elas possam 

ser dispostas adequadamente, sem causar 

prejuízos, ao meio ambiente. 

 Através da rede coletora pública, o esgoto sai das 

residências e chega à estação de tratamento, 

denominada ETE. Na Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE), a água contaminada passa pelas 

seguintes etapas: 

 

 
Disponível em: www.corsan.com.br/tratamentodeesgoto 

 

Depois de tratada, a água que sai da estação está 

pronta para ser devolvida ao rio. 

 

Considerando o processo de tratamento de esgoto, 

verifica-se que 

 

A. no processo primário de tratamento, ocorrem 

transformações físicas e químicas que visam 

preparar o material para as próximas etapas. 

B. no tratamento de esgoto são utilizados métodos 

de separação de misturas heterogêneas como a 

filtração, a decantação e a flotação. 

C. o tratamento de esgoto tem como única 

finalidade a saúde pública. 

D. após todas as etapas de tratamento 

mencionadas, a água que sai da estação é 

potável. 

E. todos os resíduos sólidos gerados no 

tratamento do esgoto podem ser usados na 

produção de adubo. 
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QUESTÃO 64 

Esquema abaixo representa uma gástrula jovem. 

             

 
                  

        

Se a região indicada pela seta se diferenciar em 

boca, pode-se afirmar que o embrião em 

desenvolvimento não pertence ao grupo dos:     

A. platelmintos. 

B. anelídeos. 

C. moluscos. 

D. artrópodos. 

E. cordados. 

 

QUESTÃO 65 

Durante o desenvolvimento embrionário de vários 

vertebrados, observamos nitidamente algumas 

fases, caracterizadas pelo aparecimento de 

determinadas estruturas. A sequência correta 

dessas fases está representada na alternativa: 

 

A. mórula - blástula - gástrula - nêurula. 

B. mórula - blástula - nêurula - gástrula. 

C. blástula - mórula - gástrula - nêurula. 

D. mórula - gástrula - blástula - nêurula.  

E. blástula - mórula - nêurula - gástrula. 

 

QUESTÃO 66 

Observe a figura: 

 
 

Essa figura representa uma das fases iniciais do 

desenvolvimento embrionário de um cordado. Todas 

as estruturas indicadas estão presentes nessa fase, 

exceto: 

 

     

A. arquêntero.                      

B. blastocele 

C. blastóporo 

D. celoma. 

E. endoderme 

 

QUESTÃO 67 

Fase do desenvolvimento embrionário caracterizada 

pelo estabelecimento dos três folhetos germinativos 

(ectoderme, mesoderme e endoderme) e por 

intensos movimentos morfogenéticos: 

 

A. clivagem                           

B. morfogênese                   

C. gastrulação 

D. fecundação 

E. apoptose 

 

QUESTÃO 68 

 “As células-tronco conhecidas há mais tempo são 

as embrionárias, que aos poucos, com o 

desenvolvimento do embrião, produzem todas as 

demais células de um organismo. As células-tronco 

embrionárias são estudadas desde o século XIX, 

mas só há 20 anos dois grupos independentes de 

pesquisadores conseguiram imortalizá-las, ou seja, 

cultivá-las indefinidamente em laboratório. Para 

isso, utilizaram células retiradas da massa celular 

interna de blastocisto (um dos estágios iniciais dos 

embriões de mamíferos) de camundongos.” 

 
(CARVALHO, Antônio Carlos Campos de. Células-tronco. A 

Medicina do Futuro. “Ciência Hoje”, 2001, vol.29, n.172 p.28) 

            

O estágio inicial a que o texto se refere é o final da 

clivagem. Sobre o assunto, é correto afirmar: 

 

(01) A clivagem caracteriza-se por uma sequência 

de divisões celulares, que finalizam com o 

aparecimento da blástula. 

(02) Ao final da clivagem o embrião apresenta-se 

como uma blástula. 

(04) Na natureza, conservou-se um padrão único de 

clivagem para todos os tipos de ovos. 

(08) A blástula apresenta um espaço denominado 

de blastocele. 

(16) Ovos com uma quantidade muito grande de 

vitelo sofrem divisões parciais ou meroblásticas 

durante a clivagem. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-M1aDT5yRJx4/TqiiXiNmhsI/AAAAAAAAATA/_XCOsP4SWAs/s1600/b1.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-GRD4kogIMRs/Tqijx8BMQ2I/AAAAAAAAATI/wbhcXuckBx8/s1600/b2.bmp
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A soma das afirmativas verdadeiras é: 

A. 07                   

B. 13                 

C. 19           

D. 24            

E. 27  

 

QUESTÃO 69 

Um automóvel percorre uma estrada reta de um 

ponto A para um ponto B. Um radar detecta que o 

automóvel passou pelo ponto A a 72 km/h. Se esta 

velocidade fosse mantida constante, o automóvel 

chegaria ao ponto B em 10 min. Entretanto, devido 

a uma eventualidade ocorrida na metade do 

caminho entre A e B, o motorista foi obrigado a 

reduzir uniformemente a velocidade até 36 km/h, 

levando para isso, 20 s. Restando 1 min. para 

alcançar o tempo total inicialmente previsto para o 

percurso, o veículo é acelerado uniformemente até 

108 km/h, levando para isso, 22 s, permanecendo 

nesta velocidade até chegar ao ponto B.  

O tempo de atraso, em segundos, em relação à 

previsão inicial, é:  

 

A. 46,3    

B. 60,0    

C. 63,0    

D. 64,0 

E. 67,0 

    

QUESTÃO 70 

O desrespeito às leis de trânsito, principalmente 

àquelas relacionadas à velocidade permitida nas 

vias públicas, levou os órgãos regulamentares a 

utilizarem meios eletrônicos de fiscalização: os 

radares capazes de aferir a velocidade de um 

veículo e capturar sua imagem, comprovando a 

infração ao Código de Trânsito Brasileiro. 

Suponha que um motorista trafegue com seu carro 

à velocidade constante de 30 m/s em uma avenida 

cuja velocidade regulamentar seja de 60 km/h. A 

uma distância de 50 m, o motorista percebe a 

existência de um radar fotográfico e, bruscamente, 

inicia a frenagem com uma desaceleração de 5 

m/s
2
. 

 

 

 

 

Sobre a ação do condutor, é correto afirmar que o 

veículo  

 

A. não terá sua imagem capturada, pois passa 

pelo radar com velocidade de 60 km/h.    

B. terá sua imagem capturada, pois passa pelo 

radar com velocidade de 64 km/h.    

C. terá sua imagem capturada, pois passa pelo 

radar com velocidade de 66 km/h.     

D. terá sua imagem capturada, pois passa pelo 

radar com velocidade de 72 km/h.    

E. não terá sua imagem capturada, pois passa 

pelo radar com velocidade abaixo de 60km/h 

 

QUESTÃO 71 

Para garantir a segurança no trânsito, deve-se 

reduzir a velocidade de um veículo em dias de 

chuva, senão vejamos: um veículo em uma pista 

reta, asfaltada e seca, movendo-se com velocidade 

de módulo   é freado e desloca-se 

 até parar. Nas mesmas circunstâncias, só 

que com a pista molhada sob chuva, necessita de 

 a mais para parar. 

Considerando a mesma situação (pista seca e 

molhada) e agora a velocidade do veículo de 

módulo   a alternativa correta 

que indica a distância a mais para parar, em metros, 

com a pista molhada em relação a pista seca é:  

 

A. 1,5 

B. 2    

C. 3    

D. 6 

E. 9    

 

QUESTÃO 72 

Os vencedores da prova de 100 m rasos são 

chamados de homem/mulher mais rápidos do 

mundo. Em geral, após o disparo e acelerando de 

maneira constante, um bom corredor atinge a 

velocidade máxima de 12,0 m/s a 36,0 m do ponto 

de partida. Esta velocidade é mantida por 3,0 s. A 

partir deste ponto, o corredor desacelera, também 

de maneira constante, com a = − 0,5 m/s
2
, 

completando a prova em, aproximadamente, 10 s. 

 

É correto afirmar que a aceleração nos primeiros 

36,0 m, a distância percorrida nos 3,0 s seguintes e 

a velocidade final do corredor ao cruzar a linha de 

chegada são, respectivamente:  

 

36 km h  10 m s

5,0 m

1,0 m

108 km h  30 m s ,
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A. 2,0 m/s
2
; 36,0 m; 10,8 m/s.    

B. 2,0 m/s
2
; 38,0 m; 21,6 m/s.    

C. 2,0 m/s
2
; 72,0 m; 32,4 m/s.    

D. 4,0 m/s
2
; 36,0 m; 10,8 m/s.    

E. 4,0 m/s
2
; 36,0 m; 21,8 m/s. 

 

QUESTÃO 73 

Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo 

ponto de uma autoestrada plana, para seguirem 

viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da 

estrada, constatou que, mantendo uma velocidade 

média de 80 km/h, chegaria na hora certa ao ponto 

de encontro combinado. No entanto, quando ela já 

estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo 

que Pedro tinha se atrasado e, só então, estava 

passando pelo marco zero, pretendendo continuar 

sua viagem a uma velocidade média de 100 km/h. 

Mantendo essas velocidades, seria previsível que 

os dois amigos se encontrassem próximos a um 

marco da estrada com indicação de  

 

A. km 20    

B. km 30      

C. km 40    

D. km 50     

E. km 60    

 

QUESTÃO 74 

O eco é o fenômeno que ocorre quando um som 

emitido e seu reflexo em um anteparo são 

percebidos por uma pessoa com um intervalo de 

tempo que permite ao cérebro distingui-los como 

sons diferentes. 

Para que se perceba o eco de um som no ar, no 

qual a velocidade de propagação é de 340 m/s, é 

necessário que haja uma distância de 17,0 m entre 

a fonte e o anteparo. Na água, em que a velocidade 

de propagação do som é de 1.600m/s, essa 

distância precisa ser de:   

A. 34,0 m    

B. 60,0 m    

C. 80,0 m    

D. 160,0 m    

E. 320,0 m  

 

QUESTÃO 75 

As filas de trânsito são comuns nas grandes cidades 

e duas de suas consequências são : aumento na 

duração de viagem e irritação dos motoristas. 

Imagine que você está em uma pista dupla e  

enfrenta uma fila. Pensa em mudar para a fila ao 

lado, pois percebe que, em determinado trecho, a 

velocidade da fila ao lado é de 3 carros/minuto, 

enquanto que a velocidade de sua fila é 2 carros por 

minuto. Considere o comprimento de cada 

automóvel igual a 3 m . 

  

 

 

 

Assinale a alternativa que mostra o tempo, em 

minutos, necessário para que o automóvel da fila ao 

lado que está atrás do seu possa alcança-lo 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

QUESTÃO 76 

Considere a liotironina, um hormônio produzido pela 

glândula tireoide, também conhecido como T3. 

 

liotironina
massa molar = 650 g/mol

IHO

O

I

O

OHH2NI

 

 

 
 

  A molécula da liotironina apresenta 

 

A. átomo de carbono assimétrico. 

B. cadeia carbônica homogênea. 

C. cadeia carbônica alifática. 

D. dois heterociclos. 

E. quatro átomos de hidrogênio. 
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QUESTÃO 77 

A preocupação com o bem-estar e a saúde é uma 

das características da sociedade moderna. Um dos 

recentes lançamentos que evidenciam essa 

preocupação no setor de alimentos é o leite com 

ômega-3. Essa substância não é produzida pelo 

nosso organismo, e estudos revelam que sua 

ingestão é importante para evitar problemas 

cardiovasculares. A estrutura química do ômega-3 

pode ser assim representada:

H3CCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7 C

O

OH  

Com relação à estrutura química do ômega-3, é 

correto afirmar que essa substância possui cadeia 

carbônica 

 

A. alifática, homogênea, saturada e ramificada. 

B. alicíclica, heterogênea, insaturada e ramificada. 

C. alifática, homogênea, insaturada e normal. 

D. homocíclica, heterogênea, saturada e normal. 

E. alicíclica, homogênea, saturada e normal. 

 

QUESTÃO 78 

Os Nanokids pertencem a um grupo de 

nanomoléculas chamadas Nanoputians, construídas 

de forma que suas estruturas se assemelhem aos 

seres humanos. Acerca da estrutura do Nanokid 

representada abaixo, desconsiderando rotação em 

torno de ligação simples, é correto afirmar que: 

OO

 
A. os braços encontram-se entre si em posição 

orto. 

B. o tronco apresenta sete ligações pi conjugadas. 

C. as pernas são formadas por carbonos sp
3
 e sp

2
. 

D. a cabeça é formada por um anel homocíclico. 

E. as mãos contêm seis átomos de carbono. 

QUESTÃO 79 

O uso do cigarro acarreta muito risco à saúde. 

Dependendo do órgão, as chances de uma pessoa 

que faz uso do cigarro ter um câncer é muito 

grande. No pulmão, laringe e boca, as chances são 

20, 30 e 4 vezes maior, respectivamente, do que em 

quem não é usuário. A nicotina presente no cigarro 

é uma substância que estimula o sistema nervoso, 

alterando o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea. 

Na fumaça do cigarro pode existir aproximadamente 

6mg de nicotina, dos quais o fumante absorve em 

torno de 0,2mg.  

 

A fórmula da nicotina está apresentada baixo. 

 

N

N
CH3

 

 

 
 

Em relação à nicotina, observa-se que a molécula 

 

A. Apresenta fórmula molecular C10H20N2. 

B. Apresenta carbonos com hibridização sp
2
 e sp

3
. 

C. Apresenta o radical etil na sua estrutura. 

D. Apresenta na sua estrutura o grupo funcional 

amida. 

E. Apresenta três ligações pi () e 20 ligações 

sigma (). 

 

QUESTÃO 80 

O lanosterol, cuja estrutura química está 

representada abaixo, é um intermediário na síntese 

do colesterol, importante precursor de hormônios 

humanos e constituinte vital de membranas 

celulares. 

HO

 

 

 
As quantidades de carbonos terciários, de carbonos 

quaternários e o número de ligações  existentes na 

molécula de lanosterol são, respectivamente, 

 



 

27 

 

A. 7, 4 e 2. 

B. 2, 4 e 4. 

C. 3, 3 e 2. 

D. 5, 2 e 4. 

E. 7, 3 e 2. 

 

QUESTÃO 81 

Leia a notícia abaixo:  

 

Leishmaniose na mira: famosos se unem em 

campanha contra a eutanásia canina  

 

Uma campanha realizada em conjunto com as 

ONGs paulistanas Arca Brasil e Ampara Animal tem 

como objetivo mudar as políticas públicas que 

dizem respeito à leishmaniose em animais. As 

indicações atuais são de que todos os cães 

afetados sejam eutanasiados, muitas vezes sem 

contar com a chance de tentar um tratamento.  
Revista Veja, São Paulo. 

http://vejasp.abril.com.br/blogs/bichos/2013/08/leishmaniose-

eutanasia-campanha-famosos/.  

27 ago.2013.  

 

A razão do sacrifício dos cães é que esses animais 

oferecem riscos à população, pois apresentam o 

parasita   

A. na saliva e pode ser transmitido por meio da 

mordida.     

B. nas fezes e pode ser transmitido pela ingestão 

de alimentos contaminados.     

C. nas fezes e pode ser transmitido pela 

penetração ativa através da pele.     

D. no sangue e pode ser transmitido pela picada 

de um carrapato.     

E. no sangue e pode ser transmitido pela picada 

de um mosquito.    

 

QUESTÃO 82 

O movimento pelo saneamento do Brasil, 

desencadeado durante a Primeira República, 

colocou em evidência as precárias condições de 

saúde das populações rurais. A origem e trajetória 

desse movimento estiveram diretamente 

relacionadas à história da doença de Chagas.  
 KROPF, S. P.; LIMA, N. T. Disponível em: 

www.fiocruz.br  Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).  

 

 

A intervenção ambiental considerada fundamental 

para a prevenção dessa doença é a  

 

 

A. limpeza de terrenos baldios, com a retirada de 

matéria orgânica em decomposição.    

B. construção de unidades de saúde, com 

atendimento mais eficiente aos indivíduos 

infectados.    

C. melhoria das condições de habitação, com 

redução de insetos no ambiente domiciliar e 

peridomiciliar.    

D. construção de estradas e rodovias, com 

garantias de melhor acesso da população rural 

ao sistema de saúde.    

E. limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, 

com retirada de entulhos e recipientes que 

possam acumular água.    

   

QUESTÃO 83 

ALGA DEIXA ÁGUA COM GOSTO RUIM 

Lavar as mãos, tomar banho, beber água ou um 

simples cafezinho virou um tormento para quase 4 

milhões de moradores das regiões sul e leste de 

São Paulo. 

...O desconforto é recorrente. Basta chegar a época 

de estiagem e as algas proliferam "por causa do 

excesso de nutrientes nas águas". Tais "nutrientes" 

são, na realidade, esgoto. 

...O problema está localizado na Represa do 

Guarapiranga (zona sul). 

... A ALGAS é uma CIANOBACTÉRIA, que libera 

uma toxina chamada geosmina. 

... "cheiro e o sabor aparecem após o tratamento 

com aplicação de carvão ativado em pó e 

permanganato de potássio", explicou o gerente da 

Unidade de Tratamento de Água. 

"Jornal da Tarde" - 19/09/2008 

 

Algas e Cianobactérias são bem diferenciadas 

evolutivamente, mas têm algumas características 

comuns, dentre as quais:  

A. a presença de clorofila e, portanto, capacidade 

de realizar a fotossíntese.     

B. a presença de organelas citoplasmáticas como 

cloroplastos.     

C. parede celular, basicamente constituída de 

celulose e hemicelulose.     

D. organização filamentosa pluricelular com divisão 

de trabalho.     

E. capacidade de fixação do nitrogênio 

atmosférico.    

 

 

 

http://vejasp.abril.com.br/blogs/bichos/2013/08/leishmaniose-eutanasia-campanha-famosos/
http://vejasp.abril.com.br/blogs/bichos/2013/08/leishmaniose-eutanasia-campanha-famosos/
http://www.fiocruz.br/
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QUESTÃO 84 

Atualmente, os seres vivos são classificados em 

três domínios: Bacteria, Archaea e Eukarya. Todos 

os eucariotos estão incluídos no domínio Eukarya, e 

os procariotos estão distribuídos entre os domínios 

Bacteria e Archaea. Estudos do DNA ribossômico 

mostraram que os procariotos do domínio Archaea 

compartilham, com os eucariotos, sequências de 

bases nitrogenadas, que não estão presentes nos 

procariotos do domínio Bacteria.  

 

Esses resultados apoiam as relações evolutivas 

representadas na árvore  

A.  

    

B.  

    

C.  

    

D.  

    

E.  

    
   

QUESTÃO 85 

A revista científica "Nature" publicou, em sua edição 

de 3 de outubro de 2002, o resultado do estudo que 

sequenciou o genoma do protozoário 'Plasmodium 

falciparum', o principal causador da malária no ser 

humano. Paralelamente, a revista "Science" 

publicou a sequência do genoma do mosquito 

'Anopheles gambiae', transmissor do parasito. 

Ambas as publicações estão agora disponíveis à 

comunidade científica, a qual poderá acelerar 

pesquisas que desenvolvam vacinas ou drogas que 

impeçam ou diminuam a transmissão desta doença, 

que afeta milhões de indivíduos por ano. 

 

No homem, o referido parasito ataca  

A. leucócitos e fibroblastos.    

B. osteócitos e leucócitos.    

C. hemácias e hepatócitos.    

D. fibroblastos e neurônios.    

E. plaquetas e hepatócitos.    

 

QUESTÃO 86 

A charge abaixo apresenta o pensamento filosófico 

usado na inspiração para a ideia de átomo. 

Observe-a atentamente, reflita e assinale a 

alternativa que corresponde ao conceito mais 

próximo de átomo que a charge ilustra. 

  

 

 

A. a charge ilustra a ideia de que os átomos são 

arredondados. 

B. a charge ilustra a ideia de que a matéria é 

formada por partículas divisíveis. 

C. a charge ilustra a ideia de que a matéria é 

formada por partículas indivisíveis. 
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D. a charge ilustra a ideia de que átomos não 

existem. 

E. a charge ilustra que é fácil quebrar o átomo 

usando o mesmo princípio dos quadros 

apresentados. 

 

QUESTÃO 87 

As teorias atômicas vêm se desenvolvendo ao longo 

da história. Até o início do século XIX, não se tinha 

um modelo claro da constituição da matéria. De lá 

até a atualidade, a ideia de como a matéria é 

constituída sofreu diversas modificações, como se 

pode observar no modelo atômico de Bohr, que 

manteve paradigmas conceituais sobre a 

constituição da matéria, mas também inseriu novos 

conceitos surgidos no início do século XX.  

No modelo atômico de Bohr:  

1. O elétron circula em órbita com raio 

definido.  

2. O elétron é descrito por uma função de 

onda.  

3. Para descrever o elétron num orbital são 

necessários 4 números quânticos.  

4. Toda a massa do átomo está concentrada 

no núcleo, que ocupa uma porção ínfima 

do espaço.  

Entre as afirmativas acima, correspondem ao 

modelo atômico de Bohr 

A. 1 e 2 apenas.  

B. 2 e 3 apenas.  

C. 2, 3 e 4 apenas.  

D. 1 e 4 apenas.  

E. 1, 3 e 4 apenas. 

 

QUESTÃO 88 

Um elemento químico fictício é isótono de F19
9  e 

isóbaro de N14
7 . O número atômico desse elemento 

químico é 

A. 4. 

B. 5. 

C. 6. 

D. 7. 

E. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 89 

A polícia científica utiliza o luminol para auxiliar nas 

investigações, pois esse composto permite detectar 

a presença de sangue. O luminol é misturado ao 

peróxido de hidrogênio em meio básico e borrifado 

na cena do crime. Se houver vestígios de sangue, 

ocorrerá a luminescência (emissão de luz), pois o 

ferro presente na hemoglobina atua como 

catalisador dessa reação. Esse fenômeno ocorre 

porque o produto dessa reação se encontra em um 

estado de energia mais elevado, em função de os 

elétrons sofrerem transições para níveis mais 

energéticos. Ao retornarem para níveis menos 

energéticos, há liberação de energia na forma de 

luz. 

De acordo com o exposto sobre a ação do luminol e 

com base nos conhecimentos sobre modelos 

atômicos, é correto afirmar que a luminescência 

está de acordo com a descrição do modelo atômico 

proposto por: 

 

A. Dalton  

B. Thomson  

C. Pauling  

D. Rutherford 

E. Bohr 
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Questão 90 

Os elementos químicos podem ser classificados em paramagnéticos ou diamagnéticos. Os paramagnéticos são 

aqueles que possuem pelo menos um elétron desemparelhado em sua distribuição eletrônica. Como 

consequência eles são atraídos por um campo magnético. Já os diamagnéticos são os elementos que possuem 

todos os elétrons emparelhados e, consequentemente, são repelidos por um campo magnético. 

Um experimento simples pode ser utilizado para classificar o magnetismo de um material. Inicialmente, é 

determinada a massa da amostra a ser estudada. Em seguida, aproximasse um campo magnético dessa mesma 

amostra. A variação na leitura da massa permite obter a sua classificação magnética (paramagnética ou 

diamagnética). 

 

A figura A representa a massa real da amostra (sem influência de um campo magnético). Já a figura B 

mostra uma diminuição aparente da massa dessa mesma amostra, à medida que um campo magnético se 

aproxima. 

 
 

 

 
Para a amostra das figuras acima, pode-se supor 

que ela seja constituída por 

A. Ferro (Fe) 

B. Sódio (Na). 

C. Estrôncio (Sr). 

D. Manganês (Mn) 

E. Zircônio (Zr) 

 

Dados os números atômicos (Z) : 

Fe =26; Na=11; Sr =38; Mn=25; Zr=40 


