
 

Leia atentamente as instruções da prova. 

1. Este CADERNO DE PROVA contém a proposta de redação e 48 questões de 1 a 48, dispostas da seguinte maneira: 

a) 10 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; 

b) 4 questões de Língua Estrangeira – Espanhol ou Inglês (O candidato deverá responder apenas às questões relativas 

à língua estrangeira escolhida no ato de sua inscrição); 

c) 10 questões de Matemática; 

d) 4 questões de Biologia; 

e) 4 questões de Física; 

f) 4 questões de Química; 

g) 6 questões de História; 

h) 6 questões de Geografia. 

2. Confira se seu CADERNO DE PROVA contém a quantidade de questões indicadas. Caso o caderno esteja 

incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique tal fato ao fiscal de sala para que ele tome as 

providências cabíveis. 

3. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. O candidato receberá também um 

CARTÃO-RESPOSTA, que NÃO poderá ter rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso impossibilitará sua leitura. 

Lembre-se: o CARTÃO-RESPOSTA é nominal e insubstituível, e não será fornecida outra cópia deste, exceto por erro 

de impressão. 

4. O tempo disponível para resolver as questões objetivas e redigir a redação é de quatro horas. Assim, recomendamos 

que o candidato leia com atenção todas as questões, e, inicialmente, marque no seu CADERNO DE PROVA a 

alternativa que julgar correta.  

5. Reserve os trinta minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA, observando bem o número da questão e 

a letra escolhida. Preencha todo o espaço correspondente à alternativa, não ultrapassando seus limites e evitando 

borrões. A marcação de mais de uma alternativa anulará a questão.  

6. Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local indicado, tendo o cuidado de não ultrapassar os limites. 

7. Não será permitido, sob nenhum argumento, o uso de aparelhos de comunicação - telefones celulares, por exemplo 

- durante a realização da prova.  

8. Ao terminar, entregue ao fiscal da sala o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO. 

9. A saída do candidato só será permitida após duas horas de duração da prova, porém somente poderá levar consigo 

o seu CARDENO DE PROVA após três horas do início de sua aplicação.  
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS  

 

PORTUGUÊS  

 

QUESTÃO 1: “Todas as madrugadas ligava o rádio 

emprestado por uma colega de moradia, Maria da 

Penha, ligava bem baixinho para não acordar as outras, 

ligava invariavelmente para a Rádio Relógio, que dava 

‘hora certa e cultura’, e nenhuma música, só pingava 

em som gotas que caem – cada gota de minuto que 

passava. E sobretudo esse canal de rádio aproveitava 

intervalos entre as tais gotas de minuto para dar 

anúncios comerciais – ela adorava anúncios. Era rádio 

perfeita pois também entre os pingos do tempo dava 

curtos ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse 

a precisar saber. Foi assim que aprendeu que o 

Imperador Carlos Magno era na terra dele chamado 

Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar 

essa informação. Mas nunca se sabe, quem espera 

sempre alcança.” 

 

No trecho apresentado, presente no livro “A Hora da 

Estrela”, de Clarice Lispector e pertencente à Terceira 

Geração Modernista, a frase “Mas nunca se sabe, quem 

espera sempre alcança” remete a: 

 

a) Intensa dúvida do interlocutor quanto à existência 

da necessidade ou não de esperar. 

b) Esperança da possibilidade de um dia haver 

utilização do conhecimento adquirido. 

c) Incerteza referente às dificuldades que todo 

indivíduo encontra no percurso de sua existência. 

d) Falta de conhecimento no que se refere à afirmativa 

de que quem espera alcança. 

e) Falta de conhecimento no que se refere a encontrar 

uma maneira de utilizar o conhecimento adquirido. 

 

QUESTÃO 2: A obra “O Triste Fim de Policarpo 

Quaresma”, de Lima Barreto, foi um marco em 

determinada fase da literatura brasileira, que é 

nomeada: 

 

a) Modernismo. 

b) Neorrealismo. 

c) Quinhentismo. 

d) Pré-modernismo. 

e) Barroco  

 

QUESTÃO 3: As proposições abaixo se referem à 

obra “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo 

Neto. Assinale a alternativa incorreta. 

 

a) A obra pertence à Terceira Geração do Modernismo, 

o que pode ser confirmado mediante o uso da 

objetividade e abordagem de questões sociais por 

parte do autor. 

b) Na obra, Severino, por ser assolado pela seca e fome 

no Nordeste, deseja melhores condições de vida e, 

por esse motivo, sai em busca de melhorias no 

litoral. 

c) Os versos da obra são curtos e sonoros. Essa 

característica contribui com o reforço da temática 

apresentada ao longo da obra, a saber: os 

sofrimentos da vida de um retirante nordestino cujo 

nome é Severino. 

d) O título Morte e Vida Severina pode ser explicado 

pelo momento literário de composição da obra – o 

Barroco –, uma vez que a oposição entre morte e 

vida denota o conflito espiritual presente naquele 

período literário. 

e) Severino, diante de um cenário de desesperança por 

causa do contexto de pobreza que persiste, decide 

pôr fim a sua vida. No entanto, a anunciação do 

nascimento do filho de José, um morador do 

mangue, impede Severino de efetivar seu plano. 

 

QUESTÃO 4: A obra “Espumas Flutuantes”, de 

Castro Alves e pertencente ao Romantismo, revela: 

 

a) A inspiração libertária, tanto nos versos de temática 

social e política como na lírica amorosa. 

b) Um defunto-autor que, após falecer, escolhe narrar 

por meio de livro a sua história pessoal. 

c) As lembranças do personagem Sérgio no que tange 

à experiência obtida nos dois anos em que estudou 

no Ateneu. 

d) A presença de uma escrava branca chamada Isaura 

que é perseguida por seu senhor, cujo nome é 

Leôncio. 

e) A análise dos valores e comportamentos de um 

grupo social específico. 

 

QUESTÃO 5: A opção que associa corretamente 

autor, obra e período literário é a seguinte: 

 

a) José de Alencar, autor de “O Guarani”, obra 

pertencente ao Romantismo; Cruz e Sousa, autor de 

“Últimos Sonetos”, obra pertencente ao 

Modernismo. 
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b) Gregório de Matos, autor de “A Boca do Inferno”, 

obra pertencente ao Barroco; Tomás Antônio 

Gonzaga, autor de “Marília do Dirceu”, obra 

pertencente ao Arcadismo.  

c) Lima Barreto, autor de “O Triste Fim de Policarpo 

Quaresma”, obra pertencente ao Arcadismo; 

Machado de Assis, autor de Quincas Borba, obra 

pertencente ao Parnasianismo. 

d) Castro Alves, autor de “Os Escravos”, obra 

pertencente ao Romantismo; Mario de Andrade, 

autor de “Macunaíma’, obra pertencente ao 

Realismo. 

e) Álvares de Azevedo, autor de “Noite na Taverna”, 

obra pertencente ao Romantismo; Machado de 

Assis, autor de “Esaú e Jacó”, obra pertencente ao 

Barroco. 

 

QUESTÃO 6: O período literário do Romantismo 

pode ser caracterizado pela presença de: 

 

a) Nacionalismo, idealização e metáforas. 

b) Objetividade, ironia e questões sociais. 

c) Conflito, universalismo e objetivismo. 

d) Linguagem culta, excesso de detalhes e 

religiosidade. 

e) Linguagem abstrata, mitologia e subjetividade. 

 

QUESTÃO 7: Assinale a alternativa em que as sílabas 

das palavras estão separadas corretamente. 

 

a) A-gri-cul-to-res / Plan-ta-ção / Á-gu-a 

b) To-can-tins / Trans-a-tlân-tico / Á- guia 

c) Pneu / Of-tal-mo-lo-gis-ta / A-ra-guai-a. 

d) Bu-ro-crá-ti-cos / Pre-si-de-nte / Vo-ta-ção 

e) A-mor / Ó-dio / Bis-a-vô  

 

QUESTÃO 8: O Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa afetou a escrita de algumas palavras do 

português. Em qual das alternativas abaixo todas as 

palavras estão grafadas corretamente, de acordo com o 

novo acordo ortográfico? 

 

a) Crêem; pólo; tranquilo. 

b) Alcatéia; anti-higiênico; aero-espacial. 

c) Infraestrutura; pára; enjôo. 

d) Bilíngue; alcaloide; feiura. 

e) Sagüi; jóia; pelo. 

 

QUESTÃO 9: Identifique entre as alternativas abaixo 

a única cuja classificação do sujeito, apresentada entre 

parênteses, está incorreta. 

 

a) Professor e aluno encontram-se na sala para o início 

das aulas. (sujeito composto) 

b) Acordaram cedo hoje. (sujeito oculto) 

c) Existem bastantes alunos inscritos no Processo 

Seletivo. (sujeito simples) 

d) Vive-se bem nas cidades do Estado do Tocantins. 

(sujeito indeterminado) 

e) Os alunos chegaram cedo hoje para a prova do 

Processo Seletivo. (sujeito indeterminado) 

 

QUESTÃO 10: As frases abaixo foram empregadas 

no sentido conotativo e denotativo. Aponte a única que 

se encontra no sentido denotativo. 

 

a) O ódio, hoje, parece mais aviltado. 

b) Jamais abrirei mão dos meus direitos. 

c) Os cães mais ferozes latem menos. 

d) Aquele cara parece muito suspeito. 

e) Minha namorada, quando está perto do pai dela, 

parece uma geladeira. 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS  

 

Texto 1 

 

Leia o texto para responder às questões 11, 12, 13 e 14. 

 

Brazil accuses US missionary of putting isolated 

tribe's lives at risk 

 Indigenous agency says Steve Campbell entered 

tribal lands 

 ‘The probability of transmission of diseases … 

is high’ 

 

1. Brazil’s indigenous affairs department (Funai) has 

accused an American missionary of exposing an 

isolated indigenous tribe to disease and possibly 

death. Steve Campbell, a Christian missionary, 

entered the area occupied by the Hi-Merimã tribe 

last month, one of the few dozen tribes in Brazil that 

has had no contact with the outside world. 

2. “It’s a case of rights violation and exposure to risk 

of death to isolated indigenous population,” a Funai 

spokesman said in a written statement to Thomson 

Reuters Foundation. 

https://pib.socioambiental.org/en/Who_are_they%3F


 

Prova 1 

Cursos Superiores 

Página 4 de 16 

3. “Even if direct contact has not occurred, the 

probability of transmission of diseases to the 

isolated is high.” 

4. Experts have warned that there is an increasing 

likelihood of missionaries trying to contact isolated 

tribes in Brazil after the country’s new president, 

Jair Bolsonaro, appointed an evangelical 

preacher as the new minister in charge of indigenous 

affairs. 

5. During his campaign, Bolsonaro pledged to open up 

protected land and demarcate “not one centimeter” 

for indigenous people or quilombolas – descendants 

of runaway slaves. 

6. Campbell camped in the area the Hi-Merimã occupy 

and invaded one of the isolated tribe’s recently 

abandoned camping grounds, Funai said. 

7. Attempts to reach Campbell were unsuccessful. 

8. Little is known about the Hi-Merimã, who live in 

the state of Amazonas. 

9. They became known for rejecting contact with the 

outside world and maintaining hostile relations even 

with other indigenous communities. 

10. Details about what kind of penalties Campbell may 

face are not clear, as Funai has not yet notified 

federal prosecutors or the police. The government 

agency said it will notify them this week. 

11. According to reports from Brazilian newspaper 

Folha de São Paulo, Campbell claimed to have 

entered the area by mistake, while teaching Indians 

from the neighbouring Jamamadi tribe to use a GPS 

device. 

12. Campbell has been living among the Jamamadi for 

years, but received no authorisation to do so, 

according to Funai. 

13. About two months ago another American Christian 

missionary was killed after trying to contact an 

isolated tribe on an island in the Bay of Bengal. 

Disponível em: 
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/23/brazil-us-

missionary-isolated-tribe-lives-at-risk-steve-campbell. 

Acesso:25/01/2019. 

 

QUESTÃO 11: De acordo com o título e o primeiro 

parágrafo do Texto 1, qual das alternativas está 

correta? 

a) Steve Campbell, um missionário cristão, entrou na 

área ocupada pela tribo Hi-Merimã no ano passado. 

b) A probabilidade de transmissão de suas crenças é 

alta. 

c) Os Hi-Merimã é uma tribo do Brasil que ainda não 

teve contato com o mundo exterior. 

d) A tribo Hi-Merimã é uma das poucas centenas de 

tribos no Brasil que não teve contato com o mundo 

exterior. 

e) A Funai acusou um missionário americano por 

expor uma tribo indígena isolada a doenças e 

possivelmente à morte. 
 

QUESTÃO 12: De acordo com os parágrafos 2 e 3 do 

Texto 1, assinale a alternativa incorreta. 
 

a) No parágrafo 2, o segmento “It’s a case of rights 

violation” pode ser interpretado por “trata-se de um 

caso de violação de direitos”. 

b) A expressão “Even if”, no início do parágrafo 2, é 

uma afirmação significando “mesmo assim”. 

c) Em “a Funai spokesman said in a written statement 

to Thomson Reuters Foundation”, há uma oração na 

forma afirmativa no tempo pretérito. 

d) A forma verbal “has not occurred” corresponde em 

português a “não tenha ocorrido”.  

e) Os dois parágrafos em questão apresentam um 

acordo para a solução do problema que gerou um 

conflito entre a Funai e os americanos em defesa dos 

Hi-Merimã. 
 

QUESTÃO 13: As formas verbais have warned, there 

is, to contact, appointed, sublinhadas no parágrafo 4 do 

texto, correspondem respectivamente aos tempos 

verbais: 
 

a) Particípio passado, presente contínuo, futuro 

simples, particípio passado. 

b) Presente simples, infinito, pretérito simples, 

pretérito simples. 

c) Presente perfeito, futuro simples, infinito, pretérito 

simples. 

d) Presente perfeito, presente simples, infinito, 

pretérito simples. 

e) Presente perfeito, pretérito composto, infinito, 

pretérito simples. 
 

QUESTÃO 14: O segmento sublinhado no parágrafo 

12 expressa a seguinte ação verbal: 
 

a) Fato passado e concluído: for years. 

b) Fato interrompido: for years. 

c) Duração de tempo e ação em curso: has been living. 

d) Duração: for years. 

e) Fato passado que se desenvolve no presente: has 

been. 

https://www.theguardian.com/world/2018/dec/06/outcry-over-bolsonaros-plan-to-put-conservative-in-charge-of-new-family-and-women-ministry
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/06/outcry-over-bolsonaros-plan-to-put-conservative-in-charge-of-new-family-and-women-ministry
https://www.theguardian.com/world/2018/mar/05/descendants-of-slaves-celebrate-brazil-land-rights-victory
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/21/american-killed-isolated-indian-tribe-north-sentinel-island
https://www.theguardian.com/world/2018/nov/21/american-killed-isolated-indian-tribe-north-sentinel-island
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/23/brazil-us-missionary-isolated-tribe-lives-at-risk-steve-campbell
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/23/brazil-us-missionary-isolated-tribe-lives-at-risk-steve-campbell
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL  

 

QUESTÃO 11: 

 

 
Disponível em: @UNICEFenEspanol. Acesso em: 26 jan. 2019. 

 

Este texto fue creado a una campaña respeto de la 

conciencia sobre el consumo de productos saludables 

por niños y ninãs. Por ello puede extraerse que: 

 

a) No hay muchas comidas y/o bebidas que no son 

saludables para niños y ninãs. 

b) La publicidad tiene poca o ninguna influencia en los 

hábitos alimentares de los niños y niñas. 

c) La relación entre alimentación y enfermedades, 

todavía demanda mejor evaluación. 

d) Productos saludables son los más elegidos por los 

padres para sus niños y niñas. 

e) La publicidad puede influir en el desarrollo de los 

niños y niñas, incluso sobre su dieta. 

 

QUESTÃO 12:  

 

Los pájaros prohibidos 

 

Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin 

permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni 

saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir 

dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, 

estrellas ni pájaros. Didoskó Pérez, maestro de escuela, 

torturado y preso "por tener ideas ideológicas", recibe 

un domingo la visita de su hija Milay, de cinco años. 

La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo 

rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, 

Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están 

prohibidos y el dibujo pasa. Didoskó le elogia la obra 

y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen 

en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos 

entre las ramas: - ¿Son naranjas?¿qué frutas son? La 

niña lo hace callar: - Ssshhhhh Y en secreto le explica: 

- Bobo ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros 

que te traje a escondidas.   

 

GALEANO, Eduardo. Memoria del fuego, 1982-1986. 

 

Marca la opción incorrecta. 

 

a) La gente siempre va a encontrar una manera 

ingeniosa de expresarse, porque la inteligencia 

vence a la fuerza física. 

b) Por el texto se puede inferir que no es posible 

reprimir a la gente y sus ideales, aún que se le quiten 

sus directos. 

c) Hay una relación clara entre el texto y su título “Los 

pájaros prohibidos”, en la que los pájaros 

simbolizan la libertad. 

d) El texto denuncia a las dictaduras, en las que todo 

está prohibido por miedo a las ideas. Esto resulta en 

cárcere, tortura y privación de libertad de expresión. 

e)  El objetivo principal del texto es narrar una historia 

de una família y describir su experiencia durante la 

dictadura de Uruguay. 

 

QUESTÃO 13:  

 

Un niño que lee será un adulto que piensa 
Para poder viajar, para poder compartir con ellos 

momentos de calidad, alejados de las prisas y los 

quehaceres diarios, los libros son perfectos 

 

Una visión rápida de la infancia de hoy en día nos 

devuelve realidades, en las que poco o nada favorecen 

el desarrollo de oportunidades para el crecimiento y la 

estimulación la creatividad y la imaginación, cada día 

más acostumbrados a las pantallas, ocupados con 

extraescolares y deberes, juguetes cada vez más 

sofisticados y como consecuencia vamos aparcando, 

sin darnos cuenta, costumbres tan sencillas como leer 

un cuento. 

Es más fácil estés donde estés, mires donde mires, 

encontrar un adulto con un dispositivo electrónico que 

con un libro en la mano. [...] 

En momentos difíciles puedes encontrar un excelente 

recurso para resolver cualquier problema o 
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contratiempo que surja en su día a día. Dime qué te 

preocupa y te ayudo con un cuento. 
Disponível em: 

https://elpais.com/elpais/2019/01/14/mamas_papas/1547455311_

151667.html. Acesso em: 26 jan. 2019. 

 

El tema del texto es el hábito de lectura en la infancia 

y el desarrollo del individuo. Sobre leer, el autor 

informa que: 

 

a) A los adultos no les gustan los libros o la lectura. 

b) Las pantallas han sustituido los libros, esto es una 

evolución. 

c) La lectura de cuentos es la solución para cualquier 

contratiempo. 

d) Leer estimula la creatividad y la imaginación. 

e) Los niños y niñas tienen muchas actividades, por 

eso no hay tiempo para leer. 

 

QUESTÃO 14:  

 

 
 

Disponível em: https://www.tumblr.com/tagged/minorias. 

Acesso em: 26 jan. 2019. 

 

Esta viñeta utiliza ironía para denuncia que: 

 

a) Las minorías pueden no lo ser, estadísticamente 

hablando. 

b) Minoría y mayoría son conceptos muy utilizados 

por grupos religiosos. 

c) No hay situación en que ser mayoría representa 

benefício. 

d) Lo que representa la minoría se difere, a depender 

del punto  de vista de cada grupo social. 

e) Minoría es un concepto relativo, lo que representa 

minoría a uno, puedo no lo ser a outro. 

 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS  

 

MATEMÁTICA  

 

QUESTÃO 15: Um casal pretende ter 3 filhos. Qual é 

a probabilidade de que o casal tenha 3 filhos do sexo 

masculino, já que o primeiro filho que nasceu é do sexo 

masculino?  

 

a) 75% 

b) 50% 

c) 25% 

d) 100% 

e) 10% 

 

QUESTÃO 16: Se, 

𝐴 = √9 + √56 e 𝐵 = √8 + √28, então 𝐴 − 𝐵 é: 

 

a) √2 + 1 

b)  √3 + √2 

c)  √3 − √2 

d)  √3 + 1 

e) √2 − 1 
 

QUESTÃO 17: Maria deseja matricular seu filho em 

uma escola de natação; para isso, deverá escolher entre 

duas escolas. 

1ª Opção: Escola A possui valor de matrícula de R$ 

70,00 com mensalidades em R$ 35,00; 

2ª Opção: Escola B possui matrícula no valor de R$ 

85,00 e valor de mensalidade em R$ 32,00.  

Analisadas as duas opções, Escola B passa a ser mais 

vantajosa, após: 
 

a) 5 meses 

b) 3 meses 

c) 4 meses 

d) 7 meses 

e) 10 meses 

 

https://elpais.com/elpais/2019/01/14/mamas_papas/1547455311_151667.html
https://elpais.com/elpais/2019/01/14/mamas_papas/1547455311_151667.html
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QUESTÃO 18: Para arrumar o telhado de uma casa, 

uma escada será encostada na parede de maneira que o 

ângulo formado entre a parede e a escada seja de 45°. 

Se a altura do ponto em que a escada está apoiada na 

parede até o chão é de 6m, então é preciso a escada ter: 

 

a) 4√2 m 

b) 8√2 m 

c) 10√2 m 

d) 6√2 m  

e) 2√2m 

 

QUESTÃO 19: Rita tem x reais e Davi tem y reais. 

Somando-se os valores de Rita e Davi obtém-se 

R$ 131,00. Agora, se triplicarmos a quantia de Rita e 

somarmos com a metade da quantia de Davi teremos 

R$ 218,00. Davi possui quantos reais a mais que Rita? 

 

a) R$ 9,00 

b) R$ 21,00 

c) R$ 70,00 

d) R$ 61,00 

e) R$ 15,00 

 

QUESTÃO 20: Um quadrado é inscrito em uma 

circunferência de área 30π cm2; pode-se afirmar que a 

área do quadrado será de: 

 

a) 30 cm2 

b) 20π cm2 

c) 40π cm2 

d) 60 cm2 

e) 40 cm2 

 

QUESTÃO 21: Dados os conjuntos,  

𝐴 = {0,1,2,3,4,5}, 𝐵 = {0,2,4,6,8,10} e 

𝐶 = {1,2,3,4,5,6,7,8}, então 𝐴𝐵𝐶 é: 

 

a) {2,3,4} 

b) {2,4} 

c) {0,2,4} 

d) {0,1,2,3,4,5,6,7,8} 

e) {0,1,3,4,5} 

 

QUESTÃO 22: Um piscicultor fez um tanque com 8 

metros de largura por 15 metros de comprimento e 90 

centímetros de profundidade para começar sua criação 

de peixes. Se para cada metro cúbico de água puderem 

ser colocados até 6 peixes, considerando que ele irá 

manter o tanque sempre cheio de água, a quantidade 

máxima de peixes será de: 

 

a) 080 

b) 648 

c) 720 

d) 6480 

e) 10800 

 

QUESTÃO 23: O preço de um carro sofre anualmente 

uma depreciação de 10%. Sabendo que o preço atual é 

de R$ 50.000,00, daqui a seis anos será: 

 

a) R$ 27.572,08 

b) R$ 26.572,05 

c) R$ 29.524,50 

d) R$ 32.805,00 

e) R$ 45.000,00 

QUESTÃO 24: A metade de 42018é: 

 

a) 41010 

b) 21009 

c) 22018 

d) 24035 

e) 42017 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

BIOLOGIA  
 

QUESTÃO 25: Em um surto de gripe com 

determinado tipo de vírus, uma pessoa que contrair a 

doença produz anticorpos contra as proteínas do 

envelope viral. É assim que surge a imunidade a 

determinado tipo de vírus. 

 

Como surge um novo vírus que poderá causar outro 

surto dessa doença? 

 

a) Por mutações nas proteínas H e Gp120. 

b) Por mutações nas proteínas Gp120 e CXCR4. 

c) Por mutações nas proteínas H e N. 

d) Por mutações nas proteínas CXCR4 e CCR5. 

e) Por mutações nas proteínas CCR5 e CR2. 

 

QUESTÃO 26: Nos vertebrados, como o nome do 

grupo indica, o esqueleto inclui uma coluna vertebral, 

que sustenta o corpo e protege a medula espinhal, além 

de um crânio, que protege o encéfalo. Entre os 
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vertebrados estão os peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos. 

Em relação ao sistema de circulação sanguínea dos 

vertebrados analise as assertivas: 

 

I. A circulação nos peixes é simples, ou seja, o 

sangue passa apenas uma vez no coração. 

II. Nos anfíbios a circulação sanguínea é incompleta, 

pois o sangue rico em oxigênio mistura-se com 

sangue pobre em oxigênio. 

III. O coração dos répteis possui quatro cavidades, 

dois átrios e dois ventrículos, ocorrendo, assim, 

um sistema de circulação completa. 

IV. Nas aves e nos mamíferos, a circulação sanguínea 

é completa (o sangue oxigenado não se mistura) e 

dupla (o sangue passa duas vezes pelo coração). 

 

Marque a afirmativa correta. 

 

a) Somente I, II e IV estão corretas. 

b) Somente I, II e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) Somente II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 27: A avaliação dos riscos que uma pessoa 

ou um casal corre de ter filhos com problemas 

genéticos é feita por especialistas na área de Genética 

clínica, que também ajudarão a pessoa ou o casal a 

compreender a evolução, o tratamento e as opções para 

lidar com o problema. Erros durante a divisão celular 

podem alterar os cromossomos da célula. Essas 

alterações cromossômicas podem ser numéricas ou 

estruturais. Na espécie humana, há um par de 

cromossomos responsável pela diferença entre os dois 

sexos (os cromossomos sexuais). 

 

Das alternativas abaixo qual demonstra o cariótipo para 

portador de síndrome de Down (masculino). 

 

a) 47, xx+21 

b) 45, x 

c) 47, xxy 

d) 47, xx 

e) 47, xy+21 

 

QUESTÃO 28: Os artrópodes apresentam simetria 

bilateral, com corpo segmentado, exoesqueleto e 

apêndices articulados. Esses apêndices são acionados 

por músculos de contração rápida, inseridos no 

esqueleto (daí o nome arthron = articulação; podos = 

pé), que tornam a locomoção eficiente. O corpo dos 

artrópodes é revestido por um exoesqueleto de quitina 

associado a proteínas. 

Entre as alternativas seguintes, marque a que relaciona 

incorretamente os artrópodes ao grupo ao qual 

pertencem.  

 

a) Camarão – Crustáceos. 

b) Escorpião – Aracnídeos. 

c) Lacraia – Quilópodes. 

d) Piolho-de-cobra – Quilópodes. 

e) Ácaro – Insetos. 

 

FÍSICA  
 

QUESTÃO 29: Em um experimento no laboratório de 

Física, um estudante coloca uma gota de um líquido de 

massa 3 ×10-16 kg, eletricamente carregada, entre duas 

placas planas, paralelas e horizontais, eletrizadas com 

cargas de sinais opostos. A gota fica suspensa e 

permanece em equilíbrio entre as placas. A distância 

entre as placas é 4 cm e estão submetidas a uma 

diferença de potencial constante de 60 V. Considerando 

g = 10 m/s2, determine a carga elétrica da gota em 

coulombs: 

 

a) 3,2.10-18 

b) 2,9.10-18 

c) 1,6.10-18 

d) 1,2.10-18 

e) 2,0.10-18 

 

QUESTÃO 30: Uma máquina que opera em um ciclo 

de Carnot absorve 1800 J de calor de um reservatório a 

400K e realiza trabalho descartando calor para outro 

reservatório a 260K. O trabalho realizado e a eficiência 

dessa máquina foram: 

 

a) 1170J e 65% 

b) 1260J e 65% 

c) 315J e 17% 

d) 630 J e 35% 

e) 865J e 30% 

 

QUESTÃO 31: Um dispositivo que converte energia 

elétrica em energia mecânica, ou vice-versa, é 

denominado como transdutor. Esse dispositivo é muito 

utilizado em aparelhos de ultrassom, constituído por 

um material piezoelétrico (quartzo). Considerando que 

um transdutor de 1,5 MHZ capta ondas com 



 

Prova 1 

Cursos Superiores 

Página 9 de 16 

comprimento de 1mm, qual a velocidade de 

propagação da onda? 

 

a) 15 m/s; 

b) 150 m/s; 

c) 1500 m/s; 

d) 75 m/s; 

e) 750 m/s. 

 

QUESTÃO 32: A força gravitacional entre um satélite 

e um planeta X é denominada F. Se triplicada a massa 

desse satélite e aumentada em três vezes sua distância 

em relação ao centro deste planeta X, o novo valor da 

força gravitacional seria: 

 

a) F/3 

b) F/2 

c) 2F/9 

d) F/9 

e) 3F 

 

QUÍMICA  
 

QUESTÃO 33: O metano é um gás natural produzido 

por matéria orgânica em decomposição, conhecido 

como gás dos pântanos ou do lixo. Sua fórmula 

estrutural é CH4, e a equação que representa sua reação 

de formação é: 

 

C(grafite) + 2 H2(g)   CH4(g) 
 

Assim, determine o calor de formação do metano, 

tendo por base os seguintes dados: 

 

I. CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(l) 

∆H= -212,8 Kcal/mol 

 

II. C(grafite) + O2(g)  CO2(g) 

∆H= -94,1 Kcal/mol 

 

III. H2(g) + ½ O2(g)  H2O(l) 

∆H= -68,5 kcal/mol 

 

a) - 35,7 kcal/mol 

b) - 18,3 Kcal/mol 

c) - 15,8 kcal/mol 

d) + 20,5 Kcal/mol 

e)  28,6 Kcal/mol 

 

 

QUESTÃO 34: Uma importante técnica utilizada para 

separar misturas através das diferentes capacidades de 

substâncias em aderir a sólidos, como um papel, é a 

cromatografia. Neste procedimento, uma amostra 

pincelada no papel interage com uma fase móvel que 

se desloca de baixo para cima. A imagem abaixo mostra 

o resultado final de três práticas de cromatografia de 

papel (experimentos A, B e C), correspondendo cada 

uma delas à interação de um pigmento de corante 

alimentício com três diferentes substâncias utilizadas 

como fase móvel, hexano, álcool etílico e acetona 

(propanona). Os corantes alimentícios são 

classificados como aditivos que não apresentam valor 

nutritivo, e seus compostos apresentam alta polaridade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Com base no deslocamento do pigmento nas três 

práticas, A, B e C, é possível afirmar que a substância 

utiliza como fase móvel em cada um deles foi, 

respectivamente: 

 

a) Álcool etílico, hexano e acetona. 

b) Hexano, acetona e álcool etílico. 

c) Álcool etílico, acetona e hexano. 

d) Acetona, álcool etílico e hexano. 

e) Hexano, álcool etílico e acetona. 

 

QUESTÃO 35: No mês de maio de 2018, ocorreu no 

Campus Colinas do Tocantins, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins, IFTO, 

uma competição de lançamento de foguetes utilizando 

garrafas PET, com a participação de algumas escolas 

do município. Nesse tipo de competição, o que 

impulsiona os foguetes é o dióxido de carbono 

proveniente da reação entre o vinagre e o bicarbonato 

de sódio. O Vinagre, em geral, é uma solução de 

concentração de 4% em ácido acético. 
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Qual a massa de ácido acético contida em um frasco de 

750 ml de vinagre com exatamente 4% em ácido 

acético, supondo a densidade do vinagre 1,10 g/ml? 

 

a) 31 gramas 

b) 32 gramas 

c) 33gramas 

d) 30 gramas 

e) 34 gramas 
 

QUESTÃO 36: Muitas das reações químicas não se 

completam, mas sim caminham para um estado de 

equilíbrio, no qual reagentes e produtos coexistem no 

sistema. Abaixo encontram-se a equação de equilíbrio 

e a constante de equilíbrio entre os gases N2O4 e NO2: 

 

 

Acerca desta reação química, podemos afirmar que: 

 

a) No de equilíbrio, a concentração de N2O4 (g) é igual 

à concentração NO2 (g) no sistema. 

b) No final da reação, ao atingir o equilíbrio, haverá no 

sistema somente NO2 (g), uma vez que é o único 

produto da reação. 

c) Como a constante de equilíbrio é maior que 1, na 

condição de equilíbrio há mais NO2 (g) do que N2O4 

(g) no sistema. 

d) Uma vez que o estado de equilíbrio foi atingido, em 

qualquer condição a concentração dos reagentes é 

igual à dos produtos. 

e) A situação de equilíbrio só pode ser aplicada a 

substâncias no estado gasoso, não sendo possível 

inferir nada sobre soluções aquosas. 

 

HISTÓRIA  
 

QUESTÃO 37: O filme "E o vento levou", dirigido 

por Victor Fleming, lançado em 1939, reproduz a 

Guerra de Secessão (Guerra Civil Americana), que 

ocorreu entre 1861 e 1865, nos Estados Unidos, e 

matou cerca de 600 mil norte-americanos. Levando em 

consideração a Guerra de Secessão, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

a) A razão central da Guerra da Secessão foram as 

divergências econômicas e sociais entre as regiões 

Norte e Sul dos Estados Unidos. Enquanto o Norte 

se industrializava e conduzia ao progresso, o Sul 

permanecia escravocrata, patriarcal e agrário. 

b) O início da Guerra de Secessão se deu por causa de 

ações militares dos estados do Sul, porém os estados 

do Norte, mais ricos e mais bem preparados 

militarmente, venceram e impuseram seus 

interesses sobre o país. 

c) O Norte dos Estados Unidos defendia a abolição da 

escravatura, e o Sul escravista era contrário. As 

diferenças entre Norte e Sul desde o período 

colonial sempre foram evidentes; as duas regiões do 

país tiveram um desenvolvimento socioeconômico 

diverso, que foi marcado pelas diferenças 

geográficas. 

d) A guerra de secessão serviu para encerrar a 

segregação racial existente em vários estados norte-

americanos. Organizações sociais como o Ku Klux 

Klan foram criadas para promover ações de 

conscientização e integração de afro-americanos à 

sociedade americana. 

e) Entre as consequências do final da Guerra de 

Secessão está a abolição da escravidão norte-

americana, que deixou o Sul arruinado 

economicamente. Após a guerra, os estados do Sul 

criaram organizações racistas como o Ku Klux 

Klan, cujo objetivo era combater a integração de 

afro-americanos à sociedade americana. 

 

QUESTÃO 38: A Revolução Farroupilha aconteceu, 

principalmente, por causa da insatisfação dos 

estancieiros com a política fiscal dos governos 

brasileiros no século XVIII. O Estado fornecia gado 

muar para outras regiões, e fornecia carne-seca 

(charque) usada para alimentar principalmente os 

escravos que viviam em outras regiões do país. 

Aponte em qual estado brasileiro ocorreu esse 

movimento revolucionário. 

 

a) Minas Gerais, em 1789. 

b) Rio Grande do Sul, em 1835. 

c) Pará, em 1840. 

d) Pernambuco, em 1827. 

e) Rio de Janeiro, em 1922. 

 

QUESTÃO 39: “[A Peste Negra] era transmitida 

essencialmente pelos parasitas, principalmente as 

pulgas e os ratos. Era uma doença exótica, contra a qual 

os organismos dos europeus não tinham defesas. Veio 

da Ásia pela rota da seda. Veja: a epidemia, essa 

catástrofe, é, portanto, também um dos efeitos do 

progresso, do crescimento.” 
(DUBY,Georges . Ano 1000 Ano 2000. Na pista de nossos 

medos. São Paulo: Editora da Unesp, 1998, p. 80) 
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Sobre a Peste Negra é correto afirmar que: 

 

a) A Peste Negra foi uma pandemia de peste bubônica 

que ocorreu na Europa na segunda metade do século 

XIV. Essa doença em conjunto com as revoltas 

camponesas, a Guerra dos Cem Anos e o declínio da 

cavalaria medieval fizeram parte de uma série de 

acontecimentos que contribuíram para a Crise da 

Baixa Idade Média. 

b) A Peste Negra foi uma epidemia que ocorreu na 

Europa durante a Idade Contemporânea e dizimou 

milhões de europeus no século XVII durante a 

Revolução Francesa. 

c) A Idade Média, período em que ocorreu a pandemia 

da Peste Negra, foi um período em que os hábitos de 

higiene eram prioridade; por esse motivo, a 

proliferação da peste ainda não possui uma 

explicação nos dias atuais. 

d) A proliferação da Peste Negra contribuiu para um 

posterior avanço da Europa e consolidação da Alta 

Idade Média. 

e) A Peste Negra ocorreu na Alta Idade Média na 

Europa, no século IX. Esta doença foi transmitida 

para seres humanos através de pulgas de ratos ou de 

roedores, e matou cerca de 60% da população na 

Europa durante a pandemia. 

 

QUESTÃO 40:  

 

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-

K4JK9f5P8a4/URO3jT_QJ_I/AAAAAAAAHPE/Gl4vWiTMRv

s/s1600/Prise_de_la_Bastille.jpg 

 

Sobre a Revolução Francesa ocorrida na França no 

século XVIII, analise os itens abaixo e marque a 

alternativa correta: 

 

a) Ao final do processo revolucionário francês, a 

estrutura do Antigo Regime foi destruída e os 

privilégios de nascimento da nobreza foram 

substituídos pelo privilégio do poder econômico da 

burguesia. 

b) As forças conservadoras uniram-se 

momentaneamente aos diversos grupos sociais do 

Terceiro Estado por ocasião da convocação da 

Assembleia dos Estados Gerais pelo rei Luís XVI. 

c) A primeira Constituição da França, concluída em 

1791, apesar de promover alguns avanços, como a 

garantia de liberdade de crença, manteve os 

privilégios de classe para o clero e a nobreza. 

d) Com a Proclamação da República em 1792, criou-

se a Convenção Nacional composta por 

representantes das forças políticas mais importantes 

do país: os girondinos, os jacobinos e a planície. 

e) Com o Golpe de 18 Brumário, Napoleão Bonaparte 

aliou-se aos jacobinos, estabeleceu um novo 

governo, o Consulado, consolidando as conquistas 

desse grupo no processo revolucionário francês. 

 

QUESTÃO 41: No final da Segunda Guerra Mundial, 

a economia dos EUA era imbatível, pois a Europa 

estava arrasada. Com a ascensão do capitalismo, 

percebeu-se que a distribuição das riquezas era feita de 

forma a privilegiar uma minoria, e a pobreza se 

espalhava para a maior parte da população. 

Aponte a alternativa correta quanto ao 

desenvolvimento do capitalismo e seus 

desdobramentos. 

 

a) O capitalismo se pauta na diferenciação social e na 

aquisição do lucro, gerando um estado de bem-estar 

social a poucos. Fala-se cada vez mais na utilização 

de novas tecnologias e exploração dos países menos 

desenvolvidos. Viabilização do consumismo e da 

globalização. 

b) A população rural consegue se manter com mais 

veemência em suas propriedades, pois passa a 

produzir mais e a gastar menos. 

c) Os países da Ásia, especialmente o Japão, foram 

derrotados e alavancaram sua economia a ponto de 

ser o centro econômico do mundo. 

d) Os setores manufatureiros tiveram que se 

reestruturar em decorrência de crises econômicas 

geradas pelo capitalismo. 

e) A economia mundial passou a desenvolver-se de 

forma igualitária, propiciando a todos o acesso a 

empregos, imóveis e escolas. 

 

QUESTÃO 42: Leia os fragmentos abaixo e 

identifique a afirmação incorreta: 

 

Fragmento 1: “Neste ano comemora-se o centenário de 

um dos processos históricos mais importantes do 

http://1.bp.blogspot.com/-K4JK9f5P8a4/URO3jT_QJ_I/AAAAAAAAHPE/Gl4vWiTMRvs/s1600/Prise_de_la_Bastille.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-K4JK9f5P8a4/URO3jT_QJ_I/AAAAAAAAHPE/Gl4vWiTMRvs/s1600/Prise_de_la_Bastille.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-K4JK9f5P8a4/URO3jT_QJ_I/AAAAAAAAHPE/Gl4vWiTMRvs/s1600/Prise_de_la_Bastille.jpg
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século XX: A Revolução Russa que, fomentada pelas 

queixas populares condensadas ante a máxima “Paz, 

pão e terra” e pelos ideais do Partido Comunista, 

culminou com a destituição da monarquia absolutista 

dos czares e a instauração da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) no ano de 1917. (...) Por 

sua importância e legado, o tema possui um histórico 

rico em debates e estudos em nível mundial orientados 

sob os mais diversos enfoques que, no entanto, não 

esgotam as possibilidades de reflexão a partir dos 

questionamentos próprios das demandas atuais.” 
 

Fonte: 
https://ojs.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/article/view

/2042/1914 

 

Fragmento 2: “O chamado Estado do Bem Estar Social, 

que garantiu alguns direitos aos trabalhadores, 

principalmente em países europeus, foi uma concessão 

do empresariado, temeroso da influência da Revolução 

Russa de 1917 sobre as massas trabalhadoras.” 
 

Fonte: http://port.pravda.ru/russa/09-05-2017/43221-

revolucao_russa-0/ 

 

a) A Revolução Russa foi um evento histórico que 

evoluiu na direção do socialismo e construção da 

União Soviética. 

b) O Estado de Bem Estar Social é um agente de 

promoção social e organização econômica, mas essa 

experiência não ocorreu em todos os países 

ocidentais, sendo europeia sua versão mais bem 

acabada. 

c) Evento de intersecção na transformação da Era dos 

impérios em período da Guerra Fria (1945-1991), a 

Revolução Russa possui inegável legado. 

d) A monarquia russa, família Romanov, foi destruída, 

mas seus membros se refugiaram no Ocidente, 

porém impossibilitados de reivindicar o trono de 

volta. 

e) A URSS, produto da Revolução Russa, foi 

responsável por derrotar o nazismo na Segunda 

Guerra Mundial. A derrota nazista começou dentro 

do território soviético até sua capitulação no cerco a 

Berlim. 

 

GEOGRAFIA  
 

QUESTÃO 43: O final da década de 1980 foi marcado 

por grandes transformações no mundo, que se 

estenderam pelo limiar da década de 1990. 

Considerando os diversos acontecimentos que 

contribuíram para tais transformações, julgue os itens 

a seguir e assinale a alternativa correta. 

 

I. Em uma tentativa de reestruturar a URSS, Mikhail 

Gorbachev lançou, em 1985, a Perestroika e a 

Glasnost. 

II. Com a crise política e econômica da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, as primeiras 

repúblicas a deixarem o bloco soviético foram a 

Letônia, Lituânia e Estônia. 

III. Em 1990 ocorreu a reunificação da República 

Democrática Alemã (Alemanha Ocidental) e a 

República Federal da Alemanha (Alemanha 

Oriental). 

IV. Diante das transformações ocorridas no bloco 

soviético em 1991, Mikhail Gorbachev decretou o 

fim da URSS. 

 

Assinale. 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Somente estão corretos os itens II e III. 

c) Somente estão corretos os itens III e IV. 

d) Somente estão corretos os itens I e IV. 

e) Somente estão corretos os itens I e II. 

 

QUESTÃO 44: Noite de 8 de novembro de 2016, 

Estados Unidos (EUA). Após o fechamento das seções 

eleitorais, era chegada a hora de apuração dos votos. 

Em algumas horas o mundo conheceria quem seria o 

novo líder da maior potência econômica e militar pelos 

próximos quatro anos. Vencedor, o republicano Donald 

Trump teve como uma das propostas centrais de seu 

discurso o lema: 

 

a) América First, que visa ampliar o livre mercado com 

os países da União Europeia. 

b) América First, que apoia a ampliação da 

globalização. 

c) América First, que coloca a América em primeiro 

lugar na ajuda para refugiados. 

d) América First, que amplia os acordos econômicos 

com os países do Pacífico. 

e) América First, que aumenta o protecionismo da 

economia americana. 

 

QUESTÃO 45: O gráfico etário revela o perfil 

demográfico de uma população. De acordo com os 

dados do IBGE, observa-se uma mudança no gráfico 

etário do Brasil. Neste sentido, considerando-se os 

fatores responsáveis por tais mudanças, bem como 

https://ojs.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/article/view/2042/1914
https://ojs.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura/article/view/2042/1914
http://port.pravda.ru/russa/09-05-2017/43221-revolucao_russa-0/
http://port.pravda.ru/russa/09-05-2017/43221-revolucao_russa-0/
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tendo como base a imagem abaixo, julgue os itens que 

seguem e assinale a alternativa correta. 

 

 
Fonte: IBGE, 2013, Adaptação, Furtado, S.2017. 

 

I. A redução da taxa de fecundidade da mulher 

brasileira contribuiu para a mudança do gráfico 

etário do Brasil. 

II. O processo de urbanização do Brasil, após 1960, 

contribuiu para a redução do crescimento 

vegetativo, interferindo no gráfico etário 

brasileiro. 

III. Um dos fatores responsáveis pela alteração no 

gráfico etário do Brasil foi desencadeado pela 

redução da taxa de mortalidade. 

IV. Uma das justificativas do governo brasileiro para 

que a Reforma da Previdência Social seja 

aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo 

Senado envolve o alargamento do topo do gráfico 

etário brasileiro, cuja perspectiva demonstra o 

alargamento gradativo. 

 

Assinale. 

 

a) Estão corretos somente os itens I, II e III. 

b) Estão corretos somente os itens III e IV. 

c) Estão corretos somente os itens I, II e IV. 

d) Estão corretos somente os itens I e III. 

e) Estão corretos somente os itens I e IV. 

QUESTÃO 46: O Brasil é o único país no mundo que 

possui uma lei que pode intervir diretamente em uma 

propriedade privada. Neste sentido, à luz da Lei nº 

12.651/12, julgue os itens seguintes e assinale a 

alternativa correta. 

 

I. De acordo com o Novo Código Florestal, as áreas 

de Reserva Legal, localizadas em regiões de 

cerrado amazônico, devem ser de 35%. 

II. As áreas destinadas a Reserva Legal na Amazônia 

devem corresponder a 80% das propriedades. 

III. As propriedades privadas localizadas em áreas que 

não sejam de Cerrado Amazônico ou de Floresta 

Amazônica devem manter uma reserva legal de 

20%. 

 

Assinale: 

 

a) Somente estão corretos os itens I e III. 

b) Todas as afirmativas estão corretas. 

c) Somente estão corretos os itens I e II. 

d) Somente está correto o item I. 

e) Somente está correto o item III. 

 

QUESTÃO 47: A Venezuela, país sul-americano, 

enfrenta uma grave crise econômica, com inflação 

galopante, recessão e aumento da pobreza. Faltam itens 

básicos nos supermercados, como alimentos, produtos 

de higiene e remédios. Entre as principais razões da 

crise econômica podemos destacar: 

 

a) Economia extremamente dependente do 

agronegócio, ineficácia da política de controle de 

preços e de câmbio. 

b) Economia extremamente dependente do petróleo, 

ineficácia da política de controle de preços e de 

câmbio. 

c) Economia extremamente dependente da indústria 

automotiva, ineficácia da política de controle de 

preços e de câmbio. 

d) Economia extremamente dependente da importação 

de petróleo, ineficácia da política de controle de 

preços e de câmbio. 

e) Economia extremamente dependente da extração de 

ouro, ineficácia da política de controle de preços e 

de câmbio. 

 

QUESTÃO 48: O Brasil é um país de dimensões 

continentais, fato este responsável pela existência de 

diferentes fusos horários, abrangendo o Brasil de leste 

a oeste. Neste sentido, considerando que um avião saiu 

de Londres às 10h, com destino a Rio Branco, bem 

como considerando que a viagem teve 16 horas de 
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duração, é correto afirmar que o horário em que o avião 

aterrissou em Rio Branco foi: 

 

a) 5h. 

b) 15h. 

c) 1h. 

d) 21h. 

e) 7h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

Com base na leitura dos textos a seguir, redija um texto dissertativo-argumentativo com, no mínimo,15 linhas, 

que reflita criticamente sobre “Os impactos ambientais provocados pelas queimadas”. Seu texto deverá ser 

redigido segundo a norma-padrão escrita da Língua Portuguesa e desenvolvido de forma coerente e coesa. 

 

TEXTO 1 

 

Queimada em serra deixa Paraíso do Tocantins coberta pela fumaça 

Corpo de Bombeiros informou que equipes estão na mata combatendo o fogo desde 8h desta quarta-feira (29). 

 

Uma queimada na serra do Estrondo deixou a cidade de Paraíso do Tocantins, uma das maiores do estado, 

completamente encoberta pela fumaça nesta quarta-feira (29). O Corpo de Bombeiros informou que suspeita que 

o incêndio seja criminoso e que ainda não há estimativa da área atingida pelo fogo. 

Imagens mostram que as chamas estão nas margens da TO-080, entre a capital e Paraíso. O Tocantins já registrou 

mais de 4 mil focos de queimadas desde o começo do ano. A situação tende a ser pior entre agosto e setembro 

quando o estado sofre com a baixa umidade relativa do ar e ventos fortes. 

Segundo os Bombeiros, 12 homens estão na mata tentando apagar as chamas. 

 
Por TV Anhanguera. Queimada em serra deixa Paraíso do Tocantins coberta pela fumaça. Palmas, TO. Disponível em: 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2018/08/29/queimada-em-serra-deixa-paraiso-do-tocantins-coberta-pela-fumaca-veja-

video.ghtml. Acesso em: 30 de agosto de 2018. 

 

TEXTO 2 

 

Cresce número de queimadas no país; Inpe investiga se origem é criminosa 

Juliana Cezar Nunes 

 

Aumentou o número de queimadas em áreas florestais e de lavoura em todo o país. Desde o início do ano, foram 

registrados cerca de 216 mil focos de incêndios. 

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número de focos de incêndio já é 52% maior 

do que o registrado em 2017. 

Uma das causas do aumento no número de queimadas em áreas florestais e de lavoura pode ser o maior tempo 

de estiagem em 2018. 

Mas bombeiros e especialistas também chamam a atenção para o desmatamento e para a degradação ambiental 

como fatores responsáveis pela ampliação dos focos de incêndio. 

Os três estados com o maior número de queimadas são Roraima, Mato Grosso e Tocantins. Juntos, eles somam 

cerca de 55% dos focos de todo o Brasil. 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2018/08/29/queimada-em-serra-deixa-paraiso-do-tocantins-coberta-pela-fumaca-veja-video.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2018/08/29/queimada-em-serra-deixa-paraiso-do-tocantins-coberta-pela-fumaca-veja-video.ghtml
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Rodrigo Maciel, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de Roraima, afirma que o estado passa por um 

período de chuvas, mas as consequências das queimadas ainda podem ser percebidas, especialmente nas áreas 

florestais. 

Para tirar Roraima do topo da lista dos focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros promove uma campanha 

permanente de combate às queimadas. 

Já o Inpe investiga práticas que influenciam o desmatamento na Amazônia. A floresta amazônica concentra mais 

da metade da biodiversidade da Terra, além de um terço das florestas tropicais do planeta. 

Os pesquisadores acreditam que é preciso levar em conta a existência de uma floresta urbanizada, ou seja, cada 

vez mais repleta de núcleos populacionais. 

O Pará é o estado em que foram identificados os principais avanços agrícolas que geram queimadas e 

desmatamento. 

 
NUNES, Juliana Cezar. Cresce número de queimadas no país; Inpe investiga se origem é criminosa. Brasília, DF. Disponível em: 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-06/cresce-numero-de-queimadas-florestais-no-pais-inpe-se-origem-e-

criminosa . Acesso: em 30 de agosto de 2018. 

 

 

 

http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-06/cresce-numero-de-queimadas-florestais-no-pais-inpe-se-origem-e-criminosa
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-06/cresce-numero-de-queimadas-florestais-no-pais-inpe-se-origem-e-criminosa
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