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Processo Seletivo para o 2º Semestre de 2019
PROVA B
LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1.
2.
3.

4.

Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Prova de Redação.
Use, como rascunho, as Folhas de Respostas reproduzidas ao final deste caderno.
Ao receber as Folhas de Respostas:
• Confira seu nome, número de inscrição e curso.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
• Indique seu tipo de prova, que consta na capa da Prova Objetiva.
ATENÇÃO: Transcreva no espaço apropriado da sua Folha de Respostas da Prova Objetiva, com sua
caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a
seguinte frase:

“A persistência é o caminho do êxito.” Charles Chaplin

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.
5.

Ao transferir as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.
Nos termos do Edital, as instruções constantes no Caderno de Questões da Prova Objetiva, bem como as orientações e
instruções expedidas pela Fundep durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente
seguidas pelo candidato. Período de Sigilo - não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas
antes de decorrida 4 horas e 45 minutos do hora do início das provas. Não será permitido ao candidato levar ou manter
objetos de escrita, a não ser os fornecidos pela organizadora. Durante o período de realização das provas, não é permitida
qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por
escrito, assim como não é permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios.
Não é permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço, colar, piercing, brinco ou similares. Os candidatos
com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. Faz parte da verificação a
ser realizada pelo candidato os dados pessoais descritos em sua Folha de Resposta. O candidato não poderá levar o seu
Caderno de Questões da Prova e / ou rascunhos e / ou anotações. Ao término do prazo estabelecido para as provas, os
três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar
a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se dessa sala de uma só vez. Ao terminarem
as provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo permitida a utilização dos sanitários após
a devolução delas.
O caderno de questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 27 de maio de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
60 (sessenta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de
respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira, 8 (oito) questões de Língua Estrangeira
(Inglês), 6 (seis) questões de Matemática, 5 (cinco) questões de Geografia, 5 (cinco)
questões de História, 10 (dez) questões de Biologia, 6 (seis) questões de Física,
10 (dez) questões de Química, e o tema de Redação.
Havendo algum problema com o caderno de provas, informe imediatamente
ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

Língua portuguesa e
literatura brasileira
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 5.
Em caso de pânico
Ataque de ansiedade é causado por estado de
alerta desnecessário
Ansiedade é um estado mental e fisiológico que, em
pequenas doses, é excelente. Acontece quando o cérebro
antecipa a possibilidade de um problema no futuro próximo
– exame, relatório, falta de dinheiro, consequências
possíveis de uma ideia de jerico – e se prepara desde
já para lidar com a situação, deixando corpo e mente
em estado de alerta, pronto para a ação, o que aumenta
suas chances de sucesso se e quando o problema de fato
aparecer. Passado o alerta, corpo e mente relaxam.
Já a ansiedade crônica é um problema de saúde. Se o
estado de tensão cerebral e corporal não vai embora,
o corpo paga o preço, inclusive com o risco de ataques
agudos de ansiedade ou pânico, duas maneiras de
descrever o mesmo evento: um surto de atividade cerebral
com função “me-tira-daqui”, altamente eficaz quando
existe de fato ameaça iminente – mas que, quando ocorre
no conforto da casa, cama, carro ou ambiente de trabalho,
só traz sentimentos de mal-estar, desespero e fim do
mundo.
Há várias maneiras de disparar um ataque. O córtex
pré-frontal se convence do problema que você anda
temendo, a sirene do carro de bombeiros chega à sua
amígdala, você tem o nariz obstruído ou está em lugar
abafado, sonha um sonho pavoroso, ou seu hipocampo
simplesmente não consegue mais segurar a onda do
hipotálamo e joga a toalha. Em todo caso, o locus
coeruleus, “lugar azul” do seu cérebro, cumpre sua função
e dispara todos os alarmes.
Pronto, você está em alerta máximo, como nos filmes
americanos. As sirenes soam, luzes piscam, patrulhas
correm de lá para cá... só que não há problema algum
para resolver. Os músculos, crispados como pedra, não
têm o que fazer, então doem e, junto com a pressão alta,
reduzem a oxigenação das extremidades do corpo: seus
dedos e boca ficam dormentes. O cérebro para todos os
trabalhos digestivos; a náusea é imediata.
A lista de expressões possíveis de um ataque de pânico
é longa e individualizada; o que há em comum é o
sentimento de que você nunca se sentiu tão mal de uma
vez só, então algo deve estar muito, muito errado. [...]
Não se ensina a nadar quem está se afogando. Relaxar
e respirar devagar e profundamente controla o locus
coeruleus e ajuda a evitar um ataque, mas dificilmente
reverte o que já começou. Ser abraçado longamente
e apertado oferece algum alívio, mas no auge de um
ataque, o melhor remédio é ter remédio para tomar. Alívio
garantido em 15 minutos. Consulte seu médico.

Questão 1
Observando-se a organização, a estrutura e as
sequências discursivas que compõem esse texto,
verifica-se a presença de contraste nos seguintes trechos,
exceto:
A) [...] “um surto de atividade cerebral com função
‘me-tira-daqui’, altamente eficaz quando existe de
fato ameaça iminente – mas que, quando ocorre
no conforto da casa, [...] só traz sentimentos de
mal-estar, desespero e fim do mundo.”
B) [...] “Passado o alerta, corpo e mente relaxam. Já
a ansiedade crônica é um problema de saúde.”
C) “As sirenes soam, luzes piscam, patrulhas correm
de lá para cá... só que não há problema algum
para resolver.”
D) “A lista de expressões possíveis de um ataque
de pânico é longa e individualizada; o que há em
comum é o sentimento de que você nunca se
sentiu tão mal de uma vez só, então algo deve
estar muito, muito errado.”
Questão 2
Considerando-se os elementos que compõem a
coerência e a progressão textual, verifica-se que no(s)
A) primeiro e segundo parágrafos são apresentados
efeitos e detalhes de uma patologia.
B) terceiro e quarto parágrafos são propostos
conceitos vinculados à temática do texto.
C) quinto parágrafo é apresentada uma lista de
providências para se evitar a ansiedade.
D) sexto parágrafo é dada uma resposta à pergunta
implícita presente no título do texto.
Questão 3
De acordo com o texto, a ansiedade é um estado mental
e fisiológico que
A) compreende transtornos cuja dificuldade de
identificação é notória, desdobrando-se em raros
sintomas físicos e angústia generalizada.
B) está ligado à reação natural de luta ou fuga e à
preservação de uma pessoa diante de problemas
e que pode ter caráter patológico.
C) se caracteriza por ser um distúrbio daquelas
pessoas capazes de se desligar das preocupações
evitáveis vividas no cotidiano.
D) tem origem no excesso de tarefas, na
desconfiança, no medo do futuro e na rotina
acelerada enfrentados pela população brasileira.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/
suzanaherculanohouzel/2019/03/em-caso-de-panico.shtml>.
Acesso em: 2 abr. 2019. [Fragmento]
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Questão 4
Neste trecho: “Se o estado de tensão cerebral e corporal não vai embora, o corpo paga o preço”, empregou-se vírgula
A) indevidamente para assinalar a elipse de um verbo.
B) devidamente para isolar elementos coordenados.
C) devidamente para marcar uma oração anteposta.
D) indevidamente para separar termos complementares.
Questão 5
Analise as afirmativas a seguir sobre a construção desse texto.
I.

É empregada linguagem figurada em “ideia de jerico”, “joga a toalha”, “as sirenes soam”.

II.

Há personificação em trechos como “O córtex pré-frontal se convence do problema”; “o hipocampo simplesmente
não consegue mais segurar a onda do hipotálamo”.

III.

São apresentadas soluções para retroceder o ataque de pânico e os sintomas de estado de ansiedade
instaurados.

IV.

Existem descrições detalhadas dos efeitos da ansiedade que evidenciam a intensidade do mal causado pela
doença.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) III e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e IV, apenas.
Questão 6
Leia este texto.

Disponível em: <https://www.docelimao.com.br/site/videodica/2085-ansiedade-como-enfrentar-este-mal-do-seculo.html>.  
Acesso em: 6 abr. 2019.

Esse texto foi divulgado em um site que aborda a questão da ansiedade como um mal deste século.
Para tratar desse tema, nesse texto instaura-se um diálogo cujo propósito comunicativo é
A) divulgar um acontecimento local instaurado pela alienação à realidade.
B) denunciar um problema social causado pelo uso das novas tecnologias.
C) lamentar uma situação vigente gerada pelo poder de influência do tablet.
D) sugerir uma conduta pessoal voltada para um olhar diferenciado do mundo.
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Questão 7
Leia esta tirinha.

FOLHA DE S.PAULO, 5 ago. 2015.

Nessa tirinha, o locutor orienta seus interlocutores a realizar uma tarefa e, no último quadrinho, lhes dá uma ordem.
Para atender ao comando do locutor, considerando a totalidade das orientações dadas por ele, os interlocutores devem
redigir um texto em que seja apresentada, predominantemente, uma sequência de
A) elementos que indicam a caracterização de uma entidade referencial, ancorada em um tema central, apontando
seus aspectos físicos ou psicológicos, com verbos estáticos no presente ou no pretérito imperfeito.
B) enunciados de identificação de um fenômeno, encadeados por relações lógicas, em que uma ideia é explicitada
de maneira mais clara possível com o objetivo de transformar uma convicção ou estado de conhecimento.
C) marcadores conversacionais e de elementos dêiticos, fazendo referência ao contexto físico da interação, além de
sequências fáticas e transacionais e trocas encaixadas, entre a abertura e o encerramento do texto.
D) acontecimentos ordenados cronologicamente, e de uma sucessão de eventos marcados por verbos de ação,
mantendo uma unidade temática, garantida pela presença de pelo menos um personagem antropomórfico.
Questão 8
O hífen é usado para ligar os elementos de palavras compostas, para unir pronomes átonos a verbos, entre outras funções.
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa escrita, não se emprega hífen nas seguintes palavras:
A) pré-dizer, pré-existir, pró-embrião.
B) co-essência, co-educar, co-obrigação.
C) mal-sucedido, mal-resolvido, mal-cheiroso.
D) bem-comportado, bem-sucedido, bem-criado.
Questão 9
Leia este poema de Arnaldo Antunes.
Eu
Eu coberto de pele coberta de pano coberto de ar e debaixo de meu pé cimento e debaixo do cimento terra e sob a
terra petróleo correndo e o lento apagamento do sol por cima de tudo e depois do sol outras estrelas se apagando mais
rapidamente que a chegada de sua luz até aqui.
ANTUNES, Arnaldo. As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1993. p. 45.

Esse poema foi escrito em um único parágrafo, um único período, sem sinal de pontuação, sem emprego de maiúsculas
após o pronome que o inicia. Nele não há divisão em versos e estrofes e verifica-se que
I.

o pronome “eu” remete ao eu lírico, visto como o centro do mundo, envolvido pelo mundo, como se este se
dispusesse em torno dele desde a sua pele.

II.

o advérbio “aqui”, ao final do poema, remete ao lugar para o qual tudo converge, até a luz das estrelas mais
distantes; “aqui” é onde o mundo se encerra.

III.

a conjunção coordenativa aditiva “e” foi utilizada de forma repetitiva pelo poeta para enfatizar a sucessão ou o
acréscimo de camadas que envolvem o eu lírico.

IV.

o sentimento de solidão e as sensações de pequenez do eu lírico podem ser inferidos pelo modo como expressa
suas emoções em relação ao seu ser / estar no mundo.

Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.
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Questão 10

Questão 12

Em contraposição à simetria do Classicismo,
a irregularidade é a marca do estilo Barroco que expressa
o pessimismo, o conflito.

Choose the option that best summarizes the research
results.

Literariamente, são recursos estilísticos do Barroco,
exceto:
A) Hipérbato, refletindo na inversão das palavras as
contorções da alma.
B) Paradoxo, exprimindo a
sentimentos contraditórios.

coexistência

de

C) Hipérbole, expressando a perplexidade diante do
mundo e da vida.
D) Metáfora, revelando o equilíbrio estabelecido
entre a razão e a emoção.

Scientists found out that
A) experiments increased the number of T cells after
adolescence.
B) T cells in our immune system improve their survival
skills over time.
C) mice have their T cell production increased when
they get old.
D) our immune system resists infections when we get
older.
Questão 13

língua estrangeira (inglês)

INSTRUCTIONS: Read
questions 11 to 13.

the

abstract

and

answer

The correct option to complete the sentence is:

Abstract
Authors: Sanket Rane, Thea Hogan,
Benedict Seddon, Andrew J. Yates

Our immune system fights off lots of infections which could
harm us. T cells, a type of white blood cell that is able to
respond specifically to pathogens, are an important part
of the immune system. They recognize different infections
and protect us from them. Our body makes lots of T cells
when we are young, but slows down production after
puberty. Nevertheless, the numbers of these cells in our
body stays the same even when we are old.
We wanted to know how T cell numbers manage to stay
so stable. We used data from experiments performed on
mice to test a variety of potential ways they might do this,
using mathematical models. Our experiments and models
show that T cells gradually increase their ability to survive
the longer they stay in the blood system.
Available at: <https://www.sciencejournalforkids.org/
uploads/5/4/2/8/54289603/t-cells_article.pdf>.
Accessed on: March 30th, 2019, (Adapted).

Questão 11
Write T(True) or F(False) for the following sentences.
(   ) T cells are less produced by our body when we
age.
(   ) T cells might vary in number in potential ways.
( ) T cells identify potential risks to our health and
protect us from them.
( ) T cells have direct action on pathogens.
The correct sequence is:
A) T F T T
B) F T F F
C) T F F T
D) F T T F
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The adverb nevertheless is used in: “Nevertheless,
the numbers of these cells in our body stays the same
even when we are old” to show or express __________
with what has come before.   

A) Similarity.
B) Causality.
C) Contrast.
D) Addition.

INSTRUCTIONS: Read the article and answer questions
14 to 17.
There’s no doubt the teen years can be a more challenging
time to deal with a health condition. In addition to the
social pressures to fit in, it’s a time of learning about and
understanding our bodies. At a time when it’s natural to
be concerned with body image, it can seem hard to feel
different. It’s understandable that people can feel just plain
sick and tired of dealing with a chronic illness once in a
while.
Even teens who have lived with an illness since childhood
can feel the pull of wanting to lead a “normal” life in which
they don’t need medicine, have any limitations, or have to
care for themselves in any special way. This is a perfectly
natural reaction.
Sometimes teens who have learned to manage their
illness feel so healthy and strong that they wonder whether
they need to keep following their disease management
program. A person with diabetes, for example, may
consider skipping a meal when at the mall or checking his
or her blood sugar after the game instead of before.
Unfortunately, easing up on taking care of yourself can
have disastrous results. The best approach is to tell your
doctor how you feel. Talk about what you’d like to be doing
and can’t. See if there’s anything you can work out. This
is all part of taking more control and becoming a player in
your own medical care.
When you’re living with a chronic health condition,
it can feel hard at times to love your body. But you don’t
have to have a perfect body to have a great body image.
Body image can improve when you care for your body,

appreciate its capabilities, and accept its limitations –
a fact that’s true for everyone, whether they’re living with a
chronic condition or not.
Voicing any frustration or sadness to an understanding ear
can help when someone feels sick of being sick. At times
like this it’s important to think of ways others could help
and ask for what you’d like. Some people find they can
ease their own sense of loss by reaching out and offering
to help someone in need. Lending a hand to someone else
can help one’s own troubles seem easier to manage.
Adjusting to living with a chronic illness takes a little
time, patience, support – and willingness to learn and
participate. People who deal with unexpected challenges
often find an inner resilience they might not have known
was there before. Many say that they learn more about
themselves through dealing with these challenges and
feel they grow to be stronger and more self-aware than
they would if they’d never faced their particular challenge.

Questão 17
In the sentence “It’s understandable that people can feel
just plain sick and tired of dealing with a chronic illness
once in a while”, the expression once in a while has the
same meaning as
A) occasionally.
B) recurrently.
C) steadily.
D) habitually.
Questão 18
Read the following cartoon and answer the question.

People living with chronic illnesses find that when they
take an active role in taking care of their body, they grow
to understand and appreciate their strengths – and adapt
to their weaknesses – as never before.
Available at: <https://kidshealth.org/en/teens/deal-chronicillness.html?WT.ac=t-ra#catsleep>.
Accessed on: March 30th, 2019, (Adapted).

Questão 14
The article claims that teens who take an active part in the
care of a chronic health condition usually
A) receive support of family members and doctors.
B) have less ability to deal with lots of life’s hurdles.
C) feel tired of dealing with limitations.
D) feel stronger than otherwise.
Questão 15
The best title for this article is:
A) Appreciating
weaknesses

strengths

and

adapting

to

B) Dealing with unexpected challenges
C) Improving teen’s health condition
D) Living with a health condition

Available at: <https://www.glasbergen.com/diet-health-fitnessmedical/healthcare-cartoons/nggallery/page/4>.
Accessed on: March 30th, 2019.

The patient told the doctor that diabetes ______________
dramatically over the past 20 years.
The correct verb form to complete the sentence is:

Questão 16
This text is mainly addressed to teenagers. Its overall
aim is to
A) make people understand teens with health
conditions.

A) Have been increasing.
B) Had increased.
C) Was increasing.
D) Would increase.

B) encourage people to lend a hand to teens in need.
C) make teens aware of the need to ask for help.
D) help teens cope with chronic health conditions.
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matemática

Questão 19
Em uma academia, foi feito um levantamento entre
todas os frequentadores, a fim de verificar quais os tipos
de carnes consumidos por eles. Todas as pessoas que
frequentam a academia responderam comer pelo menos
um dos tipos de carne: frango, peixe ou vermelha (boi e
porco).
Após o levantamento, os seguintes resultados foram
obtidos:
•

190 pessoas comem somente um tipo de carne;

•

30 pessoas comem carne vermelha e de frango,
mas não comem carne de peixe;

•

20 pessoas comem carne vermelha e de peixe,
mas não comem carne de frango;

•

60 pessoas comem carne de frango e de peixe,
mas não comem carne vermelha.

O percentual de pessoas que comem os três tipos de
carne é igual a 6,25% do total.
Se o número de pessoas que comem somente carne de
frango é metade do número das que comem somente
carne vermelha e o número de pessoas que comem
4
do número das que comem
somente carne de peixe é
5
somente carne de frango, então o percentual de pessoas
que comem os três tipos de carne em relação às que
comem somente carne de peixe é igual a

Dessa forma, levando em consideração todas as
informações apresentadas, Rui contabilizou os gastos
com material e mão de obra e chegou ao valor final igual a
A) R$ 12 960,00.
B) R$ 12 600,00.
C) R$ 11 760,30.
D) R$ 11 286,00.
Questão 21
André e Felipe são dois ciclistas de velocidade que
treinam em uma mesma equipe e em uma mesma pista
circular de ciclismo. André, que já treina a mais tempo na
pista com a equipe, completa uma volta em sua bicicleta
no tempo exato de três minutos, enquanto Felipe, menos
experiente, dá uma volta completa na mesma pista com
sua bicicleta no tempo exato de cinco minutos.
Em um dia, André e Felipe começaram o treino juntos
de um mesmo ponto inicial, na mesma direção da pista,
com velocidades constantes, completando suas voltas
repetindo o mesmo tempo de três e cinco minutos,
respectivamente, e sem interrupção ao longo de três horas.
Dessa forma, quanto tempo depois de iniciarem o treino
André e Felipe se encontrarão no ponto inicial de onde
começaram pela oitava vez?
A) 2 horas e meia.
B) 2 horas.
C) 1 hora e meia.
D) 1 hora.

A) 20%.

Questão 22

B) 30%.

Em uma loja de autopeças, para incentivar cumprimento
de meta diária de seus três vendedores, um gerente
propõe uma premiação em dinheiro. A premiação será
feita por meio de uma quantia diária, variável, que o
gerente irá separar e que corresponde a 5% do total de
vendas daquele dia na loja.

C) 40%
D) 50%.
Questão 20
Rui acaba de comprar um novo apartamento para morar
e deseja, antes de mudar, revestir todo o piso dele com
peças de porcelanato.
Todo o piso do novo apartamento de Rui tem área
com medida igual a 72 m2. Para a instalação dele, Rui
contratou um pedreiro de acabamento, que lhe forneceu
os seguintes valores referentes à prestação de seus
serviços:
•

R$ 120,00 por dia trabalhado, inteiro ou não;

•

R$ 20,00 por cada m2 de porcelanato instalado.

Além dos valores, referentes aos serviços, o pedreiro
sugeriu a Rui que ele comprasse 5% a mais da medida de
porcelanato que deverá ser utilizado para o revestimento
do piso. O pedreiro ainda informou que ele instala 24 m2
de porcelanato diariamente.
Ao entrar na loja para realizar a compra das medidas
sugeridas pelo pedreiro, Rui verificou que o porcelanato
desejado, cujo o preço era de R$ 155,00 o m2, havia
sofrido uma redução de 15% do seu valor.

Os três vendedores recebem a premiação se todos
baterem a meta diária de vendas, proposta individualmente
a cada um. Caso contrário, não é paga a premiação para
ninguém. A meta diária proposta a eles tem o mesmo valor.
O valor recebido por cada um dos vendedores depende
da ordem, ao longo do dia, em que a meta é cumprida.
O vendedor que primeiro bate a meta recebe metade do
valor destinado à premiação do dia. O segundo a bater
a meta recebe um terço do que restou da premiação,
e o último a bater a meta recebe um quinto do valor
restante após as duas premiações dos anteriores. Após os
três vendedores receberem os valores conforme descrito,
o valor restante da premiação é dividido igualmente entre
os três.
Se em um determinado dia de vendas os três vendedores
batem a meta em momentos diferentes e o valor divido
igualmente aos três ao fim da premiação é de R$ 150,00,
é correto afirmar que nesse dia o total de vendas da loja
foi igual a
A) R$ 11 250,00.
B) R$ 33 750,00.
C) R$ 45 000,00.
D) R$ 135 000,00.
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Questão 23

geografia

O índice de massa corporal (IMC) é utilizado tanto em
crianças quanto em adultos para detectar casos de
obesidade ou desnutrição.
O cálculo utilizado para a determinação do IMC de
qualquer pessoa, sendo a massa m da pessoa em
quilograma e a altura h em metros, é o seguinte:
IMC =

m
h2

A tabela a seguir é uma referência para a verificação da
situação de saúde de uma pessoa a partir de seu IMC.
Resultado

Situação

Abaixo de 17

Muito abaixo do peso

De 17 a 18,49

Abaixo do peso

De 18,5 a 24,99

Peso normal

De 25 e 29,99

Acima do peso

De 30 a 34,99

Obesidade I

De 35 a 40

Obesidade II (severa)

Acima de 40

Obesidade III (mórbida)

Em uma equipe de judô, um sensei calculou o IMC de
cada um de seus atletas para averiguar a situação da
saúde deles. Para isso, ele organizou alturas e massas
de todos em uma tabela e calculou as respectivas médias,
encontrando 46 kg e 1,44 m.

Questão 25
Olhar os mapas pode ser esclarecedor. Olhar para eles
de ângulos novos pode ser ainda mais esclarecedor.
Mas, se você quer libertar sua mente de todas as ideias
preconceituosas e preconcebidas que os planisférios
tendem a produzir, provavelmente só terá um remédio:
arranje um globo – e mantenha-o sempre rodando.
BLACKWELL, Brasil. Disponível em: <https://www.pensador.
com/frase/NTQ4ODEw/>. Acesso em: 31 mar. 2019.

As ideias preconceituosas e preconcebidas comunicadas
por meio dos planisférios decorrem do emprego de
distintas
A) escalas gráficas e numéricas.
B) posições dos satélites que gravitam em torno da
Terra.
C) projeções cartográficas.
D) redes de coordenadas geográficas.
Questão 26
Considerando que a estrutura das migrações internacionais
contemporâneas tem registrado mudanças significativas
desde o final do século XX, é incorreto afirmar:

Por um descuido ao manipular a tabela, o sensei apagou
a medida da massa e da altura de um dos atletas. Sem
saber quais foram os valores apagados, recalculou a
média das massas e das alturas dos demais atletas que
restaram na tabela, encontrando, respectivamente, 45 kg
e 1,40 m.

A) A Austrália corresponde, hoje, ao país que detém
o maior número de migrantes internacionais, e,
consequentemente, é o país de onde partem as
mais volumosas remessas financeiras destinadas
a outras regiões do mundo obtidas graças ao
trabalho executado pelos emigrados.

Considerando as informações a respeito do cálculo do
IMC, a tabela de referência e os valores calculados pelo
sensei, é correto afirmar que a situação da saúde do atleta
de judô cujas medidas foram apagadas é:

B) A maior feminização do processo migratório é
hoje uma realidade no deslocamento internacional
de pessoas, uma vez que, se no passado as
mulheres migravam como membros da família,
atualmente é comum migrarem sozinhas na busca
por melhores condições de vida.

A) Muito abaixo do peso.
B) Abaixo do peso.
C) Peso normal.
D) Acima do peso.
Questão 24
Quatro costureiras trabalham em uma confecção e
produzem, juntas, 200 unidades de uma mesma peça
de roupas em 5 dias. Durante o período de festas de
fim de ano, a confecção recebeu uma encomenda de
6 000 dessas peças de roupas para serem produzidas em
40 dias.

C) A migração clandestina, constituída pelas pessoas
que não têm residência legal nos países onde
vivem, atingiu níveis sem precedentes nas últimas
décadas e, por vezes, revela caráter circular
caracterizado pela volta do migrante ao seu lugar
de origem.
D) As denominadas redes de diáspora, ao fornecerem
ajuda quanto à colocação em postos de trabalho,
à resolução de assuntos burocráticos e ao abrigo a
novos migrantes, acabam por facilitar a migração
e a vida no país de destino.

Qual é o número mínimo de costureiras que a confecção
irá precisar contratar, além das 4 que já possui, para
conseguir entregar a encomenda no prazo determinado?
A) 11.
B) 13.
C) 15.
D) 17.
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Questão 27
Analise a charge a seguir.

As taxas de mortalidade infantil registradas na Região
Nordeste, no período de 1930 a 2014, são representadas
pela curva
A) X.
B) Y.
C) Z.
D) W.
Questão 29
Brasil: Produto Interno Bruto (PIB),
por município – 2005

Disponível em: <https://viewsblogg.blogspot.com/
2019/01/veja-as-charges-feitas-sobre-o.html>.
Acesso em: 2 abr. 2019 (Adaptação).

Nessa charge, que faz referência a uma situação brasileira
contemporânea, os erros não estão associados
A) à recorrência de crime ambiental, embora em
localidades distintas, de eventos de proporções
catastróficas.
B) ao descumprimento de normatizações de
segurança que orientam as avaliações periódicas
do funcionamento de equipamentos.
C) ao desrespeito às leis praticado pelas populações
que ocuparam as margens de rios, ribeirões e
córregos.
D) ao emprego de método de contenção de
material particulado que, embora de baixo custo
construtivo, é de alto risco de rompimento.
Questão 28
Brasil: taxas de mortalidade infantil por
1000 nascidos vivos, por Grandes Regiões
(1930/2014)

THÉRY, Hervé; MELLO-THÉRY, Neli A. de. Disparidades e
dinâmicas territoriais no Brasil. Revista do
Departamento de Geografia – USP. Volume
Especial 30 Anos, 2012. p. 74 (Adaptação).

A distribuição espacial do PIB brasileiro em 2005, segundo
territórios municipais, não
A) atesta a efetividade dos esforços de proteção
ambiental da maior floresta equatorial do planeta,
haja visto o modesto número de atividades
econômicas nela em curso.
B) comprova os benefícios econômicos advindos da
abertura de artérias de comunicação, a exemplo
das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre.
C) confirma a continuidade, em anos recentes, do
histórico processo de crescimento concentrado
da riqueza nacional.
“É importante destacar que no Brasil as diferenças
regionais entre a mortalidade infantil não eram muito
acentuadas no passado, mantendo-se os diferenciais à
medida que se evoluía ao longo do tempo. Entretanto,
a trajetória da mortalidade nordestina, por apresentar
velocidade de queda inferior a observada nas demais
regiões, principalmente até o final da década de 1980, foi
um dos principais fatores relacionados com o aumento do
diferencial entre elas, indicando um afastamento, cada
vez maior.”
FIGUEIREDO, Adma Hamam de (org.) Brasil: uma visão
geográfica e ambiental no início do século XXI. Rio de Janeiro:
IBGE, Coordenação de Geografia, 2016. p. 52. Disponível em:
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97884.pdf>.
Acesso em: 31 mar. 2019 (Adaptação).
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D) registra as capitais paulista e fluminense
como detentoras dos maiores valores do PIB,
capitaneando o bloco formado pelos municípios
das regiões Sudeste e Sul.

história

Questão 30
Em 11 de setembro de 1973, sob o comando do general
Augusto Pinochet, com o apoio do presidente do EUA,
Richard Nixon, as forças armadas chilenas depuseram
o governo de Salvador Allende, que havia sido eleito
presidente em 1970 por uma coalisão de esquerda.
À deposição de Salvador Allende, seguiu-se um governo
que tinha o objetivo de
A) ceder às pressões imperialistas dos EUA, a fim
de obter, em troca, o apoio para que o Chile
comandasse a virada neoliberal em toda América
do Sul.
B) cooperar com as outras ditaduras da América
Latina, como a brasileira, a fim de procurar
e eliminar grupos de esquerda por meio da
operação condor.
C) eliminar as medidas estatizantes do governo
Allende e abrir a economia chilena, transformando
o país em vitrine da economia do livre mercado.
D) organizar um governo ditatorial que, de forma
autoritária, controlasse o desenvolvimento
capitalista sem prejudicar os setores sociais
subalternos.
Questão 31
Maquiavel (1469–1527) aconselhava o governante que
seria muito mais seguro ser temido do que amado, e
completava afirmando que ele, o príncipe, deveria evitar
se fazer odiado. Tais conselhos seriam, a seu ver, a melhor
maneira de preservar a ordem e a segurança do reino.
Por isso, o príncipe teria o aval dos súditos para

Questão 32
Vladimir Ilyich Lenin (1870–1924), autor das Teses de
Abril, foi uma das principais lideranças revolucionárias
do século XX e também um dos teóricos do pensamento
marxista.
Por meio dessas teses Vladimir Lenin
A) apresentava o programa de governo que estava
sendo implantado na Rússia com a vitória do
Partido Bolchevique, liderado por ele, Joseph
Stalin e Leon Trotsky.
B) criticava o governo estabelecido pela Revolução
Russa de fevereiro (março) de 1917 por manter
os acordos com aliados pré-Guerra e abandonar
o povo à miséria.
C) indicava de que maneira a Rússia, um país
majoritariamente rural, deveria acelerar sua
industrialização, para enfim garantir a vitória da
revolução proletária.
D) sintetiza para as classes trabalhadoras russas,
urbanas ou rurais, a matriz do pensamento
revolucionário do período que deveria levar o
proletariado ao poder.
Questão 33
[...] A Constituição (1988) declarava o direito universal
não só à saúde, mas também a um sistema integrado
de seguridade e assistência social. [...]. O novo
compromisso com o direito universal à aposentadoria
para os trabalhadores rurais teve um efeito extremamente
importante na redução da indigência e pobreza da
população. [...]. Avalia-se que essas aposentadorias
diminuíram não só a pobreza da população, mas também
as diferenças sociais no meio rural. Aliás, o Brasil está
entre os países em desenvolvimento mais avançados em
iniciativas para reduzir a pobreza da população rural. [...]

A) contratar conselheiros como ele, Maquiavel,
que escreveu sua obra enquanto foi funcionário
público da cidade de Florença.

KLEIN, Herbert S.; LUNA, Francisco Vidal. População e
sociedade. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História do Brasil
Nação: 1808-2010. Vol, 5. Modernização, ditadura e democracia,
1964-2010. Coord. Daniel Aarão Reis. 2014, p. 62-63.

B) garantir o seu conforto pessoal, o que era
necessário a qualquer governante, praticando
ações cruéis e até roubos.

De acordo com esse texto, a Constituição de 1988 garantiu,
no que tange toda à seguridade social, a organização de
um sistema de aposentadoria no Brasil que

C) praticar ações que, embora lhe trouxessem o
ódio do povo, lhes garantisse, em contrapartida, o
bem-estar, o que afastaria a rebelião.

A) colocou o país em evidência, pois, ao reduzir a
pobreza e a desigualdade social, o tornou um dos
exemplos a ser seguido por todo o mundo.

D) usar todos os meios necessários para manter a
estabilidade, tais como o uso da força bruta, da
mentira e da manipulação.

B) onerou o trabalhador urbano, responsável pelas
contribuições financeiras destinadas à eliminação
das diferenças sociais entre ele e os trabalhadores
do campo.
C) permitiu melhorias sociais sensíveis ao alcançar
também a população rural, diminuindo a pobreza
e as diferenças sociais no campo.
D) tornou o Brasil um país socialista que, por meio de
um forte sistema tributária, fez a redistribuição de
riqueza, pondo fim à indigência e à pobreza.
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Questão 34

Questão 36

[...] Em 3 de dezembro de 1870 foi publicado o jornal
A República, que trazia estampado o ”Manifesto
republicano brasileiro”, o mesmo que daria base para a
fundação de um novo partido em 17 de janeiro de 1872.
Formado inicialmente por profissionais liberais ligados a
setores urbanos, nomeadamente paulistas [...].

A maconha é polêmica em todo o mundo. Há locais onde
a venda e o consumo são permitidos em determinadas
circunstâncias e sob regras claras e específicas. Há
locais onde é proibida, como no Brasil. Não obstante,
há pessoas que lutam pela sua descriminalização. Tudo
certo, e que se chegue sempre na melhor solução para
todos. Um produto pode ter venda liberada no comércio
da esquina, como é o caso do cigarro, e fazer muito mal
à saúde. Cabe a cada um tomar suas decisões pessoais,
quando a lei assim o permite. A ciência está aí para ajudar.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma
biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 301.

O Partido Republicano se opunha à monarquia, entre
outras razões, porque
A) a estrutura de representação política imperial,
vinda da Constituição de 1824, não permitia que
São Paulo, agora a província mais rica do Império,
tivesse representação política condizente com
sua importância.
B) ela era o sustentáculo da escravidão, a qual o
Partido Republicano se opunha de forma explícita
em nome do progresso, ideal que ficou estampado
como símbolo da República na bandeira brasileira
pós-Proclamação.
C) foi originário de uma dissidência do Partido Liberal,
que, preso aos privilégios oriundos da monarquia,
mantinha o seu programa político essencialmente
centralizador.
D) predominava um forte sentimento antimonarquista
por todo o país, sendo o momento propício para
a disseminação da ideia de República, feita por
meio do manifesto republicano de 1870, que
ecoou por todas as províncias.
biologia

Questão 35
Um dos pacientes que morreu vítima de febre amarela
no Paraná teria assinado um termo dizendo que não
gostaria de tomar a vacina contra a doença. O homem era
morador do litoral do Paraná. De acordo com o boletim
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SESA),
só neste ano já foram confirmados 14 casos de febre
amarela no Paraná. Outros 85 seguem em investigação.
Disponível em: <https://paranaportal.uol.com.br/cidades/
paciente-que-morreu-de-febre-amarela-assinou-termo-serecusando-a-tomar-vacina/>. Acesso em: 9 abr. 2018.

Sobre o agente etiológico dessa patologia, é correto
afirmar:
A) Apresenta uma parede celular rígida constituída
de peptidoglicano.
B) Possui material genético com ribose em sua
constituição.
C) Apresenta DNA e RNA como material genético no
citoplasma.
D) Possui material genômico extracromossomial sob
forma de plasmídeo.

“Adolescentes e o consumo de maconha: quais os riscos?”.
Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/anaescobar/post/2019/04/08/adolescentes-e-o-consumo-demaconha-quais-os-riscos.ghtml>. Acesso em: 6 abr. 2019.

A despeito das controvérsias, a Medicina atesta que o
uso dessa droga na adolescência não aumenta a chance
seguinte patologia ou situação de risco:
A) Depressão.
B) Pensamentos suicidas.
C) Tentativa de suicídio.
D) Inapetência.
INSTRUÇÃO: Leia o fragmento de texto a seguir para
responder às questões 37 e 38.
Embora pareça novidade, a Genética Ecológica não é
uma área nova. Em termos simples, a Genética Ecológica
é uma ciência que trabalha com a análise das variações
genéticas inter e intrapopulacionais. Mais recentemente,
com o advento da biologia molecular, novas ferramentas
permitiram a observação de variação em níveis cada vez
mais refinados. Não apenas os avanços técnicos, mas
também os avanços teóricos foram importantes para
a consolidação desta área de estudo, como a teoria de
metapopulações e as análises filogenéticas, por exemplo.
GENÉTICA ECOLÓGICA – UMA FERRAMENTA PARA O
ESTUDO DA BIODIVERSIDADE. Disponível em: <https://
darwin.bio.br/dnacetico/?p=1538>. Acesso em: 6 abr. 2019.

Questão 37
Os estudos moleculares citados nesse fragmento levaram
a redefinições taxonômicas importantes.
Uma dessas redefinições tem como exemplo
A) a classificação dos seres vivos em cinco reinos.
B) o estabelecimento da teoria da seleção natural.
C) a realocação do chimpanzé para a família
Hominidae.
D) a proposição da teoria da endossimbiose.
Questão 38
As variações genéticas citadas nesse fragmento têm sua
origem explicada pelos seguintes fenômenos moleculares
e / ou celulares:
A) Mitoses anômalas.
B) Mutações.
C) Aneuploidias.
D) Nulissomias.
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Questão 39

Questão 41

Analise a imagem a seguir de um tecido animal.

Analise o trecho a seguir.

Disponível em: <http://www.ccs.ufpb.br/dmorf>.
Acesso em: 29 abr. 2019.

O tecido representado nessa imagem não possui
vasos sanguíneos, linfáticos ou inervação, tem baixo
metabolismo e é nutrido pelos vasos sanguíneos
provenientes do tecido conjuntivo adjacente.

“Chocolate, vinho, pão, café, queijo, cerveja e tantos
outros alimentos compartilham o mesmo processo de
transformação: a _____________, provavelmente, o
método culinário mais antigo que existe. É ’o fogo frio
que pode cozinhar‘, como bem descreveu o autor norteamericano Michael Pollan, em seu livro Cozinhar. Não é
exagero: entre outros méritos, a _____________ torna
os alimentos mais fáceis de digerir. É por isso que o
repolho do chucrute parece mais leve, e bebidas lácteas
exigem menos do trato digestivo do que o leite. Prazeres
etílicos também são possíveis graças a ela. Sem falar no
seu papel fundamental na conservação dos alimentos:
a ________________ possibilitou ao homem estocar
comida muito antes de alguém pensar em inventar a
geladeira.”
Disponível em: <https://revistacasaejardim.globo.com/
Casa-e-Comida/Reportagens/Comida/noticia/2017/05/
entenda-tudo-sobre-fermentacao-dos-alimentos.html>.
Acesso em: 8 abr. 2019.

As principais células desse tecido são
A) osteoclastos.
B) adipócitos.

Assinale a alternativa que apresenta o processo
bioquímico correspondente às lacunas anteriores.

C) osteblastos.

A) Desnaturação.

D) crondrócitos.

B) Hidrólise.
C) Fermentação.

Questão 40

D) Maceração.

Analise o gráfico a seguir sobre a distribuição do peso
vivo em um rebanho de ovinos da raça Romney Mars.
Questão 42
Analise a imagem a seguir de uma estrutura vegetal.

Disponível em: <http://agronomiarustica.com>.
Acesso em: 8 abr. 2019.
Disponível em: < https://wp.ufpel.edu.br/zootecnia/files/2011/03/
AULA-GEN%C3%89TICA-QUANT.pdf>.
Acesso em: 29 abr. 2019.

Com base no modelo de curva apresentado, conclui-se  
que o peso vivo é uma característica determinada pelo
padrão de herança
A) quantitativa.

Essa estrutura está presente no seguinte tecido vegetal:
A) Xilema do caule.
B) Epiderme superior das folhas.
C) Floema do caule.
D) Epiderme inferior das folhas.

B) mendeliana.
C) plasmidial.
D) intermediária.
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir sobre o rompimento
da Barragem do Feijão em Brumadinho para responder
às questões 43 e 44.

molas cuja constante elástica vale cerca de 20 000
N/m associadas à massa do automóvel, compõem um
oscilador massa-mola.

“Arrasado pela lama de rejeitos que vazou da
Barragem 1 da Mina Córrego do Feijão da Vale, em
Brumadinho, o Rio Paraopeba, um dos importantes
afluentes do Rio São Francisco e que garante o
abastecimento de 2,3 milhões de pessoas, incluindo
habitantes da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, tornou-se um ‘rio morto’, ‘sem condição
de vida aquática e do uso da água pela população’.
A tragédia ocorreu em 25 de janeiro e deixou até ontem
180 mortos e 130 desaparecidos [...] ‘É muito difícil
constatar em um relatório técnico de qualidade da água
que o Rio Paraopeba, assim como o Rio Doce, está sem
condições de vida aquática e de uso pela população
em virtude da contaminação que recebeu dos rejeitos
de minérios da barragem da mineradora Vale’, afirmou
Malu Ribeiro [...] ‘A contaminação [...] trouxe um enorme
prejuízo para a biodiversidade e para várias espécies
no momento que os peixes sobem o rio para a desova e
para procriação. Várias espécies estavam em momento
pujante da vida’.”

Disponível em: <https://www.ebah.com.br/content/
ABAAAevWMAC/amortecedores visitado em 08/04/2019>.
Acesso em: 15 abr. 2019.

LAMA DE BARRAGEM MATOU O RIO PARAOPEBA,
CONCLUI ESTUDO DA SOS MATA ATLÂNTICA. Disponível em:
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/28/interna_
gerais,1034405/lama-matou-o-rio-paraopeba-conclui-estudo-dasos-mata-atlantica.shtml>. Acesso em: 7 abr. 2019.

Em um carro, pode-se supor que as molas helicoidais
estão dispostas em uma associação paralela, em que
a constante elástica da mola equivalente é dada pela
soma das constantes individuais. A suspensão do carro é
composta também por outros sistemas de amortecimento.
A força elástica feita por essas molas, em uma oscilação
que, do máximo esticada até o máximo comprimida, é de
50 cm, equivale aproximadamente à(ao)
Dados: Considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2;
a densidade da água 1000 kg/m3.
A) peso de um elefante da Savana de 6 000 kg.
B) força feita para sustentar um recipiente com
2 litros de água.
C) empuxo exercido sobre um bloco de 4 000 litros
submerso pela metade na água.
D) força para levar um objeto de 400 kg do repouso à
velocidade de 90 km/h em 1,8 segundos.
Questão 46

Questão 43
São danos causados pelo rompimento dessa barragem,
exceto:
A) Interrupção da geração e distribuição de energia
elétrica na Bacia do São Francisco.
B) Redução da taxa de oxigênio dissolvido no leito
do Rio Paraopeba.
C) Perda de área nativa de Mata Atlântica à jusante
da Mina do feijão.
D) Contaminação do pescado e hortaliças com
metais pesados.

João detectou em seu escritório um problema com a
fiação, uma vez que o prédio havia sido construído há
muitos anos, quando não haviam tantos aparelhos; por
essa razão, resolveu reformar e substituir toda ela. Nessa
troca, João decidiu acrescentar mais algumas tomadas
utilizando fios mais espessos com o intuito de comprar
um aparelho de ar condicionado e uma cafeteira elétrica.
Esse procedimento
A) se justifica e deve ser acompanhado por uma
troca de disjuntor elétrico.

Questão 44

B) se justifica uma vez que tais aparelhos acarretarão
um aumento na resistência total.

O tipo de migração dos peixes citado no texto pelo técnico
ambiental é conhecido como

C) não se justifica e, se for feito, poderá acarretar um
aumento na resistência elétrica.
D) não se justifica e, ao invés disso, deverá utilizar
fios de maior resistividade elétrica.

A) arribação.
B) piracema.
C) correição.

Questão 47

D) debandada.

Márcia, ao tomar um sorvete em seu horário de almoço,
acaba sujando sua blusa, e, por essa razão, resolve
ir em casa se trocar. Porém, ao vestir uma blusa limpa
e sair de casa, percebe que aumenta sua sensação de
calor, apesar de parecer que as condições climáticas não
mudaram.

Física

Questão 45
Amortecedores
Todos os veículos possuem sistema de suspensão que
têm, entre outras finalidades, proporcionar conforto aos
passageiros senão todas as imperfeições e buracos das
ruas e estradas seriam sentidos diretamente por eles.
Na maioria dos automóveis esse sistema é composto
por quatro molas helicoidais, uma para cada roda. Essas
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Isso pode ter ocorrido porque a blusa limpa
A) retém mais calor que a primeira blusa.
B) absorve mais radiação que a primeira blusa.
C) já estava a uma temperatura maior que a blusa
anterior.
D) tem menor condutibilidade térmica que a blusa
anterior.

Questão 48
Uma máquina térmica foi construída com o objetivo de operar com o máximo de eficiência possível para as temperaturas
nas quais funciona. Essa máquina retira, em cada ciclo, 200 kJ de calor da fonte quente, que se encontra a 227 ºC, e
rejeita parte do calor para a fonte fria, que se encontra a –73 ºC. Entretanto, sabe-se que não foi possível construir a
máquina operando com rendimento máximo, mas, sim, com 75% desse rendimento.
Sendo assim, o rendimento da máquina construída e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria foram de,
respectivamente,
A) 15% e 170 kJ.
B) 45% e 110 kJ.
C) 60% e 80 kJ.
D) 75% e 50 kJ.
Questão 49
Em um trabalho de Física, uma estudante traçou o gráfico apresentado a seguir e percebeu que não havia colocado as
grandezas referentes aos eixos y e x.

Analisando o conteúdo estudado, a estudante concluiu que o gráfico apresentava as grandezas y e x, respectivamente,
como
A) velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado em função do tempo.
B) comprimento de uma barra metálica quando aquecida em função da variação da temperatura.
C) campo elétrico criado por uma certa carga puntiforme em função da distância em relação à mesma.
D) campo magnético gerado por uma corrente elétrica constante em função da distância em relação ao fio.
Questão 50
Em um curso para tirar carteira de motorista, Pedro se depara com a seguinte frase do instrutor:
“Em uma curva, você é jogado para fora dela porque age sobre os ocupantes do carro uma força centrífuga.”
Considerando um referencial inercial, uma pergunta que Pedro poderia fazer a respeito dessa força a fim de desmistificar
tal ideia seria:
A) Para onde essa força aponta?
B) Sobre quem essa força atua?
C) Que corpo aplica essa força?
D) Que corpo aplica a reação dessa força?
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Química

16

Questão 51

INSTRUÇÃO: Analise as informações a seguir para
responder às questões 53 e 54.

O homem no convívio com a natureza sempre buscou
meios para conservar alimentos e combater as pragas
que atacavam as plantações. Nomes como agrotóxicos,
defensivos agrícolas, pesticidas ou praguicidas são
comuns no combate às pragas, proporcionando melhoras
na qualidade da produção de alimentos.
A nicotina e a retona são exemplos de inseticidas naturais
orgânicos. O primeiro é extraído da folha de fumo e
o segundo é obtido a partir do isolamento de raízes de
plantas comuns na Malásia e Indonésia. A figura a seguir
mostra as estruturas químicas da nicotina e da retona.

Considere que, hipoteticamente, um hidrocarboneto X
de cadeia carbônica insaturada é queimado e que,
ao findar sua combustão total, foi produzido 7 mols de
moléculas de CO2. O hidrocarboneto tem na sua estrutura
um carbono terciário, um quaternário e dois carbonos
cujos orbitais são do tipo sp2.

Questão 53
Com base nessas informações, é correto afirmar que a
nomenclatura do hidrocarboneto X, segundo a IUPAC, é
A) 2,3,3-trimetil-but-1-eno.
B) 2,2,3-trimetil-but-1-eno.
C) 2,3,3-trimetil-but-1-ino.
D) 2,3,3-trimetil-butano.

Nicotina

Retona

Assinale a alternativa que não apresenta características
desses dois compostos.
A) São insolúveis em água.

Questão 54
Considere o quadro a seguir que traz os valores médios
de algumas energias de ligação em kJ/mol.

B) Suas estruturas têm carbonos com orbitais tipo
sp3 ou sp2.

Tipo de ligação

C) Seus elementos N e O permitem interação do tipo
ponte de hidrogênio.

C–C

346,8

C=C

614,2

D) Suas estruturas possuem pares de elétrons não
ligantes.

C  C

833,4

C–H

413,4

O=O

468,6

C=O

804,3

O–H

463,5

H–H

436,0

Questão 52
A variação de energia que ocorre quando um elétron é
adicionado a um átomo gasoso chama-se afinidade
eletrônica. Essa energia pode ser representada pela
variação da entalpia envolvida no processo.
Sobre o tema afinidade eletrônica, assinale a alternativa
correta.
A) As afinidades eletrônicas dos elementos do
grupo IIB são cada vez mais negativas porque os
orbitais mais energéticos estão todos preenchidos.
B) As afinidades eletrônicas dos elementos do
grupo IB tornam-se mais negativas à medida que
se avalia os elementos de cima para baixo na
tabela periódica.

Energia de ligação

Sabe-se que a energia de ligação é definida como a
variação da entalpia (∆H) que ocorre na quebra de um
mol de uma ligação.
Nesse contexto, é correto afirmar que a energia
liberada, em kJ, na combustão completa de um mol do
hidrocarboneto X é mais próxima de
A) 2 500.
B) 4 500.
C) 6 500.
D) 8 500.

C) O valor energético da afinidade eletrônica do átomo
de hidrogênio é mais próximo dos halogênios do
que dos metais alcalinos porque o hidrogênio, no
estado fundamental e à temperatura ambiente,
é um gás assim como F e Cl.
D) Nos halogênios, a afinidade eletrônica tende
a diminuir muito de cima para baixo porque o
elétron adicionado entra nos orbitais np em níveis
diferentes e, consequentemente, a repulsão
elétron-elétron aumenta muito.
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Questão 55

Questão 57

Considere que a constante de acidez de um ácido fraco
monoprótico é igual a 1,0 x 10–5. Em um procedimento
de laboratório, uma amostra de 50 mL desse ácido
0,100 mol/L foi diluída pela adição de 150 mL de água e,
posteriormente, neutralizada pela adição de 1 mL de uma
solução de hidróxido de sódio (NaOH).

Os materiais cerâmicos incluem objetos corriqueiros, como
louças, porcelanas, cimento, telhas e tijolos refratários.
Esses materiais possuem variedade de formas químicas
caracterizando-os como sólidos, duros, quebradiços e
estáveis a altas temperaturas. São exemplos de materiais
cerâmicos carbeto de silício (SiC), berila (BeO), zirconita
(ZrO2) e alumínio (Al).

Após todo esse processo experimental, é correto
afirmar que a menor concentração de NaOH, em mol/L,
suficiente para neutralizar totalmente a solução ácida é
igual a

Sobre os materiais cerâmicos citados e suas
características químicas, é correto afirmar que as ligações
químicas predominantes nas cerâmicas são as dos tipos
A) covalente e iônica, apenas.

A) 0,200.

B) covalente e metálica, apenas.

B) 0,100.

C) metálica e iônica, apenas.

C) 0,050.

D) covalente, iônica e metálica.

D) 0,025.
Questão 58
Questão 56
Considere duas celas galvânicas formadas por semicelaspadrão de zinco / cobre e cobre / prata. A figura a seguir
mostra as conexões e como estão dispostas as semicelas.

Em um estudo cinético de reação do ácido clorídrico
(HCl) com fita de magnésio, mediu-se o volume de gás
hidrogênio desprendido em função do tempo. Foram
feitos três testes (1,2 e 3) de soluções diluídas do ácido
com uma quantidade fixa de magnésio. O magnésio foi
totalmente consumido. O gráfico a seguir mostra os três
resultados obtidos.

A partir do experimento, fizeram-se as seguintes
afirmativas:

Suas respectivas soluções eletrolíticas (1, 2 e 3) são
constituídas por soluções de metais dos seus eletrodos.
O quadro a seguir mostra os potenciais-padrão de
oxidação (E0), em volts.
0

Semirreação

E

Cu(s) →  Cu2+ + 2e-

–0,34

Ag(s) →  Ag+ + e-

–0,80

Zn(s) →  Zn2+ + 2e-

+ 0,76

Com base nessas informações, é correto afirmar que,
depois que as celas galvânicas iniciam seus respectivos
funcionamentos, a solução eletrolítica 2 tende a
A) diminuir a concentração de cobre porque a força
eletromotriz da conexão Cu/Ag é maior que a
força eletromotriz de Cu/Zn.
B) diminuir a concentração de cobre porque a força
eletromotriz da conexão Cu/Ag é menor que a
força eletromotriz de Cu/Zn.
C) aumentar a concentração de cobre porque a força
eletromotriz da conexão Cu/Ag é maior que a
força eletromotriz de Cu/Zn.
D) aumentar a concentração de cobre porque a força
eletromotriz da conexão Cu/Ag é menor que a
força eletromotriz de Cu/Zn.
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I.

As curvas tendem a atingir um mesmo valor
porque o magnésio limita a quantidade de gás
hidrogênio que será produzida.

II.

O teste 1 mostra que o volume da solução de
HCl era maior que as demais.

III.

As reações tiveram velocidades diferentes
porque as concentrações dos ácidos nos testes
eram diferentes.

Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
Questão 59
Um método eficiente para oxidação de compostos
orgânicos insaturados é a ozonólise. Nesse processo,
o ozônio é um oxidante produzido em um aparelho
chamado ozonizador, no qual uma descarga elétrica no
ar atmosférico produz pequenas porcentagens do ozônio.
Em condições ideais, a ozonólise completa
3-metilpent-2-eno produzirá os compostos
A) etanol e ozoneto.
B) ozoneto e etanona.
C) etanona e butanal.
D) etanal e butanona.

do

Questão 60
As titulações de oxirredução são aplicadas a uma variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas, e sua popularidade
ultrapassa a das titulações ácido-base. As reações de oxidação / redução devem preencher os requisitos gerais para
que uma reação possa ser usada em um método volumétrico. O uso do permanganato de potássio (KMnO4) como
titulante em meio ácido é muito aplicado nas titulações, uma vez que a viragem ocorre na mudança de cor pela adição do
permanganato.
Na padronização de sua solução, o permanganato de potássio pode atuar como titulante numa reação com oxalato de
sódio (Na2C2O4), conforme a equação química simplificada não balanceada a seguir:
MnO4– (aq)  +  C2O42– (aq) + H+(aq)

Mn2+(aq)  +  CO2(g) + H2O(L)

Considerando que na titulação gastou-se 10 mL da solução de KMnO4 0,02 mol/L para reagir totalmente com uma certa
quantidade de oxalato dissolvida em 50 mL de solução, é correto afirmar que a massa do oxalato de sódio que reagirá
completamente com o permanganato é, em miligramas, mais próxima de
A) 10.
B) 30.
C) 60.
D) 90.

redação
INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A redação elaborada deve conter, no mínimo 12 (doze) linhas para que seja corrigida. Se o candidato não atingir
esse número de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

2.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato para a Redação (30 linhas) não será corrigido, sendo o
candidato penalizado pelos problemas de compreensão de seu texto (PO, M, CC e / ou CP).

3.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

4.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada no
Caderno de Redação que contém o campo de identificação. Em nenhuma hipótese, o rascunho será considerado
na correção da prova.

5.

A Redação terá valor de 20 (vinte) pontos, sendo eliminados os candidatos a que for atribuída nota zero.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS

TOTAL DE PONTOS

Pontos Descontados por erro

Pontuação e ortografia* (PO)

5,0 pontos

0,25

Morfossintaxe (emprego dos pronomes, concordância verbal
e nominal, oração e período, vozes do verbo) (M)

5,0 pontos

0,25

Coesão e Coerência (CC)

5,0 pontos

1,0

5,0 pontos

1,0

Compreensão/conhecimento do conteúdo
propriedade da resposta à temática (CP)
TOTAL

proposto

e

20 pontos
* Considerando o Novo Acordo Ortográfico
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Não será corrigida – e, consequentemente, a ela se atribuirá a nota 0 (zero) – a Redação escrita: sem observância
do tema proposto, bem como das instruções dadas.
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Será considerado nulo o Caderno de Redação que estiver marcado ou escrito a lápis, bem como contendo qualquer
forma de identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

9.

Findo o horário limite para a realização das provas, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala a Folha de
Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Redação, devidamente preenchidos e assinados.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Leia estes textos.
TEXTO 1
Saiba por que os brasileiros são os mais ansiosos do mundo
Pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que 9,3% dos brasileiros sofrem
de algum transtorno de ansiedade
O país do Carnaval e do futebol agora também é o país dos ansiosos. Relatório divulgado em 2017 pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) sobre depressão e distúrbios de ansiedade colocou o Brasil no topo da lista de nações com
maior percentual de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade: 9,3%, índice três vezes maior do que a média
mundial registrada no documento, baseado em dados de 2015. Mulheres sofrem mais com o problema, seguindo uma
tendência mundial, assim como questões socioeconômicas também têm participação nesse cenário. Mas por que o Brasil,
tão conhecido lá fora pela alegria e cordialidade de seu povo, é campeão no levantamento global desses distúrbios?
Entendendo os principais fatores de risco da ansiedade, pode-se ter uma pista de como o país se tornou um território fértil
para esse problema. Como o relatório não apresenta as causas em detalhe, médicos e especialistas apontam hipóteses
na tentativa de explicar a desconfortável e preocupante posição do Brasil no ranking, que ainda deixa a nação em quinto
lugar no mundo quando o assunto é depressão.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/noticia/2017/03/saiba-por-que-os-brasileiros-sao-os-mais-ansiosos-domundo-9750651.html>. Acesso em: 8 abr. 2019.

TEXTO 2

Disponível em: <https://www.blogcitario.blog.br/2015/06/26/10-titulos-publicitarios/>. Acesso em: 6 abr. 2019.
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TEXTO 3

TEXTO 4
As redes sociais são fonte de ansiedade [...] Elas expõem
as pessoas a um excesso de informações e até provocam
leituras desconectadas da realidade.
As redes sociais, com seu universo de pessoas felizes e
bem-sucedidas, podem induzir a uma ideia equivocada
de fracasso individual, como se a vida dos outros fosse
sempre mais agradável e promissora.
Muita gente não faz outra coisa senão estar no Facebook.
Estamos sempre sendo estimulados, o tempo todo.
É tragédia, crise, violência, as notícias aí, e a gente passa
a ver o mundo dessa forma. Eu diria que vivemos na era da
ansiedade. É o mal desse século.
Disponível em:  <https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/vida/
noticia/2017/03/saiba-por-que-os-brasileiros-sao-os-maisansiosos-do-mundo-9750651.html>. Acesso em:

Com base na leitura desses textos motivadores e
nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo,
em norma-padrão da língua portuguesa, levantando
hipóteses para explicar os motivos pelos quais os brasileiros
sofrem de algum transtorno de ansiedade. Em seu texto,
aponte alternativas para a diminuição desse mal que
coloca o Brasil em quinto lugar no mundo quando o assunto
é depressão.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defender seu ponto de vista.

(SIC). Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2016/04/10/
falar-de-saude-mental-fica-mais-facil-com-estas-tirinhas-bemhum_a_21685975/>. Acesso em: 9 abr.2019.
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Ao transferir essas marcações para  A folha de respostaS,
observe as instruções específicas dadas na capa da prova.

Use caneta esferográfica azul ou preta.
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AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

