
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90
questões, numeradas de 1 a 90 e dispostas da
seguinte maneira:

a) as questões de número 1 a 45 são relativas
à área de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias;

b) as questões de número 46 a 90 são relativas
à área de Ciências Humanas e suas
Tecnologias.

2. Marque no CARTÃO-RESPOSTA, no espaço
apropriado, a opção correta.  ATENÇÃO: se você
assinalar mais de uma opção ou deixar todos os
campos em branco, a questão será anulada.

3. Preencha o CARTÃO-RESPOSTA com os seus
dados corretamente.

4. Após a conferência, escreva e assine seu
nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

5. Não dobre, não amasse, nem rasure o
CARTÃO-RESPOSTA. Ele não poderá ser
substituído.

6. Para cada uma das questões objetivas, são
apresentadas 5 opções, identificadas com as
letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde
corretamente à questão. Você deve, portanto,
assinalar apenas uma opção em cada questão. A
marcação de mais de uma opção anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.

7. No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada
questão, a letra correspondente à opção
escolhida para a resposta, preenchendo todo
o espaço com caneta esferográfica de tinta azul
ou preta.

8.  O tempo disponível para estas provas é
de quatro horas e trinta minutos.

9. Reserve os 30 minutos finais para marcar
seu CARTÃO-RESPOSTA.

10. Quando terminar as provas, entregue ao
aplicador somente o CARTÃO-RESPOSTA.

11. Você somente poderá deixar o local de
prova após decorridas duas horas do início da
sua  aplicação.

12. Você será excluído do exame caso: utilize,
durante a realização da prova, máquinas e(ou)
relógios de calcular, bem  como rádios,
gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consulta de qualquer espécie.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 1 a 45

QUESTÃO 001 *********************

Trem-bala ligará Curitiba a SP e BH

Curitiba está incluída [...] nos planos do trem-
bala do governo federal. [...] além da primeira linha
prevista. ligando São Paulo a Rio de Janeiro e
Campinas – uma segunda linha faz parte agora do
Plano Nacional de Viação. O itinerário ligará Curitiba
a Belo Horizonte, passando por São Paulo, num
percurso de 1150 quilômetros.

[...] um grupo de quinze engenheiros
paranaenses já vinha trabalhando voluntariamente
há cerca de três anos em um projeto de trem-bala
entre Curitiba e São Paulo. O projeto [...] prevê
que o trem partiria de hora em hora, das 6 às 22
horas, todos os dias das duas capitais. Cada
comboio teria capacidade de transportar 400
passageiros ou 17 toneladas de carga por eixo [...],
A velocidade do trem-bala chegaria a 300
quilômetros por hora e a viagem de 360 quilômetros,
seria feita em apenas 100 minutos.

[...] De ônibus, o percurso é feito em pouco
mais de seis horas. De carro, em cinco horas. De
avião, contando-se o check-in, gastam-se cerca
de 100 minutos. [...]

CABRAL, T. Trem-bala ligará Curitiba a SP e BH.
Gazeta do Povo, 14 maio 2008.

Supondo que o trem-bala mantenha uma
velocidade constante nesses 360 km, podemos
afirmar que tal velocidade é de:

(A) 60 m/s ou 60 km/h
(B) 60 m/s ou 216 km/h
(C) 216 m/s ou 60 km/h
(D) 216 m/s ou 216 km/h
(E) 60 m/s ou 3,6 km/h

QUESTÃO 002 *********************
Na literatura infantil existe uma fábula em que

um coelho e uma tartaruga apostam corrida.
Durante a corrida, sentindo que já estava muito à
frente da tartaruga e desprezando a companheira,
o coelho resolve tirar uma soneca, enquanto a
tartaruga, devagarinho, mas com calma e
persistência, acaba vencendo a corrida. O coelho
gasta 12 min no percurso, e a tartaruga faz o
mesmo percurso em 10 min, com velocidade
constante de 5 m/min. Com exceção do tempo que
ficou dormindo, a velocidade do coelho é constante
e vale 100 m/min.

Podemos afirmar que a distância do percurso
da corrida e o tempo que durou a soneca do coelho
valem, respectivamente:

(A) 40 m; 11,9 min
(B) 50 m; 12,3 min
(C) 30 m; 15,4 min
(D) 10 m; 18,3 min
(E) 18 m; 17,1 min

QUESTÃO 003 *********************
O guepardo (veja a foto abaixo) é um animal

da família dos felinos que tem a fama de ser o mais
rápido animal terrestre. Ele é um grande caçador e
sua especialidade é o ataque de surpresa. Como
se surgisse do nada, ele cai sobre um rebanho que
pasta e, mesmo animais ágeis – como a gazela, o
antílope, a zebra, o avestruz e o gnu – não podem
escapar. Em uma ocasião, um deles correu 640
metros em 20 segundos (medidos com cronômetro).
É o felino mais veloz em distâncias curtas. Quando
supera os 400 ou 500 metros, tem que descansar
ou seu organismo pode entrar em colapso,
provocando sua morte. Com base nessas afirmações
sobre o guepardo, pode-se afirmar CORRETAMENTE
que a velocidade média de um deles, durante uma
perseguição, e o intervalo de tempo que ele pode
correr nessa velocidade, sem riscos para sua vida,
são respectivamente:

(A) 92,9 km/h e entre 15,5 e 19,4 segundos.
(B) 74,2km/h e entre 19,4 e 24,3 segundos.
(C) 115,2 km/h e entre 12,5 e 15,6 segundos.
(D) 59,3 km/h e entre 24,3 e 30,4 segundos.
(E) zero e entre 12,5 e 15,2 segundos.

QUESTÃO 004 *********************
Uma moradora de um prédio, ao regar suas

plantas, esbarra sem querer em um objeto,
derrubando-o de uma altura de 4,9 metros do solo.
Ao descer para recolhê-lo percebe que ele está a
2,0 metros da parede de sua casa.  Utilizando g =
9,8 m/s2 calcule a velocidade horizontal v0 que o
objeto adquiriu com o esbarrão.

(A) 1 m/s
(B) 2 m/s
(C) 3 m/s
(D) 4 m/s
(E) 5 m/s
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Alcance
200 m

30º
v =60 m/s0

QUESTÃO 005 *********************
Um projétil é disparado de uma altura de 200 m

conforme a figura a seguir. A velocidade inicial do
projétil é de 60 m/s e o ângulo de elevação do
disparo é 30°.

Dados:
g = 10 m/s2

cos 30º = 0,87
sen 30º = 0,50

Calcule a que distância da base o projétil atinge
o solo.

(A) 522 m
(B) 435 m
(C) 315 m
(D) 218 m
(E) 600 m

QUESTÃO 006 *********************
O gráfico na figura descreve o movimento de

um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e
plana, durante 15 s de trabalho.

A velocidade média do veículo nos 15 s de
movimento foi:

(A) 1 m/s
(B) 2 m/s
(C) 3 m/s
(D) 4 m/s
(E) 5 m/s

QUESTÃO 007 *********************
A Organização Mundial de Saúde (OMS)

divulgou recentemente um relatório sobre o, impacto
na saúde humana da radiação emitida pelos
telefones celulares. Nesse relatório, a OMS destaca
que sinais emitidos por esses aparelhos conseguem
penetrar em até 1 cm nos tecidos humanos,
provocando um correspondente aumento da
temperatura do corpo. Considerando que o: corpo
humano é formado basicamente por água, estime o
tempo total de conversação necessário para que
um usuário de 60 kg tenha um acréscimo de
temperatura de 1 °C. Os sinais emitidos pelos
celulares têm, em média, uma potência de 0,4 W e
só são gerados enquanto o usuário fala ao telefone.
O calor específico da água vale 1 cal/g °C.
Considere que apenas 50% da energia emitida pelo
celular seja responsável pelo referido aumento de
temperatura (1 cal = 4,2 J).

(A) 350 h
(B) 400 h
(C) 200 h
(D) 250 h
(E) 450 h

QUESTÃO 008 *********************
Numa temperatura de 20 ºC um fio de cobre

tem 800 m de comprimento.

Adquirindo o fio em um dia de inverno, um
eletricista ficou surpreso ao verificar que havia
47,6 cm a menos que o marcado na embalagem
(800 m).

A temperatura nessa dia era:

(A) –15 ºC
(B) –10 ºC
(C) 0º C
(D) –5 ºC
(E) –2 ºC

QUESTÃO 009 *********************
A nutricionista de uma fábrica planeja para a

refeição um prato típico da cozinha brasileira: arroz
de carreteiro.  Sabendo-se que cada prato tem em
média 150 g de arroz e que a fábrica tem 6 mil
funcionários, qual a ordem de grandeza da
quantidade da arroz a ser consumida?

(A) 106

(B) 102

(C) 103

(D) 107

(E) 104

2
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4 6 8 10 12 14 16 t(s)
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QUESTÃO 010 *********************
O Departamento de Física da UFRN possui um

laboratório de pesquisa em criogenia, ciência que
estuda a produção e manutenção de temperaturas
muito baixas, contribuindo para o entendimento das
propriedades físicas e químicas de sistemas nessas
temperaturas pouco comuns. Nesse laboratório uma
máquina retira o gás nitrogênio do ar e o liquefaz a
uma temperatura de 77,0 kelvin (K), que
corresponde a –196 graus Celsius (°C). Nessa
temperatura o nitrogênio é usado cotidianamente
pelos departamentos de Física, Química e Biologia
da UFRN, como também por pecuaristas no
congelamento de sêmen para reprodução animal.
O nitrogênio l íquido, em virtude de suas
característ icas, necessita ser manuseado
adequadamente, pois pessoas não habilitadas
poderão sofrer acidentes e ser vítimas de explosões.
Imagine uma pessoa desavisada transportando, num
dia quente de verão, uma porção de nitrogênio
líquido numa garrafa plástica fechada. Como o
nitrogênio líquido tende a entrar em equilíbrio térmico
com o ambiente, mudará de estado físico,
transformando-se em um gás. A tendência desse
gás é se expandir, podendo provocar uma explosão.
Admita que:

I. o nitrogênio rapidamente se transforma em gás
ideal, ou seja, obedece à equação PV = nRT,
em que R é a constante universal dos gases e
P, V, T, n são, respectivamente, a pressão, o
volume, a temperatura e o número de mols do
gás.

II. a pressão interna e a temperatura inicial desse
gás são, respectivamente, 2,00 . 105 pascal
(Pa) e 78,0 K.

III. a garrafa utilizada pode suportar uma pressão
máxima de 4,00 . 105 Pa e o volume dessa
garrafa não varia até que a explosão ocorra.
Diante dessas considerações, é correto dizer
que a temperatura limite (do gás nitrogênio)
que a garrafa suporta sem explodir é:

(A) 273 k.
(B) 156 k.
(C) 234 k.
(D) 128 k.
(E) 78 k.

QUESTÃO 011 *********************
Um cientista coloca um termômetro em um

béquer contendo água no estado l íquido.
Supondo que o béquer esteja num local ao nível
do mar, a única leitura que pode ter sido feito
pelo cientista é?

(A) – 30 k
(B) 36 k
(C) 130 ºC
(D) 250 k
(E) 350 k

QUESTÃO 012 *********************
Na tirinha abaixo, Calvin aciona uma descarga

e, na sequência, é surpreendido com um movimento
inesperado. Responda com base no segundo
quadrinho.

Sabendo que Calvin realiza 4 voltas a cada
segundo, podemos afirmar que a velocidade angular
do movimento vale:

(A) 2 rad/s
(B) 8 rad/s
(C) 4 rad/s
(D) 16 rad/s
(E)  rad/s

QUESTÃO 013 *********************
Deseja-se resfriar um barril de vinho dispondo-

se de uma única pedra de gelo.  O resfriamento se
dará com maior eficiência na alternativa:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E) todas as posições mostradas têm mesma
eficiência.
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QUESTÃO 014 *********************
As figuras abaixo apresentam pontos que

indicam as posições de um móvel, obtidas em
intervalos de tempos iguais.

Em qual (quais) figura(s) a aceleração é nula?
(A) (III)
(B) (I) e (II)
(C) todas as figuras
(D) nenhuma das figuras
(E) (I) e (III)

QUESTÃO 015 *********************
Água que o Sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvem de algodão.

O trecho acima, retirado da música “Planeta
Água”, de Guilherme Arantes, faz referência à
mudança de estado físico da água.

A energia térmica do Sol é transferida para a
água principalmente pelo processo de:

(A) condução térmica.
(B) irradiação térmica.
(C) convecção térmica.
(D) nenhum dos processos citados anteriormente.
(E) condução e convenção.

(I)

(II)

(III)

QUESTÃO 016 *********************
A atmosfera urbana pode ser comparada a um

grande reator químico devido à quantidade de
substâncias presentes. Muitas dessas substâncias
são provenientes de fumaças liberadas por
automóveis e indústrias e são prejudiciais ao
ambiente e à saúde.

Dentre essas substâncias, a que contribui para
a formação de chuvas ácidas é o

(A) clorofluorcarboneto
(B) dióxido de carbono
(C) formaldeído
(D) monóxido de carbono
(E) óxido de enxofre.

QUESTÃO 017 *********************
A pele humana, quando está bem hidratada,

adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave.
Em contrapartida, quando está ressecada, perde
sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera.
Para evitar o ressecamento da pele é necessário,
sempre que possível, uti lizar hidratantes
umectantes, feitos geralmente à base de glicerina
e polietilenoglicol:

Disponível em: http://www.brasilescola.com.
Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado).

A retenção de água na superfície da pele
promovida pelos hidratantes é consequência da
interação dos grupos hidroxila dos agentes
umectantes com a unidade contida no ambiente
por meio de

(A) ligações iônicas.
(B) forças de London.
(C) ligações covalentes.
(D) forças dipolo-dipolo.
(E) ligações de hidrogênio.

QUESTÃO 018 *********************
Veículos espaciais utilizam uma mistura

combustível formada por alumínio em pó, perclorato
de amônio e óxido de ferro III. Durante a decolagem
de um ônibus espacial, uma reação que ocorre é a
seguinte:

3 NH4CO4(s) + 3A(s) 2 3Fe O   A2O3(S) +

+ AC3(S) + 6 H2O(g) + 3 NO(g)

Considere as afirmações a seguir, a respeito
desse processo.

I. O alumínio metálico é um agente redutor.
II. A reação apresenta dois agentes oxidantes.
III. O nitrogênio do NH4CO4 sofre oxidação a NO.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas I e III.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II e III.

  2 2 2 2 2 2nHO CH CH O CH CH O CH CH OH

                                     polietilenoglicol
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C

QUESTÃO 019 *********************
A história da maioria dos municípios gaúchos

coincide com a chegada dos primeiros portugueses,
alemães, italianos e de outros povos. No entanto,
através dos vestígios materiais encontrados nas
pesquisas arqueológicas, sabemos que outros
povos, anteriores aos citados, protagonizaram a
nossa história.

Diante da relevância do contexto e da vontade
de valorizar o nosso povo nativo, "o índio", foi
selecionada a área temática CULTURA e as questões
foram construídas com base na obra "Os Primeiros
Habitantes do Rio Grande do Sul"

(Custódio, L. A. B., organizador. Santa Cruz do Sul:
EDUNISC; IPHAN, 2004).

"Os habitantes dos cerritos, com o tempo, foram
aprendendo a plantar e a moldar potes de barro cozido."

A argila, da qual foram feitos os potes, tem
como constituinte principal o silicato de alumínio
hidratado. Em relação aos elementos alumínio e
silício, analise as seguintes afirmativas:

I. Ambos são classificados como elementos
representativos.

II. O alumínio possui 3 elétrons na camada de
valência.

III. O raio atômico do silício é maior que o do
alumínio, pois o silício possui mais elétrons na
camada de valência que o alumínio.

Dados: Números atômicos: A = 13 e Si = 14

Está(ão) correta(s)

(A) I apenas.
(B) II apenas.
(C) III apenas.
(D) I e II apenas.
(E) II e III apenas.

QUESTÃO 020 *********************
A indometacina (ver figura) é uma substância

que possui atividade antiinflamatória, muito utilizada
no tratamento de inflamações das articulações. De
acordo com a estrutura da indometacina, é
CORRETO afirmar que estão presentes as seguintes
funções orgânicas:

(A) éter, nitrila e ácido carboxílico.
(B) éter, ácido carboxílico e haleto.
(C) fenol, éter e haleto.
(D) cetona, álcool e anidrido.
(E) éster, nitrila e cetona.

QUESTÃO 021 *********************
Observe o esquema da Tabela Periódica

(suprimidas a Série dos Lantanídeos e a Série dos
Actinídeos), no qual estão destacados os elementos
químicos.

Sobre tais elementos químicos, assinale a
alternativa correta.

(A) He (hélio) é um calcogênio.
(B) Cr (crômio) pertence à Família 6 ou VI B e ao

4º período.
(C) O raio atômico do Fr (frâncio) é menor que o

raio atômico do Hs (hássio).
(D) Fe (ferro) e Hs (hássio) pertencem ao mesmo

período e à mesma família.
(E) Li (lítio), K (potássio) e Fr (frâncio) apresentam

o seu elétron mais energético situado no
subnível p.

QUESTÃO 022 *********************
Algumas pessoas possuem o hábito de misturar

produtos de limpeza na expectativa de aumentar o
seu poder de ação. Caso uma pessoa misture o
ácido muriático (HC) e a soda cáustica (NaOH), o
efeito desses produtos será anulado, devido a uma
reação química de neutralização.

A equação que representa essa reação é

(A) HC() HC(g)
(B) NaOH(s)  NaOH(aq)
(C) HC  +  NaOH  H2O  +  Na  + CO2
(D) NaOH  +  HC  H2O  + NaC
(E) NaOH  +  HC()  HC(g)  +  H2O  +  Na

QUESTÃO 023 *********************
Segundo pesquisas recentes, há uma bactéria

que parece ser capaz de substituir o fósforo por
arsênio em seu DNA.

Uma semelhança entre as estruturas atômicas
desses elementos químicos que possibilita essa
substituição é:

(A) número de elétrons
(B) soma das partículas nucleares
(C) quantidade de níveis eletrônicos
(D) configuração da camada de valência
(E) número de prótons
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QUESTÃO 024 *********************
As vitaminas são substâncias que podem ser

encontados nos mais diversos alimentos, como por
exemplo nas frutas. Estas substâncias são
essenciais para os seres humanos, pois sua falta
pode desencadear o aparecimento de doenças. Na
figura abaixo, as estruturas químicas de algumas
vitaminas são mostradas:

Observe e assinale a alternativa correta:

(A) Tanto no ácido fólico quanto no ácido ascórbico
existe um anel aromático.

(B) A função orgânica álcool está presente em
todas as vitaminas mostradas na figura acima.

(C) Existe pelo menos um carbono assimétrico na
biotina e no retinol.

(D) O ácido pantotênico possui uma cadeia
ramificada e uma função amina.

(E) Tiamina, ácido pantotênico, ácido fólico, ácido
ascórbico e biotina podem fazer mais ligações
de hidrogênio com a água do que o retinol.

QUESTÃO 025 *********************
A adrenalina é uma substância produzida no

organismo humano capaz de afetar o batimento
cardíaco, a metabolização e a respiração. Muitas
substâncias preparadas em laboratório têm
estruturas semelhantes à adrenalina e em muitos
casos são usadas indevidamente como estimulantes
para a prática de esportes e para causar um estado
de euforia no usuário de drogas em festas raves. A
DOPA é uma substância intermediária na biossíntese
da adrenalina.

Observe a estrutura da DOPA.

Assinale a opção correta.

(A) Identifica-se entre outras as funções fenol e
amina.

(B) Existem, entre outros, três átomos de carbono
assimétrico (carbono quiral).

(C) Verifica-se a existência de cadeia carbônica
alifática insaturada.

(D) Existem dois isômeros geométricos para a DOPA.
(E) Verifica-se a existência de três átomos de

carbono primário e de dois átomos de carbono
secundário.

HO

HO

COOH

NH2

DOPA

Tiamina (vitamina B1)

Ácido pantotênico (vitamina B5)

Ácido fólico (vitamina B9)

Ácido ascórbico (vitamina C)

Biotina (vitamina B7)

Retinol (vitamina A)
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QUESTÃO 026 *********************
Leia o texto abaixo.

     Arrhenius foi quem propôs pela primeira vez,
em tese de doutorado defendida em 1884, que as
substâncias como o cloreto de sódio (NaC) existem
como íons em solução aquosa. Essa proposta era
realmente revolucionária, já que os elétrons não
haviam sido descobertos e os químicos dificilmente
podiam compreender como os átomos de cloro e
sódio podiam adquirir carga.
     Baseado nessas ideias, ele propôs uma definição
de ácido e base que até hoje é muito utilizada.

     Disponível em: http://www.uenf.br/uenf/centros/cct/
qambiental/ar_arrhenius.html. Acesso em: 16 mar.2012.

A equação que exemplifica a definição de base
de Arrhenius é

(A) HC  H+
(aq)  +  C–(aq)

(B) HC  +  NaOH  NaC  +  H2O

(C) HC  +  NaHCO3   NaC  +  H2O  + CO2

(D) NaOH  Na+
(aq)  +  OH–

(aq)

(E) 2 NaOH  +  H2CO3  Na2CO3  +  2 H2O

QUESTÃO 027 *********************
Considere as seguintes estruturas de dois

compostos orgânicos, I e II.

I. salicilato de metila   II. vanilina

A análise dessas estruturas permite concluir
que

(A) ambos os compostos apresentam hidroxilas
alcoólicas.

(B) o composto I apresenta as funções álcool e
éster.

(C) os compostos são isômeros de função.
(D) o composto II apresenta as funções fenol, éter

e ácido carboxílico.
(E) ambos os compostos devem ser insolúveis em

água, pois são compostos com  alto peso
molecular.

QUESTÃO 028 *********************

Notícia veiculada em jornais e TV anunciaram
que a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUC-RS) vendeu patentes para a produção
de um medicamento contra doenças relacionadas
ao envelhecimento. A base desse remédio é o
resveratrol, molécula presente no suco de uva e
no vinho e, em grande concentração (cem vezes
maior do que no vinho), na raiz de uma hortaliça
chamada azeda.

Estudos indicam que o resveratrol diminui os
níveis de LDL (mau colesterol) e aumenta os níveis
de HDL (bom colesterol) reduzindo, assim, o risco
de doenças cardiovasculares, além de ser um fator
na prevenção do câncer. A notícia alerta que o uso
"in natura" dessa hortaliça, ao invés de ajudar, pode
causar problemas sérios de saúde.

Da fórmula estrutural do resveratrol, dada
anteriormente, fazem-se as afirmações:

I. Pode apresentar isomeria cis-trans;
II. Representa um difenol;
III.  Possui núcleos aromáticos;
IV. Em um dos anéis, os grupos hidroxila estão em

posição meta.

Estão CORRETAS:

(A) I, II, III e IV.
(B) II e IV, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) III e IV, apenas.
(E) I e III, apenas.

QUESTÃO 029 *********************
Leia o texto abaixo.

     " Em 1983, uma fiscalização para saber a origem
do Pó de Broca à venda na feira livre de Duque de
Caxias chegou a nada menos de 40 toneladas do
pesticida, abandonadas na área da Cidade dos
Meninos..."

Disponível em: <htpp://www.ecodebate.com.br/>.
Acesso em: 17 mar. 2012.
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A aplicação da química na intervenção do meio
ambiente pode trazer benefícios como o controle
de pragas através dos pesticidas, mas pode
também provocar prejuízos. Em relação ao caso de
Duque de Caxias, o depósito de pesticidas
abandonado implica em

(A) geração de renda para a população, que pode
vender o produto desocupando o depósito de
pesticida.

(B) poucos riscos ambientais, pois os pesticidas
são facilmente isolados do ambiente.

(C) prejuízo ao ambiente, que pode ser minimizado
lavando-se o depósito de pesticida.

(D) problema de saúde coletiva, pois o pesticida é
tóxico e pode ser inserido na cadeia alimentar.

(E) risco de explosão do depósito, pois o pesticida
é comburente e foi armazenado em local
inadequado.

QUESTÃO 030 *********************
Os pesticidas modernos são divididos em várias

classes, entre as quais se destacam os
organofosforados, materiais que apresentam efeito
tóxico agudo para os seres humanos. Esses
pesticidas contêm um átomo central de fósforo ao
qual estão ligados outros átomos ou grupo de
átomos como oxigênio, enxofre, grupos metoxi ou
etoxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os
organofosforados são divididos em três subclasses:
Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na
molécula; Tipo B, na qual o oxigênio, que faz dupla
ligação com fósforo, é substituído pelo enxofre; e
Tipo C, no qual dois oxigênios são substituídos por
enxofre.

BAIRD, C. Química Ambiental. Bookman, 2005.

Um exemplo de pesticida organofosforado Tipo
B, que apresenta grupo etoxi em sua fórmula
estrutural, está representado em:

(A)

(B)

(C)

 

 

 

 

 

(D)

(E)

Texto para as próximas 2 questões

A sequência a seguir indica de maneira
simplificada os passos seguidos por um grupo de
cientistas para a clonagem de uma vaca:

I. Retirou-se um óvulo da vaca Z. O núcleo foi
desprezado, obtendo-se um óvulo anucleado.

II. Retirou-se uma célula da glândula mamária da
vaca W. O núcleo foi isolado e conservado,
desprezando-se o resto da célula.

III. O núcleo da célula da glândula mamária foi
introduzido no óvulo anucleado. A célula
reconstituída foi estimulada para entrar em
divisão.

IV. Após algumas divisões, o embrião foi implantado
no útero de uma terceira vaca Y, mãe de
aluguel. O embrião se desenvolveu e deu origem
ao clone.

QUESTÃO 031 *********************
Considerando-se que os animais Z, W e Y não

têm parentesco, pode-se afirmar que o animal
resultante da clonagem tem as características
genéticas da vaca.

(A) Z, apenas
(B) W, apenas
(C) Y, apenas
(D) Z e da W, apenas
(E) Z, W e Y

QUESTÃO 032 *********************
Se a vaca Y, utilizada como "mãe de aluguel",

for a mãe biológica da vaca W, a porcentagem de
genes da "mãe de aluguel" presente no clone será

(A) 0 %
(B) 25 %
(C) 50 %
(D) 75 %
(E) 100 %
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QUESTÃO 033 *********************
Seguem a seguir alguns trechos de uma matéria

da revista "Superinteressante", que descreve
hábitos de um morador de Barcelona (Espanha),
relacionando-os com o consumo de energia e efeitos
sobre o ambiente.

I. Apenas no banho matinal, por exemplo, um
cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, que
depois terá que ser tratada. Além disso, a água
é aquecida consumindo 1,5 quilowatt-hora
(cerca de 1,3 milhões de calorias), e para gerar
essa energia foi preciso perturbar o ambiente
de alguma maneira...

II. Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio
dos moradores de Barcelona mostra que o carro
libera 90 gramas do venenoso monóxido de
carbono e 25 gramas de óxidos de nitrogênio...
Ao mesmo tempo, o carro consome combustível
equivalente a 8,9kwh.

III. Na hora de recolher o lixo doméstico... quase
1kg por dia. Em cada quilo há aproximadamente
240 gramas de papel, papelão e embalagens;
80 gramas de plástico; 55 gramas de metal, 40
gramas de material biodegradável e 80 gramas
de vidro.

Com referência ao trecho II, pode-se afirmar
que:

(A) um automóvel produz monóxido de carbono pelo
fato de que a queima dos combustíveis
utilizados não é completa.

(B) pode-se concluir que o automóvel em questão
não utiliza o álcool como combustível.

(C) a produção de óxido de enxofre contribui para
a chuva ácida.

(D) o texto está equivocado, pois os óxidos de
nitrogênio lançados na atmosfera não têm
qualquer relação com o automóvel.

(E) caso o automóvel fosse elétrico, não poluiria o
ambiente com monóxido de carbono, mas
lançaria ao ar radiações eletromagnéticas
prejudiciais à saúde.

QUESTÃO 034 *********************
Em uma aula de Biologia, o seguinte texto é

apresentado:

LAGOA AZUL ESTÁ DOENTE

Os vereadores da pequena cidade de Lagoa
Azul estavam discutindo a situação da Saúde no
Município. A situação era mais grave com relação a
três doenças: Doença de Chagas, Esquistossomose
e Ascaridíase (lombriga). Na tentativa de prevenir
novos casos, foram apresentadas várias propostas:

Proposta 1: Promover uma campanha de vacinação.

Proposta 2: Promover uma campanha de educação
da população com relação a noções básicas de
higiene, incluindo fervura de água.

Proposta 3: Construir rede de saneamento básico.

Proposta 4: Melhorar as condições de edificação
das moradias e estimular o uso de telas nas portas
e janelas e mosquiteiros de filó.

Proposta 5: Realizar campanha de esclarecimento
sobre os perigos de banhos nas lagoas.

Proposta 6: Aconselhar o uso controlado de
inseticidas.

Proposta 7: Drenar e aterrar as lagoas do município.

Você sabe que a Doença de Chagas é causada
por um protozoário ('Trypanosoma cruzi') transmitido
por meio da picada de insetos hematófagos
(barbeiros). Das medidas propostas no texto "A
Lagoa Azul Está Doente", as mais efetivas na
prevenção dessa doença são:

(A) 1 e 2
(B) 3 e 5
(C) 4 e 6
(D) 1 e 3
(E) 2 e 3

QUESTÃO 035 *********************
Um dos problemas ambientais decorrentes da

industrialização é a poluição atmosférica.
Chaminés altas lançam ao ar, entre outros

materiais, o dióxido de enxofre (SO2) que pode ser
transportado por muitos quilômetros em poucos dias.
Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas
em regiões distantes, causando vários danos ao
meio ambiente (chuva ácida).

Com relação aos efeitos sobre o ecossistema,
pode-se afirmar que:

I. as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição
do pH da água de um lago, o que acarretaria a
morte de algumas espécies, rompendo a cadeia
alimentar.

II. as chuvas ácidas poderiam provocar
acidificação do solo, o que prejudicaria o
crescimento de certos vegetais.

III. as chuvas ácidas causam danos se
apresentarem valor de pH maior que o da água
destilada.

Dessas afirmativas está(ão) correta(s):

(A) I, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e III, apenas.

Texto para as próximas 2 questões

Alunos de uma escola no Rio de Janeiro são
convidados a participar de uma excursão ao Parque
Nacional de Jurubatiba. Antes do passeio, eles lêem
o trecho de uma reportagem publicada em uma
revista:

"Jurubatiba será o primeiro parque nacional em
área de restinga, num braço de areia com 31
quilômetros de extensão, formado entre o mar e
dezoito lagoas. Numa área de 14.000 hectares, ali
vivem jacarés, capivaras, lontras, tamanduás-
mirins, além de milhares de aves e de peixes de
água doce e salgada. Os peixes de água salgada,
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na época das cheias, passam para as lagoas, onde
encontram abrigo, voltando ao mar na cheia
seguinte. Nos terrenos mais baixos, próximos aos
lençóis freáticos, as plantas têm água suficiente
para agüentar longas secas. Já nas áreas planas,
os cactos são um dos poucos vegetais que
proliferam, pintando o areal com um verde pálido."

QUESTÃO 036 *********************
Depois de ler o texto, os alunos podem supor

que, em Jurubatiba, os vegetais que sobrevivem
nas áreas planas têm características tais como:

(A) quantidade considerável de folhas, para
aumentar a área de contato com a umidade do
ar nos dias chuvosos.

(B) redução na velocidade da fotossíntese e
realização ininterrupta desse processo, durante
as 24 horas.

(C) caules e folhas cobertos por espessas cutículas
que impedem o ressecamento e a conseqüente
perda de água.

(D) redução do calibre dos vasos que conduzem a
água e os sais minerais da raiz aos centros
produtores do vegetal, para evitar perdas.

(E) crescimento sob a copa de árvores frondosas,
que impede o ressecamento e conseqüente
perda de água.

QUESTÃO 037 *********************
O sol participa do ciclo da água, pois além de

aquecer a superfície da Terra dando origem aos
ventos, provoca a evaporação da água dos rios,
lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar,
condensa em minúsculas gotinhas, que se agrupam
formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas.
As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma
região para outra. Com a condensação e, em
seguida, a chuva, a água volta à superfície da Terra,
caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa
água evapora retornando à atmosfera, outra parte
escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo
alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado
de ciclo da água.

Considere, então, as seguintes afirmativas:

I. A evaporação é maior nos continentes, uma
vez que o aquecimento ali é maior do que nos
oceanos.

II. A vegetação participa do ciclo hidrológico por
meio da transpiração.

III. O ciclo hidrológico condiciona processos que
ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera.

IV. A energia gravitacional movimenta a água
dentro do seu ciclo.

V. O ciclo hidrológico é passível de sofrer
interferência humana, podendo apresentar
desequilíbrios.

(A) Somente a afirmativa III está correta.
(B) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
(C) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
(D) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão

corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 038 *********************
Um dos índices de qualidade do ar diz respeito

à concentração de monóxido de carbono (CO), pois
esse gás pode causar vários danos à saúde. A
tabela a seguir mostra a relação entre a qualidade
do ar e a concentração de CO.

Para analisar os efeitos do CO sobre os seres
humanos, dispõem-se dos seguintes dados:

* ppm (parte por milhão) = 1 micrograma de CO
por grama de ar 10§g.

Suponha que você tenha lido em um jornal que
na cidade de São Paulo foi atingido um péssimo
nível de qualidade do ar. Uma pessoa que estivesse
nessa área poderia:

(A) não apresentar nenhum sintoma.
(B) ter sua capacidade visual alterada.
(C) apresentar fraqueza muscular e tontura.
(D) ficar inconsciente.
(E) morrer.

QUESTÃO 039 *********************
 Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas

estão geralmente baseadas em solos inférteis e
improdutivos. Grande parte dos nutrientes é
armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não
no solo propriamente dito. Quando esse ambiente
é intensamente modificado pelo ser humano, a
vegetação desaparece, o ciclo dos nutrientes é
alterado e a terra se torna rapidamente infértil.

(CORSON, Walter H, "Manual Global de Ecologia", 1993)

No texto anterior, pode parecer uma contradição
a existência de florestas tropicais exuberantes sobre
solos pobres. No entanto, este fato é explicado pela

(A) profundidade do solo, pois, embora pobre, sua
espessura garante a disponibilidade de nutrientes
para a sustentação dos vegetais da região.

(B) boa iluminação das regiões tropicais, uma vez
que a duração regular do dia e da noite garante
os ciclos dos nutrientes nas folhas dos vegetais
da região.

(C)  existência de grande diversidade animal, com
número expressivo de populações que, com
seus dejetos, fertilizam o solo.

(D) capacidade de produção abundante de oxigênio
pelas plantas das florestas tropicais,
considerado os "pulmões do mundo".

(E) rápida reciclagem dos nutrientes potencializada
pelo calor e umidade das florestas tropicais, o
que favorece a vida dos decompositores.
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QUESTÃO 040 *********************
A energia térmica liberada em processos de

fissão nuclear pode ser utilizada na geração de
vapor para produzir energia mecânica que, por sua
vez, será convertida em energia elétrica. Abaixo
está representado um esquema básico de uma usina
de energia nuclear.

Com relação ao impacto ambiental causado pela
poluição térmica no processo de refrigeração da
usina nuclear são feitas as seguintes afirmações:

I. o aumento na temperatura reduz, na água do
rio, a quantidade de oxigênio nela dissolvido,
que é essencial para a vida aquática e para a
decomposição da matéria orgânica.

II. o aumento da temperatura da água modifica o
metabolismo dos peixes.

III. o aumento na temperatura da água diminui o
crescimento de bactérias e de algas,
favorecendo o desenvolvimento da vegetação.

Das afirmativas acima, somente está(ão) correta(s):

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

QUESTÃO 041 *********************
Matéria publicada em jornal diário discute o uso

de anabolizantes (apelidados de "bombas") por
praticantes de musculação. Segundo o jornal, os
anabolizantes são hormônios que dão uma força
extra aos músculos. Quem toma consegue ganhar
massa muscular mais rápido que normalmente. Isso
porque uma pessoa pode crescer até certo ponto,
segundo sua herança genética e
independentemente do quanto ela se exercite. Um
professor de musculação diz: "Comecei a tomar
bomba por conta própria. Ficava nervoso e tremia.
Fiquei impotente durante uns seis meses. Mas como
sou lutador de vale-tudo, tenho que tomar".

A respeito desta matéria, dois amigos fizeram
os seguintes comentários:

I. O maior perigo da automedicação é seu fator
anabolizante, que leva à impotência sexual.

II. O crescimento corporal depende tanto dos
fatores hereditários quanto do tipo de
alimentação da pessoa, se pratica ou não
esportes, se dorme as 8 horas diárias.

III. Os anabolizantes devem ter mexido com o
sistema circulatório do professor de
musculação, pois ele até ficou impotente.

IV. Os anabolizantes são mais perigosos para os
homens, pois as mulheres, além de não correrem
o risco da impotência, são protegidas pelos
hormônios femininos.

Tomando como referência as informações da
matéria do jornal e o que se conhece da fisiologia
humana, pode-se considerar que estão corretos
os comentários:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III, apenas.

QUESTÃO 042 *********************
No início deste século, com a finalidade de

possibilitar o crescimento da população de veados
no planalto de Kaibab, no Arizona (EUA), moveu-se
uma caçada impiedosa aos seus predadores -
pumas, coiotes e lobos. No gráfico a seguir, a linha
cheia indica o crescimento real da população de
veados, no período de 1905 a 1940; a linha
pontilhada indica a expectativa quanto ao
crescimento da população de veados, nesse mesmo
período, caso o homem não tivesse interferido em
Kaibab.

Para explicar o fenômeno que ocorreu com a
população de veados após a interferência do
homem, um estudante elaborou as seguintes
hipóteses e/ou conclusões:

I. lobos, pumas e coiotes não eram, certamente, os
únicos e mais vorazes predadores dos veados;
quando estes predadores, até então despercebidos,
foram favorecidos pela eliminação de seus
competidores, aumentaram numericamente e quase
dizimaram a população de veados.

II. a falta de alimentos representou para os veados
um mal menor que a predação.

III. ainda que a atuação dos predadores pudesse
representar a morte para muitos veados, a
predação demonstrou-se um fator positivo para
o equilíbrio dinâmico e sobrevivência da
população como um todo.

IV. a morte dos predadores acabou por permitir
um crescimento exagerado da população de
veados, isto levou à degradação excessiva das
pastagens, tanto pelo consumo excessivo como
pelo seu pisoteamento.
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O estudante acertou se indicou as alternativas:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) III e IV, apenas.

QUESTÃO 043 *********************
O crescimento da população de uma praga

agrícola está representado em função do tempo,
no gráfico a seguir, onde a densidade populacional
superior a P causa prejuízo à lavoura.

No momento apontado pela seta (1), um
agricultor introduziu uma espécie de inseto que é
inimigo natural da praga, na tentativa de controlá-
la biologicamente.

No momento indicado pela seta (2), o agricultor
aplicou grande quantidade de inseticida, na
tentativa de eliminar totalmente a praga.

A análise do gráfico permite concluir que

(A) se o inseticida tivesse sido usado no momento
marcado pela seta (1), a praga teria sido
controlada definitivamente, sem necessidade
de um tratamento posterior.

(B) se não tivesse sido usado o inseticida no
momento marcado pela seta (2), a população
de praga continuaria aumentando rapidamente
e causaria grandes danos à lavoura.

(C) o uso do inseticida tornou-se necessário, uma
vez que o controle biológico aplicado no
momento (1) não resultou na diminuição da
densidade da população da praga.

(D) o inseticida atacou tanto as praga quanto os
seus predadores; entretanto, a população de
pragas recuperou-se mais rápido voltando a
causar dano à lavoura.

(E) o controle de pragas por meio do uso de
inseticidas é muito mais eficaz que o controle
biológico, pois os seus efeitos são muito mais
rápidos e têm maior durabilidade.

QUESTÃO 044 *********************
Um agricultor, que possui uma plantação de

milho e uma criação de galinhas, passou a ter sérios
problemas com os cachorros-do-mato que
atacavam sua criação. O agricultor, ajudado pelos
vizinhos, exterminou os cachorros-do-mato da
região. Passado pouco tempo, houve um grande
aumento no número de pássaros e roedores que
passaram a atacar as lavouras. Nova campanha de
extermínio e, logo depois da destruição dos pássaros
e roedores, uma grande praga de gafanhotos,
destruiu totalmente a plantação de milho e as
galinhas ficaram sem alimento.

Analisando o caso anterior, podemos perceber
que houve desequilíbrio na teia alimentar
representada por:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 045 *********************
CASOS DE LEPTOSPIROSE CRESCEM NA REGIÃO

M.P.S. tem 12 anos e está desde janeiro em
tratamento de leptospirose. Ela perdeu a
tranqüilidade e encontrou nos ratos, (...), os vilões
de sua infância. "Se eu não os matar, eles me
matam", diz. Seu medo reflete um dos maiores
problemas do bairro: a falta de saneamento básico
e o acúmulo de lixo...

(O Estado de S. Paulo, 31/07/1997)

OITO SUSPEITOS DE LEPTOSPIROSE
A cidade ficou sob as águas na madrugada de

anteontem e, além de 120 desabrigados, as
inundações estão fazendo outro tipo de vítimas: já
há oito suspeitas de casos de leptospirose (...)
transmitida pela urina de ratos contaminados.

(Folha de S. Paulo, 12/02/1999)

As notícias dos jornais sobre casos de
leptospirose estão associadas aos fatos:

I. Quando ocorre uma enchente, as águas
espalham, além do lixo acumulado, todos os
desejos dos animais que ali vivem.

II. O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a
proliferação dos ratos.

III. O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas
margens de rios entope os bueiros e
compromete o escoamento das águas em dias
de chuva.

IV. As pessoas que vivem na região assolada pela
enchente, entrando em contato com a água
contaminada, têm grande chance de contrair
a leptospirose.

A SEQUÊNCIA de fatos que relaciona
corretamente a leptospirose, o lixo, as enchentes
e os roedores, é:

(A) I, II, III e IV.
(B) I, III, IV e II.
(C) IV, III, II e I.
(D) II, IV, I e III.
(E) II, III, I e IV.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

QUESTÃO 046 *********************
A forma como um país produz seus bens e

serviços é fundamental para a sua competitividade.
O preço final é sempre composto, de forma simples,
do preço dos diferentes fatores necessários para a
produção do bem ou do serviço final mais o lucro
de quem produz.

Fonte: Abrace/Dados de 2008

Partindo do texto e relacionando-o com o
gráfico acima, podemos deduzir que:

(A) a carga tributária da Itália sobre a energia
elétrica é a que mais incentiva a competitividade
entre os países da tabela.

(B) o fato do Brasil ser rico em bacias hidrográficas
torna o preço da energia elétrica muito barata,
justificando a alta carga tributária.

(C) o governo português mantém um baixa
cobrança de imposto sobre energia elétrica em
função do baixo desenvolvimento do país.

(D) a alta carga tributária no setor de energia
elétrica do Brasil é uma espécie de gargalo para
a economia, pois eleva o custo país.

(E) cargas tributárias altas sempre se justificam
no retorno para a população  de ótimos serviços
prestados por parte dos governantes, como
ocorre na Alemanha e no Brasil.

QUESTÃO 047 *********************
Analise os textos e o cartograma abaixo.

Para José W. Vesentini:
A palavra geopolítica não é uma simples

contração de geografia política, como pensam
alguns, mas sim algo que diz respeito às disputas
de poder no espaço mundial e que, como a noção
de PODER já o diz (poder implica dominação, via
Estado ou não, em relações de assimetria enfim,
que podem ser culturais, sexuais, econômicas,
repressivas e/ou militares, etc.), não é exclusivo
da geografia.

Para Bertha Becker:
A geopolítica sempre se caracterizou pela

presença de pressões de todo tipo, intervenções
no cenário internacional desde as mais brandas
até guerras e conquistas de territórios.
Inicialmente, essas ações tinham como sujeito
fundamental o Estado, pois ele era entendido como
a única fonte de poder, a única representação da
política, e as disputas eram analisadas apenas entre
os Estados. Hoje, esta geopolítica atua, sobretudo,
por meio do poder de influir na tomada de decisão
dos Estados sobre o uso do território, uma vez
que a conquista de territórios e as colônias
tornaram-se muito caras.

   A representação cartográfica mostra uma visão
geopolítica de um país em relação ao mundo. A
visão mais provável seria do(s):

(A) Brasil
(B) Reino Unido
(C) EUA
(D) países ricos em geral
(E) dos países pobres em geral

QUESTÃO 048 *********************
Leia a seguir os versos da canção Saga da

Amazônia, de autoria do paraibano Vital Farias que
expressam uma das facetas da ocupação do
espaço rural amazônico e da questão agrária
brasileira.

Toda mata tem caipora para a mata vigiar
veio caipora de fora para a mata definhar
e trouxe dragão-de-ferro, prá comer muita madeira
e trouxe em estilo gigante, prá acabar com a capoeira
Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar
prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar:
se a floresta meu amigo, tivesse pé prá andar
eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha

[ficado lá
O que se corta em segundos gasta tempo prá vingar
e o fruto que dá no cacho prá gente se alimentar?
Mas o dragão continua a floresta devorar
e quem habita essa mata, prá onde vai se mudar?
corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá
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tartaruga: pé ligeiro, corre-corre tribo dos Kamaiura
No lugar que havia mata, hoje há perseguição
grileiro mata posseiro só prá lhe roubar seu chão
castanheiro, seringueiro já viraram até peão
afora os que já morreram como ave-de-arribação
Zé de Nata tá de prova, naquele lugar tem cova
gente enterrada no chão.

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/vital-farias/
380162>. Acesso em: 13 out. 2011.

Com base na leitura desses versos e na
literatura sobre o assunto, é correto afirmar:

(A) A violência decorrente dos conflitos por terra
é uma característica marcante apenas da
Amazônia.

(B) A ocupação do espaço agrário pelo agronegócio
produz impactos sociais e ambientais negativos.

(C) A derrubada da mata, seguida do seu
reflorestamento, resolveria os conflitos por terra
na Amazônia.

(D) As ações públicas de ocupação do espaço rural
foram planejadas de acordo com a população local.

(E) As sociedades indígenas foram privilegiadas com
a chegada das multinacionais ao campo.

QUESTÃO 049 *********************
 Analise o mapa.

A partir das informações do mapa, pode-se
afirmar que a expansão geoeconômica do território
brasileiro, no período assinalado, anos 1890, mostrou
que nesse século

(A) havia uma importante corrente migratória para o
norte, o que impulsionou o seu desenvolvimento.
Os vários focos econômicos, embora distantes
entre si, tinham o centro de maior influência
no estado de Mato Grosso.

(B) havia vários focos econômicos distantes entre
si, mas que o centro de maior influência
econômica estava centrado na atual região
Norte.

(C) havia vários focos econômicos interligados por
malhas viárias, o que faci li tava o
desenvolvimento do país.

(D) o foco econômico de maior importância era
localizado na região Nordeste.

(E) havia vários focos econômicos distantes entre
si, mas o maior centro estava localizado na
atual região Sudeste.

QUESTÃO 050 *********************

BRASIL

Desde o final da década de 1970, no Brasil, os
movimentos sociais urbanos têm reivindicado o
chamado Direito à Cidade, em que a moradia é
elemento fundamental. Acerca desse tema,
considere os gráficos, seus conhecimentos e as
seguintes afirmações:

I. A Região Sudeste responde por mais da metade
do PIB nacional, sendo, porém, a região com
maior deficit habitacional. Consequentemente,
forte concentração de capital não significa
acesso à moradia.
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II. A Região Nordeste tem o segundo maior deficit
habitacional e a terceira maior participação no
PIB nacional. Isso significa que a histórica
desigualdade social nessa região foi superada.

III. A Região Norte tem o segundo menor deficit
habitacional e a menor participação no PIB
nacional. Isso significa que o deficit habitacional
é um problema desvinculado da produção/
distribuição de riqueza.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÃO 051 *********************

Os gráficos revelam

(A) pequena quantidade de propriedades, com até
100 ha, ocupando a maior parcela da área, o
que significa uma distribuição desigual da terra.

(B) grande quantidade de propriedades, com mais
de 1000 ha, correspondendo à maior parcela
da área ocupada, o que significa uma
distribuição equitativa da terra.

(C) grande quantidade de propriedades, com até
100 ha, correspondendo às menores parcelas
da área ocupada, o que significa uma
distribuição desigual da terra.

(D) pequena quantidade de propriedades, de 100
a 1000 ha, ocupando a maior parcela da área,
o que significa uma distribuição equitativa da
terra.

(E) pequena quantidade de propriedades, com mais
de 1000 ha, correspondendo à menor parcela
da área ocupada, o que significa uma
distribuição desigual da terra.

QUESTÃO 052 *********************

O organograma apresenta os diversos atores
que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa
relação entre os setores primário, secundário e
terciário. Nesse sentido, a disposição dos atores
na cadeia agroindustrial demonstra

(A) a autonomia do setor primário.
(B) a importância do setor financeiro.
(C) o distanciamento entre campo e cidade.
(D) a subordinação da indústria à agricultura.
(E) a horizontalidade das relações produtivas.

QUESTÃO 053 *********************

Segundo a análise do cartum, é CORRETO
afirmar:

(A) o Estado brasileiro assegura em lei o direito à
educação, saúde e habitação, dentre outros,
mas na prática, apesar dos direitos assegurados,
o que ocorre é a intensa desigualdade social e
a falta de recursos básicos de sobrevivência
aos indivíduos.

(B) é possível viver com dignidade
independentemente da ação do Estado, uma
vez que a cidadania plena estabelece a
execução dos deveres em detrimento dos
direitos, os quais, por sua vez, não são
assegurados.
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(C) a degradação ambiental, a violência e a falta
de infraestrutura básica tem sido objeto de
preocupação e planejamento por parte do
Estado nas grandes favelas brasileiras.

(D) a atuação do Estado, no sentido de garantir a
segurança do cidadão, tem sido mais eficaz
em virtude das políticas públicas voltadas para
esse fim.

(E) apesar da grave situação mostrada, o fato é
amenizado por sua ocorrência somente nas
regiões mais pobres do país.

QUESTÃO 054 *********************

SOBRADINHO

O homem chega, já desfaz a natureza
Tira gente, põe represa, diz que tudo vai mudar
O São Francisco lá pra cima da Bahia
Diz que dia menos dia vai subir bem devagar
E passo a passo vai cumprindo a profecia do

[beato que
dizia que o Sertão ia alagar.

SÁ E GUARABYRA. Disco Pirão de peixe com pimenta.
Som Livre, 1977 (adaptado).

O trecho da música faz referência a uma
importante obra na região do rio São Francisco.
Uma consequência socioespacial dessa construção
foi

(A) a migração forçada da população ribeirinha.
(B) o rebaixamento do nível do lençol freático local.
(C) a preservação da memória histórica da região.
(D) a ampliação das áreas de clima árido.
(E) a redução das áreas de agricultura irrigada.

QUESTÃO 055 *********************
Observe o gráfico:

Sobre os fatores relacionados ao processo de
urbanização nas regiões brasileiras, assinale a
alternativa correta:

(A) A urbanização é mais lenta nas regiões onde
predomina a agricultura de alta intensidade
técnica.

(B) Na Região Norte, o processo de urbanização é
a principal causa do desmatamento.

(C) Na Região Centro-Oeste, a urbanização é
alimentada pelo êxodo rural resultante da crise
do setor agrícola.

(D) No Sudeste, o elevado grau de urbanização é
um reflexo da baixa produtividade do setor
agrícola.

(E) No Sul, a urbanização foi impulsionada pela
concentração da propriedade fundiária e pela
modernização técnica da agricultura.

QUESTÃO 056 *********************

A arquitetura político-territorial do cartograma
mostra que:

(A) o município de Nova Iguaçu sempre foi mais
rico do que o de Duque de Caxias.

(B) o município de Duque de Caxias rivaliza, desde
o século XIX, com o de Nova Iguaçu.

(C) as emancipações distritais de Nova Iguaçu
criaram outros municípios fluminenses.

(D) a Baixada fluminense é muito violenta e por
isso se fragmenta municipalmente.

(E) as unidades municipais apresentadas existem
devido à força política de Nova Iguaçu.
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QUESTÃO 057 *********************
Uma das maiores transnacionais brasileiras e

uma das maiores mineradoras do mundo, o grupo
empresarial da Vale é composto por, pelo menos,
27 empresas coligadas, controladas ou joint
ventures, distribuídas em mais de 30 países, como
Brasil, Angola, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia,
Equador, Indonésia, Moçambique, Nova Caledônia
e Peru, onde desenvolve atividades de prospecção
e pesquisa mineral, mineração, operações industriais
e logística.

A partir da observação do mapa, da leitura do
texto e de seus conhecimentos geográficos, pode-
se afirmar que:

(A) a Vale atua em todos os continentes, com
exceção da Antártida.

(B) a Vale é uma empresa de capital exclusivamente
brasileiro.

(C) por sua origem brasileira, a Vale evita atuações
que superexplorem a mão de obra.

(D) o continente com o maior número de
empreendimentos da empresa é a Oceania.

(E) a base principal das operações da Vale é o
enriquecimento de urânio, em parceria com o Irã.

QUESTÃO 058 *********************
No ano de 2010, realizou-se, a partir de 1.º de

agosto, o 12.º Censo Demográfico do Brasil. Sobre
ele, leia o seguinte texto do IBGE:

O Censo 2010 vai-nos dizer quem somos, onde
estamos, quantos somos e como vivemos. Para
conseguir todas essas informações, o IBGE vai
utilizar dois tipos de questionário na coleta de
dados: o da amostra e o básico. Apenas uma parte
dos domicílios irá responder às questões exclusivas
dos questionários da amostra. Mas as perguntas
do questionário básico serão respondidas por todos,
inclusive aqueles domicílios que fazem parte da
amostra. Mas que perguntas básicas são essas? E
por que todo mundo precisa respondê-las?

As perguntas do questionário básico são
subdivididas em temas. Algumas questões são
referentes ao domicílio como um todo e outras
investigam características individuais de cada
morador. Conheça quais os assuntos que compõem
o questionário básico:

o domicílio;
o emigração internacional;
o arranjos familiares;
o características dos moradores;
o registro de nascimento;
o educação;
o rendimento.

O censo demográfico de 2010 possibilitou
conhecer os dados

(A) detalhados da população brasileira, pois todos
os domicílios responderam ao censo de amostra.

(B) da população residente para a elaboração de
políticas públicas a partir de 2015.

(C) exclusivamente estatísticos da população
residente.

(D) da população residente, incluindo os emigrados.
(E) da população relativa do país, pois em todos

os domicílios foram aplicados os dois tipos de
questionários.

QUESTÃO 059 *********************
O que mudou na lista dos maiores bancos no

Brasil com a fusão do Unibanco e do Itaú

Adaptado de Época, 10/11/2008
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Pela leitura do gráfico, podem-se inferir as
seguintes características do momento atual do
capitalismo:

(A) livre-concorrência e fragmentação do setor
bancário

(B) concentração econômica e formação de
oligopólios financeiros

(C) nacionalização da economia e associação dos
capitais industrial e bancário

(D) desregulamentação do mercado financeiro e
predomínio dos bancos globais

(E) desconcentração econômica e incremento
tecnológico

QUESTÃO 060 *********************
"Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza

toda íntima não vos seria revelado por mim se não
julgasse, e razões não tivesse para julgar, que este
amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado
por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos
parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos
povoados, não porque soframos, com a dor e os
desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une,
nivela e agremia o amor da rua. É este mesmo o
sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que,
como a própria vida, resiste às idades e às épocas.
Tudo se transforma, tudo varia - o amor, o ódio, o
egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa
a ironia, os séculos passam, deslizam, levando as
coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só
persiste e fica, legado das gerações cada vez maior,
o amor da rua".

RIO, João do. Fundação Biblioteca Nacional do Livro. A
alma encantadora das ruas - Departamento Nacional do

Livro - Ministério da Cultura. In: Coleção Cadernos de
EJA: Tempo Livre e Trabalho. Ministério da Educação,

2007, p. 49.

A imagem retratada das ruas cariocas na
transição do século XIX para o século XX, presente
no texto acima, evidencia um espaço onde os
encontros e os desencontros entre indivíduos iguais
e diferentes era uma realidade da paisagem urbana.
Contudo, nessa primeira década do século XXI,
observa-se uma nítida modificação dessa paisagem
e dos mecanismos que alteram o significado das
ruas, processo expresso pelo (a):

(A) avanço do processo de privatização do espaço
em razão da difusão de diversos produtos
imobiliários privados como os condomínios
fechados e as praças públicas.

(B) aumento do sentimento que associa a rua como
espaço inseguro em oposição aos investimentos
do setor privado de valorização dos espaços
públicos.

(C) menor afastamento entre indivíduos das
diferentes classes sociais devido à difusão de
empreendimentos privados, como os shopping
centers, que permitem uma maior integração
entre as pessoas.

(D) aprofundamento do processo de segregação
socioespacial em decorrência da
mercantilização cada vez maior dos espaços
de moradia e de lazer.

(E) redução da desigualdade socioespacial, imposta
pela atuação mais eficiente do poder público.

QUESTÃO 061 *********************
(...) Liberalismo, o Neo, bateu à porta da

quitinete onde morava o Estado Mínimo e sua
numerosa família. O Estado Mínimo - diga-se de
passagem - já fora o máximo no passado, requisitado
por todos, vivia confortavelmente em uma cobertura
duplex no edifício Keynes. A partir dos anos 1980,
seu prestígio começou a declinar diante da
campanha orquestrada pelo Liberalismo que
avançou no seu patrimônio e privatizou suas
empresas sob o pretexto de que ele, Estado, não
entendia nada de economia, cobrava altos impostos
e impedia a maximização dos seus lucros.
Empobrecendo, o Estado teve que se mudar para
um apartamento menor e depois para outro menor
ainda e hoje vive em uma modesta unidade no
conjunto habitacional Milton Friedmam. (...)

NOVAES, Carlos Eduardo, 'Liberalismo e Estado Mínimo',
01/mar./2009, Jornal do Brasil.

A opção que apresenta exemplos, no Brasil,
que confirmam a explicação contida no trecho da
crônica é:

(A) privatização de bancos, aumento das barreiras
alfandegárias, apl icação dos Planos
Quinquenais.

(B) desestatização de empresas, desregulamentação
da economia, criação de Agências Reguladoras.

(C) redução da concentração do poder
administrativo federal, redução das taxas de
juros, criação dos Órgãos de Planejamento
Regional.

(D) ampliação da esfera de atuação das secretarias
de governo, reforma fiscal, implementação de
Programas de Desenvolvimento Nacional.

(E) nacionalização de empresas, redução das tarifas
alfandegárias, implementação dos Programas
Nacionais de Desenvolvimento.

QUESTÃO 062 *********************
Cana-de-açúcar: economia,

sociedade e ambiente

Apesar da entrada de grupos estrangeiros e
das iniciativas do governo para enquadrar
legalmente o setor sucroalcooleiro, a safra 2008/
09 da cana-de-açúcar terminou com uma série de
passivos socioambientais.

Violações trabalhistas, degradação ambiental
e desrespeito aos direitos de populações indígenas
são tópicos do último relatório "Centro de
Monitoramento de Agrocombustíveis" (CMA) da ONG
Repórter Brasil.
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Segundo a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), a produção brasileira teve
alta de 7,1% em relação a 2008. O Estado de São
Paulo concentrou 57,8% da produção, 2,5% a mais
do que no ano anterior. Além do preço do açúcar,
que estimulou o setor em 2009, o mercado interno
e externo do etanol também serviu de motivação
para os usineiros.

O grande problema, segundo o CMA, é que todo
esse crescimento tem sido pouco comprometido
socioambientalmente. Em 2009, 1.911 trabalhadores
escravos foram libertados no setor. Estimativas
dizem que 600 mil hectares de Cerrado nativo
poderão ser convertidos diretamente em cana até
2035 e outros 10 milhões, hoje com outras
atividades agropecuárias, correm o risco de se tornar
canaviais. O estudo do CMA também aponta para
a questão da segurança alimentar do país. A tese
de que a expansão da cana se dará, sobretudo,
sobre pastagens degradadas pode ser uma
tendência para o futuro, mas não é completamente
verdadeira até o momento.

(http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=1706.
Acesso em 27.09.2010. Adaptado)

    Sobre esse contexto social e geográfico
retratado pelo texto é válido afirmar que

(A) o ressurgimento da escravidão no campo é um
problema bastante recente no país,
principalmente no setor canavieiro, que sempre
manteve bons salários.

(B) a produção da cana-de-açúcar é feita
basicamente por famílias de camponeses, que
recebem parte da produção como pagamento.

(C) o crescimento capitalista da cana avança hoje
principalmente sobre as terras indígenas e de
quilombos, que perdem a competição na
produção desse produto.

(D) a falência dos antigos usineiros, que
trabalhavam de forma independente do capital
internacional, é responsável por esse prejuízo
socioambiental.

(E) o crescimento do setor é essencialmente
contraditório, reproduzindo em maior escala as
desigualdades sociais no país, bem como a crise
ambiental.

QUESTÃO 063 *********************

A tabela a seguir apresenta os dados de
migração no Brasil entre os anos de 2003 e 2008.

(Fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/
PDFs/100817_grafscomuniipea61.pdf)

 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-
Oeste 

Total de 
emigrantes 
por região 

Norte 147.009 69.961 52.470 20.514 67.794 357.748 

Nordeste 103.389 262.574 461.983 17.343 134.072 979.361 

Sudeste 38.294 387.428 465.593 146.600 106.108 1.144.023 

Sul 11.827 17.600 121.896 191.007 51.496 393.826 

Centro-
Oeste 52.757 73.071 116.697 58.644 151.614 452.783 

 

Com base nessas informações, assinale a
alternativa correta.

(A) A diferença existente entre o número de
imigrantes e emigrantes no Sudeste caracteriza
essa região como de baixa mobilidade
populacional.

(B) Uma das característ icas da dinâmica
apresentada na tabela é que a maioria das
regiões apresenta maior índice de migrantes
dentro da própria região.

(C) O maior deslocamento de pessoas ocorre das
regiões com maior densidade demográfica em
direção àquelas de menor densidade.

(D) Os dados mostram que o Nordeste, região que
tradicionalmente deslocava elevado número de
migrantes, sobretudo para o Sudeste, agora
apresenta o fenômeno inverso, ou seja, o
número de migrantes é favorável àquela região.

(E) Regiões ainda consideradas como fronteira
agrícola têm como característica atrair
migrantes cujas atividades estão associadas à
agricultura, haja vista a disponibilidade de
terras ainda existentes.

QUESTÃO 064 *********************
Mapa do mundo econômico.

A partir da análise do mapa, não é correto inferir
que o(s)

(A) fluxos financeiros concentram-se entre os
integrantes do grupo dos países centrais.

(B) principais nós da rede encontram-se na
interligação meridional das diversas bolsas de
valores.
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(C) laços evidenciam a existência de uma periferia
semi-integrada aos principais polos econômicos.

(D) cinturões confirmam o predomínio da dinâmica
de deslocamento populacional temporário no
norte.

(E) Os investimentos em bolsas de valores
concentram-se no Hemisfério Norte,
principalmente no triângulo América do Norte-
Europa Ocidental – Japão.

QUESTÃO 065 *********************
Levantamento feito pelo Ministério das Relações

Exteriores mostra que 3 040 993 brasileiros, ou seja,
1,57% da população do Brasil, migraram para
diferentes continentes.

A partir da observação do mapa, pode-se
afirmar que os continentes que abrigam o maior
número de emigrantes brasileiros são

(A) americano, europeu e asiático.
(B) europeu, americano e da Oceania.
(C) americano, africano e asiático.
(D) asiático, europeu e africano.
(E) africano, americano e da Oceania.

QUESTÃO 066 *********************
Número de americanos vivendo abaixo da linha

de pobreza bate recorde

Publicada em 13/09/2011
Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-
americanos vivendo abaixo da linha de pobreza
alcançou a cifra recorde de 46,2 milhões de pessoas
em 2010, num momento em que a economia dos
Estados Unidos tentava sair da recessão, informou
o governo federal nesta terça-feira.

Num relatório que evidencia o enorme desafio
econômico enfrentado pelo presidente dos EUA,
Barack Obama, e o Congresso do país, o Escritório
do Censo afirmou que a taxa nacional de pobreza
subiu pelo terceiro ano consecutivo. O aumento foi
de 0,8%, passando a 15,1% da população. Em 2009,
eram 43,6 milhões vivendo na pobreza.

A divulgação dos números do Censo ocorre no
momento em que a popularidade do presidente
Barack Obama atinge os piores níveis já registrados.
O relatório diz ainda que o número de pobres no
país é o maior desde que o órgão federal começou
a publicar estimativas sobre a pobreza, há 52 anos.
A taxa de empobrecimento é a maior desde 1993.
A renda das residências dos EUA caiu 2,3%,
passando a US$ 49.445 por ano, e o número de
norte-americanos sem plano de saúde está em torno
de 50 milhões.

A deterioração da economia dos EUA mostrada
nos indicadores do Censo provavelmente se agravou
em 2011, já que o crescimento econômico diminuiu,
o desemprego permaneceu estancado acima dos
9% e aumentou o receio de uma recessão maior.

Fonte: O Globo

A reportagem acima mostra a seguinte
contradição do sistema capitalista:

(A) a riqueza de uma nação não elimina a pobreza
de parcela da população.

(B) a maior potência econômica do mundo está
atravessando a maior crise social de sua
história.

(C) os censos não são confiáveis para a análise
socioeconômica de um país.

(D) a pobreza aumentou apesar da renda média
nos EUA ter aumentado.

(E) a quantidade de empregos aumentou mesmo
durante a crise econômica.

QUESTÃO 067 *********************
"O comportamento nacionalista nasce (...)

como uma realidade muito concreta (...). Esse
comportamento, que no caso brasileiro figura como
anticolonialista, foi comandado pelas inquietações
dos proprietários (...). Neste fim de século, em Minas
(Inconfidência Mineira -1789), na Bahia
(Inconfidência Baiana - 1798), no Rio (Inconfidência
Carioca -1794) ou em Pernambuco (Inconfidência
Pernambucana - 1801), são os proprietários que
informam, com suas visões de mundo, os caminhos
a serem trilhados.

(...) O conceito de independência surge mais
límpido em Minas: a situação colonial pesa para
esses homens proprietários (de lavras, de terras
de lavoura, de gado e de escravos).
Já na Bahia, a inquietação é orientada por pequenos
artesãos, ex-proprietários de lavoura de cana,
militares de baixo escalão. A revolução é intentada
contra a riqueza. O problema é mais social que
colonial. (...) Por esse motivo é que se verifica em
Salvador maior freqüência de conceitos como o de
riqueza, miséria, opulência que o de independência".

MOTA, Carlos Guilherme. Atitudes de Inovação no Brasil
1789-1801. Lisboa: Livros Horizontes, [s.d.].

p.110-24. (Adaptação)
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A partir das informações contidas no texto, é
CORRETO afirmar.

(A) A dominação holandesa no Nordeste fortaleceu
o sentimento anticolonialista, o que possibilitaria
o surgimento de um novo tipo de colônia,
influenciado pelo liberalismo.

(B) A defesa da independência surgiu durante a
Conjuração Baiana, quando as elites da Bahia,
insatisfeitas com a crise econômica, passaram
a defender o fim da escravidão.

(C) As Conjurações Mineira e Baiana foram
movimentos que defendiam o revigoramento do
sistema colonial como forma de resolver a crise
econômica que abatia sobre a colônia.

(D) Os movimentos emancipacionista, ou
Conjurações, foram influenciados pelo
fortalecimento do sentimento nacionalista e a
insatisfação da população com a exploração
metropolitana.

(E) Os movimentos nativistas e as conjurações,
tiveram os mesmos propósitos, principalmente nas
questões que envolviam as intenções separatistas.

QUESTÃO 068 *********************
LIBERDADE, AINDA QUE TARDE,

Ouve-se em redor da mesa.
E a bandeira já está viva,
e sobe, na noite imensa.
E os seus tristes inventores
já são réus -pois se atreveram' .
a falar em liberdade
(que ninguém sabe o que seja).
(...)

(Liberdade -essa palavra
que o sonho humano alimenta:
que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda!)

MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência

O trecho acima refere-se à Conjuração Mineira.
Sobre ela é correto afirmar, EXCETO

(A) o movimento foi influenciado pelas idéias
iluministas.

(B) o movimento propunha acabar com a
escravidão no Brasil.

(C) os planos dos inconfidentes foram delatados e
desta forma o movimento foi abafado.

(D) os inconfidentes propunham a independência
de Minas e não da colônia como um todo.

(E) o movimento foi reprimido violentamente e a
pena exemplar foi imposta a Tiradentes sendo
este executado.

QUESTÃO 069 *********************
"D. João sabia que ele e Portugal estavam numa

enorme encrenca. Ou cedia a Napoleão e aderia ao
Bloqueio Continental, ou aceitava a oferta dos
aliados ingleses, que garantiam proteger o rei na
viagem para o Brasil, levando junto a família real, a
maior parte da nobreza, seus tesouros e todo
aparato do Estado.

Aparentemente, era uma oferta generosa. Na
prática, tratava-se de uma chantagem. Se o príncipe
regente ficasse do lado de Napoleão, os ingleses
não só bombardeariam Lisboa e sequestrariam a
frota portuguesa, como muito provavelmente
tomariam suas colônias ultramarinas, das quais o
país dependia para sobreviver".

 GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo,
Ed. Planeta do Brasil, 2008

O Bloqueio Continental decretado por Napoleão
tinha por OBJETIVO

(A) enfraquecer a Inglaterra economicamente para
depois vencê-la militarmente.

(B) fortalecer o comércio externo francês
colocando fim ao mercantilismo.

(C) enfraquecer o comércio externo português para
fortalecer a economia francesa.

(D) fortalecer as economias Ibéricas tornando estes
países aliados da França.

(E) implantar o Liberalismo Econômico nos países
aliados da França.

QUESTÃO 070 *********************
As pressões inglesas bem como seu apoio para

a transferência da Corte portuguesa para o Brasil
OBJETIVAVAM:

(A) Saquear Portugal, aproveitando da ausência do
governo e da insatisfação popular.

(B) Apoderar-se das colônias portuguesas no além
mar abandonadas à própria sorte.

(C) Estabelecer relações comerciais com a colônia
brasileira a partir do fim do exclusivo colonial.

(D) Restabelecer o comércio das especiarias com
as Índias a muito abandonado por Portugal.

(E) Resgatar a economia açucareira brasileira e
monopolizar seu rendoso comércio na Europa.

QUESTÃO 071 *********************
"Os sentimentos antilusitanos presentes

durante todo o período colonial baseavam-se, entre
outros motivos, nos interesses conflitantes entre
os proprietários de terras e os comerciantes
portugueses. Se esses sentimentos não eram
novos, a situação agravou-se a partir de 1815 com
a crise econômica nordestina derivada da baixa do
preço do açúcar e do algodão no mercado
internacional a que se aliou uma intensa seca que
prejudicou ainda mais os proprietários rurais
nordestinos. Insatisfeitos os nordestinos rebelaram
contra o governo português sediado no Rio de
Janeiro".

Fonte: ANASTASIA, Carla Maria Junho. História - Ensino
Médio. 1ª Série.  Belo Horizonte. Ed. Educacional.

O texto faz REFERÊNCIA à

(A) Revolta de Beckman
(B) Guerra dos Mascates
(C) Confederação do Equador
(D) Guerra dos Emboaba
(E) Revolução de 1817
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QUESTÃO 072 *********************
Observe a charge abaixo.

                    (Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO,
César. História do Brasil para principiantes.

São Paulo, Ática, 1998.)
A charge SATIRIZA

(A) o estabelecimento de casas comerciais inglesas
no Brasil.

(B) a procura de produtos ingleses pela população
devido aos baixos preços.

(C) o incremento do comércio de produtos
brasileiros devido ao desenvolvimento industrial.

(D) a entrada maciça de produtos ingleses no Brasil
após a assinatura do Tratado de 1810.

(E) a política protecionista adotada por D.João VI
através da concessão de privilégios aos
produtos portugueses.

QUESTÃO 073 *********************
Essa situação, estimulada pela Revolução Liberal

na vizinha Espanha, levou à convocação das cortes
em Lisboa, em 1820. Imediatamente, os líderes do
movimento formaram um governo provisório que
convocou uma Assembléia Constituinte (as Cortes
Gerais) para a elaboração de uma constituição para
o reino. Se a nova Constituição assumia uma atitude
liberal em Portugal, o mesmo não acontecia em
relação ao Brasil, pois as medidas das Cortes de
Lisboa buscavam anular todas as medidas liberais
adotadas pelo príncipe regente, a partir de 1808.

 ANASTASIA, Carla Maria Junho. Coleção Pitágoras,
1ª série , História Ensino Médio

Analisando o texto, podemos CONCLUIR que a
Revolução do Porto objetivava:

(A) O retorno da Corte e o restabelecimento do
absolutismo português.

(B) A recolonização do Brasil e o restabelecimento
do Pacto Colonial.

(C) O rompimento das relações diplomáticas e
comerciais com a Inglaterra.

(D) O restabelecimento das relações diplomáticas
e comerciais com a Espanha.

(E) O fim do colonialismo português na América e a
defesa do liberalismo político.

QUESTÃO 074 *********************
Sobre as "revoltas coloniais", é INCORRETO

afirmar que

(A) os membros da Conjuração Baiana foram
artesãos, soldados e profissionais liberais (como
o médico Cipriano Barata) que desejaram uma
república justa, sem o excesso de impostos
cobrados pelo rei.

(B) um dos fatores que explicam a Revolução
Pernambucana de 1817 foi o descontentamento
com uma carga de impostos cobrados pelo
governo central, sediado no Rio de Janeiro,
sobretudo após a transferência da Corte
portuguesa para o Brasil.

(C) os participantes da Conjuração Baiana foram
acusados de conspirar contra a coroa
portuguesa, sendo que dois soldados e dois
artesãos foram enforcados e tiveram as partes
de seus corpos espalhadas pela cidade de
Salvador.

(D) a Inconfidência Mineira (1789), a Conjuração
Baiana (1798) e a Insurreição Pernambucana
(1817) defenderam a efetiva independência
política do Brasil e o fim da escravidão.

(E) a Inconfidência Mineira sofreu influência da
Independência dos Estados Unidos e das ideais
liberais propostas pelo Iluminismo.

QUESTÃO 075 *********************
Podemos afirmar que tanto na Revolução

Pernambucana de 1817, quanto na Confederação
do Equador de 1824,

(A) a proposta de uma república era acompanhada
de um forte sentimento antilusitano.

(B) a abolição imediata da escravidão constituía-
se numa de suas principais bandeiras.

(C) a participação de elementos marginalizados na
sociedade foi decisiva no rumo dos movimentos

(D) o descontentamento com as barreiras
econômicas vigentes foi decisivo para a eclosão
dos movimentos.

(E) os proprietários rurais e os comerciantes lusos
estavam entre as principais lideranças dos
movimentos.

QUESTÃO 076 *********************
Analise os trechos:

Chegou-se ao fim do período colonial com a
grande maioria da população excluída dos direitos
civis e políticos e sem a existência de um sentido
de nacionalidade. No máximo, havia alguns centros
urbanos dotados de uma população politicamente
mais aguerrida e algum sentimento de identidade
nacional. A independência não introduziu mudança
radical no país.

(CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil - o longo
caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,

2001. Adaptado)
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Para que, após a Independência, o Império se
tornasse possível, houve uma revolução, isto é,
uma transformação profunda na ordem social, que
representou a ruptura com o passado, com as
tradições do Antigo Regime, e a organização de
uma nova situação política. A revolução processou-
se no interior da sociedade brasileira e se manifestou
tanto por meio de lutas armadas entre grupos
políticos divergentes quanto por leis e decisões que
alteraram a vida dos homens livres.

(OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles.
A Independência e a construção do Império.

São Paulo: Atual, 1995. Adaptado)

Os dois trechos

(A) atribuem à Independência brasileira um caráter
revolucionário, marcado por uma nova ordem
política de caráter democrático, expressa pela
abolição da escravidão e com o afastamento
em relação às tradições europeias.

(B) concordam com a ideia de que o 7 de setembro
não representou qualquer ruptura em relação
à situação colonial brasileira, já que a maioria
da população continuou excluída da vida política.

(C) discordam em relação ao sentido da
Independência, sendo que o primeiro atribui-
lhe um caráter de permanência em relação ao
passado colonial e o segundo, ao contrário,
confere-lhe um caráter de mudança
revolucionária.

(D) rejeitam a ideia de que o 7 de setembro deva
ser considerado como um marco em nossa
história, pois significou apenas o rompimento
com a metrópole portuguesa e sua intensa
carga tributária

(E) avaliam que as mudanças introduzidas pelo 7
de setembro constituíram-se em expressões
ligadas ao liberalismo europeu, colocando por
terra situações ou decisões ainda ligadas ao
"Antigo Regime".

QUESTÃO 077 *********************
"Em outubro de 1765 uma multidão de

marinheiros com o rosto pintado de negro e
mascarados, armados com porretes e cutelos,
visitou a casa de um rico comerciante de
Charleston (...). Eram oitenta homens exaltados
pelo álcool e pela raiva que para ali se haviam
dirigido para protestar contra a Lei do Selo, que o
Parlamento recém-aprovara para aumentar a
arrecadação de impostos nas colônias americanas."

(LINEBAUGH, Rediker. A hidra de muitas cabeças.
São Paulo: Companhia das Letras, 2008.p.224)

Sobre a independência da América Inglesa em
1776, é CORRETO afirmar que

(A) as ideias pol íticas do movimento de
independência norte-americano não inspiraram
outros movimentos revolucionários, ao contrário
da Revolução Francesa

(B) permitiu a imediata abolição do trabalho escravo
nos Estados Unidos, com a superação das
divergências ente as colônias do norte e do sul

(C) foi estimulada pela Guerra dos Sete Anos (1756-
1763) por atingir a economia da Inglaterra, que
resolveu aumentar a cobrança de impostos da
colônia americana

(D) foi uma mera reação à cobrança de impostos
pela Inglaterra, pois noções como liberdade,
direitos individuais e constitucionalismo
inexistiram no ideário político norte-americano

(E) foi um movimento iniciado pelas colônias
aristocráticas do Sul, inconformadas com o
sistema colonial inglês.

QUESTÃO 078 *********************
"A Revolução industrial, enquanto processo,

(...) ocorreu num primeiro momento na Inglaterra
do século XVIII (...)"

Dentre os fatores que contribuíram para esse
pioneirismo inglês, incluem-se

(A) a intensa exploração sobre suas colônias
americanas e a existência de um Estado
centralizado

(B) o acúmulo de capital advindo do comércio e da
pirataria e a abundância de petróleo no país

(C) o Estado organizado em bases liberais e a
disponibilidade de matérias-primas e fontes de
energia

(D) a superior inventividade tecnológica britânica
e um amplo mercado consumidor nacional

(E) as ideias liberais, colocadas em prática na
França após o seu processo revolucionário, e
adaptadas à conjuntura britânica

QUESTÃO 079 *********************
Sobre a Revolução Industrial, iniciada no século

XVIII, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Durante o século XIX, os trabalhadores ingleses
se recusaram a adotar modalidades de luta
como greves, organização de sindicatos ou a
defesa do direito de voto, se restringindo à
quebra de máquinas como um ato de protesto.

(B) A indústria têxtil foi a mais desenvolvida nos
primórdios da Revolução Industrial, enquanto
inovações técnicas como a utilização do aço e
da energia elétrica foram utilizadas a partir da
segunda metade do século XIX.

(C) A Inglaterra foi a nação pioneira no
desenvolvimento industrial em virtude da sua
indústria de produtos de luxo, que eram
consumidos pelos membros das sociedades de
cortes europeias.

(D) A concentração de trabalhadores nas fábricas
foi evitada, pois o uso de máquinas permitiu ao
trabalhador que exercesse seu ofício em seu
próprio lar, onde utilizava a mão de obra de
familiares e aprendizes.

(E) Os capitais provenientes do tráfico negreiro,
foi um fator exclusivo para o sucesso da
industrialização.
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QUESTÃO 080 *********************
Analise o trecho:

"(...) É somente sob a proteção de um
magistrado civil que o dono de uma propriedade
valiosa, que foi adquirida pelo trabalho de muitos
anos ou talvez por sucessivas gerações, pode
dormir uma única noite em segurança. Ele está
sempre cercado de inimigos desconhecidos, os
quais, embora ele nunca tenha provocado, não
pode desconhecer, e de cuja injustiça ele pode
ser protegido apenas pelo poderoso braço do
governo civil."

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações, 1776

Nesse trecho, Adam Smith DEFENDE

(A) a propriedade privada.
(B) a liberdade comercial.
(C) o intervencionismo governamental.
(D) a livre-iniciativa.
(E) a divisão do trabalho.

QUESTÃO 081 *********************
Dentre os fundamentos do ideário Iluminista,

encontram-se

(A) a liberdade individual e a democracia.
(B) o coletivismo e o racionalismo.
(C) o individualismo e a crença no progresso.
(D) a universalidade e o intervencionismo econômico.
(E) o racionalismo e o poder político centralizado.

QUESTÃO 082 *********************
Considerando as características do "Antigo

Regime" e os valores e objetivos iluministas, assinale
a alternativa onde está feita a relação INCORRETA:

(A) Absolutismo X Poder político representativo
(B) Mercantilismo X Controle econômico sob a tutela

do Estado
(C) Ser humano considerado súdito X Todos são

cidadãos
(D) Estrutura social fundada sobre privilégios X

Igualdade civil
(E) Teoria do Direito Divino dos Reis X Origem laica

do poder real

QUESTÃO 083 *********************
Algumas transformações que antecederam a

Revolução Francesa podem ser exemplificadas pela
mudança de significado da palavra "restaurante'.
Desde o final da Idade Média, a palavra restaurant
designava caldos ricos, com carne de aves e de
boi, legumes, raízes e ervas. Em 1765, surgiu em
Paris um local onde se vendiam esses caldos, usados
para restaurar as forças dos trabalhadores. Nos
anos que precederam a Revolução em 1789,
multiplicaram-se diversos restaurateurs, que
serviam pratos requintados, descritos em páginas
emolduradas e servidos não mais em mesas coletivas

e mal cuidadas, mas individuais e com toalhas
limpas. Com a Revolução, cozinheiros da corte e
da nobreza perderam seus patrões, refugiados no
exterior ou guilhotinados, e abriram seus
restaurantes por conta própria.

A mudança do signif icado da palavra
restaurante pode ser explicada, EXCETO:

(A) pela apropriação e transformação de hábitos
populares e dos valores da nobreza pela
burguesia, classe em ascensão na França do
século XVIII.

(B) pela incorporação e transformação dos ideais
e da visão de mundo burguesa pelos elementos
da nobreza francesa no século XVIII.

(C) pela crise vivenciada pelas classes privilegiadas
na França do século XVIII, marcada pela
perseguição e morte de elementos da nobreza.

(D) pela ascensão de empregados da corte e da
nobreza que viram na perda de seus patrões e
respectivos empregos de cozinheiros, a
oportunidade de terem seu próprio negócio.

(E) pelas próprias mudanças, produzidas pela
Revolução Francesa que implicaram em
alterações no contexto social.

QUESTÃO 084 *********************
Assinale a alternativa aonde foi feita a relação

INCORRETA sobre processos históricos da
conjuntura européia do século XIX:

(A) CONGRESSO DE VIENA -  Reunião que teve
como principal objetivo a restauração do "Antigo
Regime", buscando resgatar os ideais e
governos instituídos antes da onda
revolucionária francesa.

(B) REVOLUÇÃO DO PORTO -  Movimento de caráter
conservador que restaura o Absolutismo em
Portugal após a expulsão dos exércitos
franceses.

(C) 'PRIMAVERA DOS POVOS' - Conjunto de
manifestações de tendências heterogêneas, no
qual o proletariado aparece, pela primeira vez,
como força revolucionária.

(D) COMUNA DE PARIS -  Insurreição parisiense
por meio da qual é instituído um governo
operário que separa a Igreja do Estado e
extingue o Exército Nacional.

(E) UNIFICAÇÕES ITALIANA E ALEMÃ - Processo
de formação e consolidação dos Estados
Nacionais italiano e alemão, liderado pelos reinos
mais desenvolvidos: o Piemonte e a Prússia.
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Nicolau Copérnico 1473-1543 Concluiu que os planetas giravam 
em torno do Sol 

Galileu Galilei 1564-1642 
 

Comprovou a teoria de Copérnico 
e desenvolveu a lei da queda dos 
corpos 

Falópio 1523-1562 
 

Descobriu os ovidutos humanos 
ou trompas de Falópio 

Leonardo da Vinci 1452-1519 
Empreendeu inúmeras pesquisas 
no campo da hidráulica, 
hidrostática, mecânica e ótica 

QUESTÃO 085 *********************
Observe o quadro:

A análise do quadro PERMITE inferir que, no
Mundo Moderno,

(A) a principal preocupação do homem era
relacionar o conhecimento aos desígnios de
Deus, submetendo os estudos científicos às
doutrinas religiosas

(B) os avanços científicos restringiram-se a poucas
áreas do conhecimento, já que a Igreja Católica
exercia um poderoso controle sobre os
estudiosos e suas obras

(C) o Renascimento ultrapassou a expressão
artística e seus valores foram também aplicados
ao estudos de fenômenos naturais e do corpo
humano

(D) os cientistas desenvolveram pesquisas
utilizando o ideário medieval, baseado no
racionalismo,  no experimentalismo e no
empirismo.

(E) o universo tornou-se objeto de estudos e
pesquisas, os quais reafirmaram as principais
descobertas da Antiguidade Clássica.

QUESTÃO 086 *********************
Sob a influência dos ideais do Renascimento

verificou-se o desenvolvimento de uma mentalidade
científica representada, por exemplo, pelos
trabalhos de Kepler (a demonstração das órbitas
elípticas dos planetas) e Copérnico (a teoria
heliocêntrica).

Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela
que apresenta INCORRETAMENTE uma contribuição
para o desenvolvimento da mentalidade científica
moderna:

(A) A valorização dos poderes criativos do homem.
(B) A prevalência de uma concepção astrológica

de universo.
(C) A aplicação da matemática para o entendimento

do mundo natural.
(D) A experimentação como método de teste de

hipóteses.
(E) A retomada do legado cultural greco-romano.

QUESTÃO 087 *********************
Compare as duas imagens:

Um elemento de dist inção entre elas,
responsável pelo surgimento de uma arte
tipicamente nova, expressa-se por meio da

(A) ruptura com a temática religiosa, característica
do período medieval

(B) rejeição ao racionalismo, dando destaque ao
sentimento místico

(C) valorização do hedonismo, como forma de
cultuar a perfeição

(D) introdução do naturalismo, elemento inédito nas
artes até então

(E) retomada do paganismo, traço marcante nas
artes plásticas

QUESTÃO 088 *********************
É o conhecimento confirmado pela prova dos

sentidos. Vendo, ouvindo, cheirando, sentindo e
provando, formamos nossa concepção do mundo que
nos cerca. Portanto, o conhecimento compõe-se de
idéias formadas de acordo com os fatos observados
ou captados pelos sentidos. (George Kneller) 

A concepção acima é do conhecimento:
 
(A) Revelado. 
(B) Intuitivo. 
(C) Racional. 
(D) Empírico. 
(E) Autoritário.

QUESTÃO 089 *********************
 René Descartes tornou-se famoso pela frase

“Cogito Ergo Sum” (penso logo existo), pilar
fundamental da filosofia: 

(A) teocêntrica.
(B) fenomenológica. 
(C) racionalista.  
(D) empirista. 
(E) liberal. 
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QUESTÃO 090*********************
“Através dos princípios de um direito natural

preexistente ao Estado, de um Estado baseado no
consenso, de subordinação do poder executivo ao
poder legislativo, de um poder limitado, de direito
de resistência” (BOBBIO, Noberto. Direito e Estado
no pensamento de Kant. UNB, 1984). 

A citação acima aponta algumas diretrizes
fundamentais do Estado: 

(A) Liberal. 
(B) Anarquista. 
(C) Comunista. 
(D) Absolutista. 
(E) Nazista. 


