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REDAÇÃO, PORTUGUÊS, LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS e ESPANHOL), MATEMÁTICA, 
GEOGRAFIA, BIOLOGIA, FÍSICA, HISTÓRIA, QUÍMICA.

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES

Você receberá do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno, com o tema da REDAÇÃO e o enunciado das 80 (oitenta) questões objetivas, sem 
repetição ou falha, sendo: PORTUGUÊS, de 1 a 15, INGLÊS de 16 a 22, ESPANHOL de 16 a 22, 
MATEMÁTICA de 23 a 32 e GEOGRAFIA de 33 a 40, BIOLOGIA de 41 a 50, FÍSICA de 51 a 60, HISTÓRIA 
de 61 a 70 e QUÍMICA de 71 a 80.
b) 1 Caderno para o desenvolvimento da REDAÇÃO.
c) 1 Cartão destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

O Candidato deverá responder somente uma opção de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Verifique se este material está em ordem, se o seu nome e número de inscrição conferem com os que 
aparecem na FOLHA DE RESPOSTAS. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Na FOLHA DE RESPOSTAS, a marcação das letras, correspondentes às respostas certas, deve ser feita 
cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço na quadrícula que a envolve com caneta esferográfica azul 
ou preta, com um traço contínuo e denso. A LEITORA ÓTICA UTILIZADA NA LEITURA DA FOLHA DE 
RESPOSTAS SOMENTE IDENTIFICA A MARCAÇÃO FEITA A TINTA AZUL OU PRETA.

Exemplo: 

Tenha muito cuidado com a FOLHA DE RESPOSTAS, para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR.

Para cada uma das questões são apresentadas 5 (cinco) opções classificadas com as letras A, B, C, D e E; 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a 
marcação em mais de uma opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA 
CORRETA.

As questões são identificadas pelo número que se situa ao lado do enunciado.

SERÁ ELIMINADO do Processo Seletivo o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, "headphones", telefones celulares, "pagers" ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou as 
FOLHAS DE RESPOSTAS E REDAÇÃO.

Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTAS. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no seu Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e as FOLHAS DE RESPOSTAS E 
REDAÇÃO.

O TEMPO DISPONÍVEL PARA A REDAÇÃO E ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 
5(CINCO) HORAS.

O tempo mínimo de permanência em sala é de 1(uma) hora e 30(trinta) minutos.
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Redação

INSTRUÇÕES:
• Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas,

mas não ultrapasse os limites da Folha de Redação.
• Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na Folha de Redação,

usando caneta de tinta azul ou preta.
• Se desejar, coloque um título, cuja linha será incluída entre o limite recomendado.
• Não utilize letra de forma ou de imprensa.

Será anulada a Redação
— afastada totalmente do tema;
— apresentada sob forma de verso;
— assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
— escrita a lápis, parcial ou totalmente;
— redigida na Folha de Rascunho;
— construída sobre forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.)

Tema da Redação

Processo Seletivo 2018

I.

O planeta está chegando num ponto cada vez mais crítico, observando-se que não pode ser mantida a lógica prevalecente

de aumento constante do consumo. Já se verificam os seus impactos no plano ecológico global.

Sabemos que se trata de um tema muito complexo, pois as possibilidades de fixar limites são politicamente problemáticas,

em qualquer parte do planeta.

A exploração crescente dos recursos naturais coloca em risco as condições físicas de vida na Terra, na medida em que a

economia capitalista exige um nível e tipo de produção e consumo que são ambientalmente insustentáveis.

Nos últimos anos, houve alguns avanços na forma de pensar e agir. O grande desafio é  influenciar e modificar o pensamento

das pessoas em relação ao consumo.

Ao abordar o tema do Consumo Sustentável, como alternativa a uma lógica convencional, se reconhece, acima de tudo, os

limites do planeta Terra. Entretanto não se trata de uma questão simples, pois, como sabemos, a relação entre o mundo rico/

industrializado e o mundo em desenvolvimento está permeada de enormes contradições. A redução drástica do uso de recursos

naturais, por exemplo, na montagem de produtos industriais, implica que eles sejam projetados de forma a aumentar sua escala

de sustentabilidade.

O que não pode continuar a ser escamoteado é que, para vencer os desafios do próximo século e para garantir, mesmo que

em escala diferenciada,  as necessidades de dez bilhões de pessoas, se torna premente avançar rumo a uma política de “Consumo

Sustentável” tanto nos países ricos quanto nos países pobres.

Apesar dos estimulantes e importantes avanços, nesse sentido, de grupos sociais e governos, em escala local e, em alguns

casos,  em países, o Consumo Sustentável continua fora das discussões mundiais e ainda não foi tratado na sua complexidade

pela sociedade planetária. O que se argumenta é que o tema deva estar mais presente nos debates sobre Governança Global e

que o papel das sociedades é de consolidar instituições que formulem, promovam e disseminem práticas que transcendam a

ecoeficiência e ampliem a compreensão dos cidadãos sobre os limites do planeta e suas responsabilidades para com os habitantes

do futuro.

(JACOBI, Pedro Roberto. Consumo e sustentabilidade. Disponível em: <https://www.akatu.org.br/noticia/consumo-e-sustentabilidade/>.
Acesso em: 8 mar. 2018. Adaptado.)

Redação |
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II.

(FRED. Charge. Disponível em: <http://midianews.com.br/charges/desmatamento-zero/108116>. Acesso em: 8 jan. 2018.)

III.

(SACO é um saco. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/saco-e-um-
saco>. Acesso em:  8 mar. 2018.)

A partir da leitura do texto (I), da charge (II), da campanha sobre a responsabilidade socioambiental do cidadão (III) e com base
nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação, escreva, usando a norma-padrão da língua portuguesa, um artigo de
opinião sobre consumo sustentável, tendo em vista os problemas ambientais que são enfrentados pela população mundial,

sugerindo meios de despertar cada vez mais o compromisso social dos indivíduos com a vida na Terra e com as gerações futuras,
desde que não interfiram nos Direitos Humanos.

Redação |
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Português
Questões de 1 a 15

Português |

de 2 a 6QUESTÕES

1QUESTÃO

2QUESTÃO

Processo Seletivo 2018.2

SE NÃO PUDER fazer tudo... Disponível em: <https://
www.mensagens10.com.br/mensagens-de-incentivo/page/3>.
Acesso em: 23 fev. 2018.

Na tessitura dessa mensagem, o enunciador do discurso
recorreu ao emprego de “Se” para indicar

A) uma reciprocidade entre dois modos de atuar em
determinada situação.

B) uma condição sem a qual o leitor fica impossibilitado de
realizar o que tem em mente.

C) a causa de uma ação atrelada à outra com que mantém
uma relação sintática de dependência.

D) uma hipótese a fim de, por meio de um jogo de palavras,
recomendar ao interlocutor uma conduta.

E) um modo de construção frasal em que uma partícula é
usada com a finalidade de realçar o contexto.

TEXTO:

As relações entre povos, bem como as
existentes entre grupos sociais de um mesmo
povo, sempre apresentaram componentes econômicos
determinando a dinâmica da sociedade e condicionando

5 sua organização social e suas expressões culturais.
Nesse sentido, o trabalho está na base de todas as
relações humanas, configurando-se como uma atividade
intencional que envolve formas de organização e
objetivando a produção de bens necessários à vida.

10 Tal organização e divisão de trabalho são estabelecidas
pelo nível técnico e pelos meios disponíveis em cada
época.

Contrariamente à história passada, explorar,
nos dias atuais, não significa mais ter colônias ou

15 controlar o fluxo de matérias-primas. No mundo

contemporâneo, que distribui indústrias em todo o
globo, que menospreza a mão de obra, sobretudo a
não altamente especializada, não se abre mão é do
saber científico e dos mecanismos que engendram

20 tecnologia de ponta. A tecnociência constitui, de fato,
a única mercadoria com valor decisório, impondo-se
como elemento diferenciador e definidor dos diálogos
entre os países.

Enquanto, nas sociedades capitalistas
25 tradicionais, o exercício da dominação se dá

principalmente a partir da base do trabalho social,
nas sociedades de alta tecnociência, se pretende
instaurar algo semelhante, com base em normas de
racionalidade científica. Tal objetividade extrema

30 pretenderia convencer racionalmente cada indivíduo
de seu ajuste particular, enquanto subsistema
acoplado e dependente, de forma inexorável, ao todo.

Finalmente, o despertar do potencial criativo é
condição indispensável de um exercício pleno de

35 soberania e satisfação. Seja no plano individual,
coletivo ou universal.

MOTA, Ronaldo. O papel da ciência e da tecnologia no mundo
contemporâneo. Disponível em: <https://www.periodicos.unifra.br/
index.php/VIDYA/article/view/512/502>. Acesso em: 4 mar. 2018.
Adaptado.

Com base nas informações do texto, é correto inferir:

I. A extensão territorial e as riquezas naturais de um
país continuam a definir o seu poder e nível de
desenvolvimento no mundo atual.

II. Os avanços tecnocientíficos, na contemporaneidade,
abrem perspectivas para a mudança de rumos, quer em
sentido individual, quer grupal e nacional.

III. A tecnociência, associada à criatividade e ao
empreendedorismo, passou a constituir um recurso ímpar
na relação dialógica que existe entre os países do globo
terrestre.

IV. A humanidade, na sua evolução contínua, chega a atingir
um nível técnico favorável à elevação de todas as nações
ao mesmo patamar cultural e desenvolvimentista.

V. O mundo contemporâneo é marcado pela difusão tanto
da tecnologia quanto da ciência em todos os setores
institucionais da sociedade, favorecendo, assim, uma
racionalização gradativa em nome do progresso científico.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

A) I e III.

B) II e IV.

C) IV e V.

D) I, II e IV.

E) II, III e V.
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3QUESTÃO

A alternativa cujo vocábulo, devidamente contextualizado, tem seu significado indicado corretamente é a

A) “componentes” (l. 3) – Pessoas que fazem parte de um grupo organizado.
B) “dinâmica (l. 4) – Estudo do movimento dos corpos e da força por eles produzida.
C) “instaurar” (l. 28) – Começar alguma coisa que não existia anteriormente tal como se apresentará.
D) “ajuste” (l. 31) – Ato de exigir explicações convincentes sobre o assunto que está sendo enfocado.
E) “acoplado” (l. 32) – Preso com engates em uma superfície própria para essa finalidade e outras afins.

4QUESTÃO

Sabe-se que o gênero textual exerce funções sociais específicas e, assim, considerando-se as características do texto em destaque,
é correto afirmar que se trata de

A) editorial, pelo seu caráter dissertativo-argumentativo, ao expor a situação atual e também uma opinião que transmite, do modo
formal, a interpretação do que está sendo transmitido no veículo de comunicação, sem obrigatoriamente ser objetivo.

B) resenha, por tecer, de maneira breve, uma crítica à modernidade, estabelecendo um equilíbrio com os momentos de descrição
e os argumentos que dão apoio ao enfoque dado ao assunto pelo enunciador do discurso.

C) notícia, devido à presença de marcas narrativas em torno de um fato ocorrido em determinado tempo e espaço e  que envolve
poucos personagens, que desempenham um papel significativo no contexto enfocado.

D) artigo de opinião, pois aborda um tema da atualidade e apresenta como principal recurso retórico a argumentação em defesa
do ponto de vista do autor, por meio de uma linguagem simples e objetiva.

E) reportagem, visto que tem por objetivo informar o interlocutor, transmitindo-lhe os acontecimentos de forma clara, direta, sem
subterfúgios.

5QUESTÃO

Sobre os aspectos coesivos que garantem a progressão temática do texto, a única informação sem suporte no texto e/ou nas
normas  gramaticais é a

A) A locução “bem como”, em  “bem como as existentes entre grupos sociais de um mesmo povo” (l. 1-3), dá ideia de adição
e aparece ente vírgulas porque a vontade do emissor foi enfatizar as “relações entre povos”, embora a sua eliminação não
altere a flexão do verbo, que passará a concordar com um sujeito composto e não mais com um agente simples, no plural.

B) O termo “como”, em “configurando-se como uma atividade intencional” (l. 7-8), possui o mesmo valor morfossemântico que
“como”, em “impondo-se como elemento diferenciador e definidor dos diálogos entre os países.” (l. 21-23).

C) O elemento de coesão textual “que”, em “que envolve formas de organização e objetivando a produção de bens necessários
à vida.” (l. 8-9), introduz uma restrição, e “que”, em “que distribui indústrias em todo o globo” (l. 16-17), uma explicação.

D) O advérbio “mais”, em “não significa mais ter colônias ou controlar o fluxo de matérias-primas.” (l. 14-15) é um modificador
da forma verbal “significa” e expresssa a ideia de tempo.

E) O conector “Enquanto”, em “Enquanto, nas sociedades capitalistas tradicionais, o exercício da dominação se dá
principalmente a partir da base do trabalho social” (l. 24-26), indica — como “enquanto”, em “enquanto subsistema acoplado
e dependente, de forma inexorável, ao todo.” (l. 31-32) –– proporcionalidade.

6QUESTÃO

Quanto aos recursos linguísticos usados na construção do texto, está correto o que se afirma em

I.    O termo “à vida”, em “e objetivando a produção de bens necessários à vida” (l. 8-9), exerce a mesma função sintática que
“à história passada”, em “Contrariamente à história passada” (l. 13).

II. Os articuladores “pelo” e “pelos”, em “Tal organização e divisão de trabalho são estabelecidas pelo nível técnico e pelos meios
disponíveis em cada época.” (l. 10-12), introduzem, no contexto frásico, termos que são agentes da ação verbal.

III. A expressão “nos dias atuais”, em “explorar, nos dias atuais, não significa mais ter colônias” (l. 13-14), expressa a mesma
ideia que “No mundo contemporâneo”, em “No mundo contemporâneo [...] não se abre mão é do saber científico” (l. 15-
19).

IV. A partícula “se”, em “o exercício da dominação se dá principalmente a partir da base do trabalho social” (l. 25-26) e em “nas
sociedades de alta tecnociência, se pretende instaurar algo semelhante” (l. 27-28), funciona como índice de indeterminação
do sujeito das orações das quais faz parte.

V. A preposição a-, que aparece combinada com o artigo -o, em “enquanto subsistema acoplado e dependente, de forma
inexorável, ao todo. (l. 31-32), evidencia um desvio de regência em relação ao adjetivo “dependente”.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão corretas é a

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

Português |
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7 e 8QUESTÕES

TEXTO:

E AGORA eu os declaro... Disponível em: <https://juventudibpm.
files.wordpress.com/2011/10/casamento.jpg?w=614>. Acesso em: 6
mar. 2018.

7QUESTÃO

O traço de humor presente nessa charge consiste no

A) pacto feito pelos noivos durante a celebração do
matrimônio.

B) protocolo existente para se oficializar a união de dois seres
que se amam.

C) desejo manifesto de duas pessoas de ter seu amor
abençoado por um padre.

D) fato de se levar celular, hoje em dia, para a realização de
qualquer ato religioso.

E) anúncio final da cerimônia do casamento e consequente
registro feito pelo casal.

8QUESTÃO

A frase que melhor se aplica à mensagem expressa por essa
charge é a de

A) Steve Jobs: “A tecnologia move o mundo”.

B) Luizded: “A fé é uma tecnologia implantada no homem”.

C) Edward Teller: “A ciência de hoje é a tecnologia de
amanhã”.

D) Erich Fromm: “O perigo do futuro é que os homens se
tornem autômatos”. 

E) Arthur C. Clarke: “Qualquer tecnologia suficientemente
avançada é indistinta de magia”.

9QUESTÃO

FRASE curta. Disponível em: <https://i.pinimg.com/236x/8f/76/de/
8f76de83b07d836fbef4e77b7396b631—frases-tumblr-deus-
wallpaper-gospel.jpg>. Acesso em: 8 mar. 2018.

A substituição proposta nessa frase passa a constituir um par
de palavras

A) antônimas, ou melhor, que possuem significação contrária.
B) sinônimas, quer dizer, que apresentam sentidos idênticos

ou muito semelhantes.
C) parônimas, ou seja, de acepções diferentes, embora com

grafia e pronúncia parecidas.
D) polissêmicas, diga-se, que assumem mais de um

significado nos múltiplos contextos em que aparecem.
E) homônimas, isto é, mostram a mesma escrita e são

articuladas da mesma forma, mas divergem do ponto de
vista semântico.

10QUESTÃO

ORGANOGRAMA institucional. Disponível em:< http:// wiki.colivre.net/
pub/Colivre/organograma_colivre.png>. Acesso em: 8 mar. 2018.

Nesse organograma institucional, em formato de flor, cujas
pétalas representam os setores da COLIVRE – Cooperativa de
Tecnologias Livres – a função predominante da linguagem é a

A) metalinguística, visto que seu objetivo principal é usar o
código utilizado em sua elaboração para explicá-lo.

Português |
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B) referencial, pois informa, de maneira clara, objetiva e direta,
a estrutura formal da organização que representa.

C) apelativa, uma vez que objetiva influenciar o receptor da
mensagem para que faça parte da instituição enfocada.

D) poética, pela formulação do contexto, que se apresenta
bem estruturada, tendo em vista um efeito de caráter
estético.

E) fática, em virtude de buscar estabelecer um canal de
comunicação que assegure a transmissão das informações
veiculadas.

11QUESTÃO

Do amoroso esquecimento

Eu, agora – que desfecho!
Já nem penso mais em ti...
Mas será que nunca deixo
De lembrar que te esqueci?

QUINTANA, Mário. Do amoroso esquecimento. Disponível em:<
https://www.pensador.com/poemas_de_mario_quintana/>. Acesso
em: 8 mar. 2018.

Mário Quintana, na construção desse poema, se apoiou em um
recurso estilístico identificado como

A) metonímia, pela substituição de palavras com significados
próximos, em que há a troca do efeito pela causa.

B) paradoxo, devido à associação de conceitos contraditórios
na representação de uma ideia possível de ser real.

C) sinestesia, em virtude da reunião, em um mesmo contexto,
de sensações percebidas por diferentes sentidos.

D) paronomásia, mediante a utilização de vocábulos que são
parônimos na realização de um jogo vocabular.

E) antítese, por causa da aproximação de expressões que
expressam ideias completamente opostas.

12QUESTÃO

                     Via Láctea

“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, pálido de espanto...

E conversamos toda a noite, enquanto
A Via Láctea, como um pálio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo céu deserto.

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

BILAC, Olavo. Via Láctea. Disponível em: <http://www.revista
bula.com/438-os-10-maiores-poemas-brasileiros-de-todos-os-
tempos/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Esses versos de Olavo Bilac revelam

I. um discurso alheio aos conflitos sociais da época em que
foi escrito.

II. a apreensão de um dado da realidade que se apresenta
sugestivamente ambígua.

III. a explicitação do segredo de ouvir estrelas, expresso de
uma forma lírica e  requintada.

IV. o combate à solidão pela ênfase dada à proximidade entre
o sujeito poético e os astros celestiais.

V. o uso, na sua formação, das funções emotiva e poética da
línguagem e do recurso estilístico chamado hipérbato.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão
corretas é a

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

13 e 14QUESTÕES

TEXTO:

O mundo agora baseava seu sustento na
substituição de um objeto pelo outro, em prazos cada
vez menores.

As palavras da moda eram “descartável”, “virtual”
5 e “obsoleto”.

A vida para os vampiros não estava fácil. O
sangue das pessoas podia vir com AIDS, hepatite e
drogas pesadas. O dos animais era uma porcaria
também, contaminado por hormônios e agrotóxicos.

10 Os fios estavam desaparecendo. Dos telefones,
dos microfones, dos aparelhos de televisão, dos rádios,
das antenas. O próprio cordão umbilical ia virando coisa
do passado.

Faziam-se pessoas em ampolas de vidro e, num
15 futuro próximo, cada um poderia tirar uma cópia de si

mesmo a partir de uma célula, transplantar a memória
para um clone e viver para sempre. Os vampiros teriam
companhia.

Mas na certa só os ricos vão ser imortais.

JAF, Ivan. O vampiro que descobriu o Brasil. 6ª ed. São Paulo:
Ática, 2012. p. 105. (Memórias de sangue).

13QUESTÃO

O fragmento em destaque, inserido na obra O vampiro que
descobriu o Brasil, de Ivan Jaf, permite considerar incorreto
concluir:

A) As oportunidades de os indivíduos realizarem seus intentos,
maravilhados com descobertas surpreendentes em vários
campos da atuação humana, sempre estiveram alicerçadas

no poder aquisitivo de cada um.

B) A população mundial começava a visualizar, pela primeira
vez, a chance de dar um novo rumo à vida planetária e
nova forma de agir desponta no seio social, no sentido de

atender às necessidades coletivas e ambientais.

C) A ciência vem criando outras técnicas complementares
depois do bebê de proveta, todas elas com base na
fertilização “in vitro”, embora não se tenha notícia, até

agora, de nenhum projeto voltado para a imortalidade dos
indivíduos.

Português |
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D) As mudanças até então ocorridas, além das comodidades, também fizeram surgir, dentre outras complicações, prejuízos para
a saúde daqueles que se aventuravam a viver experiências de  risco bastante significativa para suas vidas.

E) Os avanços técnico-científicos que continuam a surgir ao longo do tempo revolucionam a sociedade em vários aspectos e,
no que diz respeito ao comportamento humano, aproximou as pessoas no mundo virtual e  as afastou no real.

14QUESTÃO

Quanto aos recursos linguísticos presentes no texto, está correto o que se afirma na alternativa

A) As aspas que destacam os adjetivos “descartável” (l. 4), “virtual” (l. 4) e “obsoleto” (l. 5) visam imprimir-lhes ênfase.
B) O qualificador “fácil” (l. 6) exerce a mesma função sintática que “umbilical” (l. 12).
C) A forma verbal “estavam desaparecendo” (l. 10) indica uma ação iniciada no passado e que se esgota no presente.
D) O prefixo presente em “desaparecendo” (l. 10) sugere a ideia de destruição, e em “imortais” (l. 19), a de separação.
E) A locução “de vidro” (l. 14) especifica o nome “ampolas” (l. 14) e “de si mesmo” (l. 15-16), o substantivo “cópia” (l. 15).

15QUESTÃO

           A pobreza provoca uma infecção chamada desintegração familiar. E ele vem junto com a violência. Meninos costumam
dizer que preferem morar na rua a morar em casa.  E assim fogem das agressões do pai ou da mãe. E muitos pais batem nos
filhos porque bebem. [...]
         É como existisse uma conspiração organizada para formar marginais. Nas ruas, é muito comum os meninos experimentarem
drogas. Eles ficam viciados porque drogas, como cola de sapateiro, ajudam a tirar a fome e dão uma ilusória sensação de alívio.
        Drogados, eles não conseguem levar uma vida normal em sociedade. Ficam ainda mais distantes da escola e, portanto, do
trabalho. Indefesos, entram para o crime organizado, dirigido por adultos. Muitos viram traficantes e morrem em brigas de quadrilhas.

DIMENSTEIN, Gilberto. Violência na família/As drogas atacam os meninos. O cidadão de papel: A infância, a adolescência e os Direitos
Humanos no Brasil. 5ª ed. São Paulo: Ática, 1994. p. 123-125.

O fragmento em destaque apresenta

I. a carência de políticas públicas gerando uma série desordens de fácil resolução, desde que a população carente passe a
ser assistida.

II. a revelação de como a sociedade ignora, de alguma maneira, que todo ser humano tem o direito de ser reconhecido como
pessoa perante a lei.

III. a violência doméstica na condição de principal causa da marginalização de crianças e adolescentes do Brasil, independente
do estrato social a que pertençam.

IV. um novo conceito de cidadania, que nada tem a ver com Direitos Humanos, mas com as engrenagens das quais, de alguma
forma, todos os atores sociais são partícipes.

V. uma crítica ao desenvolvimento socioeconômico e político do Brasil, por meio de amostragens realistas de desrespeito dos
princípios básicos da cidadania e da democracia.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas estão corretas é a

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

*  *  *

Português |
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Inglês
Questões de 16 a 22

Processo Seletivo 2018

de 16 a 18QUESTÕES

TEXTO:

Fidget spinners have been taking the world by
storm over the past few months. According to Forbes,
96 out of the top 100 top selling products in the toys
category on Amazon were fidget spinners.

5 In a press statement, Top Dog Education said
Fidget Spinners were widely known as stress relievers
and aids for attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD), anxiety as well as development issues like
autism – in children and adults alike. The company is a

10 learning facility that aims to provide powerful
personalized learning to learners between grades 4 to
grade 12 via innovative technological learning practices.

Forbes said fidget spinning did indeed have a few
advantages. “It acts as a ritual which can be calming

15 and focusing by providing one with predictability, as is
the same with tapping one’s pen or squeezing a ball.”
“It can help one concentrate by focusing the parts of
the brain that may distract a person from a certain
thought.”

20 Forbes said fidgeting also aided the thinking
process; by allowing the body to move and thus absorb
information more easily – as is the same with doodling
while listening.

FIDGET spinners. Disponível em: <https://rekordcenturion.co.2A/
123389/benefits-fidget-spinner/>. Acesso em: 22 abr. 2018.

16QUESTÃO

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

The text says that fidget spinners can

(  ) increase one’s attention.
(  ) disturb our focus ability.
(  ) be ineffective for adults.
(  ) improve the thinking process.

The correct sequence, from top to bottom, is

A) T F T F
B) F T F T
C) T F F T
D) F T T F
E) T T F T

17QUESTÃO

According to the text, Top Dog Education

A) is against the use of fidget spinners.
B) avoids dealing with high tech devices.
C) provides educational programs for all ages.
D) offers advanced lessons for different age groups.
E) is a customized learning support for young people. (help

young people to learn at their own pace).

18QUESTÃO

“Fidget spinners have been taking the world by storm” (l.1-2)

This sentence means that fidget spinners have

A) surpassed people’s expectations.
B) quickly become very popular.
C) disrupted people’s attention.
D) disturbed children worldwide.
E) surprised parents around the world.

de 19 a 22QUESTÕES

TEXTO:

Bioluminescence, the emission of visible light by
an organism as the result of a natural chemical reaction,
is common among marine life such as fishes, squid
and mollusks. In the deep sea most species are

5 bioluminescent, where it is the main source of light. In
shallower waters, most bioluminescent fish display their
lights at night.

“Flashlight fishes have a specialized pouch under
their eye that they can rotate to expose the light emitted

10 from these bacteria, and they use this glow at night to
hunt for food and communicate,” says Dr Matt Davis.

Camouflage, defense and predation are among
the variety of reasons fishes are thought to emit
light. For example, bobtail squid have an ingenious way

15 of using lights. These nocturnal animals have a mutually
beneficial relationship with luminescing bacteria that live
in a mantel cavity on its underside. At night the squid
control the intensity of this light to match the moonlight,
and can reduce their silhouette to camouflage

20 themselves from predators.

BIOLUMINESCENCE. Disponível em: <www.bbc.com/earth/story/
20170818-five-amazing-things-that-happen-in-the-ocean-at-night>.
Acesso em: 16 abr. 2018. Adaptado
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19QUESTÃO

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

About bioluminescence, it’s correct to say that it

(  ) is the ability of an organism to create light.
(  ) occurs exclusively in the deep sea.
(  ) is produced through a chemical reaction.
(  ) occurs widely in marine vertebrates and invertebrates.

The correct sequence, from top to bottom, is

A) T F T F
B) F T F T
C) T F T T
D) F T T T
E) T T T T

20QUESTÃO

Some of the reasons why  animals use  bioluminescence  include___________

According to the text, the alternative that does not complete this sentence correctly is

A) obtaining food.
B) attracting a prey.
C) blending in with their surroundings.
D) decreasing their chances of survival.
E) signaling to other individuals of the same species.

21QUESTÃO

Flashlight fishes house bioluminescent material

A) near their belly.
B) above their eyes.
C) next to their mouth.
D) beneath their eyes.
E) on top of their head.

22QUESTÃO

Considering language use in the text, it’s correct to say:

A) The conjunction “as” (l. 2) expresses time.
B) The expression “such as” (l. 3) introduces an exemplification.
C) The adjective “shallower” (l. 6) is in the superlative degree.
D) The modal “can” (l. 9) expresses permission.
E) The demonstrative “these” (l. 10) is in the singular form.

*  *  *

Inglês |
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Espanhol
Questões de 16 a 22

Processo Seletivo 2018

de 16 a 20QUESTÕES

TEXTO:

Protestar y protestar

Me dicen que cómo no me canso de protestar si
no sirve para nada. Pero insisto cada día manifestando
mis quejas. Una sociedad que ha tirado la toalla hacia
cualquier corrupción o ataque social está destinada a

5 su aniquilamiento. El liberalismo ha acabado con las
protestas porque ha legislado para su interés y hay
gente que ya no quiere saber nada. Pero así aumentan
la corrupción y los ataques a cualquier mejora de la
ciudadanía. El poder quiere ciudadanos mansos para

10 su comodidad. Yo nunca lo seré. Soy rebelde, aunque
eso no sirva para nada. Si lo fuéramos muchos
podríamos respirar antes de que nos ahoguen.

MOYA, César. Disponível em: <https://elpais.com/elpais/2017/12/19/
opinion/1513703667_796610.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.
Adaptado

16QUESTÃO

Es una idea presente en el texto la de que

A) las protestas han resultado siempre beneficiosas en la
sociedad.

B) el conformismo hace bastante daño a la ciudadanía.
C) el hábito de quejarse a menudo desarrolla el sentimiento

de ciudadanía.
D) la rebeldía es propio de la gente joven y soñadora.
E) las personas que protestan continuamente suelen ser

molestosas.

17QUESTÃO

De acuerdo con el texto, se puede decir que

A) la intolerancia hacia toda forma de gobierno despierta
hábitos ciudadanos.

B) las personas tienen que estar preparadas para protestar.
C) la resistencia humana no tiene límites.
D) la voz de mucha gente ha sido acallada para beneficio de

alguien.
E) las personas que viven reclamando suelen ser

intransigentes.

18QUESTÃO

Lo sentido de tirar la toalla, en “ha tirado la toalla” (l. 3) equivale a

A) renunciar a la felicidad.
B) ser perseverante en un intento.
C) mostrarse muy combativo.
D) darse por vencido.
E) empuñar la bandera del éxito.

19QUESTÃO

La forma verbal transcrita que carece de sujeto es la

A) “dicen” (l. 1).
B) “ha tirado” (l. 3).
C) “hay” (l. 6).
D) “quiere” (l. 7).
E) “ahoguen” (l. 12).

20QUESTÃO

En cuanto a los aspectos lingüísticos del texto, es cierto afirmar

A) “cómo” (l. 1) y “podríamos” (l. 12) están acentuados por la
misma regla.

B) “cualquier” (l. 4) debe anteceder a sustantivos masculinos
y femeninos.

C) “los ataques” (l. 8) en singular sería lo ataque.
D) “lo” (l. 10) corresponde a la forma neutra del artículo.
E) “muchos” (l. 11) es, en este caso, un adverbio.

21 e 22QUESTÕES

21QUESTÃO

Se puede concluir que el autor del texto
A) lamenta que la gente no entienda sus obras.
B) quiere corregir su comportamiento hacia los políticos.
C) cree que la política es la peor forma de engañar a las

personas.
D) se muestra contrario a la falta de libertad en el uso del

lenguaje.
E) está en contra de la clase política.

22QUESTÃO

En el texto,

A) “esas” tiene función de pronombre.

B) “política” está usado como sustantivo.

C) “más que” podría sustituirse por sino.

D) “Además” expresa simultaneidad.

E) “sólo” equivale a aislado.

DRAGO, Fernando Sanchez. Disponível em: <https://
akifrases.com/frase/184849>. Acesso em: 16 abr. 2018.
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Matemática
Questões de 23 a 32

Processo Seletivo 2018

Um estudante,  em preparação para o vestibular, comprou 17 livros e  pagou R$ 48 000,00,
sendo parte deles a R$ 4000,00 a unidade e o restante a R$ 3000,00 e a R$ 2000,00, cada.
Sabendo-se que o número de livros a R$2000,00 foi igual à terça parte da quantidade de
livros a  R$ 3000,00, é correto afirmar que o total, em mil reais, que ele gastou com os
livros de R$ 2000,00 foi

A) 4
B) 8
C) 12
D) 18
E) 36

23QUESTÃO

24QUESTÃO

Das crianças de uma escola, três quintos já tomaram a vacina tetravalente e, metade delas,
já tomou também a vacina contra sarampo. Dentre as que não tomaram a vacina tetra,
apenas um terço tomou a contra sarampo.

Ao todo, a fração de crianças vacinadas contra sarampo corresponde a

A)

B)

C)

D)

E)

25QUESTÃO

Se z é o número complexo, tal que z = (3 + i )10 + iz , então é correto afirmar:

A) |z| < 310.
B) A parte real de z é nula.

C) O argumento de z é  .

D) z é um número real positivo.

E) z é um número real negativo.

26QUESTÃO

Sabendo-se que p(x) é um polinômio de grau 2, o produto de suas raízes é igual a  e

que a soma das raízes de q(x) = x3−−−−− 4x + p(x) é igual a 6, é correto concluir que p(0) é

igual a

A) 9

B) 3

C)

D) −−−−− 3

E) −−−−− 9
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27QUESTÃO

Uma empresa, no primeiro mês do segundo trimestre de determinado ano, teve um
faturamento de R$150 000,00. Esse valor aumentou, a cada mês, em uma progressão
aritmética, chegando a R$210 000,00 em dezembro do mesmo ano.

Nessas condições, após o acréscimo de R$32 000,00 do fundo de reserva, pode-se concluir
que o faturamento total da empresa, nesse período, foi de

A) R$1 652 000,00
B) R$1 768 000,00
C) R$1 820 000,00
D) R$1 984 000,00
E) R$2 046 000,00

29QUESTÃO

Se M é uma matriz 3 x 3, tal que det(2M2) = 200, então o valor de 3det(M) é

A) 1

B) 6

C) 12

D) 15

E) 24

28QUESTÃO

Um estudante universitário, nascido em 28/12/1993, para fazer seu cartão digital que lhe
dará acesso à biblioteca na faculdade, pensou em permutar os dígitos 2, 8, 1, 2, 9, 3 da

data do seu nascimento, para gerar uma senha.

Assim, a probabilidade de que, na senha escolhida, o numeral 9 apareça antes do numeral
3 é de

A) 25%

B) 38%

C) 50%

D) 65%

E) 72%

30QUESTÃO

30 e 31QUESTÕES

Considere que M, P e Q são vértices de um triângulo, N é um ponto do segmento MP, os
pontos N, Q e R são colineares e que os ângulos são como os indicados.

A medida, em graus, do ângulo θ é

A) 100°

B) 105°

C) 110°

D) 115°

E) 120°
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31QUESTÃO

A razão entre as áreas dos triângulos MPQ e MNQ é

A)  + 

B) 2 + 

C) 2 + 

D) 1 + 2

E) 1 + 2

32QUESTÃO

Sabendo-se que as retas descritas pelas equações x = 2y, 2x + 6y = 5 e y =  ax + b  delimitam
um triângulo retângulo, sobre as constantes a e b, é correto concluir que seus valores são

A) a = − 3 e b ≠ 

B) a = − 2 e b ≠ 

C) a = −  e b ≠ 1, ou a =  e b ≠ 

D) a = − 2 e b ≠ , ou a = 3 e b ≠ − 

E) a = 2 e b ≠ − , ou a = − 3 e b ≠ 

*  *  *



UNIT - Centro Universitário Tiradentes - Maceió
Processo Seletivo 2018 - 2o Semestre - Cursos Superiores de Graduação e de Tecnologia

14Geografia |

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Geografia
Questões de 33 a 40

Processo Seletivo 2018

33QUESTÃO

Considerando-se o climograma de uma cidade brasileira, aliado
aos conhecimentos sobre a relação entre clima e vegetação, é
correto afirmar que o tipo climático, a formação vegetal e a
região brasileira correspondentes ao gráfico apresentado são,
respectivamente,

A) equatorial / floresta ombrófila densa / Região Norte.

B) litorâneo úmido / floresta latifoliada úmida de encosta /
Região Sudeste.

C) tropical semiúmido / mata atlântica / Região Nordeste.

D) subtropical / floresta latifoliada subtropical / Região Sul.

E) tropical / cerrado / Região Centro-Oeste.

34QUESTÃO

Com base no perfil topográfico da Região Nordeste e nos
conhecimentos sobre o relevo brasileiro, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A paisagem I corresponde a uma área de planície
quaternária e a II representa as falésias cristalinas do
Nordeste.

(  ) Os inselbergs, formas de relevos residuais, são
característicos da área II.

(  ) Os tabuleiros litorâneos estão representados em II, sendo
formações recentes da Era Cenozoica.

(  ) A paisagem I corresponde a uma superfície de erosão,
sendo classificada como uma depressão interplanáltica.

(  ) Na região I, o clima é semiárido enquanto na região II é

litorâneo úmido.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) V F V F V

B) V V F F F

C) V F V F F

D) F V F V V

E) F F V V V

35QUESTÃO

A ausência de precipitação nos meses de setembro e outubro,
na Região Norte do Brasil, está relacionada a uma anomalia
climática, descrita na alternativa

A) La Niña — fenômeno climático cuja principal característica
é o resfriamento das águas do atlântico equatorial.

B) Friagem — fenômeno atmosférico causado pela penetração
da massa polar atlântica na região.

C) Aquecimento global — processo de aumento da
temperatura média dos oceanos e da atmosfera terrestre.

D) El Niño — fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado
por um aquecimento anormal das águas superficiais do
Pacifico Tropical.

E) Inversão térmica — mais comum durante a primavera,
devido à maior dispersão dos gases do efeito estufa.

36QUESTÃO

Constitui fator que influencia mudanças nos fluxos migratórios
internos brasileiros, a partir da década de 90 do século XX,

A) a desconcentração industrial.

B) a estagnação econômica da Região Nordeste.

C) o processo de metropolização até então vigente no país.

D) a abertura da fronteira agrícola na Região Centro-Oeste.

E) a elevação hierárquica de São Paulo e Rio de Janeiro a
metrópoles globais.

37QUESTÃO

Com base nos conhecimentos sobre a agricultura mundial, é
correto afirmar:

A) A agricultura dos Estados Unidos estruturou-se com base
na produção especializada e na pequena propriedade
familiar, os farmers.

B) O uso intensivo dos solos por meio da policultura, praticada
em grandes latifúndios, é a principal característica da
agricultura europeia.
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38QUESTÃO

Os conhecimentos sobre industrialização permitem afirmar que
o modelo produtivo e sua estratégia de produção, representados
na ilustração, estão indicados, respectivamente, na alternativa

A) Volvismo / padronização da produção.

B) Taylorismo / flexibilização da produção.

C) Fordismo / formação de estoque.

D) Toyotismo / automação da produção.

E) Administração Científica / terceirização da produção.

O conflito atual entre palestinos e israelenses está no centro de
debates políticos e diplomáticos mundiais.

Sobre esse conflito, marque V nas afirmativas verdadeiras e F,
nas falsas.

(  ) Embora de religiões diferentes, os israelenses, seguidores
do judaísmo, e os palestinos, em sua grande maioria,
muçulmanos, além de cristãos e drusos, o conflito é,
sobretudo, territorial.

(  ) A Guerra dos Seis Dias foi um conflito em que Israel ocupou,
entre outros territórios, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia.

(  ) Os árabes conseguiram reaver os territórios ocupados  na
guerra de Yom Kippur pelos judeus, em 1967.

(  ) O acordo de Camp David definiu a divisão de Jerusalém
entre as duas nações, judeus e palestinos, selando a paz
na região, somente quebrada pela recente transferência da
embaixada norte-americana para essa cidade.

(  ) A nova onda de violência na região resulta do acordo
nuclear assinado entre a Coreia do Norte e a Autoridade
Palestina, apesar da reprovação dos governos dos Estados

Unidos e da China.

39QUESTÃO

40QUESTÃO

O capitalismo é um sistema no qual predomina a propriedade
privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de
capital, e que se manifesta na forma de bens e de dinheiro.

A alternativa que corresponde corretamente uma fase do
capitalismo à sua característica é a

A) Industrial / intensificação da ação imperialista europeia
sobre a África e a Ásia.

B) Liberal / iniciada com o processo de colonização das Américas.

C) Comercial / intensificação do processo de monopolização.

D) Financeiro / intensificação da prática do mercantilismo.

E) Concorrencial / introdução do metalismo como sistema único.

C) A África Subsaariana é marcada pela presença de
plantations, com lavouras tropicais cultivadas em pequenas
propriedades rurais.

D) Uma das principais características da produção agrícola
latino-americana é o contraste entre as pequenas e médias
propriedades, com mão de obra familiar e voltada para o
consumo interno, e as grandes plantations.

E) O Sul e o Sudeste asiático são regiões marcantes na
produção mundial de alimentos, pelo fato de a lavoura
predominante, a rizicultura, ser praticada em grandes
propriedades, com elevado nível de mecanização.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) V V F F V

B) V F V F V

C) V V F F F

D) F F V V F

E) F F V V V

*  *  *

Geografia |
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Biologia
Questões de 41 a 50

Processo Seletivo 2018

41QUESTÃO

Quando uma célula vegetal que apresenta uma sucção interna
(Si) igual à resistência da membrana (M) é por que ela se
encontra em um meio

A) saturado.
B) hipotônico.
C) isotônico.
D) hipertônico.
E) hiperosmótico.

42QUESTÃO

Analisando-se um indivíduo, nota-se que ele é dotado de várias
características morfológicas e fisiológicas, entre elas algumas
células que são importantíssimas ao seu desenvolvimento, como
neurônios, osteócitos e os hepatócitos, que se diferem por

A) expressar genes distintos após sua ativação.
B) apresentar, cada um, um código genético específico.
C) apresentar, cada um, um conjunto de genes distintos.
D) expressar sua informação genética no núcleo e no

citoplasma.
E) conta da composição bioquímica de sua membrana

plasmática.

43QUESTÃO

Algumas doenças que acometem o homem são, ainda hoje,
inevitáveis, como é o caso de alguns tipos de câncer, o mesmo
não se aplica às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs),
como gonorreia, sífilis e tricomoníase que, entre outras
características, apresentam alguma similaridade como as
indicadas em

A) São causadas por vírus.
B) Os agentes etiológicos são procariontes.
C) São expressas apenas no sexo masculino.
D) São expressas apenas no aparelho reprodutor.
E) Os agentes etiológicos são unicelulares, com ribossomos

80S em um deles.

44QUESTÃO

O tecido cartilaginoso, a cartilagem, é um tecido de sustentação,
constituído de abundante substância intercelular e poucas
células.

Em relação a esse tecido, é correto afirmar:

A) Os componentes de sua matriz são formados em células
específicas do tecido ósseo.

B) O teor de colágeno é inversamente proporcional à sua
rigidez.

C) Os condócitos não apresentam comunicação entre si nem
se agrupam.

D) Apresenta-se coberto por um tecido conjuntivo denominado
de pericôndrio.

E) A matriz é rica em fibras, o que compromete sua
elasticidade.

45QUESTÃO

Com base nos aspectos morfofisiológicos das fibras musculares,
durante a contração muscular, é correto afirmar:

A) Ocorre uma redução da concentração de cálcio no
citoplasma da fibra muscular.

B) Os filamentos de actina e miosina se contraem, estimuladas
pelo sistema nervoso.

C) Ocorre um estreitamento do sarcômero com o deslizamento
da actina sobre a miosina.

D) Os filamentos de actina se mantêm fixos, enquanto
aqueles de miosina se deslizam sobre eles.

E) Por ação da acetilcolina, é gerado um potencial de ação
que promove a saída, por transporte ativo, do cálcio do
reticulo sarcoplasmático.

46QUESTÃO

A imprensa noticia a todo instante a manipulação de Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs), a partir da tecnologia do
DNA recombinante, que utiliza várias ferramentas, como enzimas
de restrição e de ligação, além de um pequeno DNA
denominado de plasmídeo.
Em relação a essa técnica e com base nos conhecimentos sobre
citologia, é correto afirmar:

A) As enzimas de restrição dos procariontes são utilizadas
exclusivamente para a formação dos transgênicos.

B) A ação das enzimas de restrição ocorre em sequências
específicas e palindrômicas de bases nitrogenadas.

C) A expressão de um gene de uma espécie em outra é
possível por conta da especificidade do código genético.

D) As enzimas de restrição utilizadas podem ser encontradas
em todos os seres vivos.

E) É possível com essa técnica formar um novo código
genético.

47QUESTÃO

Em relação aos movimentos observados nos vegetais, analise
as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as
falsas.

(  ) Por quimiotropismo, o anterozoide chega à oosfera.
(  ) Normalmente, o caule apresenta fototropismo positivo.
(  ) As raízes se desenvolvem por tropismo positivo em relação

ao solo.
(  ) Por nastismo, as folhas podem crescer em direção a vários

estímulos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) V V F F
B) V F F V
C) F V F V
D) F V V F
E) F F V V

Biologia |
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48QUESTÃO

Logo eles tiveram uma ideia. “John sempre usou, a vida toda, meias coloridas, meio doidas. Era algo que ele realmente gostava,
e aí sugeriu que a gente vendesse meias”, conta o pai. “Meias são divertidas, são criativas e coloridas. E elas me deixam ser

eu mesmo”, afirmou John, que tem síndrome de Down.

Nas células diploides dos seres humanos, existem 23 pares de cromossomos. Algumas vezes, no entanto, o número de
cromossomos em um indivíduo sofre alterações, originando as anomalias numéricas. Entre essas anomalias, está a Síndrome

de Down.

Em relação a esta síndrome, é correto afirmar:

A) Ocorre quando dois gametas masculinos haploides fecundam um gameta feminino diploide.

B) É uma alteração numérica em que todo o conjunto cromossômico do indivíduo acometido é aumentado.

C) É uma aneuploidia, originada por um erro na disjunção do cromossomo 21 ao longo da formação dos gametas.

D) Os indivíduos com síndrome de Down possuem cariótipo 45, X0, em que se observa a presença de apenas um cromossomo

sexual.

E) É uma anomalia numérica, determinada pela presença de três cromossomos no par 18, também conhecida como trissomia
do 18.

49QUESTÃO

Do cruzamento entre dois indivíduos AaBbCc, a possibilidade de nascer um indivíduo com, pelo menos, uma característica dominante
é de

A) 1/4
B) 3/4
C) 3/16
D) 27/64
E) 63/64

50QUESTÃO

Neste verão, além da habitual preocupação com doenças, como a dengue, a população do Rio de Janeiro foi surpreendida com
um grande número de pessoas infectadas com o vírus da Hepatite A. Um surto, com concentração especial na comunidade do
Vidigal, registrou 92 casos notificados e 75 confirmados. Ao longo de 2017, em toda a capital, foram registrados 119 casos.

No que diz respeito aos vírus, é correto afirmar:

A) Os vírus são inativos quando fora do ambiente intracelular e somente se replicam no interior de uma célula hospedeira.

B) São formados por um capsídeo que envolve o complexo golgiense, que é o local de armazenamento das proteínas virais.

C) Os avançados antibióticos, recentemente, conseguiram se mostrar bastante eficazes contra a maioria das viroses.

D) Todos os vírus têm como material genético o DNA e se replicam exclusivamente por cissiparidade.

E) São, exclusivamente, parasitas de animais, não causando doenças em organismos vegetais.

*  *  *

Biologia |
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Física
Questões de 51 a 60

Processo Seletivo 2018

51QUESTÃO

Um corpo está em movimento quando, à medida que o tempo passa, sua posição varia
em relação a um referencial.

Considere que uma partícula se move no eixo X e que sua posição varia no tempo de acordo
com a equação horária x(t) = 2t2 − 4t + 10, com o tempo dado em segundos e a posição
em metros.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade média desenvolvida pela
partícula no intervalo entre 2,0s e 4,0s, em m/s, é igual a

A) 7,5
B) 8,0
C) 9,3
D) 9,8
E) 10,2

52QUESTÃO

O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode-se basear nos efeitos
causados por ela, tais como a aceleração e a deformação.

Considerando-se que o gráfico representa a força resultante aplicada sobre uma mola em
função da compressão por ela sofrida, então a energia armazenada pela mola após uma
compressão de 20,0cm, em mJ, é igual a

A) 800,0
B) 1100,0
C) 1286,0
D) 1353,0
E) 1464,0

53 e 54QUESTÕES

Um cilindro com êmbolo móvel contém um gás à pressão de 5,0.105Pa. Mantendo essa
pressão constante, é fornecido ao sistema uma quantidade de calor igual a 8,0kJ, fazendo
com que o volume do gás sofra uma expansão de 2,0L.

53QUESTÃO

Nessas condições, é correto afirmar que o trabalho realizado pelo sistema, em kJ, é igual a

A) 1,6
B) 1,4
C) 1,2
D) 1,0
E) 0,8

Física |
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54QUESTÃO

Com base nas informações fornecidas, é correto afirmar que o sistema sofreu uma variação
de energia interna, em kJ, igual a

A) 6,0
B) 6,5
C) 7,0
D) 7,5
E) 8,0

A luz, ao se propagar, pode sofrer vários efeitos, dentre eles o fenômeno da refração, que
consiste em um desvio na sua direção de propagação devido ao fato de sua velocidade
ser alterada quando ocorre mudança do meio no qual se propaga.

Com base nos conhecimentos sobre a Óptica Geométrica, analise as afirmativas e marque
com V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) O arco-íris é resultado da difusão, absorção e propagação retilínea  da luz.
(  ) A cor é uma característica própria dos objetos e independe da luz que os ilumina.
(  ) O índice de refração é uma grandeza adimensional, sendo o quociente entre duas

grandezas da mesma espécie.
(  ) A formação da imagem real ocorre quando os raios de luz, provenientes de um

determinado corpo, atingem um objeto refletor e convergem para um ponto em comum.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

A) V F V F
B) V V F F
C) F V F V
D) F V V F
E) F F V V

55QUESTÃO

56QUESTÃO

Os espelhos esféricos são superfícies polidas que apresentam uma curvatura originada a
partir de uma casca esférica.

Considerando-se que um objeto de altura H seja colocado perpendicularmente sobre o eixo
principal de um espelho esférico, a 20,0cm de seu vértice e produza uma imagem invertida
de altura H/4, então o raio de curvatura desse espelho, em cm, é igual a

A) 8,0

B) 6,0

C) 5,0

D) 4,0

E) 3,0

57QUESTÃO

As ondas mecânicas são perturbações que transportam energia através de um meio e essas
perturbações ocorrem na forma de pulsos que se repetem em movimentos periódicos.

Com base nos conhecimentos sobre Ondas, é correto afirmar:

A) Um som está alto quando as ondas sonoras possuem frequência alta, caracterizando-
o como grave.

B) O período é definido como o espaço necessário para uma onda se deslocar de um
ou mais comprimentos de onda.

C) A interferência destrutiva ocorre quando as ondas apresentam a mesma fase e possuem
caráter de aniquilação.

D) A velocidade com que as ondas mecânicas se propagam independe das propriedades
do material na qual é transportada.

E) A intensidade sonora é a propriedade das ondas sonoras relacionada com a energia
de vibração da fonte emissora.

Física |
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58QUESTÃO

Considere que uma corda de violão de comprimento L é afinada para produzir uma nota
com frequência igual a 250,0Hz, quando vibrando no modo fundamental.

Sendo o comprimento da corda reduzido a um quarto do tamanho original, é correto afirmar
que a nova frequência fundamental do som emitido, em kHz, é igual a

A) 0,5

B) 0,8

C) 1,0

D) 1,3

E) 1,5

59QUESTÃO

A carga elétrica é uma propriedade fundamental associada às partículas que constituem
a matéria, sendo a responsável pelos fenômenos elétricos e magnéticos.

O gráfico representado mostra a variação temporal da corrente elétrica transportada por

um fio longo.

Considerando-se que a carga elementar, e, é igual a 1,6.10−19C, é correto afirmar que o
número de elétrons, transportados no intervalo de tempo entre 0,0s e 5,0s, em 106e, é igual a

A) 112,43

B) 125,54

C) 138,30

D) 143,75

E) 158,90

60QUESTÃO

Ao contrário das forças elétricas que aceleram a partícula na direção do campo, produzindo
uma variação na sua energia cinética, a força magnética é responsável apenas pela mudança
da direção do movimento, sem alterar a energia cinética.

Com base nos conhecimentos sobre o Eletromagnetismo, é correto afirmar:

A) A corrente induzida em uma espira condutora terá o sentido que se opõe à variação
do campo elétrico que a criou.

B) No sistema SI, a medida de campo magnético é dada em Tesla, mas também
podem-se encontrar medidas em Gauss, sendo a relação entre as duas dada
por 1G = 10−4T.

C) Nas proximidades de um fio condutor de corrente, existe um campo magnético cujas
linhas de forças são paralelas ao condutor e a intensidade do campo magnético é
constante.

D) O número de linhas de campo magnético que atravessam uma dada superfície paralela
por unidade de comprimento é proporcional ao módulo do vetor campo magnético na
região considerada.

E) O movimento de uma carga q colocada em um espaço sem campo elétrico e em que
existe um campo magnético, B, uniforme e constante no tempo, caracteriza-se por
possuir uma aceleração sempre paralela à sua velocidade.

Física |
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

História
Questões de 61 a 70

Processo Seletivo 2018

Vários são os fatores que ocasionaram o lento
fim do sistema feudal. Destacam-se alguns,
como a falta de mão de obra — devido a fomes,
as contínuas guerras e a peste negra —, a falta
de novas terras, mas principalmente o
desenvolvimento agrícola, comercial e artesanal,
que fortaleceu a economia. A essência do feudo
foi atingida, e, em concorrência a ela,
desenvolvia-se um segmento urbano e
mercantil. Portanto o principal fator que acarretou
no fim do feudalismo foi o crescimento do
comércio, reestruturado a partir da reabertura
do Mediterrâneo, e o desenvolvimento
progressivo de um certo individualismo
(primeiros sinais do Capitalismo). (VÁRIOS
SÃO... 2018).

O processo de desagregação do feudalismo esteve
intrinsecamente relacionado com a formação do sistema
capitalista e, para isso, concorreram diversos fatores, como

A) a “grande fome”, resultante do deslocamento da mão de
obra rural para as atividades comerciais, com a reabertura
do comércio com o Oriente, consequência das Cruzadas.

B) a Guerra dos Cem Anos, entre os reis da Inglaterra e da
França, unidos contra os nobres franco-britânicos,
contrários à centralização política, o que levou à
desorganização da produção econômica feudal.

C) a peste negra, trazida das colônias hispano-americanas,
que provocou a retração do processo colonialista
mercantilista e o desinteresse da França e da Inglaterra
nesse processo.

D) o renascimento urbano, que fez surgir uma onda
revolucionária que levou à formação do Estado Nacional,
de características proletárias, contra os interesses do clero
e da nobreza.

E) a reativação da economia monetária, reforçando a
exploração das relações servis e contribuindo para a
eclosão de diversas revoltas camponesas e para a
desagregação do sistema produtivo.

61QUESTÃO

62QUESTÃO

Não lançaremos taxas ou tributos sem o
consentimento do conselho geral do reino
(commue concilium regni), a não ser para
resgate da nossa pessoa, para armar cavaleiro
nosso filho mais velho e para celebrar, mas uma
única vez, o casamento da nossa filha mais
velha; e esses tributos não excederão limites
razoáveis. De igual maneira se procederá quanto
aos impostos da cidade [...] 
E a cidade [...] conservará todas as suas antigas

liberdades e usos próprios, tanto por terra como
por água; e também as outras cidades e burgos,
vilas e portos conservarão todas as suas
liberdades e usos próprios. 
E, quando o conselho geral do reino tiver de
reunir para se ocupar do lançamento dos
impostos, exceto nos três casos indicados, e do
lançamento de taxas, convocaremos por carta,
individualmente, os arcebispos, abades, condes
e os principais barões do reino; além disso,
convocaremos para dia e lugar determinados,
com a antecedência, pelo menos, de quarenta
dias, por meio dos nossos xerifes e bailios, todas
as outras pessoas que nos têm por suserano; e
em todas as cartas de convocatória exporemos
a causa da convocação; e proceder-se-á à
deliberação do dia designado em conformidade
com o conselho dos que não tenham
comparecido todos os convocados.
(DOCUMENTOS... 2018).

O trecho do documento retrata um período histórico europeu
caracterizado

A) pela luta da burguesia contra o processo de unificação
política e a formação dos Estados Nacionais, que limitariam
as atividades econômicas burguesas.

B) pela tentativa da nobreza inglesa em limitar o poder real,
com o estabelecimento da Magna Carta, submetendo a
cobrança de impostos à aprovação de seus súditos.

C) pelo estabelecimento da política mercantilista, que criou o
controle total do Estado Absolutista sobre a sociedade e
a garantia da liberdade econômica.

D) pelas Ordenações Filipinas, que estabeleceram a liberdade
das cidades luso-americanas, durante a União Ibérica,
enfraquecendo a resistência portuguesa.

E) pelo Conselho das Índias, que ordenou a exploração
colonial espanhola na América, controlando as áreas
mineradoras e estabelecendo a liberdade comercial.

63QUESTÃO

Porém, d’além mar, nas Cortes Ibéricas, a
compreensão da guerra era outra. De imediato
os padres foram culpados e o antijesuitismo se
alastrou além das fronteiras das metrópoles. Os
pensadores da Ilustração passam a ter
convicção de que os índios, enquanto “bons
selvagens” eram incapazes de ter consciência
sobre os seus atos e, portanto, os instigadores
da guerra só poderiam ser os jesuítas. Anos
após o término da guerra, os jesuítas foram
expulsos de Portugal, França, Espanha e
América e, mais tarde ainda, a Ordem dos
Jesuítas foi extinta. Nesses momentos, o
pretexto continuava sendo a guerra guaranítica,
o que significa que ela estava viva nos processos
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que desmantelavam à míngua a Companhia de
Jesus. Contrária ao que de fato ela foi, a guerra
continuava tendo uma abrangência além daquilo
que os guaranis fizeram. (PORÉM, D’ALÉM
MAR... 2018).

A análise do texto e os conhecimentos sobre as relações
sociopolíticas e econômicas no período colonial permitem
afirmar que a

A) utilização dos criollos como mão de obra nas minas e no
setor agrícola das colônias espanholas possibilitou uma
maior preservação dos povos indígenas nessas regiões.

B) imposição do deslocamento de milhares de índios da região
dos Sete Povos das Missões, do lado português para o lado
espanhol, provocou a resistência indígena e jesuítica e as
guerras guaraníticas.

C) oposição da Igreja Católica ao processo de colonização
mercantilista levou a uma série de conflitos entre a Igreja
e o Estado absolutista e ao apoio dos reinos ibéricos ao
protestantismo.

D) escola iluminista condenou a escravidão indígena,
concebendo os índios como “bons selvagens” e defendeu
o tráfico negreiro e o exclusivismo comercial estabelecido
pelo sistema colonial.

E) União Ibérica possibilitou o fortalecimento do poder real e
a contenção das tentativas de ocupação estrangeira na
América portuguesa, deslocando o foco dos interesses
holandeses para a África.

64QUESTÃO

Movimentos sociais são ações coletivas de
caráter sociopolítico, construídas por atores
sociais pertencentes a diferentes classes e
camadas sociais. Eles politizam suas demandas
e criam um campo político de força social na
sociedade civil. Suas ações estruturam-se a
partir de repertórios criados sobre temas e
problemas em situações de conflitos, litígios e
disputas. As ações desenvolvem um processo
social e político-cultural que cria uma identidade
coletiva ao movimento, a partir de interesses em
comum. Esta identidade decorre da força do
princípio da solidariedade e é construída a partir
da base referencial de valores culturais e
políticos compartilhados pelo grupo.
(MOVIMENTOS... 2018).

A história do Brasil é marcada por movimentos sociais, desde
os tempos coloniais até os dias atuais, com características
próprias, mas também apresenta elos em comum, como se pode
identificar na

A) Revolução Pernambucana de 1817 e na Revolução
Farroupilha, na luta de ambas contra a opressão
governamental e pela abolição da escravidão.

B) Confederação do Equador e na Revolta da Cabanagem,
ambas de caráter separatista e contra a opressão
governamental.

C) Revolução do Porto e na Independência da Bahia,
favoráveis à ruptura política da colônia com a metrópole
portuguesa.

D) Revolta de Filipe dos Santos e na Revolta da Balaiada, dois
movimentos defensores da adoção de um regime
republicano.

E) Revolta de Canudos e no movimento operário da década
de 60 do século passado, ambos de caráter socialista e
anticapitalista.

65QUESTÃO

     Fábrica

Nosso dia vai chegar
Teremos nossa vez
Não é pedir demais
Quero justiça

Quero trabalhar em paz
Não é muito o que lhe peço
Eu quero um trabalho honesto
Em vez de escravidão

Deve haver algum lugar
Onde o mais forte
Não consegue escravizar
Quem não tem chance

De onde vem a indiferença
Temperada a ferro e fogo?
Quem guarda os portões
Da fábrica?

O céu já foi azul
Mas agora é cinza
O que era verde aqui
Já não existe mais

Quem me dera acreditar
Que não acontece nada
De tanto brincar com fogo
Que venha o fogo então

Esse ar deixou minha vista cansada
Nada demais

(RUSSO, 2018).

Relacionando-se a mensagem da composição musical aos
conhecimentos sobre a evolução do processo produtivo, a partir
da Primeira Revolução Industrial, e suas implicações
socioeconômicas, é correto o que se afirma em

A) A Carta do Povo foi aceita pelo parlamento inglês como
uma forma de conter o avanço das ideias socialistas no
meio operário, o que pode ser relacionado aos versos
Nosso dia vai chegar / Teremos nossa vez / Não é pedir
demais / Quero justiça.

B) O movimento ludista buscava, através da mobilização
pacífica dos operários, obter concessões do empresariado
inglês, o que pode ser relacionado aos versos Quero
trabalhar em paz / Não é muito o que lhe peço / Eu quero
um trabalho honesto / Em vez de escravidão.

C) Os primeiros operários das fábricas inglesas eram oriundos
da mão de obra africana escravizada, deslocada das
colônias para a Inglaterra, o que pode ser relacionado aos
versos Deve haver algum lugar / Onde o mais forte / Não
consegue escravizar / Quem não tem chance.
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D) O forte desemprego provocado pelo processo de
mecanização da produção produziu uma classe operária
europeia alienada e acomodada, no século XIX, o que pode
ser relacionado aos versos De onde vem a indiferença /
Temperada a ferro e fogo? / Quem guarda os portões / Da
fábrica?

E) A utilização do carvão mineral para a produção de energia
a vapor, a partir da Primeira Revolução Industrial, foi o
grande responsável pela destruição das florestas europeias,
o que pode ser relacionado aos versos O céu já foi
azul / Mas agora é cinza / O que era verde aqui / Já não
existe mais.

66QUESTÃO

Todas as ideias produzidas pelos iluministas
traduziam o pensamento político da época,
influenciando tanto os movimentos de
independência na América, quanto as
Revoluções Inglesa e Francesa. Ao mesmo
tempo, o ideal de sociedade, daí surgido, já
apontava desigualdades no campo social. A
situação trouxe inúmeros prejuízos para a
cidadania, restringindo a sua prática, assim
como observou J.M. Barbalet: “[...] a concessão
de cidadania para além das linhas divisórias das
classes desiguais parece significar que a
possibilidade prática de exercer os direitos ou
as capacidades legais que constituem o status
do cidadão não está ao alcance de todos que
os possuem.” (BARBALET, J.M. 1989, p.13).

A ideia de desigualdade no campo social, estabelecida pelos
pensadores iluministas, pode ser corretamente identificada

A) no estabelecimento da crítica ao Estado absolutista e à
sociedade de privilégios, associada à defesa do voto
censitário, que excluía a participação política dos estratos
mais baixos da sociedade.

B) no processo de independência do Haiti, que, liderado pela
elite colonial, manteve a estrutura socioeconômica da
época e os privilégios de uma camada agroexportadora,
latifundiária e escravista.

C) na manutenção dos privilégios e do poder da realeza e do
clero católico, após a Revolução Gloriosa, em decorrência
do seu caráter conciliatório entre uma burguesia
“anobrezada” e uma nobreza “aburguesada”, na Inglaterra.

D) na exclusão da participação popular no processo
revolucionário francês, devido à percepção do caráter
burguês da Revolução Francesa e da aliança entre nobres
e burgueses diante das pretensões políticas populares.

E) na consolidação dos ideais estabelecidos pelo princípio da
restauração e da legitimidade propostos pelo Congresso de
Viena, que conteve os ideais das ondas liberais de 1820,
1830 e 1848, conservando a sociedade estamental.

67QUESTÃO

A Constituição dos Estados Unidos da
América

Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar
uma União mais perfeita, estabelecer a justiça,
assegurar a tranquilidade interna, prover a
defesa comum, promover o bem-estar geral e

garantir para nós e para os nossos descendentes
os benefícios da Liberdade, promulgamos e
estabelecemos esta Constituição para os
Estados Unidos da América.

ARTIGO I

Seção 1
Todos os poderes legislativos conferidos por esta
Constituição serão confiados a um Congresso
dos Estados Unidos, composto de um Senado
e de uma Câmara de Representantes.
(CONSTITUIÇÃO... 2018).

A análise do preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos da
América e os conhecimentos sobre o ordenamento político das
sociedades ocidentais permitem afirmar:

A) O estabelecimento do sufrágio universal e a abolição da
escravidão possibilitaram garantir os benefícios da
liberdade à população estadunidense, logo após a
independência política, no século XVIII.

B) O governo imperial brasileiro copiou o modelo político dos
Estados Unidos ao estabelecer a perfeita harmonia e
equilíbrio entre os poderes constituintes do Estado
brasileiro.

C) A independência das colônias espanholas concretizou os
ideais estabelecidos pela Constituição dos Estados Unidos,
ao possibilitar a união e a unidade política entre os povos
latino-americanos.

D) O modelo político estabelecido pela Constituição dos
Estados Unidos da América se inspirou na teoria da divisão
dos três poderes formulada pelo filósofo iluminista
Montesquieu.

E) A Constituição dos Estados Unidos e as das ex-colônias
ibero-americanas estabeleceram igualdade de direitos civis
e sociais para sua população, limitando o poder dos chefes
políticos locais.

68QUESTÃO

Os [...] deram a este tema da construção de um
moderno estado de modelo ocidental uma
interpretação material e física, e não espiritual,
e assim, não obstante a rápida ocidentalização
externa e formal da ciência, da tecnologia, da
educação, da economia, as forças armadas e
as formas políticas, as mudanças espirituais
ficaram muito para trás.
[O povo] desejava [...] ardentemente preservar
sua cultura, o seu modo de vida, a relação
específica entre superior e inferior, a estrutura
familiar e simultaneamente construir uma nação
moderna dotada de um poderio só comparável
com o dos países ocidentais. Este desejo
perseverou, atravessando várias lutas, e persiste
hoje, em que [...] se tornou um gigante
econômico. (MORISHIMA, 1989, p. 81-82).

O fragmento de texto se refere às transformações
socioeconômicas que se processaram

A) no Japão, durante a Revolução Meiji, que possibilitaram o
avanço imperialista japonês e provocaram um choque de
interesses, em áreas do oceano Pacífico, com os Estados
Unidos.
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B) na Rússia, através da Nova Política Econômica, que contribuiu para a recuperação econômica do país, através da restauração
do capitalismo e do abandono dos ideais socialistas.

C) na China, com o estabelecimento da Revolução Cultural, que viabilizou o desenvolvimento econômico e a rápida
industrialização, através da abertura econômica e política do país.

D)  na África do Sul, a partir da extinção do regime do apartheid, que nacionalizou as empresas estrangeiras e expropriou
as propriedades da minoria branca.

E) na Nicarágua, com o desenrolar da Revolução Sandinista, que modernizou a economia nicaraguense, atraindo
investimentos e capitais  estrangeiros.

69QUESTÃO

A charge, que representa uma conversa entre dirigentes políticos da Alemanha e da União Soviética do século XX, faz referência

A) ao Tratado de Versalhes, que, através da intervenção russa, buscou amenizar as imposições estabelecidas sobre a Alemanha,
após a Primeira Guerra Mundial, buscando estabelecer uma aliança anticapitalista entre o nacional-socialismo alemão e o
socialismo soviético.

B) à Conferência de Berlim, que estabeleceu critérios de divisão e de ocupação do território africano entre as potências europeias,
buscando impedir o estabelecimento de áreas de influência dos Estados Unidos na região.

C) ao Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, através do qual a Alemanha buscava neutralizar a União Soviética, evitando uma
luta em duas frentes ao mesmo tempo, enquanto os soviéticos visavam “ganhar tempo” para se prepararem militarmente
para o inevitável conflito com a Alemanha nazista.

D) ao Bloqueio de Berlim, que teve a finalidade de isolar a área oriental de Berlim da Alemanha ocidental, objetivando incorporar
essa parte da cidade à Alemanha comunista, enfraquecendo a influência franco-inglesa na Europa Oriental.

E) à criação do Corredor Polonês,que dividiu as áreas de influência do nazismo alemão e do socialismo soviético, direcionando
a conquista do “espaço vital” alemão para o Ocidente, acirrando o conflito anglo-germânico.

70QUESTÃO

A partir de uma análise comparativa entre as crises do sistema capitalista dos anos de 1929 e 2008, é correto afirmar:

A) Ambas foram provocadas pelo excesso de controle do Estado na economia, inibindo a livre concorrência e o crescimento
da produtividade industrial.

B) As duas crises foram superadas com o crescimento do planejamento econômico e com a adoção de medidas de proteção
à classe trabalhadora.

C) Os efeitos das duas crises ficaram circunscritos às economias centrais de caráter capitalista e industrial, não atingindo a
economia dos países agrários de economia periférica.

D) A Crise de 1929 foi provocada pelo excesso de produção e pela retração do consumo, enquanto a crise de 2008 resultou
da expansão do crédito, que financiou uma bolha imobiliária nos Estados Unidos.

E) A Crise de 1929 provocou a falência do setor produtivo e a conservação dos empregos, e a de 2008 provocou a conservação
do setor produtivo e o desemprego em massa.

*  *  *
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Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Química
Questões de 71 a 80

Processo Seletivo 2018

71QUESTÃO

Uma manifestação comum para comemorar a virada de ano
inclui um espetáculo envolvendo a queima de fogos de artifícios
coloridos, que são produzidos misturando pólvora com
compostos de certos elementos químicos. Para obter a cor
vermelho-carmim, por exemplo, é inserido o carbonato de
estrôncio, SrCO3, para o azul esverdeado, utilizam o cloreto de
cobre, CuCl2, e, para verde, empregam o cloreto de bário, BaCl2.

Considerando-se essas informações e com base nos
conhecimentos de Química, analise as afirmativas e marque
com V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) O íon Sr2+ possui 38 prótons e 36 elétrons.
(  ) O íon Ba2+ é isoeletrônico com átomo de xenônio.
(  ) A abordagem do texto refere-se ao modelo de Thomson,

alguns átomos podem tornar-se eletrizados por fricção ou
transferência de elétrons, apesar de a matéria ser
eletricamente neutra.

(  ) Baseando-se na Teoria atômica de Bohr, ao receber energia
suficiente, o elétron do cátion salta para um nível mais
externo de energia e, ao retornar ao nível original, emite
energia na forma de luz.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) F V V F D)  V F F V
B) F F V V E)  V V F V
C) V F V F

72QUESTÃO

Analisando-se a tabela, que apresenta algumas propriedades
dos compostos inorgânicos e orgânicos, é correto afirmar:

A) A substância I é metano e a substância II, propano.

B) A substância I é propano e a substância II, cloreto de sódio.

C) A substância I é carbonato de cálcio e a substância II, cloreto
de sódio.

D) A substância I tem ponto de fusão baixo, por ser um
composto inorgânico, e a substância II apresenta ponto de

fusão alto, por ser composto orgânico.

E) A substância I tem forte atração elétrica, que mantém
coesos cátions e ânions da molécula, e a substância II tem
baixa atração elétrica, formando uma molécula orgânica.

73QUESTÃO

I. CO2(g) + H2O(v)   H2CO3(aq)

II. H2CO3(aq) + H2O(l)  H3O
+(aq) + (aq)

III. S(s) + O2(g) → SO2(g)

IV. SO2(g)+ ½O2(g) → SO3(g)

V. SO2 (g)+ H2O(v) → H2SO3(aq)

VI. SO3(g)+ H2O(v) → H2SO4(aq)

Animais e plantas liberam gás carbônico, que, nas camadas
elevadas da atmosfera, reage com vapor d’água, produzindo
ácido carbônico, de acordo com a reação química I. A acidez
natural da chuva é baixa, não prejudicando os seres vivos. Por
se tratar de um ácido em meio aquoso, se dá em duas etapas,
conforme a equação química II. O outro tipo de chuva ácida
ocorre, normalmente, em grandes centros urbanos e industriais,
sendo produzida principalmente a partir de óxidos de
enxofre, SO2 e SO3, liberado na queima de combustíveis fósseis
como gasolina, óleo diesel e outros que possuem enxofre como
impureza. Gases óxidos reagem com água da chuva, dando
origem à chuva ácida, que causa sérios problemas ambientais.
As reações químicas III, IV, V e VI representam esses processos.

Considerando-se essas informações associadas aos
conhecimentos de Química, é correto afirmar:

A) Os compostos químicos SO2(g), SO3 (g) e CO2(g) são
óxidos ácidos e são compostos iônicos.

B) O ácido sulfúrico, H2SO4(aq) sofre ionização, liberando
como ânion dois hidrogênios ionizáveis.

C) O ácido sulfúrico (H2SO4)  é um ácido de Arrhenius e a sua
presença não é prejudicial ao solo e aos seres vivos.

D) O CO2(g) é um óxido ácido e  é uma base de
Brönsted-Lowry, segundo as reações químicas I e II.

E) As reações químicas III, IV, V e VI são classificadas como
de decomposição.

74QUESTÃO

O quadro mostra os valores de afinidade eletrônica e potencial
de ionização dos elementos do 2o período da Tabela Periódica.

Com base nessas informações e com base nos conhecimentos
quanto à Tabela Periódica, analise as afirmativas e marque com
V as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) Átomo de oxigênio possui maior afinidade eletrônica que
o boro porque possui menor raio atômico.
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(  ) Neônio tem maior dificuldade de formar cátions do que o
lítio, devido ao seu maior potencial de ionização.

(  ) Átomo de neônio recebe elétrons mais facilmente que o do
nitrogênio, uma vez que a afinidade eletrônica é maior.

(  ) A remoção do elétron de um átomo de berílio requer mais
energia que a de lítio, pois possui maior potencial de
ionização.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) V V F V
B) V F V F
C) V F F V
D) F V V F
E) F V F V

75QUESTÃO

N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)

A produção de amônia, NH3, numa indústria moderna de
fertilizantes é a base para elaboração de todos os outros
fertilizantes nitrogenados. A amônia é obtida pela reação entre
o gás nitrogênio, N2, da atmosfera e o gás hidrogênio, H2, que
pode vir de diversas fontes renováveis ou não. A reação ocorre
em pressão elevada com auxilio de catalisadores.

Considerando-se R = 0,082atm.L−1.K−1, 1,0atm = 760,0mmHg
e as informações com relação à reação de produção da amônia
e a equação química, analise as afirmativas e marque com V
as verdadeiras e com F, as falsas.

(  ) Se aumentar a pressão, ocorrerá um deslocamento de
equilíbrio no sentido dos reagentes.

(  ) A quantidade de matéria de gás hidrogênio obtida a partir
de 227°C, 820,0L, 50,0atm é de 1000,0mol.

(  ) A massa de amônia obtida a partir de 820,0L,
38000,0mmHg e 227°C é, aproximadamente, de 11,3kg.

(  ) Aumentando a concentração de nitrogênio, ocorrerá um
deslocamento de equilíbrio no sentido de produção da
amônia.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) V V F F
B) V F V F
C) F V F V
D) F F V V
E) F V V F

76QUESTÃO

Do ponto de vista ambiental, a produção cada vez maior de
novos equipamentos eletrônicos apresenta dois grandes riscos:
O elevado consumo de recursos naturais empregados na
fabricação e a destinação final inadequada. Se descartados sem
tratamento específico, os metais encontrados nas pilhas e nas

baterias podem trazer danos ao meio ambiente e à saúde
humana. A reciclagem no Brasil, ainda não é satisfatória. Além
disso, o processo de reciclagem é bastante complexo,
envolvendo diversas reações e técnicas de separação de
misturas.

As semirreações destacadas são de alguns constituintes de
pilhas a 25°C e 1,0atm.

Em relação à análise dessas semirreações e os conhecimentos
associados à Eletroquímica, é correto afirmar:

A) A diferença de potencial da pilha zinco-cobre é de 1,097
volts.

B) O cromo metálico se oxida mais facilmente que o lítio
metálico.

C) Na pilha de lítio-Iodo, o lítio ganha elétrons e o iodo perde
elétrons.

D) A oxidação ocorre no cátodo que é o polo negativo e a
redução ocorre no ânodo que é o polo positivo de uma
pilha.

E) Representação química de uma pilha formada pela
interligação entre eletrodos de zinco e de cobre
será Cu/Cu2+//Zn2+/Zn.

77QUESTÃO

A gasolina é um derivado de petróleo constituído por
hidrocarbonetos aromáticos olefínicos, naftênicos, parafínicos e
outros. Mesmo que se abasteça o carro com gasolina, também
há um percentual de etanol. Com cálculos simples, é possível
determinar se a gasolina está adulterada ou não, ou seja, se
atende à normatização da Agência Nacional de Petróleo, ANP,
que estabelece o teor de álcool em volume por volume (v/v) que
pode ser adicionado à gasolina. Atualmente, esse teor que pode
ser adcionado à gasolina comum é de 27%.

Em uma proveta com tampa e com capacidade de 100,0mL
coloca-se 50,0mL de gasolina e 50,0mL de água. Tampa-se e
agita-se a proveta. Depois deixa-se em repouso e verifica-se se
o volume da gasolina diminuiu e da água aumentou. Considere
que, no teste, o volume da gasolina ficou em 30,0mL na proveta.

De acordo com essas informações e com base nos
conhecimentos de Química, analise as afirmativas e marque
com V as verdadeiras, e com F, as falsas.

(  ) O teor de álcool na gasolina é de 60%, por isso, o
combustível está adulterado.

(  ) O processo de separação de misturas ocorrido no teste,

Química |
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onde o álcool contido na gasolina se juntou à água, é
chamado de decantação.

(  ) A água irá solubilizar o etanol que estava misturado na
gasolina porque a molécula do etanol possui uma parte
polar e outra apolar.

(  ) A parte polar do etanol caracterizada pela presença do
grupo OH, é atraída pelas moléculas de água, que também
são polares, realizando ligações de hidrogênio, que são
bem mais fortes que a ligação do tipo dipolo-induzido.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

A) V F F V
B) V V F F
C) F F V V
D) F V V F
E) F V F V

78QUESTÃO

O diagrama representa a variação de energia ocorrida na
combustão de uma determinada substância utilizando em
seguida um determinado catalisador.

Analisando o diagrama e considerando a reação direta com ou
sem catalisador e por meio dos conhecimentos químicos, é
correto afirmar:

A) O reagente e o catalisador formam um composto
intermediário. Essa etapa diminui a rapidez do processo
somente na reação exotérmica.

B) Ambos os caminhos da reação com ou sem catalisador
apresentam igual valor de variação de entalpia ΔH e
energia de ativação.

C) O catalisador aumenta a energia de ativação e o complexo
ativado.

D) A reação ocorre com absorção de calor pois ΔH < 0.
E) A lei da velocidade da reação escrita é V = K [A] [B].

79QUESTÃO

A creolina é utilizada na fabricação de resinas sintéticas,
principalmente esmalte isolante para fios de cobre. É composta
por cresóis, também denominados de hidroximetilbenzeno, que
apresentam fórmula molecular C7H8O.

Considerando-se as informações mencionadas no texto e
associando-se aos conhecimentos de Química Orgânica, a

alternativa correta que apresenta o tipo de isomeria e número
possível de isômeros é a

A) Posição e 2.

B) Posição e 3.

C) Funções e 4.

D) Tautômeros e 2.

E) Tautômeros e 3.

80QUESTÃO

A dengue, doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti,
ocorre em áreas tropicais e subtropicais. Em pacientes com
suspeita de dengue, não é recomendada à utilização de
medicamentos, como antitérmicos e analgésicos a base de ácido
acetilsalicílico, por causar aumento do risco de hemorragia. Um
medicamento substituto é o paracetamol, composto
polifuncional, conforme fórmula estrutural.

Analisando-se a estrutura química do paracetamol e com base
nos conhecimentos químicos, é correto afirmar:

A) Apresenta carbono terciário e possui cadeia mista.
B) Tem massa molar aproximadamente de 211,2g/mol.
C) Possui grupos funcionais nas classes dos álcoois e das

aminas.
D) Apresenta grupos funcionais da classe dos fenóis e das

amidas.
E) É classificada como alicíclica devido à presença do anel

aromático.

*  *  *  *  *  *

Química |
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