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PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo, atribuído à escritora Cora 

Coralina, e responda às questões de 1 a 6. 
 

“Eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E 

digo pra você, não pense. Nunca diga estou 

envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo. Eu não 

digo que estou velha, e não digo que estou ouvindo 

pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que 

preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os 

fatos e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O 

melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir 

sempre e não dormir de dia. Também não diga pra você 

que está ficando esquecida, porque assim você fica mais. 

Nunca digo que estou doente, digo sempre: estou ótima. 

Eu não digo nunca que estou cansada. Nada de palavra 

negativa. Quanto mais você diz estar ficando cansada e 

esquecida, mais esquecida fica. Você vai se 

convencendo daquilo e convence os outros. Então 

silêncio! Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do 

século passado, e que trago comigo todas as idades, mas 

não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso 

dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha 

dessa abençoada terra de Goiás. Convoco os velhos 

como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus 

direitos. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu 

não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser 

autêntica e procuro superar todos os dias minha própria 

personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é 

velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que levanta 

os fracos e determina os fortes. O importante é semear, 

produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. 

Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e 

justiça. Digo o que penso, com esperança. Penso no que 

faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me 

esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também 

se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a 

mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou 

lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida, que o 

mais importante é o decidir.” 

 

1. No texto acima, prevalece a seguinte função de 

linguagem: 

a) metalinguística   b) referencial  

c) emotiva    d) poética  

e) fática  

 

2. Embora o texto predominantemente cumpra uma 

determinada função, qual é a outra função que nele se 

destaca, presente no seguinte trecho “Também não diga 

pra você que está ficando esquecida, porque assim você 

fica mais”?  

a) metalinguística  b) referencial  

c) emotiva    d) poética 

e) conativa  

 

3. Na frase “O mais importante é o decidir”, que conclui 

o texto acima, as palavras “importante” e “decidir”, 

respectivamente um adjetivo e um verbo, atuam como 

substantivos por um processo de:  

a) derivação regressiva 

b) derivação imprópria 

c) derivação parassintética 

d) derivação sufixal 

e) derivação prefixal 

 

4. No período “Também não diga pra você que está 

ficando esquecida, porque assim você fica mais”, a 

oração sublinhada é: 

a) coordenada sindética conclusiva 

b) coordenada sindética explicativa 

c) coordenada assindética 

d) coordenada sindética aditiva 

e) coordenada sindética adversativa 

 

5. As orações subordinadas destacadas em “Tenho 

consciência (I) de ser autêntica e procuro (II) superar 

todos os dias minha própria personalidade, 

despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, 

pois lutar é a palavra vibrante (III) que levanta os fracos 

e determina os fortes”, classificam-se, respectivamente 

como: 

a) substantiva completiva nominal, substantiva objetiva 

direta e adjetiva restritiva. 

b) substantiva objetiva direta, substantiva objetiva direta 

e adjetiva explicativa. 

c) substantiva objetiva direta, substantiva objetiva direta 

e adjetiva restritiva. 

d) substantiva completiva nominal, substantiva 

completiva nominal e adjetiva restritiva. 

e) substantiva completiva nominal, substantiva objetiva 

direta e adjetiva explicativa. 

 

6. Em qual das alternativas abaixo, o “que” funciona 

como pronome relativo? 
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a) “Eu não digo que estou velha.” 

b) “Também não diga pra você que está ficando 

esquecida.” 

c) “Sei que tenho muitos anos.” 

d) “... lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e 

determina os fortes.” 

e) “porque descobri, no caminho incerto da vida, que o 

mais importante é o decidir.” 

 

7.  

 

Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas 

sociais. O Cartaz tem como finalidade. 

a) Mostrar aos homens agressores as consequências 

jurídicas dos seus atos. 

b) Incentivar a população a denunciar a violência 

doméstica. 

c) Instruir as mulheres sobre como enfrentar, no ambiente 

doméstico, os casos de agressão. 

d) Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer os 

diferentes atos de violência doméstica. 

e) Exigir das autoridades ações preventivas contra a 

violência doméstica.  

 

8. Examine o cartum abaixo, no qual turistas passeiam 

por Paris: 

 

 
 

O efeito de humor presente no cartum decorre, 

principalmente, da  

a) semelhança entre a língua falada pelos turistas e a 

língua francesa. 

b) dificuldade de comunicação causada pelo uso do 

aparelho eletrônico.  

c) falta de habilidade da personagem em operar o 

localizador geográfico.  

d) diferença entre localizar-se geograficamente e 

dominar o idioma local.  

e) incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as 

personagens se encontram 

 

9.        PROPAGANDA 
 

O exame dos textos e mensagens de Propaganda revela 

que eles apresentam posições parciais, que refletem 

apenas o pensamento de uma minoria, como se 

exprimissem, em vez disso, as ideias de toda uma 

população; trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou 

leitor de que, em termos de opinião, está fora do 

caminho certo, e de induzi-lo a aderir às ideias que lhes 

são apresentadas, por uma estratégia bem conhecida da 

psicologia social: a indução do indivíduo ao 

conformismo por pressões de grupo. 
(BOBBIP, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de 

política. Brasília: UnB, 1998, adaptado) 
 

De acordo com o texto acima, a linguagem e os 

argumentos utilizados na produção da propaganda 

favorecem  

a) a reflexão da sociedade sobre a real necessidade dos 

produtos anunciados. 

b) a reprodução do pensamento e das preferências da 

maioria da população. 

c) a imposição de ideias e posições de grupos específicos  

d) a decisão consciente do consumidor a respeito de sua 

compra. 

e) a percepção dos interesses dos produtores por parte dos 

consumidores. 

 

10.         Vivendo e... 

Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Duvido que se 

hoje pegasse uma bola de gude conseguisse equilibrá-la 

na dobra do dedo indicador sobre a unha do polegar, 

quanto mais jogá-la com a precisão que tinha quando era 

garoto. (...) 

Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com 

os polegares para dentro, e assoprando pelo buraquinho, 

tirava-se um silvo bonito que inclusive variava de tom 

conforme o posicionamento das mãos. Hoje não sei mais 

que jeito é esse. Eu sabia a fórmula de fazer cola caseira. 

Algo envolvendo farinha e água e muita confusão na 

cozinha, de onde éramos expulsos sob ameaças. 

Hoje não sei mais. A gente começava a contar depois de 

ver um relâmpago e o número a que chegasse quando 

ouvia a trovoada, multiplicado por outro número, dava a 
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distância exata do relâmpago. Não me lembro mais dos 

números. 

Lembro o orgulho com que consegui, pela primeira vez, 

cuspir corretamente pelo espaço adequado entre os 

dentes de cima e a ponta da língua de modo que o cuspe 

ganhasse distância e pudesse ser mirado. Com prática, 

conseguia-se controlar a trajetória elíptica da cusparada 

com uma mínima margem de erro. Era puro instinto. 

Hoje o mesmo feito requereria complicados cálculos de 

balística, e eu provavelmente só acertaria a frente da 

minha camisa. Outra habilidade perdida. 

Na verdade, deve-se revisar aquela antiga frase. É 

vivendo e ........... . Não falo daquelas coisas que 

deixamos de fazer porque não temos mais as condições 

físicas e a coragem de antigamente, como subir em 

bonde andando – mesmo porque não há mais bondes 

andando. Falo da sabedoria desperdçada, das artes que 

nos abandonaram. Algumas até úteis. Quem nunca 

desejou ainda ter o cuspe certeiro de garoto para acertar 

em algum alvo conteporâneo, bem no olho, depois sair 

correndo? Eu já. 

(Luís Fernando Verissimo. Comédias para se ler na escola.) 

A palavra omitida no título, substituída por reticências, é 

empregada no último parágrafo, na posição marcada 

com pontilhado. Tendo em vista o conteúdo do texto, 

conclui-se a palavra faltante é: 

a) desanimando   b) crescendo 

c) inventando   d) brincando  

e) desaprendendo  

 

11. 

 
 

Qual é o pressuposto sobre a mídia televisiva veiculado 

na tira acima? 

a) Ela apresenta programas que nos fazem refletir 

apenas sobre a violência. 

b) Ela apresenta programas que buscam entreter pelo 

sensacionalismo e não contribuem para a formação 

cultural das pessoas.  

c) Ela é diferente da mídia impressa, que não promove o 

sensacionalismo. 

d) Ela não tem recursos para promover uma reflexão 

sobre o tema da violência cotidiana. 

e) Ela é diferente das redes sociais presentes na internet, 

nas quais se encontram oportunidades culturais.  

 

12.   

 
 

Os amigos são um dos principais indicadores de bem-

estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que 

em outras áreas, a internet também inovou as maneiras 

de vivenciar a amizade. No infográfico acima, são 

apresentados dois tipos de amizade virtual: a simétrica e 

a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Enquanto 

a primeira se baseia na relação de reciprocidade, a 

segunda 

a) reduz o número de amigos virtuais, ao limitar o 

acesso à rede. 

b) parte do anonimato obrigatório para se difundir. 

c) permite a construção de laços mais profundos de 

amizade. 

d) facilita a interação entre pessoas em virtude de 

interesses comuns. 

e) tem a responsabilidade de promover a proximidade 

física. 

 

13. Leia o Editorial, um artigo de opinião, abaixo e 

responda a questão: 
 

Trabalho infantil 
Publicado em: 16/06/2017 07:54 

 

A sociedade brasileira tem de encarar, sem subterfúgios, 

o grave problema representado pelos 2,7 milhões de 
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crianças e jovens, entre 5 e 17 anos, inseridos no 

mercado de trabalho de forma irregular. No Dia Mundial 

do Combate ao Trabalho Infantil, o país nada teve a 

festejar, notadamente quando se constata que a 

mentalidade da população sobre a questão não evoluiu. 

A realidade é que a exploração do trabalho infantil se 

tornou sério problema social que pode ser facilmente 

comprovado nas ruas: vendedores ambulantes, 

guardadores de carros, malabaristas em sinais 

luminosos. 

Parcela significativa dos brasileiros acha vantajoso 

começar a exercer atividade produtiva o quanto antes. É 

melhor, dizem eles, trabalhar do que ir para o crime. 

Postura equivocada. De acordo com especialistas, não há 

relação direta entre as duas ações. Se isso fosse verdade, 

85% dos presos do Carandiru não teriam começado a 

trabalhar na infância, como mostra tese do 

desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do 

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Paraná. 

Ao contrário da crença de parte da sociedade, o trabalho 

de menores contribui para que número expressivo de 

jovens deixe a escola ou relaxe nos estudos, o que 

também contribui para a entrada na criminalidade. A 

baixa escolaridade constitui traço comum entre a maioria 

dos presos no Brasil. [...]  
Editorial: Trabalho infantil. Diário de Pernambuco, 16 de junho de 

2017. Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2017/06/

16/interna_politica,708993/editorial-trabalho-infantil.shtml 
 

Um argumento contrário à tese defendida no fragmento 

mostra-se em: 

a) “É melhor, dizem eles, trabalhar do que ir para o 

crime.”. 

b) “Se isso fosse verdade, 85% dos presos do Carandiru 

não teriam começado a trabalhar na infância [...]”. 

c) “Parcela significativa dos brasileiros acha vantajoso 

começar a exercer atividade produtiva o quanto antes.”. 

d) “[...] o trabalho de menores contribui para que 

número expressivo de jovens deixe a escola ou relaxe 

nos estudos [...]”. 

e) “[...] a exploração do trabalho infantil se tornou sério 

problema social que pode ser facilmente comprovado 

nas ruas: vendedores ambulantes [...]”. 

 

14. Leia abaixo um trecho da letra da música Meu Caro 

Amigo de Chico Buarque: 
 

Meu caro amigo, me perdoe, por favor 

Se eu não lhe faço uma visita 

Mas como agora apareceu um portador 

Mando notícias nessa fita 
 

Aqui na terra tão jogando futebol 

Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll 

Uns dias chove, noutros dias bate o sol 

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta 

Muita mutreta pra levar a situação 

Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 

E a gente vai tomando que também sem a cachaça 

Ninguém segura esse rojão 
 

Meu caro amigo, eu não pretendo provocar 

Nem atiçar suas saudades 

Mas acontece que não posso me furtar 

A lhe contar as novidades 

[...] 
 

Apesar de ser a letra de uma música, o texto acima se 

assemelha a carta por trazer características em comum a 

este gênero textual. Essas características são:  

a) linguagem formal e conteúdo crítico sobre o tema; 

b) linguagem informal, mas não estabelece intimidade 

com o destinatário; 

c) não estabelece comunicação, apenas relata sobre um 

evento; 

d) presença de vocativo e construção da imagem dos 

interlocutores (remetente e destinatário); 

e) presença de crítica a algum acontecimento e tom 

impessoal.  

 

15. Leia o texto que faz parte do site do Museu Nacional 

do Rio de Janeiro: 
 

O MUSEU 
 

O Museu Nacional é uma instituição autônoma, 

integrante do Fórum de Ciência e Cultura da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculada ao 

Ministério da Educação que completou 200 anos em 

2018. 

Criado por D. João VI, em 06 de junho de 1818 e 

inicialmente, sediado no Campo de Sant'Ana, serviu para 

atender aos interesses de promoção do progresso cultural 

e econômico do país. 

Como museu universitário, tem perfil acadêmico e 

científico. Suas exposições resultam da história da 

instituição e da excelência de suas atividades de 

pesquisa e ensino, cumprindo a finalidade precípua de 

produção e disseminação do conhecimento nas áreas de 

ciências naturais e antropológicas. 

De seu acervo destacam-se, em exposição, a coleção 

egípcia, considerada a maior da América Latina e que 

começou a ser adquirida pelo Imperador Dom Pedro I. 

Da Imperatriz Teresa Cristina, podemos contemplar a 

coleção de arte e artefatos greco-romanos, peças 

recuperadas, principalmente, nas escavações realizadas 

em Herculano e Pompéia. As coleções de Paleontologia 

incluem o Maxakalissaurus topai, dinossauro 

proveniente de Minas Gerais. O mais antigo fóssil 

humano já encontrado no país, batizada de “Luzia”, 

pode ser apreciado na coleção de Antropologia 

Biológica. Nas coleções de Etnologia temos expostos 

objetos que mostram a riqueza da cultura indígena, 

cultura afro-brasileira e culturas do pacífico. E na 

Zoologia destaca-se a coleção Conchas, Corais, 

Borboletas, que compreende mostras dos Departamentos 

de Invertebrados e Entomologia.  
Disponível em: 

http://www.museunacional.ufrj.br/dir/omuseu/omuseu.html 
 

Esse é o texto informativo que se encontra no site da 

instituição sobre o acervo do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, destruído pelo incêndio em 02 de setembro de 
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2018. Sobre esse gênero textual, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) através do texto, o leitor é capaz de conhecer os 

aspectos mais relevantes sobre o assunto; 

b) o texto passa informações para seu receptor de modo 

objetivo, sendo desaconselhável o uso de metáforas e 

outras figuras de linguagem; 

c) a parte do desenvolvimento do texto apresenta 

críticas e ponto de vista do autor, mesmo que de forma 

leve; 

d) a introdução compreende a parte em que há a 

exposição de informações essenciais para que o emissor 

anuncie a questão a ser explorada posteriormente; 

e) a finalidade é comunicar os pontos principais de um 

assunto, sem prover um maior aprofundamento. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

16. Numa fruteira existem pêssegos, laranjas e 14 

bananas. Se 2/5 das frutas são pêssegos e 1/4 são 

laranjas, qual a soma da quantidade de pêssegos e 

laranjas? 
 

a) 22   b) 23   c) 24 

d) 25   e) 26 

 

17. Numa cidade de 50 000 habitantes, 42 000 têm 

menos de 40 anos de idade. Qual a porcentagem dos que 

têm 40 anos ou mais? 
 

a) 8%   b) 15%   c) 16% 

d) 20%   e) 24% 

 

18. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região 

coberta pela caatinga, em quase 800 mil km² de área. 

Quando não chove, o homem do sertão e sua família 

precisam caminhar quilômetros em busca da água dos 

açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que 

mais interferem na vida do sertanejo. 
Disponível em: http://www.wwf.org.br. Acesso: 23 abr. 2010. 

 

Segundo este levantamento, a densidade demográfica da 

região coberta pela caatinga, em habitantes por km², é de 
 

a) 250   b) 25    c) 2,5  

d) 0,25    e) 0,025 

 

 

19. O valor da expressão é: 
 

a) 3   b) 4   c)  

d)    e) 9 

 

20. Uma torneira gotejando diariamente é responsável 

por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que 

indica o desperdício de uma torneira.  

 
Se y representa o desperdício de água, em litros, e x 

representa o tempo, em dias, a relação entre x e y é: 

a) y = 2x   b) y = x 

c) y = 60x   d) y = 60x + 1  

e) y = 80x + 50  

 

21. O amável Luisinho costuma fazer trilhas de bicicleta 

uma vez por semana. Na última, ele percorreu um trecho 

com uma velocidade média de 12 km/h. Sabendo que ele 

gastou 35 minutos para completar esse trecho, quantos 

metros ele percorreu? 

a) 700 m   b) 1800 m 

c) 4200 m   d) 7000 m 

e) 9600 m 

 

22. A figura abaixo mostra a vista lateral do telhado de 

uma casa. Uma caixa d'água cúbica, de volume máximo, 

deve ser colocada entre esse telhado e a laje de uma 

casa. Nessas condições, podemos afirmar que a medida 

das arestas dessa caixa é igual a: 

 
 

a) 0,75 m  b) 0,90 m         c) 1,20 m 

d) 1,25 m  e) 1,30 m 

 

23. 23. Seu Antônio está no ponto S observando um 

prédio de altura h segundo um ângulo de 30o, então ele 

caminha 100 metros até o ponto R quando passa a 

observar o prédio sob um ângulo de 60o. Qual a altura 

aproximada deste prédio? Considere que . 

 
 

a) 50 m   b) 85 m       c) 170 m 

d) 340 m  e) 1.234 m 



Concurso de bolsas – Alunos que ingressarão no 1º EM – 27/10/2018 

 

24. Na figura abaixo, temos três lotes de terrenos com 

frente para a rua Machado de Assis e para rua Cartola. 

As divisas entre esses terrenos são perpendiculares à rua 

Machado de Assis. As frentes dos lotes A, B e C para a 

rua Machado de Assis medem, respectivamente, 15 m, 

20m e 25m. A frente do lote B para a rua Cartola mede 

28m. 

 
Sabendo disso, podemos afirmar que o valor de  é: 

a) 56 m   b) 35 m   c) 28 m 

d) 21 m   e) 19 m 

 

25. Mateus desenhou um triângulo com vértices nos 

pontos ,  e . Sabendo 

disso, podemos classificar esse triângulo ABC como: 

a) obtusângulo   b) equilátero 

c) isósceles   d) escaleno 

e) acutângulo 

 

26. Os brasileiros, no entanto, consomem em média 

cerca de 10 gramas, o dobro do recomendado, sem 

contar o sal dos alimentos ingeridos fora de casa. 

Lembre que 1 grama de sal é a quantidade existente em 

cada um daqueles pacotinhos de salgadinhos servidos 

nos bares e restaurantes.  
 

O valor de x que corresponde à solução da equação a 

seguir representa a quantidade de pacotinhos de 

salgadinhos consumidos por uma pessoa em um dia num 

certo bar.  

2(x – 4) =  

É correto afirmar que a quantidade de sal, em gramas, 

consumido por essa pessoa ao comer esses salgadinhos 

foi de: 

a) 8   b) 6   c) 5 

d) 7    e) 9  

 

27. Numa partida de basquetebol, uma equipe entre 

cestas de três e dois pontos fez 50 cestas, totalizando 120 

pontos. O número de cestas de três pontos foi de:  

a) 18   b) 20   c) 22 

d) 24   e) 27 

 

28. O produto entre dois números é igual a , e a soma 

entre eles é igual a 2. Dessa forma, a diferença entre 

esses números é igual a:  

a) 1    b) 0,75   c) 1,75  

d) 1,5   e) 1,8  

29. O lançamento de certo objeto é descrito pela 

equação:  

H = - t2 + 8t 

A altura h do objeto, em metros, está relacionada com o 

tempo t, em segundos, decorrido após o lançamento. 

Então, o instante t, em que o objeto atinge a altura h de 

16 metros, é igual a:  

a) 2   b) 4   c) 6 

d) 8   e)10  

 

30. Uma região retangular possui 512m2 de área. A 

medida do comprimento é o dobro da medida da largura. 

Quais são as dimensões dessa região?  

a) 8m e 16 m   b) 12 m e 24 m 

c) 16m e 32 m   d) 64m e 128m 

e) 128m e 256m  
 

 

HISTÓRIA 
 

31. “Governar é abrir estradas”. “A questão social é caso 

de polícia”. As duas frases faziam parte do discurso de 

Washington Luís, presidente do Brasil no final da 

década de 1920. Sobre o teor político contido nessas 

frases, bem como o período de que se trata, é possível 

afirmar que 

a) o Estado configurava-se, na época, para atender aos 

interesses de uma elite organizada a partir da 

cafeicultura, que monopolizava o poder desde o início 

do século e reprimia violentamente movimentos sociais. 

b) Washington Luís teve seu governo marcado pela 

construção de rodovias, infraestrutura considerada 

fundamental no sudeste para o escoamento de bens de 

consumo industrializados e fortalecimento do comércio 

interno. 

c) os Coronéis atendiam por este título como uma 

referência aos seus títulos militares, usados como forma 

de intimidação, principalmente em período eleitoral. 

d) os movimentos sociais no Brasil, iniciados com as 

greves de trabalhadores urbanos entre as décadas de 

1910 e 1920 obtiveram muito sucesso, dado que a 

aprovação da CLT veio logo em seguida durante o 

primeiro governo de Vargas. 

e) nunca houve episódio de uso de força e violência para 

manutenção do poder do Estado e da elite desde a 

proclamação da República até, pelo menos, 1930, 

quando Vargas tomou o poder sustentado pelos 

militares. 

 

32. “Para o historiador José Murilo de Carvalho, a 

recente corrida da população pela vacina contra a febre 

amarela reflete um grande avanço da sociedade 

brasileira. O mesmo não se pode dizer, porém, do 

governo. ‘A população evoluiu, o governo não.’ Murilo 

de Carvalho, que estudou o conflito no Rio em 1904 

conhecido como ‘Revolta da Vacina’, observa que, nos 

dois momentos, a população demonstrou uma profunda 

desconfiança diante do discurso feito pelas autoridades.” 
(Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/a-revolta-da-

vacina-aqui-e-em-murilo-de-carvalho/) 

https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/a-revolta-da-vacina-aqui-e-em-murilo-de-carvalho/
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/a-revolta-da-vacina-aqui-e-em-murilo-de-carvalho/
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Sobre a “desconfiança” a que José Murilo de Carvalho 

refere-se durante a Revolta da Vacina, podemos dizer 

que 

a) a população carioca prontamente apresentou-se aos 

postos de vacinação na época, desconfiando que as doses 

da vacina pudessem acabar. 

b) o governo detinha monopólio sobre a vacina da 

varíola e elevou os preços das mesmas, elitizando o seu 

acesso e provocando revolta da população. 

c) os cidadãos do rio de janeiro desconfiavam das 

intenções contidas na campanha da vacinação 

obrigatória. 

d) a epidemia de varíola estava praticamente contida, o 

que deixou os cidadãos cariocas desconfiados de uma 

campanha sem que houvesse real necessidade. 

e) a modernização do Rio de Janeiro seguiu os moldes 

das principais cidades europeias, evitando a necessidade 

de campanhas de vacinação e sanitização da cidade. 

 

33.  

 
 

A imagem acima retrata uma fila de desempregados no 

EUA, em frente à uma placa com os dizeres “O melhor 

padrão de vida do mundo” e “Não há jeito melhor que o 

jeito americano”. 
 

Considerando a imagem e seus conhecimentos sobre o 

assunto, é possível afirmar que 

a) a crise enfrentada pelos EUA foi profunda e 

avassaladora, gerando ondas de desemprego e miséria. 

Porém, foi isolada, dado que os efeitos da mesma 

ficaram restritos ao país. 

b) a Primeira Guerra Mundial foi importante para 

consolidar os EUA como líder econômico mundial e 

tirar o país da crise. 

c) a contradição contida na imagem é resultado das 

políticas estatizantes do governo americano, marcado 

pela grande intervenção no mercado. 

d) o modelo econômico americano entrou em colapso 

em uma crise de superprodução que afetou os mercados 

do mundo todo, inclusive o Brasil. 

e) o New Deal foi a adoção de políticas liberais clássicas 

que tiraram os EUA da crise, através de medidas que 

incentivaram a iniciativa privada. 

 

34.  

 
 

A fotografia acima mostra trabalhadores na construção 

de Brasília, projeto encabeçado por Juscelino 

Kubitschek, como parte de seu programa de metas, com 

o slogan “50 anos em 5”. O discurso de JK pode ser 

classificado como 

a) elitista, dado que suas políticas afetaram 

essencialmente a classe média alta. 

b) popular, pois a construção de Brasília e outros 

projetos de JK geraram muitos empregos e renda para o 

país. 

c) populista, uma vez que apesar de concretizadas, 

muitas medidas de JK podem ser consideradas 

demagógicas. 

d) populista, já que JK desfrutou de grande popularidade 

apesar de vários de seus projetos terem fracassado. 

e) elitista, porque o governo de JK conteve a distribuição 

de renda e concentrou lucros. 

 

35. Em editorial publicado na terça-feira, 17 de fevereiro 

de 2009, criticando a vitória do presidente Hugo Chavéz 

no referendo, a Folha de S. Paulo classificou a ditadura 

militar brasileira (1964 a 1985) como “ditabranda” 

Está no quarto parágrafo: “(...) as chamadas 

“ditabrandas” — caso do Brasil entre 1964 e 1985 — 

partiam de uma ruptura institucional e depois 

preservavam ou instituíam formas controladas de 

disputa política e acesso à Justiça.” 
(Disponível em: 

https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2009/02/21/folha-afirma-

em-editorial-no-brasil-nao-houve-ditadura-mas-“ditabranda”/) 
 

Sobre o período da História do Brasil em questão, é 

possível afirmar que 

a) ao chamar a ditadura de “ditabranda” o editorial em 

questão defende que houve participação política, ainda 

que controlada, o que comprova-se nos 21 anos de 

ditadura no Brasil. 

b) o apoio dos militares foi fundamental, pois garantiu a 

saída pacífica dos civis do poder executivo, sem que 

houvesse conflito. 

c) o AI-5 restringia o acesso à justiça, porém a 

participação política estava garantida através das 

organizações partidárias do ARENA e do MDB. 

d) a violenta história da ditadura militar no Brasil é 

resultado de uma confluência de forças militares e civis, 

que culminou na derrubada de João Goulart em 1964. 

https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2009/02/21/folha-afirma-em-editorial-no-brasil-nao-houve-ditadura-mas-%E2%80%9Cditabranda%E2%80%9D/
https://www.revistaforum.com.br/mariafro/2009/02/21/folha-afirma-em-editorial-no-brasil-nao-houve-ditadura-mas-%E2%80%9Cditabranda%E2%80%9D/
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e) a história de tortura da ditadura no Brasil foi 

caracterizada pela ação independente dos militares, que 

agiam sem o apoio sistemático do Estado. 

 
 

GEOGRAFIA 
 

36. “Palavras de ordem, símbolos, propaganda, atos 

públicos, vandalismo e violência são, atualmente, 

manifestações de hostilidade frequentes contra 

estrangeiros na Europa. Os países onde mais 

intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, 

França, Inglaterra, Bélgica e Suíça.” 
(MOREIRA, Igor e AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço 

mundial. 3.ª ed. São Paulo: Ática, 2007, p. 37. Adaptado.). 
 

 Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido 

afirmar que se trata de conflitos: 

a) civis e militares, relacionados às formas históricas de 

exploração dos países do chamado Terceiro Mundo. 

b) ligados ao nacionalismo, ao racismo e à xenofobia, no 

contexto globalizado das grandes migrações 

internacionais. 

c) entre imigrantes das diversas nacionalidades que 

invadem a Europa, atualmente, na disputa por empregos 

e por melhores condições de vida. 

d) culturais, principalmente causados pelo conflito 

armado entre países católicos e protestantes, mas 

também, sobretudo, conflitos contra países islâmicos. 

e) étnicos e sociais decorrentes das dificuldades de 

desenvolvimento de países europeus em continuar a sua 

industrialização nos setores tecnológicos de ponta. 

 

37. O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 

1991, teve como principal objetivo: 

a) Reunir os países socialistas como a Alemanha 

Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN. 

b) Consolidar a influência soviética sobre os países da 

Europa Oriental. 

c) Conter a influência soviética sobre os países da 

Europa Oriental. 

d) Consolidar a influência socialista na Europa 

Ocidental. 

e) Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. 

 
38. O Islã foi o alicerce sobre o qual se ergueu um 

grande império. O mundo muçulmano, que se estende 

pelo Oriente Médio, África do Norte, Ásia Setentrional e 

um pequeno trecho da Europa, é o fruto desse império. 

Mundo árabe não se confunde com mundo muçulmano. 

[...] O Oriente Médio, núcleo histórico e cultural do Islã 

e do mundo árabe, figura como foco de conflitos 

geopolíticos, nacionais e religiosos. Um dos eixos desse 

conflito é a disputa pela influência na região petrolífera 

do golfo pérsico. O outro eixo é a questão nacional entre 

Israel e Palestina, que tem repercussões mundiais. 
MAGNOLI, Demétrio. Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: 

Atual, 2008. p.523. 
 

Com base no texto acima e nos conhecimentos gerais 

sobre a cultura árabe no Oriente Médio, podemos firmar 

que a diferença entre mundo árabe e islamismo é: 

a) Árabe é uma expressão utilizada para expressar os 

costumes e a cultura muçulmana. 

b) O Islamismo deve ser a religião oficial de qualquer 

nação que queira se tornar árabe. 

c) Árabe refere-se à língua e muçulmano refere-se à 

religião. 

d) As diferenças entre mundo árabe e mundo 

muçulmano são praticamente nulas e tais palavras 

podem ser utilizadas como sinônimas. 

e) Árabe é o nome da região geográfica em que habitam 

os povos islâmicos. 

 

39. Observe a imagem abaixo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A foto acima revela um momento da Guerra do Vietnã 

(1965 – 1975), conflito militar cuja cobertura jornalística 

utilizou, em grande escala, a fotografia e a televisão. Um 

dos papeis exercidos pelos meios de comunicação na 

cobertura dessa guerra, evidenciado pela foto foi: 

a) demonstrar as diferenças socioculturais entre norte 

americanos e vietnamitas. 

b) defender a necessidade da luta armada em países 

comunistas. 

c) denunciar os abusos cometidos pela intervenção 

norte-americana. 

d) divulgar valores que questionavam as ações do 

governo vietnamita. 

e) revelar a superioridade dos Estados Unidos da 

América. 

 

40. Pandemia é uma epidemia que se espalha por uma 

região muito grande, como um continente, ou até por 

todo o mundo. Uma doença é considerada pandemia 

quando é altamente contagiosa e, ao se difundir, mata 

grande número de pessoas. O câncer, por exemplo, é 

responsável por um número muito grande de mortes, 

mas não é considerado pandemia porque não é uma 

doença infecciosa, como a AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida). Pelo menos 30 novas 

doenças foram descobertas em diversas partes do 

mundo, nos últimos 20 anos. Características do mundo 

atual, como pobreza urbana, negligência no 

desenvolvimento de vacinas e baixa qualidade nos 

serviços de saúde pública, entre outras, potencializam os 

efeitos das pandemias.  
Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ 

geografia/pandemias-o-que-e-e-como-a-globalizacao-potencializa-o-

problema.htm. 

Acesso em: 10 set. 2018. 
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O continente africano é associado, de uma forma geral, a 

situações complexas e difíceis, como o continente, entre 

outros, de origem do vírus da AIDS e do ebola, do 

subdesenvolvimento, da fome, de guerras. 

Essa visão decorre de um processo histórico que pode 

ser corretamente associado: 

a) ao processo de dominação imperialista, que justificou 

a colonização da África com base nas concepções do 

darwinismo social, defensor da concepção da 

superioridade racial. 

b) às guerras entre as diversas etnias africanas, que 

forçaram a intervenção dos países europeus, consolidada 

pela Conferência de Berlim. 

c) ao hábito de desqualificar os povos africanos, em 

decorrência do tráfico negreiro, que auferiu enormes 

lucros à burguesia europeia e norte-americana, no 

processo da expansão comercial e marítima. 

d) à luta pela descolonização africana, que contou com o 

apoio e ajuda dos Estados Unidos e da União Soviética, 

visto que os africanos se mostraram incapazes de 

resolver seu próprio destino político. 

e) à ausência de civilizações africanas originais no 

período que antecedeu à colonização e à organização de 

sociedades simples, primitivas, características das 

relações sociais tribais. 
 

 

CIÊNCIAS 
 

Texto para as duas próximas questões: 
 

A velocidade média do sangue na aorta é cerca 

de 0,3 m/s; a velocidade média em um vaso capilar é 

somente cerca de 1 mm/s. A troca gasosa acontece nos 

capilares, e esta baixa velocidade permite que haja 

tempo para ocorrer a difusão dos gases CO2 e O2. 
(disponível em <http://www.biofisica.xpg.com.br>, acesso em 01 out) 

  

41. Mantida a velocidade do sangue na saída da aorta, o 

tempo gasto para que o líquido percorra um trecho de 

120 cm de vasos, em segundos, é 

a) 3   b) 4   c) 10 

d) 12   e) 400 

 

42. É do conhecimento comum que o coração humano 

tem o tamanho de um punho fechado. Considerando-se 

que o sangue tivesse que percorrer esse órgão de cima a 

baixo, a mesma velocidade que passa pela aorta, o tempo 

gasto nesse percurso seria, aproximadamente, de 

a) 1 segundo 

b) 3 centésimos de segundo 

c) 0,67 segundos 

d) 0,33 segundos 

e) 4 milésimos de segundo 

 

Texto para as duas próximas questões: 
 

O corpo humano gasta energia para funcionar. Estima-se 

que um estudante como você, fazendo esta prova, 

consome uma potência equivalente a uma pequena 

lâmpada de 1,5 watts, só para respirar e pensar.  

 

43. A quantidade de energia consumida por um aluno, 

durante duas horas de realização de uma prova, 

desconsiderando-se outras perdas de energia, será de: 

a) 500 joules   b) 3 600 calorias 

c) 10 800 joules   d) 2,0 × 104 calorias 

e) 3,6 × 104 newtons 

 

44. Talvez você não se lembre, mas 1,5 W equivalem ao 

consumo de 1,5 joules de energia a cada 1 segundo. 

Uma forma de energia associada ao movimento é a 

energia cinética. Considere que a energia consumida por 

um estudante, durante três segundos, fosse usada para 

colocar uma bola boliche de 2,25 kg, em movimento. 

Qual a velocidade adquirida pela bola? 
 

a) 2,0 m/s  b) 3,0 m/s            c) 4,5 m/s 

d) 5,0 m/s  e) 5,5 m/s 

 

45. A Terra, a Lua, o Sol e os demais corpos que 

compõem o Sistema Solar flutuam no espaço movendo-

se uns em relação aos outros. Ao olharmos com atenção 

para o céu, vemos a Lua nascer e depois se por após 

mover-se em torno da Terra. Qual a explicação da 

ciência para o fato da Lua nunca cair na Terra mas, 

também nunca se afastar do nosso planeta? 

a) A Terra está fixa e os astros, como a Lua, giram em 

torno do nosso planeta como se fossem balões a deriva, 

por serem mais leves que o ar. 

b) Vivemos na Terra e o céu que vemos é uma cúpula 

rígida. O Sol, a Lua e as estrelas são furos nessa cúpula 

por onde enxergamos o que há do lado de fora. 

c) A Lua está presa à Terra devido a força da gravidade 

do nosso planeta. Os demais planetas também estão 

presos entre si pela gravidade, desse modo a Lua 

também está presa a Terra e aos demais planetas do 

Sistema Solar. 

d) A Terra exerce uma força repulsiva que mantêm a 

Lua em seu movimento nas proximidades do nosso 

planeta. A gravidade da Terra, segundo Isaac Newton é a 

força da Terra sobre os demais corpos e, atrai os objetos 

próximos, mas também sustenta os corpos distantes 

como a Lua e os satélites artificiais. 

e) A Terra atrai a Lua e esta atrai a Terra devido à força 

gravitacional, porém, como a massa do nosso satélite é 

muito menor, seu movimento orbital se sustenta 

equilibrando uma tendência de queda simultânea a uma 

tendência de escapar da trajetória. 

 

46. A natureza apresenta diversas substâncias 

importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a 

grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma 

de misturas homogêneas ou heterogêneas. 

Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de 

separação de misturas foram desenvolvidas para que a 

utilização de toda e qualquer substância fosse possível. 
<https://tinyurl.com/y8j567ag> Acesso em: 10.11.2017.  

 

Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de 

mistura homogênea.  
 

a) água + gasolina    
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b) água + óleo de cozinha    

c) gás nitrogênio + gás hélio    

d) ar atmosférico + fuligem    

e) areia + sal de cozinha    

   

47. Em usinas hidroelétricas, a queda d’água move 

turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os 

geradores são acionados por hélices movidas pelo vento. 

Na conversão direta solar-elétrica são células 

fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de 

todos produzirem eletricidade, esses processos têm em 

comum o fato de 

a) não provocarem impacto ambiental. 

b) independerem de condições climáticas. 

c) A energia gerada pode ser armazenada. 

d) utilizarem fontes de energia renováveis. 

e) dependerem das reservas de combustíveis fósseis. 

 

48. Leia as afirmações sobre reciclagem de resíduos. 
 

I. Cortados em lascas, os pneus velhos são 

transformados em pó de borracha, sendo purificado por 

um sistema de peneiras e moído até atingir a granulação 

desejada. 

II. Na usina de fundição, a sucata de latas de aço é 

submetida a 1 550 ºC em fornos elétricos e, após atingir 

o ponto de fusão e chegar ao estado de líquido 

fumegante, o material obtido é moldado em tarugos ou 

placas metálicas. 

III. Uma das etapas da reciclagem do papel contendo 

aparas provenientes de escritórios é o branqueamento 

com agentes alvejantes para retirar as tintas de 

impressão. 
 

Das afirmações que se referem a fenômenos físicos, está 

correto apenas o contido em  

a) I.     b) II.      c) III.    

d) I e II.     e) II e III.     

 

49. O ano de 2015 foi eleito como o Ano Internacional 

da Luz, devido à importância da luz para o Universo e 

para a humanidade. A iluminação artificial, que garantiu 

a iluminação noturna, impactou diretamente a qualidade 

de vida do homem e o desenvolvimento da civilização. 

A geração de luz em uma lâmpada incandescente se 

deve ao aquecimento de seu filamento de tungstênio 

provocado pela passagem de corrente elétrica, 

envolvendo temperaturas ao redor de 3.000 C.  
 

Algumas informações e propriedades do isótopo estável 

do tungstênio estão apresentadas na tabela. 
 

Símbolo W 

Número Atômico 74  

Número de massa 184  

Ponto de fusão 3.422 C  

Eletronegatividade (Pauling) 2,36  

Densidade 319,3 g cm−  
  

A partir das informações contidas na tabela, é correto 

afirmar que o átomo neutro de tungstênio possui  

a) 73  elétrons.    b) 74 prótons.    

c) 111 nêutrons.     d) 184  prótons.    

e) 74  nêutrons.    

 

50. A sociedade atual é marcada pelo elevado grau de 

desenvolvimento tecnológico, que acarretou melhoria da 

qualidade e aumento da expectativa de vida da 

população. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento 

vem gerando graves problemas ambientais que 

representam ameaças à vida do planeta. Nesse contexto, 

o setor industrial tem um papel preponderante, do ponto 

de vista econômico, pela geração de bens e produtos; do 

ponto de vista social, pela geração de emprego e renda; 

mas também do ponto de vista ambiental, pela geração 

de resíduos. Considerando os aspectos positivos e os 

indicadores do atual desenvolvimento econômico do 

Brasil, destacam-se: a indústria química, de modo 

especial a petroquímica, graças aos altos investimentos 

em pesquisa, e a indústria da construção civil, cujo 

aquecimento deve-se, em grande parte, aos 

investimentos públicos em infraestrutura e habitação. Na 

indústria petroquímica, a produção de polímeros 

sintéticos representa uma importante fonte de receita. Na 

construção civil, por exemplo, o produto mais 

importante é, sem dúvida, o cimento, devido à sua larga 

utilização em diversas fases da construção.   
 

O gesso, CaSO4.2H2O, é adicionado durante o processo 

de fabricação do cimento para regular o tempo de pega 

por ocasião das reações de hidratação. Industrialmente, o 

gesso pode ser obtido como subproduto da fabricação de 

ácido fosfórico a partir da apatita, Ca3(PO4)2, conforme a 

equação a ser balanceada: 

 

Ca3(PO4)2 + H2SO4 + H2O →  H3PO4 + CaSO4.2H2O 
 

A sequência correta dos coeficientes da equação 

balanceada é:  

a) 3, 4, 2, 4, 3      b) 1, 3, 3, 2, 1     

c) 3, 2, 3, 3, 1      d) 1, 3, 6, 2, 3     

e) 1, 3, 6, 3, 3 


