
 
CONCURSO DE BOLSAS 

Alunos que ingressarão no 9ºE.F.  

Data: 27 de Outubro de 2018 
 

 

PORTUGUÊS 
 

1. Assinale a alternativa em que a concordância verbal 

está inadequada à norma culta: 

a) Tudo eram flores na vida de Roberto e Amanda. 

b) A maioria dos alunos tiraram boas notas na prova 

de Matemática. 

c) Cerca de 44 milhões de pessoas habita o estado de 

São Paulo. 

d) Dois quilos de cimento é pouco para construir um 

muro. 

e) O bando de pássaros voou rumo às montanhas. 

 

Observe a charge abaixo para responder à questão 2: 
 

 
2. A fim de atenuar o impacto provocado pela notícia 

trazida pelo pai, a mãe sugere outra forma de contá-la 

aos seus filhos. Nesse caso, temos o uso da figura de 

linguagem denominada: 

a) Sinestesia   b) elipse 

c) Metonímia   d) eufemismo 

b) metáfora 

Leia o texto de Antônio Cândido e responda às 

questões de 3 a 6. 

 

“Acho que uma das coisas mais sinistras da história 

da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a 

Benjamim Franklin, ‘tempo é dinheiro’. Isso é uma 

monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o 

tecido da nossa vida, é esse minuto que está passando. 

Daqui a 10 minutos eu estou mais velho, daqui a 20 

minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu 

tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence a 

meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para 

ser amado por ela. Para conviver com meus amigos, 

para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. E 

justamente a luta pela instrução do trabalhador é a 

luta pela conquista do tempo como universo de 

realização própria. A luta pela justiça social começa 

por uma reivindicação do tempo: ‘eu quero aproveitar 

o meu tempo de forma que eu me humanize’. As 

bibliotecas, os livros, são uma grande necessidade de 

nossa vida humanizada.” 

 

3. Na frase “Tempo é o tecido da nossa vida”, temos a 

seguinte figura de linguagem: 

a) Comparação   b) Metáfora 

c) Prosopopeia   d) Onomatopeia 

b) Sinestesia 

 

4. Quantas orações estão presentes no período “eu 

quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me 

humanize”? 

a) 1   b) 2   c) 3 

d) 4   e) 5 

 

5. Temos um período composto por coordenação em: 

a) “Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu 

me humanize.” 

b) “Tempo é o tecido da nossa vida, é esse minuto que 

está passando.” 

c) “A luta pela justiça social começa por uma 

reivindicação do tempo” 

d) “E justamente a luta pela instrução do trabalhador é 

a luta pela conquista do tempo como universo de 

realização própria.” 

e) “Acho que uma das coisas mais sinistras da história 

da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a 

Benjamim Franklin.” 

 

6. Na frase “Portanto, eu tenho direito a esse tempo”, 

a palavra em destaque: 

a) Introduz uma conclusão à qual se pode chegar a 

partir da definição de tempo anteriormente construída. 

b) Introduz uma explicação para a definição de tempo 

construída a partir das informações apresentadas 

anteriormente. 

c) Introduz uma informação que estabelece uma 

oposição à definição de tempo anteriormente 

construída.  
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d) Introduz informações sobre o modo como o tempo 

passa na vida humana. 

e) Introduz informações sobre a finalidade do tempo na 

vida humana. 

 

Leia o infográfico abaixo e responda à questão 7: 
 

 
http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/infografico-

educacao-brasil/  

 

7. Considere as afirmações abaixo: 

I. Mais da metade das crianças brasileiras entre 4 e 5 

anos está na escola. 

II. Todas as crianças brasileiras entre 10 e 14 anos que 

não frequentam a escola trabalham. 

III. Embora a taxa de analfabetismo seja maior no 

Nordeste, esta é a região brasileira onde a taxa em 

questão vem caindo mais rapidamente. 

IV. O acesso de brasileiros de baixa renda ao Ensino 

Superior aumentou consideravelmente entre 2003 e 

2012. 

De acordo com o infográfico acima, é correto o que se 

afirma em: 

a) I e III   b) II e III 

c) I e IV   d) I, II e III 

e) I, III e IV 

 

Leia a tira abaixo e responda às questões 8 e 9: 

 

 
 

8. A quem se refere à expressão “os malditos”, 

presente no último quadrinho? 

a) Aos comerciantes. 

b) Aos compradores dos produtos anunciados. 

c) Aos produtores de propagandas televisivas. 

d) Aos apresentadores dos jornais televisivos. 

e) Aos atores de novelas.   

 

9. A tira acima promove uma crítica: 

a) À definição do ser humano, em uma sociedade 

consumista, pelos produtos que compra. 

b) Ao consumo exagerado em meio à crise econômica, 

que aumenta o endividamento das famílias. 

c) Ao uso do tempo para comprar e não para estar com 

as pessoas amadas. 

d) À dificuldade do ser humano em fazer uma 

definição de si próprio. 

e) À alta frequência com que as pessoas assistem à 

televisão.  

 

http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/infografico-educacao-brasil/
http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/infografico-educacao-brasil/
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10.   
 

 

Os textos publicitários são produzidos para divulgar 

determinadas ideias. Os objetivos desse cartaz estão 

voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a 

necessidade de: 

a) as crianças frequentarem a escola regularmente. 

b) a formação leitora começar na infância. 

c) a alfabetização acontecer na idade certa. 

d) a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. 

e) as escolas desenvolverem campanhas a favor da 

leitura. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 11 e 12: 
 

A palavra bullying ainda é pouco conhecida do 

grande público brasileiro. De origem inglesa e ainda 

sem tradução no Brasil, é utilizada para qualificar 

comportamentos violentos no âmbito escolar, tanto de 

meninos quanto de meninas. Dentre 

esses comportamentos podemos destacar as agressões, 

os assédios e as ações desrespeitosas, todos realizados 

de maneira recorrente e intencional por parte dos 

agressores. É fundamental explicitar que as atitudes 

tomadas por um ou mais agressores contra um ou 

alguns estudantes, geralmente, não apresentam 

motivações específicas ou justificáveis. Isso significa 

dizer que, de forma quase “natural”, os mais fortes 

utilizam os mais frágeis como meros objetos de 

diversão, prazer e poder, com o intuito de maltratar, 

intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas. E isso, 

invariavelmente, produz, alimenta e até perpetua muita 

dor e sofrimento nos vitimados.  
(Ana Beatriz Barbosa Silva. Bullying: mentes perigosas nas 

escolas, 2010. Adaptado.) 

 

11. Segundo o texto, 

a) embora a palavra bullying ainda não seja muito 

familiar em nosso país, com o tempo, ela se tornará 

quase natural para nós. 

b) os comportamentos violentos de garotos e garotas, 

em contexto escolar, recebem a denominação 

inglesa de bullying. 

c) o termo bullying designa um fenômeno que, cada 

vez mais, vem sendo encarado com naturalidade nas 

escolas brasileiras. 

d) a falta de uma tradução para a palavra 

inglesa bullying provoca dificuldades para a percepção 

dos comportamentos violentos na escola. 

e) somente a metade das manifestações violentas, na 

escola, qualificadas como bullying, apresenta 

motivações justificáveis. 

 

12. De acordo com o texto, 

a) os estudantes mais fortes usam de sua prepotência e 

do constrangimento e intimidação dos mais frágeis, 

com o objetivo de se divertirem. 

b) as ações violentas, praticadas no ambiente escolar, 

são invariavelmente frequentes, involuntárias e 

motivadas por sofrimentos dos agressores. 

c) o sofrimento proveniente das manifestações 

violentas na escola pode demandar tratamentos muito 

caros, porém eficientes. 

d) em geral, as agressões sofridas pelos alunos não 

são gratuitas e possuem causas cada vez mais 

claramente identificáveis. 

e) a humilhação e o medo a que são submetidas as 

vítimas do bullying são consequências naturais da 

sociedade contemporânea. 

 

13. “A Lista de Schindler” é um filme estreado em 

1993, sucesso de bilheteria e recipiente de 7 Oscars. 

Leia abaixo sua sinopse.  

 

A Lista de Schindler 

A inusitada história de 

Oskar Schindler (Liam 

Neeson), um sujeito 

oportunista, sedutor, 

"armador", simpático, 

comerciante no mercado 

negro, mas, acima de 

tudo, um homem que se 

relacionava muito bem 

com o regime nazista, 

tanto que era membro do 

próprio Partido Nazista 

(o que não o impediu de 

ser preso algumas vezes, mas sempre o libertavam 

rapidamente, em razão dos seus contatos). No entanto, 

apesar dos seus defeitos, ele amava o ser humano e 

assim fez o impossível, a ponto de perder a sua fortuna 

mas conseguir salvar mais de mil judeus dos campos 

de concentração.  
(fonte: AdoroCinema, http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

9393/) 
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Sobre as características do gênero sinopse, é correto 

afirmar que:  

a) costumamos encontrar um texto longo e com todos 

elementos importantes presentes em um livro, uma 

série ou um filme;  

b) se caracteriza como um resumo breve, que conta em 

poucas linhas e de maneira objetiva sobre o tema ou 

assunto a ser tratado em uma obra;  

c) não é diferente de uma resenha, pois ela contém a 

interpretação e a opinião da pessoa que a escreveu;  

d) não aponta fatos importantes na trama;  

e) não cria suspense em relação ao desfecho. 
 

14. Leia a tirinha abaixo. 
 

 
 

Na situação retratada pela tira, os personagens 

interagem entre si através da comunicação, provocando 

reações um no outro. O humor da tira está: 

a) no emprego da linguagem informal quando o 

personagem faz uso do termo “tá”. 

b) na explicação que o vendedor dá sobre o que seria 

“filosofia barata”. 

c) na indignação da mulher demonstrada pela 

expressão “conversa fiada”. 

d) na atitude do vendedor em atribuir novo sentido à 

expressão indignada da mulher. 

e) na complacência do vendedor ante a estupefação da 

mulher. 

 

15. Veja a propaganda abaixo e responda à questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os meios de comunicação podem contribuir para a 

resolução de problemas sociais, entre os quais o da 

violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda 

usa a metáfora do pesadelo para: 

a) informar crianças vítimas de violência sexual sobre 

os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. 

b) denunciar ocorrências de abuso sexual contra 

meninas, com o objetivo de colocar criminosos na 

cadeia. 

c) dar a devida dimensão do que é abuso sexual para 

uma criança, enfatizando a importância da denúncia. 

d) destacar que a violência sexual infantil predomina 

durante a noite, o que requer maior cuidado dos 

responsáveis nesse período. 

e) chamar a atenção para o fato de o abuso infantil 

ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas 

crianças com um pesadelo. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

16. A soma de  com 2,7333.... é:  
 

a) 5,24333...   b)  4,72222...                     

c) 3,2666...    d) 3,2333...                         

e) 3,12555... 

 

17. Um comerciante comprou dois carros por um total 

de R$ 40 000,00. Vendeu um com lucro de 10% e 

outro com prejuízo de 5%. No total ele ganhou           

R$ 1 450,00. Quais foram os preços de compra? 

a) R$ 23 000,00 e R$ 17 000,00                               

b) R$ 20 000,00 e R$ 20 000,00                     

c) R$ 21 000,00 e R$ 19 000,00                             

d) R$ 22 000,00 e R$ 18 000,00              

e) R$ 24 000,00 e R$ 16 000,00 

 

18. Para encher a piscina de um clube, abrem-se duas 

torneiras e são necessárias 6 horas. Uma das torneiras, 

sozinha, encheria a piscina em 10 horas. Em quanto 

tempo a outra torneira, sozinha, faria o serviço? 

a) 16 horas              b) 15 horas               c) 14 horas 

d) 13 horas               e) 12 horas         

 

19. O gráfico mostra a diminuição do número de 

crianças nas famílias brasileiras. 

 
Qual o período em que houve maior redução do 

número de nascimentos? 

a) 1940 a 1950   b) 1950 a 1960 

c) 1960 a 1970   d) 1970 a 1980 

e) 1980 a 1991 
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20. Seja n o resultado da operação 3752 – 3742. A soma 

dos algarismos de n é: 

a) 21    b) 20    c) 19  

d) 18    e) 17 

 

21. Observando a figura abaixo, podemos concluir que 

a área cinza do quadrado externo é: 

 
a) n + 2    b) 2 n + 2                                  

c) 2 n     d) 4 n + 2                                 

e) 4 n 

 

22. Fatorando a expressão x3 + x2 – 4x – 4, tem-se: 

a) (x – 1) (x + 2) (x – 2)                                                            

b) (x + 1) (x + 2) (x – 2)                                      

c) (x – 1) (x + 1) (x + 2)         

d) (x2 + 4)                                            

e) x (x2 + x + 4) + 4 

 

23. Ao perguntarem sobre sua idade, Júlio respondeu: 

é uma das raízes da equação x3 – 13x2 – 2x + 26 = 0. 

Qual é a idade de Júlio? 

a) 13 anos   b) 14 anos                              

c) 12 anos     d) 11 anos                               

e) 15 anos 

 

24. Um estudante apanhou aranhas e joaninhas num 

total de 15, e guardou-as numa caixa. Contou em 

seguida 108 patas. Uma aranha tem oito patas, 

enquanto uma joaninha tem seis. Sendo a o número de 

aranhas na caixa e j o número de joaninhas, qual das 

alternativas a seguir representa o sistema que quando 

resolvido, determinará o número de aranhas e 

joaninhas na caixa? 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

25. A solução do sistema  é: 

 

a) x= 3 e y = 4   b) x = 4 e y = 3 

c) x = 4 e y = 2   d) x = 1 e y = - 5 

e) x = - 3 e y = -4  

 

26. Na figura que representa o projeto de uma escada 

com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total 

do corrimão é igual a:  

 
a) 1,80m  b) 1,90m            

c) 2,00m  d) 2,10m  

e) 2,20m  

 

27. O retângulo ao lado, que foi recortado de uma 

folha de papel quadriculado, mede 4 cm de largura por 

5 cm de altura. Qual é a área da região cinzenta?  

 
a) 12,5 cm2  b) 11 cm2           c) 10 cm2  

d) 13 cm2  e) 14,5 cm2 

 

28. A figura em destaque a seguir representa o formato 

estilizado do estado de São Paulo e é utilizada nos 

ladrilhos de pavimento das vias públicas da capital 

paulista. 

 
 

Considerando cada um dos pequenos quadrados como 

unidade de medida unitária, qual é a área ocupada 

apenas pela representação do formato do estado de São 

Paulo?  

a) 15   b) 50                      c) 100 

d) 125   e) 225 
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29. A figura abaixo representa um terreno de uma 

praça em Fortaleza cuja forma é de um trapézio 

isósceles, e cujas dimensões indicadas são dadas em 

metros. A prefeitura pretende colocar um piso na 

praça, que custa R$ 40,00 o metro quadrado.  

 
Qual é o valor que a prefeitura vai gastar com o 

projeto?  

a) R$ 18.000,00  b) R$ 20.000,00 

c) R$ 24.000,00  d) R$ 25.000,00 

e) R$ 30.000,00 

 

30. Para medir a altura de um prédio, uma pessoa 

cravou uma estaca de 50 cm perpendicularmente ao 

solo. Em determinado horário, ela constatou que a 

sombra da estaca media 15 cm e a do edifício, 21m. 

Qual é a altura, em metros, desse prédio?  

a) 150   b) 105                             c) 75  

d) 70   e) 60 

 

  

HISTÓRIA 
 

31. Leia os dois textos seguintes. 
 

"No Ocidente Medieval, a unidade de trabalho é o dia 

[...] definido pela referência mutável ao tempo natural, 

do levantar ao pôr-do-sol. [...] O tempo do trabalho é 

o tempo de uma economia ainda dominada pelos 

ritmos agrários, sem pressas, sem preocupações de 

exatidão, sem inquietações de produtividade". 
 (Jacques Le Goff. "O tempo de trabalho na 'crise' do século XIV".) 

"Na verdade não havia horas regulares: patrões e 

administradores faziam conosco o que queriam. 

Normalmente os relógios das fábricas eram 

adiantados pela manhã e atrasados à tarde e em lugar 

de serem instrumentos de medida do tempo eram 

utilizados para o engano e a opressão". 
 (Anônimo. "Capítulos na vida de um menino operário de 

Dundee", 1887.) 
 

Entre as razões para as diferentes organizações do 

tempo do trabalho, pode-se citar: 

a) a predominância no campo de uma relação próxima 

entre empregadores e assalariados, uma vez que as 

atividades agrárias eram regidas pelos ritmos da 

natureza. 

b) o impacto do aparecimento dos relógios mecânicos, 

que permitiram racionalizar o dia de trabalho, que 

passa a ser calculado em horas no campo e na cidade. 

c) as mudanças trazidas pela organização industrial da 

produção, que originou uma nova disciplina e 

percepção do tempo, regida pela lógica da 

produtividade. 

d) o conflito entre a Igreja Católica, que condenava os 

lucros obtidos a partir da exploração do trabalhador, e 

os industriais, que aumentavam as jornadas. 

e) a luta entre a nobreza, que defendia os direitos dos 

camponeses sobre as terras, e a burguesia, que 

defendia o êxodo rural e a industrialização. 

 

32. Observe a imagem abaixo, trata-se do Palácio da 

Quinta da Boa Vista, mandado construir por D. João 

VI, projetado pelo arquiteto francês LeBreton. A 

magnífica imagem é um retrato em pastel feita pelo 

grande artista francês, Jean Baptiste Debret, que 

chegou ao Brasil junto com a Missão Artística 

Francesa. Infelizmente esse palácio ficou famoso 

ultimamente, por ter se tornado o Museu Nacional e 

sofrer um terrível incêndio. 

Informado disso tudo procure responder a questão 

corretamente. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

a) A vinda da família real ao Brasil, deveu-se as 

Guerras Napoleônicas e ao Bloqueio Continental, fato 

que obrigou uma série de construções para abrigar a 

família real no Rio de Janeiro. 

b) A família real portuguesa e a corte vieram ao Brasil, 

devido a Guerra dos 30 anos, que envolveu toda a 

Europa, obrigando inclusive, franceses a se refugiar no 

Brasil, isso portanto explica a Missão Artística 

Francesa. 

c) A vinda da Corte (com mais de 10 mil pessoas) não 

afetou significativamente a vida nem o cotidiano do 

Rio de Janeiro, que continuou como a capital da 

colônia. 

d) O Rio de Janeiro passou por poucas transformações 

espaciais e urbanísticas, mas teve de se adaptar aos 

novos costumes da corte. 

e) A vida da Família Real foi indiscutivelmente um 

marco na história do Brasil, mas não afetou 

significadamente no processo de Independência, visto 

que esse foi feito como todo bom estudante sabe, por 

Dom Pedro I. 
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33. Testemunhas afirmam que houve esse diálogo, 

entre D. João VI e seu filho D. Pedro I, no Jardim do 

Palácio da Quinta da Boa Vista. 
 

“Filho as cortes me chamam para retornar. Fica!, E 

se a independência tiver que acontecer, e ela vai!, 

faça-a tu, faça-a para você; não deixe que um 

aventureiro a faça!” 
 

Com atenção responda a recomendação de D. João a 

seu filho: 

a) D. João VI, pede que D. Pedro proclame e 

independência do Brasil, instale uma monarquia aqui, 

pois se não fizer isso, corria o risco de uma outra 

pessoa proclamar uma república, como já vinha 

acontecendo com os nossos países vizinhos. 

b) D. João VI, pede a D. Pedro que fique, mas que se 

torne vice-rei do Brasil e que o Brasil continue colônia 

de Portugal. 

c) A fala de D. João VI, está ligada a restauração do 

governo português após a derrota de Napoleão 

Bonaparte, mas como todos sabemos, D. João VI, se 

instalou no Brasil, e aqui jamais retornou a Portugal. 

d) O diálogo apenas reforça um problema que a muito 

tempo já ocorria no Brasil, a difusão dos ideais 

iluministas e portanto, D. João queria que o Brasil e 

seu filho adotasse princípios iluministas como nós já 

conhecemos, foi exatamente assim que aconteceu. 

e) O diálogo não tem significado algum no campo da 

política externa e no contexto (época) em que está 

ocorrendo o processo de independência da América 

Latina. 

 

34. "A população, quando não controlada, aumenta 

numa razão geométrica. A subsistência aumenta 

apenas em proporção aritmética(...) Isso significa um 

controle forte e constante sobre a população, 

provocado pela dificuldade de subsistência. Essa 

dificuldade deve recair em alguma parte e deve 

necessariamente ser fortemente sentida por grande 

parte da humanidade(...) " O autor desse texto só pode 

ser:  

a) Pascal.   b) Karl Marx. 

c) Adam Smith.   d) Ricardo. 

e) Malthus.  

 

35. No contexto histórico da Revolução Francesa, o 

episódio denominado "O Golpe do 18 Brumário", 

aconteceu  

a) Quando se inicia o regime do Diretório, período que 

se caracterizou pelos desmandos políticos. 

b) No momento em que a Conjura dos Iguais propõe a 

tomada do poder à força e o fim da propriedade 

privada. 

c) Quando Napoleão, apoiado pelo Exército e pela alta 

burguesia, derruba o Diretório e chega ao poder. 

d) No momento em que os monarquistas tentam voltar 

ao poder através de golpe, que foi sufocado por 

Napoleão Bonaparte. 

e) Quando Robespierre, Saint Just e seus companheiros 

do Comitê de Salvação Pública são mortos na 

guilhotina, pondo fim ao Terror. 

 

 

GEOGRAFIA 
 

36. Para garantir maiores possibilidades de 

desenvolvimento, algumas sociedades precisam 

resolver o problema da escassez. Conseguindo superá-

la, as chances de essas sociedades se consolidarem 

serão maiores. 

Indique a afirmativa que demonstra o significado de 

escassez no âmbito da Geografia Econômica. 

a) Escassez ocorre quando uma sociedade não 

consegue produzir riqueza, bens e serviços para todos. 

b) A expressão escassez está relacionada à falta de 

alimentos para uma sociedade em tempos de guerra. 

c) Escassez é quando uma sociedade é capaz de 

produzir bens e serviços para todos, garantindo bem-

estar. 

d) O termo escassez está vinculado a uma sociedade 

que oferece serviços de saúde limitados apenas a 

alguns membros.  

e) Escassez ocorre somente quando grandes 

dificuldades climáticas acontecem em algumas 

sociedades, como alagamentos, furacões ou secas. 

 

37. Em 1929, diversos países, entre eles os Estados 

Unidos da América, mergulharam em uma crise 

econômica sem precedentes na história do capitalismo 

até então. Os níveis de desemprego foram alarmantes, 

tanto nos EUA como em muitos outros países. Assim, 

o economista inglês Jhon Mainard Keynes propôs 

maior intervenção estatal para que o sistema capitalista 

continuasse a existir. A partir disso, sabemos que 

Keynes sugere que o Estado seja: 

a) minimamente responsável pela população, que 

deveria garantir sua subsistência e lutar por mais 

empregos de forma autônoma. 

b) totalmente responsável pelo sistema capitalista, por 

seu controle e desenvolvimento; assim, todos os meios 

de produção passariam a ser controlados pelo Estado. 

c) interventor e regulador da economia, podendo, por 

exemplo, investir na construção de obras públicas, o 

que geraria empregos, estabilizando a economia e 

retomando o consumo e a produção nas fábricas. 

d) controlador da economia, principalmente 

emprestando dinheiro para que as empresas em 

situação de falência pudessem se reerguer. 

e) eliminado do sistema capitalista, que passaria a ser 

gerenciado pela iniciativa privada em um processo de 

total liberalização da economia. 

 

38. Assinale a única alternativa a seguir que não 

representa de maneira alguma a ideia atual dos fatores 

que promoveram o avanço da globalização. 

a) Terceira Revolução Industrial, ou Revolução 

Técnico-Científica. 
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b) Surgimento de empresas transnacionais, que atuam 

simultaneamente em diversos países. 

c) Intensificação do número de governos nacionalistas 

e protecionistas em relação às suas economias. 

d) Aprimoramento dos sistemas de transporte e 

comunicação. 

e) Desenvolvimento de novas formas de organização 

empresarial e novas técnicas de produção. 

 

39.  As empresas que atuam em diversos países eram 

chamadas de multinacionais. A partir da década de 

1990, com a intensificação da globalização e do 

modelo econômico neoliberal, essas empresas 

passaram a atuar de maneira diferente, mais livres para 

fragmentar a produção e buscar sempre as melhores 

condições de custos. 

Na virada dos anos 1990 para os anos 2000, as 

empresas que eram conhecidas como multinacionais 

passaram a ser chamadas de transnacionais.  

Essa mudança se deu porque: 

a) As empresas multinacionais perderam força, sendo 

obrigadas a se unir a empresas menores dos países-

sede onde estavam as filiais para que pudessem seguir 

produzindo em todo o mundo. 

b) Essas empresas atuavam apenas em mercados 

protegidos, portanto operavam de maneira 

independente, sem relação alguma com as empresas-

sede, em cada país onde fabricavam seus produtos. 

c) A globalização e a abertura dos mercados 

permitiram a essas empresas que pudessem produzir e 

vender em qualquer outro país do mundo, 

possibilitando, assim, fabricar peças ou partes dos 

produtos em diferentes países e aproveitar as melhores 

condições de mão de obra e matéria-prima. 

d) Como o transporte e a conexão entre os países se 

tornaram importantes no contexto da globalização, as 

empresas passaram a utilizar o nome transnacional, 

indicando que poderiam produzir em seu país e 

distribuir para o mundo todo. 

e) O nome transnacional indica, de maneira mais clara, 

a nova fase da DIT, que é marcada pela maior proteção 

às economias nacionais e maior participação do Estado 

na produção de riqueza com o capital. 

 

40. Os blocos econômicos podem apresentar vários 

níveis de integração econômica e política. 

Considerando as características desses diferentes 

níveis, assinale a alternativa correta. 

a) O mercado comum abrange apenas a livre 

circulação de pessoas, mas não de mercadorias. 

b)  A união monetária é o nível mais inicial da 

integração econômica, sendo a base para novos passos. 

c)  A união aduaneira garante a livre circulação de 

pessoas, de modo a dinamizar o mercado de trabalho. 

d)  A união política é o nível anterior à integração 

econômica, já que é responsável pela unificação das 

leis. 

e)  A Zona de Livre Comércio garante apenas a livre 

circulação de mercadorias, mas não de pessoas. 

CIÊNCIAS 
 

41. À luz do conhecimento atual, observe a ilustração 

abaixo e aponte a alternativa que melhor responde à 

pergunta: o homem é originário do macaco? 

 
a) A espécie Homo sapiens se distingue de outros 

hominídeos e, portanto, não se originou dos macacos, 

que são primatas.  

b) Os gêneros Homo e Australopithecus representam o 

homem moderno e conviveram na mesma época com 

os macacos; assim, não são seus descendentes.  

c) Chimpanzés são bípedes e parecidos 

morfologicamente com o homem; portanto, os 

chimpanzés deram origem ao homem.  

d) Os seres humanos e chimpanzés possuíam um 

ancestral em comum e divergiram ao longo da 

evolução.  

e) Os seres humanos e chimpanzés convergiram ao 

longo da evolução desenvolvendo características 

idênticas. 

 

42. O mecanismo que está associado a formação de 

gêmeos monozigóticos ou idênticos é a: 

a) divisão do feto em gestação em dois indivíduos 

separados. 

b) divisão do embrião em dois grupos celulares 

independentes. 

c) fecundação de um óvulo por dois espermatozoides 

diferentes. 

d) ocorrência de duas fecundações simultâneas no 

útero materno. 

e) fertilização sucessiva de dois óvulos por apenas um 

espermatozóide. 

 

43. Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas nas definições a seguir. (i) ________ é o 

conjunto de toda a informação genética de um 

organismo. (ii) ___________ é um trecho do material 

genético que fornece instruções para a fabricação de 

um produto gênico. (iii) ___________ é a constituição 

de alelos que um indivíduo possui em um determinado 

loco gênico. (iv) _____________ é a correspondência 

que existe entre códons e aminoácidos, relativa a uma 

sequência codificadora no DNA.  

a) (i) Código genético; (ii) Alelo; (iii) Homozigoto; 

(iv) Gene.  

b) (i) Genoma; (ii) Gene; (iii) Genótipo; (iv) Código 

genético.  

c) (i) Código genético; (ii) DNA; (iii) Genótipo; (iv) 

RNA.  

d) (i) Genoma; (ii) Código genético; (iii) Homozigoto; 

(iv) RNA. 

e) (i) Gene; (ii) Alelo; (iii) Homozigoto; (iv) DNA. 
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44. Um casal normal para o albinismo possui uma filha 

albina. Qual a probabilidade dessa criança vir a ter um 

MENINO afetado? 

a) 1/8.   b) 1/4.   c) 1/2. 

d) 1.   e) 0 

 

45. Sobre o processo de digestão de lipídeos assinale a 

alternativa correta. 

a) O processo de digestão se inicia na boca por ação da 

amilase salivar. 

b) A bile age emulsificando a gordura, facilitando 

assim a ação da enzima lipase. 

c) A pepsina atual na quebra dos lipídeos em ácido 

graxo e glicerol. 

d) Gorduras saturadas e insaturadas não são diferidas 

ao longo do sistema digestório humano. 

e) A bile produzida na vesícula biliar é lançada no 

duodeno atuando diretamente na digestão de lipídeos.  

 

46. Observe a imagem abaixo onde são indicadas as 

principais estruturas do sistema respiratório humano e 

assinale a alternativa correta: 

 
a) 5 representa a traqueia.  

b) A entrada de ar em direção aos pulmões, ocorre 

exclusivamente por 1. 

c) O processo de hematose ocorre em 8. 

d) 6 e 7 representam bronquíolos e brônquios 

respectivamente.  

e) A filtração do ar ocorre em 2 e 3.  

 

47. Observe a imagem abaixo onde são indicadas as 

principais estruturas do coração humano e assinale a 

alternativa correta: 

 
a) 1 é responsável pela entrada de sangue arterial no 

coração. 

b) 2 é responsável pela saída de sangue venoso do 

coração. 

c) 3 é responsável pela saída de sangue venoso do 

coração para os tecidos. 

d) 4 é responsável pela chegada de sangue venoso até o 

coração. 

e) 5 é responsável pelo transporte de sangue arterial do 

pulmão até o coração. 

48. Num laboratório foram realizados, em cinco 

indivíduos, exames de sangue para a determinação da 

tipagem sanguínea dos Sistemas ABO e Rh. Foram 

obtidas reações com a aplicação dos reagentes anti-

A, anti-B e anti-Rh. Os resultados obtidos foram:  

 

 
Com base no quadro, conclui-se que são 

classificados, respectivamente, como receptor e 

doador universal: 

a) 4 e 2.  b) 4 e 3.           c) 1 e 5. 

d) 2 e 4.  e) 5 e 1. 

 

49. Observe a imagem abaixo que representa um 

neurônio e suas principais partes. 
 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente a 

região responsável pela transmissão do impulso 

nervoso para um novo neurônio. 

a) 1.   b) 2.   c) 3. 

d) 4.   e) 5. 

 

50. A vacina, o soro e os antibióticos submetem os 

organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas 

que viajam para regiões em que ocorrem altas 

incidências de febre amarela, de picadas de cobras 

peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar 

problemas de saúde relacionados a essas ocorrências 

devem seguir determinadas orientações. 
 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria 

ser orientado por um médico a tomar preventivamente 

ou como medida de tratamento  

a) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro 

antiofídico caso seja picado por uma cobra e vacina 

contra a leptospirose. 

b) vacina contra o vírus da febre amarela, soro 

antiofídico caso seja picado por uma cobra e 

antibiótico caso entre em contato com a Leptospira sp. 

c) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico 

caso seja picado por uma cobra e soro contra toxinas 

bacterianas. 

d) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre 

amarela como para veneno de cobras, e vacina contra a 

leptospirose. 

e) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp 

e vacina contra a febre amarela caso entre em contato 

com o vírus causador da doença. 


