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TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
ORDEM 

030 – Conhecimentos Gerais 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a 
numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 60 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao 
seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o 

candidato que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, 

autoridades presentes ou outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da 

prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por 

qualquer outro meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo 

Seletivo; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe 

de aplicação do Processo Seletivo; 
j) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
k) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova de acordo 

com o subitem 7.12 do edital; 
l) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.13 do edital (os três últimos 

candidatos de cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o material de prova. 

10. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha 
indicada e leve-o consigo. 

11. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se 
do local de prova, sob pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

  

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Os textos 1 e 2 a seguir são referências para as questões 01 e 02. 
 

Texto 1 
 

Filhos de Ewbank e Gagliasso sofrem racismo; atriz reage com tapas e cuspe 
 

Lucas Pasin, 30 de julho de 2022 
 

Titi e Bless, filha e filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, foram, segundo os artistas, vítimas de racismo hoje em um 
restaurante em Portugal, onde a família passa férias. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a atriz chama uma mulher 
loira, que aparece de costas nas imagens, de "racista nojenta". 

 

Esta coluna de Splash apurou que Giovanna Ewbank deu dois tapas e cuspiu no rosto da mulher. Nas imagens que circulam 
nas redes sociais, é possível ouvir a atriz dizendo que a agressora merece "socos e porradas". As imagens foram gravadas 
logo após a artista ter dado os tapas na mulher e, portanto, esse momento não foi registrado, assim como as ofensas que 
teriam sido proferidas às crianças, de 9 e 7 anos. Os dois nasceram no Malawi. 

 

Bruno Gagliasso chamou a polícia local enquanto Giovanna enfrentava a mulher, que ainda não teve o nome nem a 
nacionalidade divulgados. Ela foi detida pela polícia na sequência. Splash teve acesso ao vídeo com exclusividade, em que 
policiais conduzem a mulher, acompanhados por Gagliasso. A coluna também apurou que angolanos que estavam no local, e 
também foram xingados pela mulher, agradeceram o casal pela atitude. 

 

Disponível em: https://www.uol.com.br/splash/colunas/lucas-pasin/2022/07/30/filhos-de-ewbank-e- 
gagliasso-sofrem-racismo-em-portugal.htm. (Adaptado) 

 

Texto 2 
 

E SE EU DEFENDER MEU FILHO 
 

Luz Ribeiro, 31 de julho de 2022 
 

é social ou racial? 
é gênero ou raça? 
 

o racismo não pode ser enfrentado da superfície, faz-se necessário atravessar todas suas camadas para compreendê-lo 
 

um crime perfeito para quem o pratica 
 

e além de todos os desejos que minha maternidade anseia, o de defender minha cria, sem medo de que o crime se vire contra 
mim, saltitou com a postagem de ver uma racista sendo escoltada por policiais depois de ofender crianças negras 
 

que bom seria não temer estatísticas 
que bom seria poder defender meu filho sem medo 
 

enquanto esse tempo não chega, com medo e risco 
mães pretas seguem, intensificando mecanismos de sobrevivência 
 

bejiróó* 
que no dia de hoje 
todas crianças possam sorrir 
 
*bejiróó – palavra utilizada para saudar divindades criança, os Ibejiis, no candomblé. 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CgrH51cusLI/. 
 

01 - Com base nos textos 1 e 2, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Observando a data de publicação dos textos, é possível afirmar que ambos tratam do mesmo acontecimento e 
que apresentam as mesmas informações e o mesmo ponto de vista a respeito desse acontecimento, apesar de se 
tratar de gêneros textuais diferentes. 

2. Enquanto o primeiro texto procura descrever os fatos ocorridos no restaurante em Portugal, o segundo faz uma 
reflexão sobre o episódio, acrescentando aspectos que ultrapassam os fatos e o contexto da notícia. 

3. É possível perceber, por algumas escolhas lexicais presentes no primeiro texto (“Titi e Bless [...] foram, segundo 
os artistas, vítimas de racismo”, “[...] a atriz dizendo que a agressora merece ‘socos e porradas’”, “angolanos [...] 
agradeceram o casal pela atitude”), que o autor do texto não questiona a atitude da atriz. 

4. A solução para combater o crime de racismo, a partir da voz enunciativa presente no segundo texto, é “ver uma 
racista sendo escoltada por policiais depois de ofender crianças negras”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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02 - Considere o trecho final do texto 2, transcrito a seguir, e assinale a alternativa correta. 
 

“bejiróó 
que no dia de hoje 
todas crianças possam sorrir” 
 

►a) É possível notar a relação de intertextualidade do trecho com uma oração religiosa ou com um pedido a uma entidade superior. 
b) Trata-se de um encerramento típico de um texto argumentativo, com uma proposta de solução para o problema apresentado.  
c) É uma idealização da utopia pretendida pela autora, característica dos gêneros artísticos, uma vez que ela apenas sonha 

com este cenário diante de todas as reflexões que apresenta. 
d) Apresenta uma ordem da autora para que as crianças sorriam. 
e) Trata-se de um desfecho de texto narrativo, normalmente presente em fábulas, como uma moral da história ou conclusão.  

 
O gráfico a seguir é referência para as questões 03 e 04. 

 

 
 

 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2022/10/03/Com-91-deputadas-eleitas-C%C3%A2mara-ter%C3%A1-recorde-de-mulheres. 
 

03 - Com base nos dados apresentados no gráfico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A quantidade de mulheres eleitas nem sempre aumentou de uma eleição para a outra, mas esse aumento tem 
acontecido desde 2014. 

2. O gráfico começa em 1950 porque, antes desse ano, nenhuma mulher havia sido eleita para a Câmara dos 
Deputados no Brasil. 

3. Em 2022, houve o recorde histórico de deputadas federais eleitas, totalizando 91 mulheres no cargo. 
4. A partir de 1990, pelo menos 10% das vagas de deputadas federais foram ocupadas por mulheres no Brasil. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
04 - Sobre as informações apresentadas no gráfico, assinale a alternativa correta. 
 

a) O ano de 2014 marcou a primeira vez em que 15% das vagas foram ocupadas por mulheres na Câmara dos Deputados.  
b) Em 2022, 17,7% das mulheres brasileiras foram eleitas deputadas federais.  
c) Em 1998, o número de mulheres eleitas foi maior do que no ano de 2002. 
d) Em 1982 foi a primeira vez em que mais de 5% de vagas da Câmara dos Deputados foram ocupadas por mulheres. 
►e) A porcentagem de mulheres eleitas em 1966 não se repetiu até, pelo menos, 1982. 
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O texto a seguir é referência para as questões 05 a 07. 
 

Os filmes estão sendo abalados pelas séries ante nossos olhos atônitos 

Mario Sergio Conti 
 

No tempo em que a arte escrita tinha importância, discutia-se forma e conteúdo. Ficou assente que uma não existe sem a 1 
outra. Já a avaliação da relação entre eles continua problemática porque não existem conteúdos e formas fixas: a história os altera. 2 

A forma permanece ao longo do tempo, apesar do seu conteúdo ter origem datada. Guerra e Paz remete a almas e destinos do 3 
passado e do presente. Dizia uma coisa em 1865 e diz outras tantas a leitores de hoje, à luz da história que se passou e se passa agora. 4 

Na forma, Guerra e Paz é um romance, o gênero literário capital no século 19, o herdeiro da épica grega na era burguesa. 5 
Hoje, o romance não é tudo isso. Foi trocado por outras formas e gêneros. A literatura perdeu espaço para o cinema no século 20. 6 
E, na migração interna entre os gêneros, o lugar do romance foi ocupado, lenta e contraditoriamente, pelo filme de ficção. 7 

Esse processo não se plasmou numa configuração estável, como antigamente. Ele se acelerou. ________ no presente, no 8 
tempo de uma vida, são os filmes que soçobram. Estão sendo abalados, ante nossos olhos atônitos, pelas séries de televisão. É 9 
uma vertigem que embaralha formas e gêneros. O filme retém algo do romance porque mostra o destino de personagens que, 10 
suscetíveis à história, acumulam experiências enquanto dura a sua trama. Já as séries estão mais próximas de outro gênero, a 11 
novela. Nelas não há acumulação: os personagens não mudam. __________ há um clímax ou uma dissolução final. Há um 12 
miniclímax no desenlace de cada capítulo – que propagandeia o seguinte. Nas séries, a sequência não gera um todo que demanda 13 
interpretação e crítica, como nos filmes. A relação entre os personagens tende a ser dialética no filme-romance, e mecânico-causal 14 
nas séries-novelas. 15 

Postas em ordem cronológica, três séries talvez possam mostrar algo da estrada que o gênero percorreu desde o ponto de 16 
partida, os filmes de cinema – que, por sua vez, tiveram origem no romance. [...]17 
 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mariosergioconti/2021/01/ 
os-filmes-estao-sendo-abalados-pelas-series-ante-nossos-olhos-atonitos.shtml. (Adaptado) 

 

05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) Pois – Porque. 
b) Contudo – Mas. 
c) Assim – Todavia. 

►d) Tanto que – Tampouco. 
e) Portanto – Porém. 

 
06 - Os significados das palavras “plasmou” (linha 8) e “soçobram” (linha 9) no texto são, respectivamente: 
 

a) reverteu – se convertem. 
b) matizou – transfiguram. 
c) fragmentou – abundam. 

d) constituiu – se caracterizam. 
►e) modelou – fracassam. 

 
07 - A leitura do texto autoriza a seguinte interpretação: 

 

a) No processo de transmutação dos gêneros, a série é o local de manifestação das obras literárias épicas.  
b) O gênero ficção se coaduna com a prosa do século 19 no registro das experiências históricas. 
►c) A crítica às séries reside nas características que seus personagens apresentam comparativamente aos dos filmes. 
d) A mensagem crítica de Guerra e Paz é um exemplo de como as leituras restam estáveis no decorrer do tempo. 
e) Os filmes tendem a apresentar personagens lineares como também o são, vez ou outra, em romances. 

 
O texto a seguir é referência para as questões 08 e 09. 
 

Robô caranguejo é o menor dispositivo do mundo controlado remotamente 
 

Cientistas americanos construíram o menor robô ambulante controlado remotamente. Trata-se de um dispositivo de meio milímetro 
de largura descrito em estudo publicado na Science Robotics na última quinta-feira (26). 
Os robôs com dimensões submilimétricas possuem diversas aplicações, que vão desde procedimentos cirúrgicos minimamente 
invasivos à realização de tarefas em espaços confinados. Mesmo que ainda não esteja pronto para a produção em série, o 
mecanismo representa um passo importante para a tecnologia. 
Similar a um mini caranguejo, o design curioso foi apenas por capricho estético. O dispositivo, de fato, parece e se move como o 
crustáceo, mas as técnicas utilizadas na criação podem desenvolver pequenos robôs em qualquer formato necessário. 
Sem precisar de fonte de energia ou motor, a tecnologia _______________ o robô se baseia foi desenvolvida há oitos anos. [...] 

 

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2022/05/ 
robo-caranguejo-e-o-menor-dispositivo-do-mundo-controlado-remotamente.html. (Adaptado) 

 

08 - Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no texto, em conformidade com a variedade padrão escrita 
da Língua Portuguesa. 

 

a) que. 
b) cujo. 
c) onde. 

►d) na qual. 
e) a que.

 
09 - O período sublinhado no texto pode ser reescrito, sem prejuízo de sentido, da seguinte forma: 
 

►a) O mecanismo representa um passo importante para a tecnologia, embora não esteja pronto para a produção em série. 
b) O mecanismo representa um passo importante para a tecnologia, mas não está pronto para a produção em série. 
c) O mecanismo representa um passo importante para a tecnologia, desde que esteja pronto para a produção em série. 
d) O mecanismo representa um passo importante para a tecnologia, salvo não esteja pronto para a produção em série. 
e) O mecanismo representa um passo importante para a tecnologia, ao passo que não esteja pronto para a produção em série.
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10 - Considere o seguinte texto: 
 

Um estudo publicado na ultima quinta-feira (2) na capa da revista Nature Neuroscience desafia a teoria predominante de como 
tem início o Alzheimer. Há decadas, acredita-se que placas contendo a proteina beta-amiloide se acumulam fora das células 
e, assim, dão início à condição neurodegenerativa. Mas talvez não seja esse o caso. Liderada por pesquisadores da Escola 
Grossman de Medicina da Universidade de Nova York (NYU) e do Instituto Nathan Kline, ambos nos Estados Unidos, a nova 
pesquisa argumenta que o dano neuronal caracteristico do Alzheimer se enraiza dentro das células, e bem antes que essas 
placas proteicas se formem completamente e se agrupem no cerebro. [...] 

 

Disponível em:https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2022/06/ 
estudo-aponta-nova-explicacao-para-origem-e-evolucao-do-alzheimer.html. (Adaptado) 

 

De acordo com a ortografia padrão, quantas palavras deveriam estar acentuadas no texto, mas não estão? 
 

a) 4. 
b) 5. 
►c) 6. 

d) 7. 
e) 8.

 
11 - Considere o seguinte parágrafo: 
 

Em reunião dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em 2004, um dirigente de um grande clube de São Paulo saiu 
espantado com o pensamento que __________ pequeno dos cartolas do Flamengo. __________ o que __________ quando 
o clube carioca __________ um presidente que, nas suas palavras, "__________ contar". 

 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2020/10/ 
flamengo-se-poe-em-risco-mas-tambem-capitaliza-ao-tentar-reinar-sozinho.shtml. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) consideraria – Questiona – acontecia – tivesse – sabia. 
►b) considerou – Questionou – aconteceria – tivesse – soubesse. 
c) consideraria – Questionou – acontecerá – tivesse – souber. 
d) considera – Questiona – acontece – tiver – saberia. 
e) considerou – Questiona – aconteceu – tiver – soube. 

 
INGLÊS 

 
The following text refers to questions 12 to 14. 
 

Every April in South Carolina, fishermen catch hundreds of horseshoe crabs as they crawl onto shore to mate. The crustaceans 
are transported to labs owned by Charles River, an American pharmaceutical company, in Charleston. There they are strapped to 
steel countertops and, still alive, drained of about a third of their blue-coloured blood. Then they are returned to the ocean. This liquid 
is vital for America’s biomedical industry. A litre of it goes for as much as $15,000. 

Parts of modern medicine have been unusually reliant on the horseshoe crab. Its blood is the only known natural source of 
limulus amebocyte lysate (lal), an extract that detects endotoxin, a nasty and sometimes fatal bacterium. Drug firms use it to ensure 
the safety of medicines and implanted devices, including antibiotics, anti-cancer drugs, heart stents, insulin and vaccines. 
 

Available in: https://www.economist.com/united-states/2022/09/01. (Adapted) 
 
12 - According to the text, it is correct to say that horseshoe crabs are caught when they: 

 

a) get into the water to rest. 
b) move very slowly to get something to eat. 
c) get away from cold waters. 
d) withdraw to their own borders to take care of their offsprings. 
►e) reach the coast to copulate. 
 

13 - The reason horseshoe crabs are taken to a pharmaceutical company is to: 
 

►a) draw off some of their blood for medical purposes. 
b) study the fatal bacterium they carry. 
c) introduce limulus amebocyte lysate into their bodies. 
d) insert a living tissue in them. 
e) investigate their relationship to human diseases. 
 

14 - In the second paragraph of the text, the underlined and in bold type expression can be substituted without changing 
the meaning of the sentence by: 
 
a) unattached to. 
►b) dependent on. 
c) uncertain about. 

d) enthusiastic about. 
e) curious about. 
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15 - Consider the following headline: 
 

Bulldozers Have Razed My Home, and Broken the Back of India’s Muslims.   
Does the World Care? 

 

Available in: https://time.com/6193648/modi-india-bulldozer-justice-muslims/. 
 The headline refers to the fact that: 

 

a) a Muslim has been humiliated in India. 
b) Indian policemen have entered a Muslim home. 
c) supremacists in India have announced restrictions to Muslims. 
►d) tractor driven machines have destroyed a Muslim home. 
e) Indian authorities have looked for religious symbols at a Muslim home. 

 
The following text refers to questions 16 to 18. 
 

Old manuscripts which reveal bizarre medieval medical cures being shared by Cambridge University 
 
Treatments for battle wounds are among the remedies described — but Cambridge researchers say many target a familiar set 

of ailments such as headache, toothache, diarrhoea, coughs and aching limbs. 
Baking a salted owl and grinding it into powder to treat gout is one of the bizarre suggestions found among thousands of medieval 

medical remedies. 
Stuffing a puppy with snail and sage, roasting it over a fire and using the fat to make a salve, is another suggested gout cure. 
Someone suffering from cataracts hundreds of years ago would be advised to mix the gall bladder of a hare with some honey 

and use a feather to apply it to their eye. 
The treatments are among 8,000 medical recipes contained in 180 medieval manuscripts — mostly dating to the 14th or 15th 

centuries — that are being digitised by the Cambridge University Library. 
________________, some date back even earlier, with one being 1,000 years old. 

 

Available in: https://news.sky.com/story/baked-owl-powder-and-roasted-puppy-fat- 
among-bizarre-medieval-cures-revealed-in-cambridge-university-project-12674993. (Adapted) 

 
16 - Mark the alternative that fills in the gap in the last line of the excerpt. 

 

►a) However. 
b) Furthermore. 
c) In the meantime. 

d) And for that reason. 
e) Provided that. 

 
17 - According to the text, it is correct to say that in medieval times: 

 

a) remedies were prescribed by Cambridge physicians in order to cure a number of diseases. 
b) headache, toothache and diarrhoea are some examples of illnesses that affected people who had come from the war. 
c) investigators from Cambridge University have worked against medieval treatments for battle injuries. 
d) medical procedures doctors recognize today were first used in centuries past. 
►e) war wounds and everyday illnesses were taken care of. 

 
18 - Consider the following remedies: 

 

1. A cream from a cooked young dog was used to relieve the pain. 
2. Honey and the organ of an animal were put together to improve people’s sight. 
3. Meat was smoked to treat inflammation. 

 

Mark the alternative that presents remedies in medieval times. 
 

a) 1 only. 
b) 3 only. 
►c) 1 and 2 only. 

d) 2 and 3 only. 
e) 1, 2 and 3. 

 
MATEMÁTICA 

 
19 - O carbono-14 é um isótopo radioativo do carbono muito utilizado para a datação de peças antigas, devido ao fato de 

que a quantidade de carbono-14 decresce exponencialmente e se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Supondo-se 
que no instante 𝒕 𝟎 a quantidade de carbono-14 em uma peça antiga é 𝑸𝟎, qual é a expressão que descreve a 
quantidade de carbono-14 presente nessa peça ao longo do tempo t, em anos? 
 
a) 1/𝑄  2  

b) 1/𝑄  2 /  

c) 𝑄  2  

d) 𝑄  2    

►e) 𝑄  2 /  
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20 - Analise a função 𝒇 cujo gráfico está descrito na figura 
ao lado. Sobre a função 𝒇, considere as afirmações a 
seguir: 
 

1. No intervalo 𝟐, 𝟏 , o gráfico pode ser descrito pela 

expressão 𝒚  𝟐𝒙  𝟐. 

2. No intervalo 𝟏, 𝟔 , o gráfico pode ser descrito pela 

expressão 𝒚 𝟐 𝒙 𝟐 𝟐. 

3. 𝒇 é injetora. 

4. O ponto 𝒙 𝟏 é um ponto de máximo no intervalo 

representado. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
21 - Ao fabricar o encaixe de uma máquina, um funileiro precisa montar uma peça de metal no formato de um tronco de 

cone reto. Para isso, é necessário recortar a planificação deste encaixe, como indicado na figura a seguir. Supondo-se 
que esse tronco de cone tem a base mais larga com raio 150 cm, a base mais estreita com raio 120 cm e altura 40 cm, 
assinale a alternativa que contém a área da planificação do tronco de cone. 
 

a) 8100 π cm2. 

b) 10800 π cm2. 

►c) 13500 𝜋 cm2. 

d) 10800√5 π cm2. 

e) 10800√10 π cm2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 - Considere os números complexos 𝒛𝟏 e 𝒛𝟐 com |𝒛𝟏| |𝒛𝟐| √𝟐, representados na forma trigonométrica pela figura a 

seguir. Sobre esses números, considere as afirmativas: 
 
1. 

𝒛𝟏

𝒛𝟐
 𝒊 

2. 𝒛𝟏  𝒛𝟐 

3. 𝒛𝟏𝒛𝟐 𝟐 

4. 
𝒛𝟏

𝟑

|𝒛𝟐|𝟐 𝒛𝟐 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

23 - João, em janeiro de 2022, decidiu poupar R$ 1.500,00 mensalmente, investindo no dia primeiro de todos os meses esse 
valor a uma taxa de 1% ao mês, no regime de juros compostos. A primeira aplicação foi feita somente no dia primeiro 
de fevereiro de 2022. De quanto será o montante acumulado por João imediatamente após realizar a aplicação no dia 
primeiro de janeiro de 2023? (Use a aproximação 𝟏, 𝟎𝟏𝟏𝟐 𝟏, 𝟏𝟐𝟔𝟖.) 
 

a) R$ 19.120,00. 
►b) R$ 19.020,00. 
c) R$ 18.990,00. 

d) R$ 18.880,00. 
e) R$ 18.000,00. 
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24 - Considere as seguintes afirmações sobre a reta 𝒓: 𝒚 𝟎: 
 

1. A reta 𝒔: 𝒙  𝒚  𝟏 é ortogonal à reta 𝒓. 

2. A circunferência C: 𝒙 – 𝟑 𝟐 𝒚 – 𝟒 𝟐 𝟐𝟓 intersecta 𝒓 em somente um ponto. 

3. A distância do ponto (1,5) até a reta 𝒓 é 4. 

4. A reta 𝒓 contém a origem (0,0). 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
25 - Ana esqueceu-se da senha de um aplicativo, porém ela se lembra de que essa senha possui 8 caracteres, sendo que 

os 4 caracteres centrais são números de 0 a 9, e os caracteres restantes são somente letras maiúsculas de A até G. 
Para recuperar a senha, Ana decide usar um computador que pode testar todas as combinações. Supondo-se que o 
computador leve em média 100 ms (milissegundos) para testar 1 milhão de combinações de senha com 8 dígitos, qual 
é o tempo estimado, aproximadamente, para que esse computador teste todas as combinações de senha? 

 

a) 38.416 ms. 
b) 25.205 ms. 
►c) 2.401 ms. 

d) 1.575 ms. 
e) 423 ms. 

 
FÍSICA 

 
Em todas as questões da prova de Física, as medições são feitas por um referencial inercial. O módulo da aceleração 
gravitacional é representado por g. Onde for necessário, use g = 10 m/s2 para o módulo da aceleração gravitacional. 
 
 
26 - Segundo o Sistema Internacional de Unidades, a unidade para a representação de medidas de diferença de potencial 

elétrico é: 
 

a) N (newton). 
►b) V (volt). 
c) J (joule). 

d) C (coulomb). 
e) Pa (pascal). 

 

O texto a seguir é referência para as questões 27 e 28. 
 

Um objeto de massa constante de valor 𝒎 𝟎, 𝟓 kg move-se ao longo de uma linha reta, sujeito a uma força resultante 𝑭, sendo a 
velocidade 𝒗 desse objeto medida em função do tempo 𝒕. O resultado desse movimento é o gráfico 𝒗 𝒕 a seguir. 
 

 
 
27 - Considerando as informações apresentadas no texto de referência e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o valor da aceleração 𝒂 do objeto em 𝒕 𝟔𝟎 s. 
 

a) 𝑎 40 m/s2. 
b) 𝑎 20 m/s2. 
►c) 𝑎 0 m/s2. 

d) 𝑎 20 m/s2. 
e) 𝑎 40 m/s2. 

 
28 - Considerando as informações apresentadas no texto de referência e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o valor do trabalho 𝑾 realizado pela força resultante 𝑭 que atua sobre o objeto entre os instantes 𝒕  𝟖𝟎 s 
e 𝒕 𝟏𝟐𝟎 s: 

 

a) 𝑊 40 J. 
b) 𝑊 20 J. 
c) 𝑊 0 J. 

►d) 𝑊 20 J. 
e) 𝑊 40 J. 
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O texto a seguir é referência para as questões 29 e 30. 
 

Uma certa quantidade de gás ideal executa os processos termodinâmicos ilustrados no gráfico 𝑷 𝑽 a seguir, onde 𝑷 é a pressão 
no gás e 𝑽 é o seu volume. Esse gás inicia no estado A, passa pelos estados B e C e chega ao estado D. No estado A, a temperatura 
do gás vale 𝑻𝑨. No estado D, a temperatura do gás vale 𝑻𝑫. 
 

 

 
 
 
 
29 - Considerando as informações apresentadas no texto de referência e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o valor da temperatura 𝑻𝑫 em termos da temperatura 𝑻𝑨. 
 

a) 𝑇 2𝑇 . 

b) 𝑇 3𝑇 . 

c) 𝑇 4𝑇 . 

d) 𝑇 6𝑇 . 

►e) 𝑇 12𝑇 . 

 
30 - Considerando as informações apresentadas no texto de referência e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o valor do trabalho 𝑾𝑩𝑪 realizado pelo gás no processo BC. 
 

a) 𝑊 𝑃 𝑉 . 

►b) 𝑊 2𝑃 𝑉 . 

c) 𝑊 3𝑃 𝑉 . 

d) 𝑊 4𝑃 𝑉 . 

e) 𝑊 6𝑃 𝑉 . 

 
31 - Uma espira circular está exposta a um campo magnético �⃗�, de intensidade variável, mas de direção e sentido 

constantes. A área da espira vale 𝑨 𝟓, 𝟎 cm2 e é atravessada perpendicularmente pelo campo magnético, de forma 
que em 𝒕𝟏 𝟓 s a intensidade do campo vale 𝑩𝟏 𝟔𝟎 mT e em 𝒕𝟐 𝟐𝟓 s a intensidade vale 𝑩𝟐 𝟏𝟎𝟎 mT. Considerando 
as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da força 
eletromotriz induzida média 𝝐 produzida na espira entre os instantes 𝒕𝟏 e 𝒕𝟐. 

 

►a) 𝜖 1,0 𝜇V. 

b) 𝜖 5,0 𝜇V. 

c) 𝜖 10 𝜇V. 

d) 𝜖 50 𝜇V. 

e) 𝜖 100 𝜇V. 

 
32 - Uma dada radiação eletromagnética tem, no vácuo, velocidade 𝒄 𝟑 𝟏𝟎𝟖 m/s e comprimento de onda 𝝀 𝟔𝟎𝟎 nm. 

Considerando que a constante de Planck vale 𝒉 𝟔, 𝟔 𝟏𝟎 𝟑𝟒 Jꞏs, a alternativa que apresenta corretamente o valor 
correto da energia 𝑬 dos fótons dessa radiação é: 

 

a) 𝐸 3,3 10  J. 

b) 𝐸 6,6 10  J. 

►c) 𝐸 3,3 10  J. 

d) 𝐸 6,6 10  J. 

e) 𝐸 3,3 10  J. 

  



11/17 
 

QUÍMICA 
 
33 - O gráfico a seguir descreve a variação, ao longo do tempo, das quantidades de matéria, em mol, durante a 

transformação de uma substância R (●) em outra substância, P (▲). Os valores mostrados dentro das caixas de texto 
correspondem às quantidade de matéria (em mol) de R em cada ponto. 

 

 
 

 A partir das informações contidas no gráfico para a transformação de R em P, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A taxa de formação da substância P entre 0 e 10 s é de 0,08 mol s–1.  
2. A formação da substância P ocorre a uma taxa constante ao longo do experimento. 
3. A proporção “substância R:substância P” (em mol) será de 9:1 em 45 s. 
4. Entre 10 e 20 s existe um momento no qual as quantidades das substâncias R e P são iguais. 

 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
34 - O estireno é um composto orgânico empregado na indústria como precursor sintético do poliestireno, ou isopor. 

Trata-se de um líquido oleoso, incolor à temperatura ambiente, além de volátil e inflamável. Em termos de estrutura 
química, o estireno é um hidrocarboneto aromático insaturado de fórmula molecular C8H8, conforme mostrado na 
figura a seguir: 

 

 

 Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que descreve correta e respectivamente a 
hibridização de cada um dos carbonos 1, 2 e 3 apresentados na estrutura do estireno. 

 

a) sp, sp e sp. 

b) sp2, sp e sp3. 
c) sp, sp3 e sp3. 

d) sp3, sp2 e sp3. 
►e) sp2, sp2 e sp2. 

 
 O texto a seguir é referência para as questões 35 e 36. 
 

O hidreto de alumínio e lítio (LiAlH4) é um agente redutor forte capaz de reduzir substâncias carboxiladas tais como amidas e 
ésteres. Esse composto também reage instantânea e violentamente com a água em uma reação exotérmica e, quando fora de 
controle, inflamável. A reação entre LiAlH4 e a água pode ser descrita conforme a seguinte equação, na qual a, b, c, d e e são 
os respectivos coeficientes estequiométricos: 

 

a LiAlH4  +  b H2O   c LiOH  + d Al(OH)3  +  e H2 

 

 
35 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente os coeficientes estequiométricos a, b, c, d e e, respectivamente. 
 

a) 1, 1, 4, 1 e 1. 
b) 1, 2, 1, 4 e 2. 
►c) 1, 4, 1, 1 e 4. 

d) 2, 1, 2, 2 e 1. 
e) 2, 4, 2, 4 e 4. 
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36 - O texto de referência descreve a reação entre LiAlH4 e a água como instantânea, violenta, exotérmica e potencialmente 
inflamável. Considerando as informações do texto e a reação entre o LiAlH4 e a água, descrita na equação química, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. É uma reação rápida. 
2. Nela ocorre liberação de calor. 
3. É uma reação catalisada. 
4. Seu produto potencialmente inflamável é o H2. 

 

 Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 

►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
37 - Os reagentes organometálicos, tais como organo-lítio (RLi) e organo-magnésio (RMgX, sendo X = Br e Cl, 

principalmente), têm uma aplicação bastante ampla em química orgânica. Um exemplo dessa aplicação é a reação de 
adição de organometálicos (RLi ou RMgX) em compostos carbonilados (como aldeídos e cetonas) para a formação de 
álcoois, como mostrado no esquema a seguir:  

 

 
 
 Suponha que um determinado pesquisador deseje preparar em seu laboratório o 2-metilpentan-2-ol e tenha à sua 

disposição o reagente organometálico metil-lítio (CH3Li). O nome do composto carbonilado que deve ser utilizado para 
obtenção do álcool de interesse é: 

 

a) pentanal. 
►b) pentan-2-ona. 
c) 2-metilpentanal. 

d) 2-metilpentan-3-ona. 
e) 3-metilpentan-2-ona. 

 
38 - A morfina, um opioide com ação analgésica pronunciada, é utilizada para o alívio da dor, agindo tanto no sistema 

nervoso central quanto em órgãos com musculatura lisa. Trata-se de uma molécula polifuncionalizada que contém em 
sua estrutura grupos funcionais como álcool, fenol, éter, alqueno e amina terciária. Considerando as informações 
acerca da estrutura desse opioide e os conhecimentos em química orgânica, assinale a alternativa que corresponde à 
estrutura da morfina, apresentando todos os grupos funcionais citados. 

 

 
a)  

 
 

b)  

 

c)  

  

 
d)  

 
 

►e)  

 
 
 

  



13/17 
 

39 - O ácido acetilsalicílico (AAS) é o fármaco com propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas mais 
consumido no mundo. Trata-se de um composto orgânico aromático com as funções éster e ácido carboxílico. Durante 
uma aula prática que tratava de reações de neutralização, os estudantes utilizaram 0,5 g de uma amostra comercial 
que continha AAS e, após dissolverem e homogeneizarem toda a amostra, realizaram a determinação do teor de AAS 
na solução utilizando hidróxido de potássio (KOH) 0,15 mol L –1. Para fins de simplificação, o professor pediu aos 
estudantes que considerassem o AAS como a única substância ácida na amostra, apresentando da seguinte forma a 
reação envolvida no processo:   

 

 
 

(Os valores entre parênteses indicam as respectivas massas molares das substâncias envolvidas na reação.)  
 

Sabendo-se que o teor de AAS determinado na amostra foi de 40%, assinale a alternativa que apresenta o valor 
aproximado do volume de solução de KOH necessário para a realização do experimento, ou seja, para a neutralização 
do AAS contido na amostra. 

 

►a) 7,4 mL. 
b) 3,2 mL. 
c) 1,21 mL. 

d) 0,5 mL. 
e) 0,2 mL. 

 
BIOLOGIA 

 
40 - Em relação aos Biomas brasileiros, é correto afirmar que: 
 

a) o Bioma Mata Atlântica, localizado na região do Planalto Central, é caracterizado por clima tropical sazonal e por árvores 
de pequeno porte, gramíneas e arbustos. 

b) o Pantanal é considerado o maior Bioma brasileiro, tem clima tropical de altitude e é a maior reserva mundial de diversidade biológica. 
►c) o Bioma Cerrado, localizado na região Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, é caracterizado por clima tropical úmido e seco 

e vegetação com árvores de tronco retorcido. 
d) o Bioma Pampa ocupa o extremo sul do país e é caracterizado por grandes formações montanhosas e por planícies 

alagadas com vegetação higrófila. 
e) o Bioma Amazônia ocupa o Norte e parte do Nordeste do país, tem clima tropical atlântico e vegetação xerófita e arbustiva densa. 

 
41 - Interfase e mitose são duas fases do ciclo celular em organismos eucariotos e são caracterizadas por eventos 

moleculares distintos. A esse respeito, é correto afirmar que: 
 

a) a interfase inclui a etapa da prófase, durante a qual ocorrem a replicação do DNA, a condensação dos cromossomos e o 
aumento da célula. 

b) a anáfase ocorre durante a mitose e é caracterizada pela separação dos cromossomos homólogos, gerando células haploides. 
c) os cromossomos homólogos são replicados durante a fase G1 da interfase, compactados na fase G2 e separados durante 

a metáfase da mitose. 
►d) a duplicação dos cromossomos ocorre durante a fase S da interfase, e a separação das cromátides-irmãs ocorre durante 

a anáfase da mitose. 
e) a telófase é a etapa final da prófase, durante a qual a célula termina de replicar o DNA e aumenta de tamanho em 

preparação para a divisão celular. 
 
42 - Luz e calor são fatores importantes para a regulação fisiológica de plantas, otimizando as suas trocas gasosas. Acerca 

desse assunto, é correto afirmar que: 
 

a) a abertura dos estômatos ocorre durante os períodos de maior calor, permitindo a transpiração das folhas. 
►b) sinais ambientais e fisiológicos estimulam a abertura ou fechamento dos estômatos, diminuindo a perda de água e 

regulando os níveis de oxigênio e gás carbônico. 
c) para evitar perda excessiva de água, as plantas contam com uma cutícula permeável e porosa que regula a transpiração foliar. 
d) a respiração celular das plantas ocorre apenas durante os períodos de ausência de luz solar, quando as taxas de 

fotossíntese são nulas. 
e) no ponto de compensação fótica, a taxa de fotossíntese é equivalente à taxa de transpiração foliar, diminuindo-se a perda de água. 

 
43 - Em humanos, a determinação cromossômica do sexo depende dos cromossomos X e Y. Algumas doenças, como o 

daltonismo e a hemofilia, são relacionadas a genes ligados ao sexo, de modo que podem se apresentar em proporções 
diferentes em pessoas XX ou XY. A esse respeito, é correto afirmar que: 

 

a) um homem daltônico transmite o gene do daltonismo para todos os filhos do sexo masculino. 
b) a hemofilia é transmitida por meio do cromossomo X, de modo que apenas as mulheres são transmissoras. 
c) uma mulher daltônica transmite o gene do daltonismo para todas as filhas e para 50% dos filhos. 
d) uma mulher hemofílica transmite o gene da hemofilia para seus filhos, mas não para suas filhas. 
►e) um homem hemofílico transmite o gene da hemofilia para suas filhas, mas não para seus filhos. 
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44 - As células constituintes de plantas e de animais podem ser diferenciadas com base em algumas das suas 
características. A esse respeito, é correto afirmar que: 

 

a) plantas possuem parede celular de quitina e têm células com cloroplastos e sem mitocôndrias. 
b) células animais apresentam membrana celular resistente, espessa e impermeável, constituída por lipídios e glicogênio. 
►c) animais possuem células sem cloroplastos e com mitocôndrias, sendo essas células envoltas por membrana plasmática 

semipermeável. 
d) nas células vegetais a parede celular é constituída por celulose e nas células animais essa parede é formada por quitina. 
e) a presença de parede celular é característica de células de animais de clima árido, de modo a minimizar a perda de água. 

 
 

45 - A seleção natural explica muitas características existentes em animais e plantas, de modo que é possível identificar 
relações entre os organismos e o ambiente em que vivem. A esse respeito, é correto afirmar que: 

 

►a) alelos favoráveis em determinado ambiente têm sua frequência aumentada ao longo das gerações pela ação da seleção natural. 
b) mutações associadas a características favoráveis ocorrem mais frequentemente pela ação da seleção natural em um dado 

ambiente. 
c) o código genético dos organismos é constantemente modificado pela ação da seleção natural e de acordo com as 

mudanças ambientais. 
d) alelos desfavoráveis em um dado ambiente promovem alterações drásticas no código genético e podem levar à morte dos 

seus portadores. 
e) alelos associados a mutações na carga genética dos organismos promovem ajustes no código genético em resposta à 

seleção natural. 
 
 
46 - Muitas doenças causadas por bactérias e vírus são relacionadas à saúde pública e requerem medidas de controle para não se 

tornarem epidemias, ou até mesmo pandemias. A respeito de doenças causadas por vírus e bactérias, é correto afirmar que: 
 

a) o uso de antibióticos de amplo espectro em escala populacional é recomendado para prevenção de doenças causadas 
por bactérias. 

b) a vacinação em massa é necessária para controle de doenças virais, enquanto o tratamento com antibióticos é suficiente 
para controle de doenças bacterianas. 

c) as bactérias causam doenças graves e de importância para a saúde pública, como dengue, febre amarela e malária. 
d) a sífilis é uma doença viral transmitida sexualmente e prevenida com a vacinação obrigatória contra o vírus HPV. 
►e) a tuberculose é uma doença bacteriana cujas formas graves podem ser prevenidas por vacina administrada no bebê logo 

após o nascimento. 
 

 
GEOGRAFIA 

 
47 - Rússia, China e Índia são avaliadas como potências emergentes devido à dimensão de suas economias e às influências 

que exercem no cenário mundial. Sobre o tema, é correto afirmar: 
 

a) A vantagem competitiva da Índia na economia global está no tamanho e na homogeneidade cultural e linguística de sua 
população — fatores que conformam um mercado consumidor de mais de 1 bilhão de pessoas. 

b) A maior parte do território chinês é desértica ou montanhosa, então esse país precisou investir na indústria para compensar 
a falta de terras agricultáveis em extensão suficiente para alimentar uma população de 1,3 bilhão de habitantes. 

c) A Rússia se destaca como exportadora de produtos industrializados porque teve de investir pesadamente no setor 
industrial para poder manter seu arsenal bélico atualizado tecnologicamente em relação ao da OTAN.  

d) Os três países citados comandaram o desenvolvimento da Ásia no último meio século, tendo em vista que os demais países do 
continente apresentaram baixas taxas de crescimento econômico e elevados níveis de pobreza extrema nesse período. 

►e) A China importa grande quantidade de soja e de minério de ferro produzidos no Brasil, ao passo que o Brasil é um 
importador de máquinas e equipamentos produzidos naquele país. 

 
 

48 - Segundo as estatísticas do Our World in Data, desde 1981, o número de pessoas que vivem em situação de pobreza 
extrema (renda per capita inferior a 1,90 dólares por dia) vem declinando em termos percentuais e também em números 
absolutos. Contudo, a velocidade dessa redução varia de uma região do mundo para outra. Com base nessas 
informações e nos conhecimentos de geografia, é correto afirmar: 
 

►a) A África Subsaariana é a região do globo onde a redução da pobreza se deu de forma mais lenta no período considerado, 
razão pela qual cerca de dois terços da população do mundo em situação de extrema pobreza vivem nessa região. 

b) A redução da extrema pobreza não se traduz em melhora das condições de vida se não houver altos investimentos estatais em 
saúde, educação e saneamento, sendo esse o motivo de o IDH dos países da África e do Sul da Ásia ter permanecido baixo. 

c) A renda per capita não é um indicador adequado de qualidade de vida porque corresponde a uma média, desconsiderando 
o fato de que uma pequena parte da população mundial concentra a maior parte da riqueza. 

d) As contradições do capitalismo se refletem no fato de que a pobreza extrema é elevada nos EUA, país com a renda per 
capita mais alta do mundo. 

e) No período citado, a redução da pobreza extrema ocorreu de forma mais acelerada na América Latina, região que se 
beneficiou da elevação dos preços das commodities agrícolas e minerais, como soja, minério de ferro e petróleo. 
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49 - Durante a maior parte da história da humanidade, os grupos humanos organizaram suas vidas principalmente em 
escala local. A partir do século XVIII, os Estados Nacionais passaram a exercer uma grande influência na organização 
da vida política, econômica e cultural das sociedades. Hoje, com a globalização da economia, cada lugar se tornou 
também um lugar do mundo, mas sem que os Estados Nacionais deixem de ter papel relevante. Nesse sentido, e com 
base nos conhecimentos de geografia, é correto afirmar: 
 

a) Os Estados Nacionais representam as nações, comunidades de pessoas que partilham uma mesma língua, cultura e modo 
de ser fundamental.  

►b) Com a globalização, os fluxos de mercadorias, de capitais e de informações modificam o cotidiano dos lugares pela 
influência que exercem sobre os padrões de consumo, a cultura e as atitudes políticas. 

c) Território é o espaço ocupado por uma nação, de sorte que os Estados Nacionais foram organizados para a defesa do 
modo de vida particular de cada nação.  

d) Geopolítica é a imposição dos interesses econômicos de um Estado Nacional sobre outros por meio de operações militares.  
e) Com as tecnologias de informática e de comunicação que viabilizam a globalização, os recursos naturais passaram a ter 

pouca importância estratégica nos conflitos geopolíticos. 
 

50 - Sobre as influências da forma e dos movimentos da Terra, é correto afirmar: 
 

a) As estações do ano se devem ao fato de que a órbita da Terra é elíptica, pois a captação do calor proveniente do Sol 
diminui nos períodos do ano em que o planeta está mais afastado desse astro.  

b) Os dias de solstício marcam o início da primavera e do outono, pois esses são os dias em que dia e noite têm a mesma duração.  
c) A região do Equador é mais quente porque se encontra mais próxima do Sol, recebendo as irradiações solares de forma 

mais intensa. 
►d) A duração do ano civil é cerca de 6 horas inferior à do ano sideral (que corresponde ao movimento de translação da Terra), 

de modo que os anos bissextos foram estabelecidos para corrigir essa defasagem temporal a cada quatro anos. 
e) Na zona tropical, as quatro estações do ano se diferenciam por apresentarem variações térmicas maiores do que nas 

zonas temperadas do planeta. 
 
51 - Sobre as desigualdades socioeconômicas regionais brasileiras, é correto afirmar: 
 

a) A instituição da Zona Franca de Manaus mudou a estrutura econômica dos estados da Região Norte, que passaram a 
depender das exportações de produtos industriais intensivos em mão de obra para gerar crescimento. 

b) O desemprego e os problemas de crescimento econômico gerados pela desindustrialização reduziram a diferença entre 
os indicadores de renda per capita e de qualidade de vida do Sudeste e os indicadores das demais regiões. 

c) Os indicadores econômicos e sociais do Centro-Oeste permanecem baixos devido às desigualdades geradas pela 
concentração fundiária e pelo baixo potencial de geração de empregos da agricultura de alta mecanização. 

d) A transposição do rio São Francisco alavancou a produção agropecuária no sertão nordestino, mas o efeito disso para a 
redução das desigualdades regionais foi inexpressivo por causa da baixa participação da agricultura no PIB brasileiro. 

►e) As desigualdades não se manifestam apenas no nível das Grandes Regiões, pois mesmo no interior do Sul e do Sudeste 
existem regiões com indicadores socioeconômicos baixos, a exemplo do Vale do Ribeira. 

 
52 - Sobre a rede urbana, é correto afirmar: 

 

►a) O Brasil possui duas megacidades classificadas como cidades globais, que são Rio de Janeiro e São Paulo. 
b) A metropolização intensiva é produto do desenvolvimento econômico, motivo pelo qual a maioria das megacidades se 

localiza no Primeiro Mundo. 
c) A desigualdade social brasileira se reflete na macrocefalia urbana, que é a concentração populacional em duas 

megacidades ao lado da dispersão populacional em muitas cidades pequenas. 
d) A conurbação das cidades do Vale do Paraíba vem configurando uma mancha urbana contínua entre as Regiões 

Metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, o que constitui a primeira megalópole brasileira.  
e) As cidades globais da África são as metrópoles que ultrapassam dez milhões de habitantes e que concentram atividades 

industriais e de serviços financeiros, tais como Cairo e Lagos.  
 
53 - A Amazônia Brasileira abrange 58% do território nacional e constitui um ecossistema complexo, com problemas 

socioeconômicos e ambientais específicos. Com base nos conhecimentos de geografia, assinale a alternativa correta. 
 

a) A economia regional está baseada no extrativismo vegetal e mineral, o que implica baixo povoamento e um padrão 
demográfico disperso, fatores que contribuem para preservar áreas de floresta ao mesmo tempo em que oneram a 
extensão das redes de serviços públicos. 

b) A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) foi instituída pelo governo da Nova República com o fim 
de implementar uma política de desenvolvimento sustentável, tendo sido extinta nos anos de 1990 devido à visão neoliberal 
predominante na época, que se opunha à intervenção econômica do Estado. 

►c) As populações ribeirinhas da Amazônia são afetadas pela precariedade do transporte escolar por via fluvial, pela 
precariedade dos serviços de tratamento e distribuição de água e esgoto e pela poluição gerada nas áreas de garimpo. 

d) Um empecilho para executar uma estratégia de desenvolvimento sustentável e integral na Amazônia Brasileira está no 
fato de que a maior parte do ecossistema amazônico se situa nos territórios de vários países sul-americanos, o que impõe 
a necessidade de negociações políticas internacionais complexas. 

e) A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré foi um importante vetor de desenvolvimento econômico da Amazônia, mas 
as atividades industriais atraídas pela ferrovia levaram à urbanização de grandes áreas anteriormente ocupadas por florestas. 
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HISTÓRIA 
 

54 - Considere o texto a seguir: 
 

Guerras de Integração: Atenas x Esparta 
 

Atenas foi um regime democrático estável e expansionista e favoreceu a instauração de regimes democráticos nas regiões sob 
seu controle. Muitas cidades oligárquicas, por outro lado, faziam parte da aliança de Esparta, Liga do Peloponeso. A guerra 
entre essas duas alianças sacudiu o Mediterrâneo oriental na segunda metade do século V a.C.  

 

GUARINELLO, Norberto Luiz. História Antiga. São Paulo: Contexto, 2016, p. 106. 
 

Com base no excerto acima e nos conhecimentos sobre as guerras de integração, é correto afirmar que o conflito entre 
Atenas e Esparta é também conhecido como: 

 

a) “Guerras Médicas”, e foi ocasionado pela tentativa ateniense de espalhar a democracia grega pelo mundo mediterrânico. 
►b) “Guerra do Peloponeso”, e ocorreu devido à tentativa ateniense de expandir sua hegemonia sobre o mundo grego. 
c) “Guerras Púnicas”, por conta do apoio militar dos fenícios e da cidade de Cartago aos espartanos. 
d) “Guerra de Corinto”, pois foi causado pela influência de Alexandre, o Grande sobre o sistema oligárquico espartano. 
e) “Invasão Dórica”, pois foi desencadeado pela anexação de Atenas por Esparta, que buscava aumentar seu contingente 

de pessoas escravizadas. 
 

 
55 - Nos séculos VIII e IX, ocorreu no Império Bizantino um movimento conhecido como Iconoclastia (ou Crise Iconoclasta). 

Esse movimento consistiu: 
 

►a) na proibição e destruição de imagens religiosas sob ordens da autoridade imperial bizantina. 
b) no banimento das ordens monásticas em Constantinopla e as revoltas subsequentes. 
c) na separação temporária entre as igrejas católica do Ocidente e ortodoxa do Oriente. 
d) no patrocínio da heresia monofisita por parte da autoridade imperial bizantina. 
e) na destruição de textos religiosos de interpretação bíblica por parte das ordens mendicantes. 

 
 
56 - Considere o seguinte excerto: 
 

Um Renascimento Global 
 

Um dos problemas com as definições clássicas do Renascimento é que elas celebram as conquistas da civilização europeia 
num movimento de exclusão de todas as outras. Não se trata de mera coincidência que o período que testemunhou a invenção 
do termo também tenha sido o momento em que a Europa estava afirmando de forma mais agressiva seu domínio imperial ao 
redor do globo [...]. O Renascimento europeu definiu e mediu-se a si mesmo em relação à riqueza e ao esplendor do Oriente, 
um aspecto que foi negligenciado até recentemente, devido à influência da versão do século XIX do Renascimento.  

 

BROTTON, Jerry. O Bazar do Renascimento: da Rota da Seda a Michelangelo. São Paulo: Grua, 2009, p. 38. 
 

O texto acima argumenta que a ideia de “Renascimento” foi criada, de forma retroativa, por nações europeias no 
século XIX, período marcado pelo imperialismo e pelo eurocentrismo. Portanto, longe de ser um fenômeno isolado 
europeu, o que chamamos de “Renascimento” possui implicações muito mais globais. A partir desse excerto e dos 
conhecimentos sobre a Idade Moderna, é correto afirmar: 

 

a) A rivalidade da Europa com o recém-descoberto Império Chinês fez com que aristocratas italianos patrocinassem as artes 
e as ciências como forma de distinção cultural. 

►b) O comércio de especiarias e bens de luxo entre a Europa e a Ásia, intensificado após o fim das Cruzadas, permitiu uma 
intensa troca cultural que teve grande influência sobre o “Renascimento”. 

c) A chegada de mercadores portugueses ao Japão em 1543 ocasionou, na Europa, um influxo de novas técnicas artísticas 
e científicas que, mais tarde, foram desenvolvidas pelos italianos do período renascentista. 

d) A invasão dos mongóis impediu as viagens e a circulação de produtos pela Europa e pela Ásia, fazendo com que cidades 
mercantis como Gênova e Veneza buscassem na arte renascentista uma nova forma de sustento econômico.  

e) A conquista do Império Bizantino pelo Império Otomano desencadeou uma grande migração de refugiados gregos para a 
Itália que levaram consigo técnicas artísticas e científicas, fomentando assim o “Renascimento”. 

 
 
57 - Em 2022, celebrou-se o bicentenário da Independência do Brasil, o que suscitou diversos debates públicos e 

acadêmicos sobre a efeméride. Acerca do contexto histórico da Independência do Brasil, é correto afirmar: 
 

a) A quebra política com Portugal significou o enfraquecimento das elites rurais e a ascensão de um setor industrial. 
b) As elites brasileiras apoiaram a Independência porque as aristocracias portuguesas desejavam abolir a escravidão no Brasil. 
►c) A Revolução Liberal do Porto, que queria retornar o Brasil à condição colonial, contribuiu para a Independência do Brasil. 
d) A Independência do Brasil trouxe maior representação política para pessoas negras libertas e indígenas. 
e) A Revolução Haitiana inspirou uma onda de libertações nas Américas, na qual se inclui a Independência do Brasil. 
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58 - Na virada do século XIX para o século XX, ocorreu aquilo que a historiografia chama de “Partilha da África”, processo 
que designa o controle político, cultural, social e econômico da Europa sobre quase todo o continente africano. A 
respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Uma justificativa europeia para a partilha do continente africano foi a instauração do livre comércio e da civilização. 
2. O marco inicial da “Partilha da África” foi a chegada dos portugueses no Reino do Congo. 
3. A Etiópia foi o único país africano a participar das negociações da “Partilha da África” com os países europeus. 
4. A partilha europeia do continente africano visava alimentar o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
59 - Dentre as diversas ideologias políticas que surgiram no século XX, o totalitarismo é uma das que trouxe maior impacto 

global. Assinale a alternativa que associa corretamente o regime totalitário às suas características. 
 

a) O salazarismo espanhol defendia o secularismo, o nacionalismo e a rápida industrialização. 
b) O stalinismo soviético pregava a economia de estado, o clericalismo e o racismo científico. 
c) O integralismo brasileiro advogava pelo internacionalismo, pela luta de classes e pelo espiritualismo. 
►d) O fascismo italiano propunha o nacionalismo, o militarismo e o corporativismo. 
e) O nazismo alemão apoiava o socialismo, o antissemitismo e a censura da mídia. 
 

60 - Leia a reportagem seguir: 
 

São Paulo para em defesa do regime e da constituição 
 

Poucas vezes ter-se-á visto no Brasil tão grande multidão na rua, para exprimir em ordem um ponto de vista comum, um 
sentimento que é de todos, como o que ontem encheu o centro da cidade de São Paulo [...]. Ali estava o povo mesmo, o povo 
povo, constituído pela reunião de todos os grupos que trabalham pela grandeza da pátria.  

 

Folha de São Paulo, 20 mar. 1964, p. 8, 1.º caderno. 
 

O excerto dessa reportagem apresenta a cobertura feita pelo jornal Folha de São Paulo da “Marcha da Família, com 
Deus, pela Liberdade”. Ao falar sobre “um ponto de vista comum” e “um sentimento”, o texto se refere ao: 

 

a) higienismo. 
b) socialismo. 
c) catolicismo. 

d) igualitarismo. 
►e) anticomunismo.

 


