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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
 

Gastroenterite, a virose da mosca que invadiu a capital 
 
Cerca de 50% dos pacientes que estão lotando os corredores dos hospitais da capital maranhense 
são devido à contaminação da ‘virose da mosca’ 

 

 
 

Cerca de 50% dos pacientes que estão lotando os corredores dos hospitais da capital maranhense são 
devido à contaminação da ‘virose da mosca’, tecnicamente conhecida como gastroenterite. Ela é 
provocada pela ingestão de alimentos contaminados por fungos e bactérias. As principais vilãs desta 
virose são as moscas, que se proliferam consideravelmente neste período chuvoso e de temperatura 
elevada, deixando, assim, um cenário propício para a sua reprodução. 
Segundo a médica Graziela Medeiros, da clínica geral da Hapvida Saúde, esses insetos são os que mais 
contaminam os alimentos, pois pousam sobre lixos e carregam impurezas para os alimentos consumidos. 
“Essa gastroenterite pode ser provocada por fungos ou bactérias, levados pelas moscas, mas também 
pode ser viral. De qualquer modo, a infecção causa problemas no trato gastrointestinal e, em geral, tem 
um ciclo autolimitado que dura de quatro a sete dias, mas a doença pode ser agravada se os cuidados 
básicos não forem tomados”, explica Graziela. 
Segundo a médica, os sintomas da gastroenterite são muito parecidos com a da virose comum. “Em geral, 
a pessoa contaminada tem dor de cabeça, indisposição, febre baixa (se for infecção viral) e febre alta (se 
for bacteriana). Os sinais típicos da gastroenterite, que permitem o diagnóstico clínico da doença, são 
dores abdominais, dores no estômago, vômitos, náuseas, falta de apetite e diarreia (cerca de cinco 
evacuações por dia). As fezes ficam pastosas e líquidas”, pontua. 
O modelo Flávio Gomes, 19 anos, passou o período carnavalesco refém da virose da mosca. “Ao fazer os 
exames clínicos o médico constatou que nada mais era que a ‘virose da mosca’. Foram quatro dias 
sentindo muito enjoo, com fortes vômitos, dores de cabeça, dores no estômago e falta de apetite”, conta. 
Algumas pessoas buscam técnicas caseiras para inibir a proliferação do mosquito nas residências. O 
professor de Biologia do Instituto Federal do Maranhão, Lula Henrique, apresentou a O Imparcial algumas 
dicas simples para garantir a saúde e evitar os insetos como cobrir os alimentos, manter o ambiente de 
cozinha limpo e sem restos de comida. “Algumas dicas caseiras podem ser usadas também como um 
recipiente com água e sabão em pó, com um pouco de açúcar que atraem as moscas e as eliminam 
autenticamente”, conta o professor. 
Segundo a assessoria de um hospital particular da capital, 50% dos atendimentos em emergências de 
suas clínicas têm sido por conta desta virose. 

Disponível em: https://oimparcial.com.br. Acesso em: 4 mar. 2017 
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Leia o texto acima e, a seguir, responda às questões propostas de 1 a 4.  
1) O tema central enfocado no texto é: 
 

a) surto viral  
b) patologia falciforme  
c) risco alimentar 
d) pandemia gripal  
e) insegurança alimentar  

 
2) A partir da leitura do texto acima, pode-se concluir que: 
 

a) as pessoas estão protegidas contra doenças, como diarreia, se lavarem as mãos.  
b) os ludovicenses que dispõem de saneamento básico e alimentos saudáveis não adoecem.  
c) as pessoas que adotam medidas simples podem diminuir o risco de doenças virais. 
d) na capital maranhense, as pessoas não dispõem de informações sobre a virose da mosca.   
e) na capital maranhense, as pessoas adoecem muito mais durante o período chuvoso. 

 
3) Assinale a alternativa em que é atendida a mesma regra de concordância que justifica o uso do termo 
destacado na frase: 
 

 “ Segundo a assessoria de um hospital particular da capital, 50% dos atendimentos em emergências 
de suas clínicas TÊM sido por conta da virose.”  

a) “Mais de 93% do aquecimento da temperatura do planeta foi absorvido pelos oceanos, que retém o 
calor global.” 

b) "Segundo a Funai, a prática antropofágica, se confirmada, é inédita entre os culinas, os quais 
mantém contato com não-indígenas desde o século 19." 

c) “Eles detém o poder, por isso intervêm sempre nos negócios da empresa de forma decisiva.” 
d) "Esta liberdade advém do Direito Natural, ou seja, aquele que resulta da natureza mesma dos homens 

e de suas relações." 
e) “O centro dá informações e conselhos sobre problemas relacionados com as compras efetuadas e 

intervêm quando surgem problemas.” 
 

4) Considere o seguinte fragmento extraído do texto: 
 
“Essa gastroenterite pode ser provocada por fungos ou bactérias, levados pelas moscas, mas também 
pode ser viral. De qualquer modo, a infecção causa problemas no trato gastrointestinal e, em geral, tem 
um ciclo autolimitado que dura de quatro a sete dias, mas a doença pode ser agravada se os cuidados 
básicos não forem tomados.” 
No fragmento, o autor se valeu de recursos linguísticos que o ajudaram a construir e reconstruir o sentido 
do texto evitando repetição de referente gastroenterite. As palavras que retomam esse referente são: 
 

a) infecção, doença  
b) moscas, infecção  
c) doença, cuidados  
d) gastrointestinal, ciclo 
e) gastroenterite, viral  
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Leia o texto com atenção.  

 
5) A expressão “ ESTÃO COM CARA FEIA” pode ser associada à ideia de:  
 

a) sujeira  
b) imundície  
c) chateação  
d) consternação  
e) preocupação  

 
Seja o fragmento a seguir para responder às questões 6 e 7. 

“Mande-os fazer a barba e cortar o cabelo!” 

6) Em geral, qualquer frase tem uma função comunicativa. Partindo dessa perspectiva, o fragmento 
destacado é uma frase: 
 

a) imperativa  
b) interrogativa 
c) exclamativa 
d) optativa 
e) afirmativa 

 
7) No fragmento, o elemento coesivo “e” é responsável pelo encadeamento lógico de sentidos e 
desempenha a função de:  
 

a) finalidade de um fato enunciado. 
b) comparação entre dois fatos. 
c) explicação das ideias. 
d) adição de ideias. 
e) consequência de um fato. 

 
8) Considere os seguintes versos:  
 

“Já se afastou de nós o Inverno agreste, 
Envolto nos seus úmidos vapores; 

A fértil Primavera, a mãe das flores 
O prado ameno de boninas veste.” 

 
                              (Bocage) 

 
Pode-se afirmar que os versos caracterizam o movimento literário denominado: 
 

a) Trovadorismo  
b) Barroco  
c) Romantismo  
d) Arcadismo  
e) Simbolismo   
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Com base no texto a seguir, responda às questões 9 e 10. 
 

1. 
Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 
Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

 
2. 

Ora, nesse catar feijão entra um risco: 
o de que entre os grãos pesados entre 
um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
um grão imastigável, de quebrar dente. 
Certo não, quando ao catar palavras: 
a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 
obstrui a leitura fluviante, flutual, 
açula a atenção, isca-a como o risco. 

 
(João Cabral de Melo Neto)  

 
9) Pode-se dizer que o texto é um poema: 
 

a) metalinguístico, pois o autor faz uso da própria língua para explicar o fazer poético.   
b) realista, pois o autor se vale de elementos do cotidiano para dar vida à poesia.  
c) referencial, pois o autor tem como referência a própria língua. 
d) emotivo, considerando que o autor revela seu próprio ato de escrever. 
e) expressivo, pois o autor reflete sobre o fazer poético. 

 
10) O poema se estrutura em torno da figura de linguagem chamada: 
 

a) metonímia 
b) metáfora  
c) antítese  
d) comparação 
e) sinédoque  

 
 
MATEMÁTICA 
 
11) A expressão  ???? ? = ?	 ⇔ 	?? = ?	corresponde exatamente à seguinte afirmação abaixo: 
 

a) y é a base do logaritmo. 
b) x é o próprio logaritmo. 
c) x é o logaritmando. 
d) b é o próprio logaritmo. 
e) NDA. 

 
12) Qual afirmação está correta? 
 

a) Função linear (b=0) e função identidade (a=1 e b =0) 
b) Função linear (b=1) e função identidade (a=1 e b =0) 
c) Função linear (b=0) e função identidade (a=0 e b =0) 
d) Função linear (b=1) e função identidade (a=1 e b =1) 
e) NDA 
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13) Dado  ? = ?3 4 5
2 8 7?  e  ? = ?

3 7 1
3 2 1
5 9 1

? , determine A x B. 
 

a) ?46 72 12
23 93 17? 

b) ?46 14 12
65 93 27? 

c) ?46 74 12
65 93 17? 

d) ?46 74 22
65 33 17? 

e) NDA 
14) Utilizando o teorema de Jacobi, calcule o determinante da matriz abaixo. 
 

Det  ? = ?
3 5 9
2 −4 8
1 10 6

? 

a) 100 
b) – 256 
c) – 200 
d) 178 
e) NDA 

 
15) A trajetória da bola, quando um jogador de futebol a chuta em direção ao gol, descreve uma parábola. 
Supondo que a sua altura h, em metros, em t segundos após o chute, é dada pela equação ℎ =  −%& + 8% . 
Calcule a altura máxima que a bola alcança. 
 

a) 16 
b) 4 
c) 8 
d) – 4 
e) NDA 

 
16) A figura geométrica chamada circunferência é formada por todos os pontos de um plano equidistante 
de um dado ponto desse plano, chamado centro. Com isto a posição relativa entre reta e circunferência 
abaixo é: 

 
a) Cosseno 
b) Tangentes 
c) Externas 
d) Secantes 
e) NDA 
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17) Sendo n o número de lados de um polígono convexo e d, o número de diagonais, calcule o valor de d, 
quando n=6. 
 

a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) NDA 

 
18) Calcule a área do setor circular destacado abaixo. 
 

a) &(
)& 	*+&	

b) )()& 	*+&	

c) &,&& 	*+&	

d) &(-& 	*+&	
e) NDA	

19) Ao racionalizar denominadores de expressões, tais como  -
,√)) ,  teremos: 

 
a) -√)&),  

b) -√)-&,  

c) -√))-,  

d) -√)),,  

e) NDA 
20) Quando existe um conjunto A e B e estes são finitos, a forma ou maneira de especificá-lo é : 
 

a) N ( A U B ) = N ( A ) -  N ( B ) – N ( A U B ), quando A ∩ B ≠ ∅ 
b) N ( A U B ) = N ( A ) +  N ( B ) – N ( A ∩ B ), quando A ∩ B ≠ ∅ 
c) N ( A U B ) = N ( A ) +  N ( B ) – N ( A +  B ), quando A ∩ B ≠ ∅ 
d) N ( A U B ) = N ( A ) +  N ( B ) + N ( A U B ), quando A ∩ B ≠ ∅ 
e) NDA 
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INFORMÁTICA BÁSICA 
 
21) As sentenças abaixo estão relacionadas ao conceito de sistema operacional. Identifique qual dessas 
sentenças está correta.  
 

a) Sistema operacional é uma camada de software que tem como objetivo fazer a interface entre o 
usuário e o computador. 

b) Os sistemas operacionais são categorizados em estáticos e dinâmicos. Os sistemas operacionais 
estáticos são aqueles que não podem ser atualizados por software, apenas por hardware. Por sua vez, 
os sistemas operacionais dinâmicos são aqueles que se atualizam automaticamente. 

c) Uma das principais utilidades de sistemas operacionais é a de controlar o consumo de bateria em 
computadores móveis. É por esse motivo que computadores mais antigos que não estão com o 
sistema operacional atualizado têm um tempo mais curto para a bateria descarregar. 

d) Os computadores modernos não precisam mais de sistema operacional, pois sua velocidade de 
processamento de dados é muito mais rápida do que os computadores da década passada. 

e) O conjunto de todo hardware de um computador, sejam eles os periféricos de entrada ou de saída, 
compreende seu sistema operacional. 

 
22) Em uma instalação padrão do Windows™, foram criadas quatro pastas organizadas dentro da pasta 
“Documentos", seguindo a estrutura apresentada pelo Windows Explorer™, conforme a figura a seguir. 
Com base nessa informação, identifique a sentença correta. 
 

  
a) O Windows™ não permite que se aninhe uma pasta dentro de outra. Apenas os arquivos permitem 

isso. 
b) As pastas de nomes “Pasta 1” e “Pasta 2” estão diretamente na pasta “Documentos”. Por sua vez, a 

"Pasta 2" possui a "Pasta 3” dentro dela, a qual, por sua vez, possui a “Pasta 4". 
c) A estrutura de pastas do Windows™ deve ser organizada como apresentado, em que o limite máximo 

para se aninhar uma pasta dentro da outra são três níveis. Isso significa que não seria possível, por 
exemplo, criar uma nova pasta dentro da “Pasta 4” porque violaria esta regra. 

d) Há um erro claro na imagem apresentada. Não se pode criar uma pasta no Windows™ com seu nome 
contendo um espaço em branco. 

e) A imagem apresenta quatro pastas, de nomes “Pasta 1” a “Pasta 4”. A “Pasta 4” contém dentro dela a 
“Pasta 3” que, por sua vez, contém a “Pasta 2”. 
 

23) A principal área exibida na tela, quando você liga o computador e faz seu acesso em uma instalação 
padrão do Windows™, chama-se: 
 

a) Desfragmentador de disco 
b) Windows Explorer 
c) Área de trabalho 
d) Bloco de Notas 
e) Gerenciador de tarefas 
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24) Em uma instalação padrão do Windows™, o usuário clicou com o botão direito na área de trabalho do 
Windows Explorer™ e obteve o menu apresentado na figura a seguir. Com base nisso, informe a afirmação 
correta. 
 

  
a) Na figura pode-se ver que é possível criar novas configurações para o Windows™ com esse menu. 

Apesar de a figura não deixar isso claro, é possível, também, configurar novas impressoras com esse 
item de menu. 

b) O item de menu Novo / Atalho permite se criarem formas mais rápidas de se acessarem atalhos de 
teclado. Dessa forma, é possível, por exemplo, configurar um atalho de teclado, como Alt+A, para 
alguma função específica. 

c) Os termos Documento RTF e de Texto, vistos na figura, referem-se a pastas que não possuem 
imagens ou vídeos, apenas texto. 

d) O item de menu Novo permite que se criem novas pastas, atalhos e arquivos, o que é feito naquela 
pasta onde foi clicado com o botão direito do mouse. 

e) A imagem descreve a única forma em que se pode criar uma pasta no Windows™ com o nome livre. 
Há outras formas de se criarem pastas, mas não se pode renomeá-las das outras formas. 

 
25) A World Wide Web, ou WWW, é um espaço de informação no qual documentos e outros recursos web 
são identificados por endereços universais. De acordo com os conceitos relacionados à WWW, qual 
sentença abaixo está INCORRETA? 
 

a) As páginas na Web podem ser vistas como documentos hipermídia, que especificam aplicações 
contendo texto, vídeo, áudio e diversas outras mídias relacionadas entre si. 

b) No endereço http://www.ufma.br, o protocolo usado é http, enquanto ufma.br é o nome de domínio. 
c) O surgimento da Web proporcionou o nascimento de diversas novas profissões relacionadas, como 

webdesigners e programadores web. 
d) A segurança da Web depende do sistema de arquivos WWW, que deveria garantir a cada computador 

uma forma eficaz e livre de ameaças de se comunicar. Apesar disso, há diversas ocorrências de 
problemas de segurança rotineiramente na Web. 

e) A funcionalidade da Web é baseada em três padrões: URL, que é um sistema que assegura às páginas 
endereços únicos; HTTP, que é um protocolo de comunicação; e HTML, que é uma linguagem de 
marcação. 
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26) As sentenças abaixo estão relacionadas a navegadores Web. Informe qual delas está correta. 
 

a) A principal função de navegadores web é a formatação de texto, preparação de apresentações e 
editoração de planilhas eletrônicas. 

b) É fundamental que o navegador web instalado em um computador seja atualizado rotineiramente. 
Isso permite que o navegador seja capaz de transferir arquivos da web de forma mais rápida e livre 
de erros sempre que comparado a navegadores desatualizados. 

c) Não faz sentido ter instalado mais de um navegador web em seu computador e é por isso que os 
principais sistemas operacionais não permitem isso. Ao instalar um novo navegador web, o antigo é 
desinstalado. 

d) Navegadores web são programas de computador cuja principal função é permitir a comunicação com 
servidores web e a exibição do conteúdo obtido para o usuário. 

e) Em resumo, a diferença entre sistemas operacionais abertos e os de código fechado é que, nos 
primeiros, há navegadores web nativos enquanto os fechados não permitem a instalação de 
navegadores. 

 
27) Os parágrafos I e II abaixo descrevem dois cenários (cenário I e cenário II) em que um usuário está 
editando um documento com 90 páginas em um editor de texto. A seguir, informe que recurso ele precisa 
usar em cada situação. 
 

I - O usuário precisa inserir o nome de sua empresa em todas as páginas desse documento, na 
margem inferior das páginas, de forma rápida e prática. 
II - O usuário precisa ter certeza que o documento que ele vai imprimir está de acordo com a página 
de tamanho A4 que ele possui na impressora. 

 
a) No cenário I, o usuário precisa usar o recurso de Inserir cabeçalho. No cenário II, ele precisava ter 

lembrado de fazer isso na hora que iniciou a edição do documento. Agora, já com 90 páginas, não é 
possível modificar o tamanho das páginas para impressão. 

b) Em ambos os casos, o usuário não pode mais fazer isso porque o documento já tem 90 páginas. 
Quando ele criou inicialmente o documento, poderia ter tanto colocado o nome da empresa no 
rodapé das páginas quanto definido o tamanho delas corretamente. 

c) No cenário I, já não é mais possível fazer isso. Ele deveria ter feito isso quando criou o documento e 
ele ainda não tinha as 90 páginas atuais. No cenário II, ele precisa usar o recurso de Configurar 
página. 

d) No cenário I, o usuário precisa usar o recurso de Inserir cabeçalho. No cenário II, ele precisa usar o 
recurso de Formatar página. 

e) No cenário I, o usuário precisa usar o recurso de Inserir rodapé. No cenário II, ele precisa usar o 
recurso de Configurar página. 

 
28) Atualmente, é indispensável o emprego de páginas de busca para se encontrar a informação 
necessária na web. Nos primórdios da web, os primeiros motores de busca exigiam que se cadastrassem 
as páginas recém-criadas para que pudessem ser apresentadas como resultado de buscas naquela 
ferramenta. Apenas páginas cadastradas na busca eram exibidas. A tecnologia evoluiu e, hoje, os motores 
de busca funcionam de forma diferente. Qual das afirmações abaixo reflete melhor de que forma tais 
ferramentas funcionam atualmente? 
 

a) Com a maior largura de banda média no acesso da web atualmente, não é mais tão importante ou 
indispensável fazer buscas na web quanto em seus primórdios, já que se obtêm os dados bem mais 
rápido.  

b) Os motores de busca agora rastreiam a web, procurando em cada página descoberta todos os 
hiperlinks que a mesma possui, repetindo recursivamente o procedimento para todas as novas 
páginas descobertas, até descobrir, visitar e extrair a informação necessária das mesmas. 

c) As páginas agora possuem código computacional que faz o cadastro automático nos principais 
motores de busca. Por causa disso, atualmente são as páginas que se cadastram nos motores de 
busca e não o contrário. 

d) A consulta a informações na web é atualmente bem mais simples porque o número de páginas no ar é 
bem menor do que há uma década. 

e) Os motores de busca continuam tendo as páginas cadastradas, mas agora isso é feito por uma equipe 
treinada e manualmente, o que dispensa a necessidade de o autor de uma nova página precisar 
cadastrá-la no motor de busca. 
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29) Em uma instalação padrão do Windows™, a opção abaixo insere uma tabela 6X4 em um documento 
de um editor de textos. Informe qual sentença relacionada abaixo está correta. 
 

 
 

a) Há um equívoco no enunciado. Tabelas não podem ser inseridas em documentos no Microsoft 
Word™, apenas no Microsoft Excel™. 

b) A tabela a ser criada que aparece na figura vai aparecer incialmente com 24 células, sendo composta 
por 4 colunas e 6 linhas de células. 

c) O Microsoft Power Point™ é uma ferramenta poderosa para a criação de planilhas e gráficos. Ele 
permite a editoração eletrônica de tais planilhas, preenchimento de células com fórmulas e outros 
recursos importantes. 

d) O botão de Desenhar Tabela que aparece na Figura permite que se criem e desenhem imagens em 
formato bitmap. 

e) É possível formatar tabelas no Microsoft Word™, modificando as bordas e estilos de borda, bem como 
as larguras e alturas das células da tabela. 
 

30) Os três parágrafos abaixo foram numerados como I, II e III e discutem sobre o processo de verificação 
ortográfica e gramatical em editores de texto. 
 

I. Quando se depara com um erro ortográfico, a opção “Ignorar tudo” permite que se ignore todas as 
instâncias em que aquela palavra com grafia errada aparece no texto. Isso é útil, por exemplo, 
quando se redige um texto com um nome próprio ou palavra que não aparece no dicionário, mas 
cuja grafia está correta. Usando essa opção, o editor vai ignorar todas as outras ocorrências daquela 
palavra e passar a assumi-la como correta. 

II. Quando se depara com um erro gramatical, a opção “Explique" informa a explicação para a 
alteração de gramática sugerida. 

III.  Ao se escolher a opção “Ignorar regra”, durante uma verificação gramatical, aquela regra de 
gramática será ignorada em todo o documento. 

 
Considerando as afirmações I, II e III, quais são verdadeiras e falsas? 
 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira e as demais II e III são falsas. 
b) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
c) As afirmações I e III são verdadeiras enquanto a afirmação II é falsa. 
d) Apenas a afirmação I é falsa e as demais II e III são verdadeiras. 
e) As afirmações I, II e III são falsas. 
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BIOLOGIA 
 
31) As vitaminas são substâncias orgânicas presentes nos alimentos que ingerimos e que são necessárias 
para equilibrar as funções vitais. No entanto, a deficiência de uma dada vitamina diminui a quantidade de 
enzima ativa formada, alterando negativamente o metabolismo celular. Sejam dados os seguintes 
sintomas de deficiência: 
 
1) Anemia perniciosa 
2) Esterilidade masculina 
3) Hemorragia 
4) Cegueira noturna 
 
Os sintomas carenciais enumerados acima estão relacionados, respectivamente, com a deficiência das 
seguintes vitaminas: 
 

a) K, B12, E e A 
b) B12, E, K e A 
c) B12, K, A e E 
d) E, B12, A e K 
e) A, B12, K e E 

 
32) Os tipos sanguíneos do sistema ABO são resultantes da combinação: 
 

a) de locos diferentes não epistáticos 
b) várias dominâncias completas entre os alelos 
c) de três diferentes alelos de um mesmo loco 
d) de locos diferentes epistáticos 
e) de três diferentes locos de um mesmo alelo 

 
33) Com a junção dos conhecimentos das leis mendelianas com a ideia da seleção natural proposta 
inicialmente por Darwin e Wallace, a teoria atual da evolução é conhecida como: 
 

a) Lamarckismo 
b) Darwinismo 
c) Wallacismo 
d) Seleção natural 
e) Teoria sintética da evolução 

 
34) Nos ambientes muito secos (xerófitos), muitas plantas são espinhosas porque os espinhos: 
 

a) defendem o vegetal dos mamíferos. 
b) são adaptações das folhas para diminuírem a transpiração. 
c) irradiam o calor, diminuindo a temperatura da planta. 
d) defendem o vegetal de insetos herbívoros. 
e) aumentam a capacidade de fotossíntese. 

 
35) Sobre o sistema urinário podemos afirmar que: 
 

a) Uma pessoa passará a excretar maior quantidade de ureia, se aumentar, em sua dieta, a quantidade 
de lipídios. 

b) O balanço de líquidos no corpo está intimamente ligado à presença e quantidade do íon potássio no 
sangue 

c) A cor amarela da urina deve-se à presença de uma substância denominada bilirrubina, originada 
principalmente da degradação da hemoglobina de hemácias velhas. 

d) A função dos rins é filtrar o sangue, dele removendo somente a ureia. 
e) A função da bexiga é armazenar a urina que flui continuamente dos ureteres até o momento de sua 

eliminação. A bexiga de uma pessoa adulta tem capacidade para armazenar cerca de 300 litros de 
urina. 
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QUÍMICA 
 
36) O ácido acetilsalicílico (AAS) obtido da semissíntese do ácido salicílico é um fármaco do grupo dos 
anti-inflamatórios não esteroidais, utilizado como anti-inflamatório, antipirético, analgésico e como 
antiplaquetário. Analisando sua estrutura química, é correto afirmar. 
 

OH
C

O

O

CH3

O

AAS  
 

I – apresenta dois grupos funcionais: um ácido carboxílico e um éster. 
II – tem fórmula molecular C9H8O4. 
III – possui um carbono assimétrico. 
IV – possui um grupo éster ligado na posição meta. 
V – possui 5 ligações  pi (π) e 21 ligações sigma (σ). 

 
a) Somente I  
b)  III e IV 
c)  II, III, IV 
d)  I e IV  
e)  I, II,V  

 
37) O borohidreto de sódio (NaBH4) é amplamente usado em laboratório para reduzir compostos 
carbonílicos, principalmente aldeídos e cetonas. O propanal (I) e a butanona (II) em presença desse 
agente redutor formarão, respectivamente, quais produtos? 

 
O

I

O
II

NaBH4

NaBH4

  
a) Propan-1-ol e butan-2-ol 
b) Ácido propanoico e butan-2-ol 
c) Propan-2-ol e butan-1-ol 
d) Propan-1-ol e ácido butanoico 
e) Propan-2-ol e butan-2-ol 

 
38) Sobre os elementos lítio, silício, enxofre, escândio, samário, rádio e alumínio, assinale a alternativa 
correta. 
 

a) Somente o lítio e o alumínio são metais. 
b) Os símbolos dos elementos são respectivamente, Li, Si, Se, Sc, Sr, Rd. 
c) Os elementos lítio, silício e enxofre pertencem aos grupo 1, grupo 14 e grupo 16, respectivamente. 
d) Todos os elementos podem ser considerados elementos de transição. 
e) Os elementos escândio, samário e rádio podem ser classificados como metais, semimetais e gases 

nobres. 
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39) Uma das reações mais comuns é a neutralização de um ácido inorgânico, por exemplo, uma solução aquosa de 
ácido clorídrico é neutralizada por carbonato de sódio, conforme a equação: Na2CO3 + 2HCl→2NaCl+ CO2 + H2O.  
Qual é a massa de carbonato de sódio que reage completamente com 0,5 mol de ácido clorídrico? 
Dados: M(Na2CO3) = 106 g/mol; M(HCl) = 36,5 g/mol 
 

a) 26,0 gramas de Na2CO3 
b) 33,0 gramas de Na2CO3 
c) 26, 5 gramas de Na2CO3 
d) 53,0 gramas de Na2CO3 
e) 13, 5 gramas de Na2CO3 

 
40) Na indústria química, para aumentar a velocidade de uma determinada reação, é utilizado um 
componente importante do processo denominado de catalisador. Para aumentar a velocidade da reação 
química, o catalisador atua na energia da barreira de ativação da reação. Para aumentar a velocidade da 
reação química, o catalisador: 
 

a) Mantém a barreira dos reagentes em equilíbrio e a barreira de energia dos produtos  em alta. 
b) Mantém a barreira de ativação da reação química em equilíbrio. 
c) Ele diminui a energia da barreira de ativação da reação química. 
d) Ele aumenta a energia da barreira de ativação da reação química. 
e) Ele divide a energia da barreira de ativação da reação química. 

 
 
FÍSICA 
 
41) A Figura 1 mostra que dois blocos A e B de massas +2 e +3 , respectivamente, são empurrados por 
uma força horizontal 45 . Considerando que os blocos deslizam sem atrito, o módulo da força que o bloco B 
exerce sobre A é: 
 

  
a) +34/(+2	–	+3) 
b) +24/+3 
c) +34/(+2 	+ 	+3) 
d) +24/(+2 	+ 	+3) 
e) +34/+2 

 
42) Quais condições são necessárias para que tenhamos uma única onda progressiva senoidal a partir de 
duas ondas progressivas senoidais? 
 

a) Que elas tenham a mesma amplitude e se propaguem no mesmo sentido. 
b) Que elas tenham a mesma frequência e a mesma amplitude. 
c) Que elas tenham a mesma amplitude e se propaguem em sentidos opostos . 
d) Que elas tenham a mesma frequência e se propaguem em sentidos opostos. 
e) Que elas tenham a mesma frequência e se propaguem no mesmo sentido. 

 
43) Um termômetro calibrado em graus Fahrenheit mede 86 graus para um certo objeto. A temperatura 
do objeto medida por um termômetro calibrado em graus Celsius é: 
 

a) 66 °C 
b) 30 °C 
c) 27 °C 
d) 61 °C 
e) 97 °C 
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44) O campo elétrico produzido por uma casca esférica que possui uma distribuição uniforme de carga é 
zero: 
 

a) apenas do lado de fora da casca. 
b) em todos os pontos do espaço. 
c) apenas no interior da casca. 
d) na superfície da casca. 
e) em nenhum ponto do espaço. 

 
45) Uma onda eletromagnética incide em uma superfície refletora, lisa e polida. Assim, a direção de 
propagação do raio refletido é determinada: 
 

a) pelo material da superfície refletora. 
b) pelo ângulo de incidência. 
c) pelo comprimento da onda. 
d) pela intensidade da onda. 
e) pelo índice de refração do meio em que a onda se propaga. 

 
 
HISTÓRIA 
 
46) Estudar História é compreender a trajetória das sociedades humanas ao longo do tempo. Para 
facilitar essa compreensão, o tempo é arbitrariamente dividido em partes ou períodos. A periodização 
adotada no mundo ocidental - Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea – toma 
por base: 
 

a) A invenção da escrita 
b) A adoção do calendário gregoriano 
c) O surgimento das pinturas rupestres 
d) O nascimento de Cristo 
e) A decifração da Pedra de Roseta 

 
47) Portugal e Espanha foram os grandes protagonistas das grandes navegações no início da Era 
Moderna. Nesse momento, esses dois reinos da Península Ibérica fizeram a partilha do mundo entre eles. 
Essa divisão do mundo foi abençoada pelo Papa Alexandre VI mediante a edição da Bula Intercoetera e 
ratificada por meio do: 
 

a) Tratado de Tordesilhas 
b) Tratado de Versalhes 
c) Tratado de Badajoz 
d) Tratado de Methuen 
e) Tratado de Madrid 

 
48) Marque a opção correta acerca do Brasil imperial.  
 

a) A vinda de imigrantes europeus foi direcionada para a Amazônia. 
b) A Constituição brasileira de 1824 erradicou a instituição da escravidão.  
c) Dom Pedro I governou o Brasil durante o todo período regencial. 
d) O Segundo Reinado foi iniciado a partir a coroação de Dom Pedro II. 
e) A Revolta da Cabanagem perdurou até os derradeiros anos do Império.  

 
49) No período de 1930 a 1945, o Brasil foi dirigido por uma figura emblemática na política nacional, a 
saber:  
 

a) Arthur Bernardes 
b) Campos Sales 
c) Getúlio Vargas 
d) Júlio Prestes 
e) Marechal Deodoro 



PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFMA, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 2017 

 

 
Página 16 

50) Assinale a alternativa que se refere corretamente a um evento da História do Maranhão. 
 

a) A Balaiada foi um movimento popular e social de grandes proporções ocorrido em grande parte do 
Maranhão durante o chamado Período Regencial brasileiro. 

b) O Maranhão foi uma das maiores províncias do Brasil republicano no que diz respeito à produção de 
açúcar, café e algodão para fins de exportação.  

c) A adesão do Maranhão à independência do Brasil foi realizada após a implantação definitiva da 
Companhia Geral de Comércio do Maranhão e Grão-Pará.   

d) A colonização efetiva do Maranhão pelos portugueses foi feita pelas expedições enviadas por Pedro 
Álvares Cabral para reconhecer o Norte do Brasil. 

e) O Vitorinismo foi uma forma de governo oligárquica que deu sentido às ações políticas no território 
maranhense ao longo de todo o período imperial.  

 
 
GEOGRAFIA 
 
51) O mapa é a principal forma de representação do espaço geográfico. Nele, a escala é um elemento 
técnico indispensável, indicando a proporção média entre a dimensão real (D) e a dimensão no desenho 
(d). Assim, escalas maiores permitem a espacialização de detalhes mais numerosos e escalas menores, de 
um número menor de detalhes. Com base em tais afirmativas, compare as escalas 1:50000 e 1:100000, 
informando CORRETAMENTE: 
 

a) A escala 1:50000 é menor, permitindo a espacialização de objetos de menores dimensões. 
b) A escala 1:50000 é maior e, por isso, permite a espacialização de objetos de menores dimensões. 
c) A escala 1:50000 permite a apresentação de um número menor de detalhes em comparação à escala 

de 1:100000. 
d) A escala 1:50000 é menor, permitindo a espacialização de objetos de maiores dimensões. 
e) A escala 1:100000 é maior e, por isso, permite a espacialização de objetos de menores dimensões. 

 
52) Os solos são o produto final do intemperismo, representando o conjunto de materiais inconsolidados 
em diferentes regiões do Planeta, organizados em camadas (horizontes), sobre o qual o homem e muitos 
organismos desenvolvem suas atividades e se reproduzem. Dessa forma, analise as informações abaixo e 
informe a ALTERNATIVA CORRETA. 
 

a) O Maranhão possui solos férteis em todo seu território. 
b) Os solos ocorrem em toda a superfície terrestre, já que representam a parte mais superficial da 

crosta terrestre. 
c) Em regiões de dunas e manguezais, ainda que os solos não sejam bem formados, estes são essenciais 

à vida nesses ambientes. 
d) Os solos não ocorrem em toda a superfície terrestre, já que em geleiras, águas profundas, 

afloramentos rochosos, manguezais e dunas não há a completa formação desses corpos naturais. 
e) Os solos apresentam os mesmos níveis de fertilidade em todas as regiões que ocorrem. 

 
53) A economia brasileira, desde o Período Colonial, sempre esteve atrelada à exportação de produtos 
agropecuários e a referida dependência insere diversos setores econômicos em crises cíclicas atreladas à 
oscilação do preço de commodities no mercado internacional. Sobre a crise econômica atual do Brasil, é 
correto afirmar: 
 

a) A crise econômica do Brasil é decorrente apenas da falta de gestão política eficiente, não mantendo 
relação com as oscilações de preços e das transações comerciais das commodities no mercado 
internacional. 

b) A crise política brasileira imergiu o País numa crise sem precedentes e não tem relação alguma com o 
mercado internacional de commodities. 

c) O momento econômico desfavorável do país está associado à oscilação negativa dos preços das 
commodities nos últimos anos e à instabilidade governamental, o que inseriu o Brasil numa crise 
econômica já vivenciada em outros períodos, porém com intensidade maior. 

d) A crise econômica atual do Brasil relaciona-se somente às crises internas, ocasionadas pela 
corrupção e desestruturação dos sistemas públicos de educação, saúde e infraestrutura. 

e) A globalização dificultou as transações comerciais entre o Brasil e outros países, o que inseriu este 
país numa profunda crise econômica. 
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54) Conforme Marta Sônia Alves Lima Silva e Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2011), “na evolução da 
economia brasileira, o extrativismo vegetal se destacou e, atualmente, ainda possui grande importância.  
Das espécies vegetais mais significativas economicamente destaca-se o babaçu (Orbignya speciosa), uma 
das mais importantes palmeiras brasileiras, ocupando mais de 18 milhões de hectares do território 
nacional”. No Maranhão, o extrativismo do babaçu ainda é muito importante, mesmo que vários entraves 
tenham se estabelecido nessa atividade ao longo do tempo. Sobre o extrativismo do babaçu no Maranhão, 
é correto afirmar: 
 

a) As quebradeiras de coco não se organizaram ao longo do tempo e, por isso, perderam o direito de 
acessarem os babaçuais e de desenvolverem o extrativismo. 

b) Em função dos baixos preços da amêndoa e das dificuldades de coleta do coco, o extrativismo do 
babaçu perdeu completamente sua importância no cenário do Maranhão. 

c) As quebradeiras de coco, pelo seu nível de organização sociopolítica, não possuem dificuldades para 
acessarem os babaçuais. 

d) A degradação de vastas áreas pela pecuária extensiva, a concentração da propriedade da terra, o 
baixo preço e rentabilidade do produto e o trabalho árduo, ainda que tenham desestimulado 
inúmeras quebradeiras de coco à prática do extrativismo, não foram suficientes para extinguir essa 
importante atividade do cenário rural do Maranhão. 

e) Os grandes fazendeiros não são obstáculo ao desenvolvimento do extrativismo do babaçu, uma vez 
que existem leis municipais (Babaçu Livre) que garantem o livre acesso às fazendas para coleta de 
coco. 

 
55) De acordo com Juarez Mota Pinheiro (2015), “os mecanismos atuantes na dinâmica atmosférica 
existentes no Maranhão são a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), os ventos Alísios de Norte e Sul, 
fenômenos cíclicos como El Niño e La Niña e as manifestações oceânicas do Dipolo do Atlântico”. A 
respeito da atuação dos fenômenos listados pelo autor sobre o regime pluviométrico do Maranhão, é 
correto afirmar: 
 

a) O El Niño tem atuação restrita ao Sudeste do Brasil, não provendo alteração significativa no regime 
de chuvas do Maranhão. 

b) O regime de chuvas do Maranhão é regido apenas pela Zona de Convergência Intertropical. 
c) Em períodos de El Niño, observa-se uma diminuição da precipitação pluviométrica no Maranhão e 

um aumento significativo dos índices de chuva quando da ocorrência do fenômeno La Niña. 
d) A La Niña tem atuação restrita ao Sul do Brasil, sem qualquer influência significativa no Maranhão; 
e) Em períodos de La Niña, há uma diminuição da precipitação pluviométrica no Maranhão e um 

aumento significativo dos índices de chuva quando o fenômeno do El Niño está ativo no Pacífico. 
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