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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia com atenção o texto de Moran para responder às 
questões propostas a seguir. 
 

Para onde caminhamos na educação? 
 

Caminhamos aceleradamente rumo a uma 
sociedade muito diferente que em parte 
vislumbramos, mas que nos reserva inúmeras 
surpresas. Será uma sociedade muito mais 
conectada, móvel, com possibilidades de 
comunicação, interação e de aprendizagem muito 
mais fascinantes ainda. Todas as sociedades educam, 
transmitem seus valores tradicionais e uma visão de 
futuro. Como será feito isto concretamente daqui a 
vinte ou trinta anos, não o sabemos.  

Mas caminhamos para uma sociedade cada vez 
mais complexa, pluralista, democrática. Por isso será 
necessário aprender a construir um percurso 
intelectual mais difícil, cheio de inúmeras 
ramificações e opções; aprender a conviver com as 
diferenças de visões de mundo, de valores, de grupos; 
a fazer escolhas mais provisórias; aprender a 
comunicar-nos de forma mais abrangente, integrada, 
participativa, equilibrando o individual e o social. As 
decisões sociais serão mais debatidas ao vivo. Haverá 
muitos mais referendos diretos, sem tantos 
intermediários. A informação estará sempre mais 
disponível, de muitas formas, por muitos canais. 
Quem quiser aprender, terá a sua disposição muitas 
formas de fazê-lo, sozinho, em pequenos grupos; 
informal ou formalmente, com tutoria ou de forma 
autônoma, com certificação ou sem ela.  

Caminhamos da pobreza digital para a 
conectividade 24 horas, em qualquer lugar, com 
múltiplos recursos, pessoais e digitais como robots. 
Precisaremos de instituições sérias para ajudar-nos 
nos cursos de maior duração, nos que certifiquem 
profissionalmente. Mas não precisaremos ir todo o 
dia a uma sala de aula para aprender. Haverá formas 
muito ágeis, diversificadas, flexíveis, adaptadas ao 
ritmo e necessidades de cada aluno para aprender e 
ajudar a aprender.  

As tecnologias evoluem muito mais rapidamente 
do que a cultura. A cultura implica em padrões, 
repetição, consolidação. A cultura educacional, 
também. As tecnologias permitem mudanças 
profundas já que hoje praticamente permanecem 
inexploradas pela inércia da cultura tradicional, pelo 
medo, pelos valores consolidados. 

MORAN, José Manuel. Disponível em: 
http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_inov
adora/caminhamos.pdf. Acesso em: 5 fev. 2018.  

 
 
 
 
 

1 Considerando-se o pensamento do autor do 
texto, é possível afirmar que: 

a) Ainda vivemos em uma era de pobreza 
digital, pois não estamos conectados 24 
horas. 

b) A evolução das tecnologias resultará em 
profundas mudanças educacionais e 
culturais. 

c) Mesmo com uso massivo das tecnologias, 
nossa comunicação ainda será restrita. 

d) As pessoas podem fazer cursos em qualquer 
instituição, desde que estejam equipadas 
tecnologicamente.  

e) A informação ainda estará restrita às salas de 
aula.  

 

2 No trecho, “Caminhamos da pobreza digital para 
a conectividade 24 horas, em qualquer lugar, com 
múltiplos recursos, pessoais e digitais como 
robots”, temos uma palavra (em destaque) cuja 
escrita não faz parte do vocabulário da língua 
portuguesa. Seu uso é um fenômeno linguístico 
chamado de: 

a) Estrangeirismo 
b) Neologismo 
c) Barbarismo 
d) Onomatopeia  
e) Aportuguesamento  

 

3 No trecho, “Caminhamos da pobreza digital para 
a conectividade 24 horas”. Analisando a 
estrutura morfológica da oração, temos:  

a) 1 verbo, 2 substantivos, 2 adjetivos, 3 
preposições 

b) 1 verbo, 2 adjetivos, 3 preposições, 1 
conjunção 

c) 2 verbos, 2 substantivos, 1 adjetivo, 1 
numeral 

d) 2 verbos, 3 substantivos, 1 adjetivo, 1 
conjunção 

e) 1 verbo, 3 substantivos, 2 preposições, 1 
artigo  

 

4 Observe o fragmento do texto: “Precisaremos de 
instituições sérias para ajudar-nos nos cursos de 
maior duração, nos que certifiquem 
profissionalmente”. A Língua Portuguesa utiliza 
de recursos linguísticos para retomar palavras já 
utilizadas e evitar repetições desnecessárias. O 
termo em destaque refere-se à qual palavra(s)? 

a) Precisaremos 
b) Instituições sérias 
c) Cursos  
d) Sala de aula 
e) Certifiquem  

 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_inovadora/caminhamos.pdf
http://www.eca.usp.br/prof/moran/site/textos/educacao_inovadora/caminhamos.pdf
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5 “Serviu-se o costumeiro cafezinho...” o sufixo 
zinho do substantivo “cafezinho” escreve-se com 
a letra Z, como se vê. Considerando-se o uso do S 
e Z nas palavras, assinale a alternativa a seguir 
que apresenta grafia correta. 

a) desprezo, freguezia, anestesia 
b) buzina, querozene, esplêndido. 
c) analisar, fusível, extravasar 
d) catalisar, trapézio, obséquio  
e) catequeze, finalizar, descaso 

 

6 Assinale a alternativa em que a expressão 
“onde” está corretamente empregada. 

 
a) Após a construção dos novos edifícios, houve 

muitas discussões, onde estavam envolvidas 
desconfianças quanto ao desvio de material. 

b) Os funcionários criaram um clima de alegria 
onde o assunto mais comentado foi a 
admissão do novo presidente. 

c) Foi importante a reforma do estatuto da 
empresa, de onde resultou melhoria nos 
salários de todos. 

d) Na reunião de ontem, várias decisões foram 
tomadas, onde também foi decidido o 
reajuste salarial. 

e) Viver em um país onde saúde e segurança são 
valorizadas é direito garantido pela 
Constituição. 
 

7  A literatura informativa no Brasil, também 
chamada de Quinhentismo, tem como 
característica:  

a) Os sermões de José de Anchieta 
b) Crônicas históricas dos viajantes e 

missionários europeus, sobre a natureza e o 
homem brasileiro  

c) A história dos jesuítas que aqui estiveram no 
século XVI 

d) Exprimir intensamente o sentido da 
existência, expressa no abuso da hipérbole. 

e) Uma importante produção de poesia lírica e 
épica, a partir de temas brasileiros 

 

8 Os movimentos modernistas do Pau-Brasil, 
Verde-Amarelo e Antropófago traziam como 
ponto em comum: 

a) A religião, a política e a economia. 
b) O interesse pela poesia romântica, simbolista 

e parnasiana. 
c) A tradição literária dos movimentos 

anteriores. 
d) O interesse pelo país, sua gente, suas coisas, 

paisagens, destino e problemas. 
e) A linguagem formal e acadêmica. 

 

Com base no texto a seguir, responda às 
questões 9 e 10. 
 

“Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  
e o lance a outro; de um outro galo  

que apanhe o grito de um galo antes  
e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  
os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  
se vá tecendo, entre todos os galos” 

João Cabral de Melo Neto 

 

9 O poema modernista de João Cabral utiliza 
recursos linguísticos figurativos para desvendar 
os elementos concretos da realidade que o cerca. 
Podemos identificar a recorrência de uma figura 
de linguagem pela qual fazemos os seres 
inanimados ou irracionais agirem e sentirem 
como pessoas humanas. Qual a figura de 
linguagem? 

a) Personificação 
b) Onomatopeia 
c) Eufemismo  
d) Comparação  
e) Ambiguidade 

 
10 Utilizando o poema como forma de expressar 

seus sentimentos, suas emoções, suas ideias, 
João Cabral utiliza nesse fragmento um tipo de 
gênero literário identificado como: 

a) Dramático 
b) Poético 
c) Lírico  
d) Oratório 
e) Narrativo 
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MATEMÁTICA 
 

11 A quantidade de ingressantes em cursos de 
graduação a distância vem crescendo ano a ano, 
de 2015 para 2016 houve um aumento de 20% 
passando para 850.000 (Dados do INEP, 
aproximados). Supondo que essa taxa de 
crescimento anual se mantenha, teremos 
quantos ingressantes em 2018? 

a) 1.430.000  
b) 1.360.000 
c) 1.460.000 
d) 1.670.000 
e) 1.224.000 

 

12 Uma das vantagens dos carros híbridos é que são 
mais econômicos do que os carros movidos à 
combustão. Um desses carros, numa viagem de 
ida e volta de São Luís a Miranda do Norte, fez 
na ida 18km/l. Na volta, parte do sistema 
híbrido não funcionou e o carro fez 8km/l. 
Sabendo que o consumo total de combustível na 
viagem foi de 26 litros, qual a distância entre as 
duas cidades?  

a) 288km 
b) 120km 
c) 140km 
d) 144km  
e) 72km 

 

13 Três amigos: João, Magno e Napoleão saíram 
para jantar. Magno levou seu filho, Napoleão 
levou as três filhas e João seus três filhos. Após o 
jantar, receberam a conta no valor de R$ 300,00 
e dividiram entre eles. Sabendo-se que João, 
Magno e Napoleão pagaram as suas próprias 
despesas e as de cada um dos seus filhos, 
podemos afirmar que Magno pagou que fração 
da conta? 

a) 1/3    
b) 1/5 
c) 2/5 
d) 1/2  
e) 2/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 A figura abaixo representa um quadrado, um 
círculo inscrito num triangulo equilátero e uma 
bola de gude no centro do círculo. Crianças 
brincam de arremessar outra bola de gude para 
retirar a que está no centro do círculo. Qual a 
distância mínima que essa bola tem que 
percorrer para ficar fora da região triangular, 
sabendo-se que o lado do quadrado mede 
42cm? 

a) 14√3 cm 

b) 21√3 cm 

c) 7√3 cm  

d) 12√3 cm 

e) 4√3 cm 
               
15 Seu Vicente é um comerciante experiente e usa a 

matemática para fixar os preços de seus 
produtos para obter o maior lucro. Ele avaliou 
que, para uma certa mercadoria, o número de 
unidades vendidas diariamente pode ser 
calculado pela expressão (80 – 4p), onde p é o 
preço de venda por unidade. Sabendo-se que 
cada unidade custou R$ 5,00, qual o preço de 
venda (p) que garante o maior lucro? 

a) R$ 12,50   
b) R$ 10,30 
c) R$ 25,00 
d) R$ 20,50 
e) R$ 15,00 
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16 “No próximo sábado, a FOX Brasil irá exibir a 
Maratona Acelerada The Walking Dead. Serão 
duas temporadas e meia da série de maior 
audiência na atualidade, com episódios 
acelerados em 30%”. 
(fonte: http://walkingdeadbr.com/the-walking-dead-

maratona-acelerada-fox-brasil/, acesso em 17/02/18).  

O anúncio acima é de uma das séries da TV 
fechada mais assistidas no mundo. Sabendo-se 
que as duas temporadas e meia correspondem a 
35h de vídeo, quantas horas durou a maratona?  

a) 27h 
b) 26h 
c) 25h e 30 min 
d) 26h e 30 min 
e) 24h e 30 min  

 

17 Dona Glória fez um saque no caixa eletrônico de 
seu banco e retirou R$ 560,00 em notas de           
R$ 50,00 e R$ 20,00 num total de 19 notas. Com 
base nessas informações, podemos afirmar que: 

a) Havia 16 notas de R$ 20,00 
b) Havia 8 notas de R$ 50,00 
c) Havia 15 notas de R$ 20,00 
d) Havia 6 notas de R$ 50,00  
e) Havia 7 notas de R$ 50,00 

 
18 Os preços dos ingressos para os jogos do 

campeonato Brasileiro da série B, no estádio 
Castelão, nos setores 1, 2 e 3, seguem uma 
função polinomial do primeiro grau. Supondo 
que o setor 1 está sendo vendido a R$ 30,00 e o 
setor 3 a R$ 80,00, então qual o preço do 
ingresso no setor 2? 

a) R$ 55,00 
b) R$ 60,00 
c) R$ 65,00 
d) R$ 45,00 
e) R$ 50,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Um dos aplicativos de mensagens mais 
utilizados no mundo possui números 
impressionantes, já conta com 1,5 bilhão de 
usuários ativos que enviam cerca de 60 bilhões 
de mensagens por dia  
(fonte: https://www.tudocelular.com/android/noticias/ 
n119347/WhatsApp-tem-novo-recorde-de-usuarios-no-
mundo.html, acesso em 17/02/18).  

Com base nessas informações, qual o número 
médio de mensagens enviadas por cada usuário 
diariamente? 

a) 50 mensagens 
b) 30 mensagens 
c) 40 mensagens  
d) 60 mensagens 
e) 90 mensagens  

  

20 Na reforma de uma praça serão revestidos, com 
cerâmica, cinco espaços como o ilustrado na 
figura, onde cada quadradinho pintado de cinza 
representa uma cerâmica de 50cm por 50cm. 
Quantos metros quadrados de cerâmicas serão 
necessários? 

a) 15m2 
b) 25m2 
c) 5m2 
d) 12m2 
e) 20m2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://walkingdeadbr.com/the-walking-dead-maratona-acelerada-fox-brasil/
http://walkingdeadbr.com/the-walking-dead-maratona-acelerada-fox-brasil/
https://www.tudocelular.com/android/noticias/%20n119347/WhatsApp-tem-novo-recorde-de-usuarios-no-mundo.html
https://www.tudocelular.com/android/noticias/%20n119347/WhatsApp-tem-novo-recorde-de-usuarios-no-mundo.html
https://www.tudocelular.com/android/noticias/%20n119347/WhatsApp-tem-novo-recorde-de-usuarios-no-mundo.html


   

 5                                                                                       F                

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

21 Assinale a sentença correta, em que estejam 
listados somente Navegadores Web. 

a) Google Chrome, Internet Explorer, OutLook. 
b) Mozilla Firefox, Google Androide, Microsoft 

Internet Explorer. 
c) Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 

Edge.  
d) Google Web, Windows Explorer, Safari. 
e) Safari, Google Androide, Microsoft Internet 

Explorer. 
 

22 Analise as afirmativas seguintes preenchendo os 
parênteses com (V) verdadeiro ou (F) falso. Em 
seguida, escolha a opção que contém a sequência 
correta. 

(  )  O Mozilla Firefox é um navegador Web 
Gratuito.  

(   )  O Web Mail é um programa de computador 
que facilita a editoração de texto para 
impressão.   

(  )  O Microsoft Word é um programa que 
representa a World Wide Web (WWW). 

(   )  No FÓRUM de discussão, várias mensagens 
são catalogadas em diversos assuntos e 
temas emitindo opiniões, sugestões e ideias 
dos participantes. 

a) F – V – F – V 
b) V – F – V – V 
c) F – V – F – F 
d) V – F – F – V  
e) V – V – F – V 

 
23 O Windows Explorer ou Explorador de Arquivos 

de uma instalação padrão do Microsoft Windows 
é utilizado para a cópia, exclusão, organização, 
movimentação e para todas as atividades 
relacionadas ao gerenciamento de arquivos e 
pastas. Em sua configuração original, permite a 
utilização do teclado para executar ações com os 
arquivos ou pastas. Assinale a alternativa 
correta com relação à utilização das teclas de 
atalho.  

a) CTRL + C – copia um arquivo ou pasta. 
b) F5 – move um arquivo ou pasta. 
c) ALT + F4 – renomeia um arquivo ou pasta. 
d) DEL + ENTER – atualiza a exibição de um 

arquivo ou pasta. 
e) CTRL + Z – apaga uma pasta oculta. 

 
 
 
 
 
 

24 A figura abaixo ilustra o aplicativo Microsoft 
Outlook, usado para enviar e receber e-mails. 

 Considerando as regras de envio de e-mail, 
assinale a opção correta. 

 
  

a) Ao clicarmos no botão ENVIAR, a mensagem 
vai para a pasta “ENTRADA” do Geraldo 
Brasil. 

b) O endereço de e-mail na linha Cco não é 
divulgado para todos que receberem a 
mensagem. 

c) Somente arquivos no formato PDF poderão 
ser anexados ao e-mail.  

d) Somente o endereço de e-mail na linha Para 
receberá a mensagem. 

e) O endereço de e-mail na linha Cc receberá 
pedido de confirmação da mensagem. 

 

25 Sobre as ferramentas síncronas usadas na 
Educação a Distância – EAD, é correto afirmar: 

a) São online e permitem interação em tempo 
real, instantaneamente. 

b) O fórum é um exemplo de ferramenta 
síncrona, visto que cada usuário escolhe um 
determinado tema para debater.  

c) São ferramentas complexas e o seu uso ficou 
limitado depois da expansão da internet. 

d) As ferramentas são desconectadas de tempo 
e espaço. 

e) Nenhuma das assertivas está correta. 
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26 “A Internet mudou a forma de acesso à 
informação”. Considerando essa afirmativa e a 
possibilidade de cópia de arquivos usando a 
Internet, marque a opção que registra o 
processo de transferência de um arquivo de um 
servidor na Internet para um computador 
qualquer. 

a) Up-Link 
b) Upload 
c) Compartilhamento de Arquivo 
d) Download  
e) Nuvem Computacional 

 
 
27 Assinale a alternativa que descreve 

corretamente a função do ícone na barra de 
ferramentas do Word. 

 
a) 2 – Altera a fonte. 
b) 5 – Alinha o texto à esquerda. 
c) 3 – limpa toda a formatação. 
d) 4 – insere ou altera os efeitos de texto e 

tipografia. 
e) 1 – Altera a cor da fonte. 

 

28 Em relação ao Word, assinale a alternativa que 
descreve corretamente a tecla de atalho com seu 
respectivo resultado final. 

 

a) CTRL+]: aumenta o tamanho da fonte em          
1 ponto 

b) CTRL+E: alinha à esquerda o texto 
c) CTRL+W: abre a caixa de diálogo de busca e 

pesquisa 
d) CTRL+F: fecha o documento 
e) CTRL+S: salva o documento 

29 Analise as seguintes afirmações e marque a 
assertiva verdadeira. 

I. A área de trabalho do Windows é a principal 
área exibida na tela quando você liga o 
computador. 

II. O Windows permite alterar o plano de fundo 
da área de trabalho, também denominado 
papel de parede. 

III. O atalho pode ser criado somente na área de 
trabalho. 

a) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

  

30 As redes, em especial, a Internet, estão 
provocando mudanças profundas na EAD, 
tornando-a uma forma de aprender menos 
solitária. Com relação ao uso da Internet na 
educação, assinale a opção correta.  

a) As ferramentas de discussão online, como os 
fóruns, e as offline, como os chats, evoluíram 
com a incorporação de recursos multimídia, 
tornando-se muito úteis para promover a 
interação entre professores e alunos em 
cursos a distância. 

b) Na EAD, prevalece o modelo da 
correspondência via correios, por ser o mais 
rápido e usar o modelo síncrono uma vez que 
a  interação  com  tutores  e colegas não 
ocorre em tempo real. 

c) Atualmente, na EAD, prevalece o modelo via 
satélite, transmitido para diversas turmas 
simultaneamente, combinado com atividades 
presenciais. É o modelo assíncrono, em que o 
aluno aprende individualmente, sem que seja 
necessária a participação de um tutor ou 
plataforma. 

d) O procedimento mais utilizado na EAD com o 
apoio do rádio é o da gravação e edição de 
aulas e web conferências que podem ser 
retransmitidas várias vezes.  

e) Na modalidade de EAD, o aluno se conecta a 
uma plataforma virtual, na qual acessa os 
materiais didáticos e interage com tutores e 
com colegas que estão distantes e em polos 
diferentes, mas aproximados pelas 
Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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BIOLOGIA 
 
31 Qual a frase que melhor descreve o termo 

ECOLOGIA? 

a) Estudo de como a natureza trabalha, 
incluindo os fatores bióticos e abióticos. 

b) Estudo da biologia incluindo os processos 
celulares. 

c) Área de atuação dos ecólogos, incluindo a 
análise química dos processos ecológicos. 

d) Estudo das populações, incluindo a análise de 
patologias dos indivíduos. 

e) Estudo da natureza dando ênfase ao papel 
dos ciclos biogeoquímicos. 

 
32 Suponha que uma determinada espécie de 

planta esteja ameaçada. Admita que esta espécie 
apenas se reproduza quando o pólen de um 
indivíduo alcança a flor de outro indivíduo. Além 
disso, uma das características dessa planta é de 
se espalhar a partir de brotos que surgem de um 
rizoma subterrâneo. Considerando essas 
informações, qual das alternativas abaixo indica 
a possibilidade de observar maior diversidade 
genética e melhores chances de sobrevivência 
para a espécie? 

a) Uma colônia que apresenta reprodução 
assexual, vivendo em áreas de cerrado. 

b) Uma colônia que se reproduz por sementes, 
mas que também apresenta reprodução 
vegetativa, sendo a população composta por 
indivíduos geneticamente similares. 

c) Uma colônia que apresenta apenas 
reprodução vegetativa, compondo uma 
grande população. 

d) Uma colônia que apresenta apenas 
reprodução vegetativa, sendo a população 
composta por indivíduos geneticamente 
similares. 

e) Uma colônia que se reproduz por sementes, 
mas que também apresenta reprodução 
vegetativa, sendo a população composta por 
indivíduos geneticamente diferentes. 

 
33 Qual das seguintes afirmações fornece um 

exemplo de como a energia cinética pode mudar 
para energia potencial? 

a) As ondas luminosas produzem calor. 
b) Um telefone celular transforma a energia 

química das suas baterias em eletricidade. 
c) Uma árvore utiliza a energia solar para 

transformar a água e o dióxido de carbono em 
glicose. 

d) Durante a respiração celular, o oxigênio e a 
glicose reagem para formar dióxido de 
carbono e água. 

e) O bombeamento do coração é responsável 
pelo movimento do sangue no sistema 
circulatório. 

 

34 A diferença de potencial elétrico entre as faces 
de uma membrana biológica talvez seja uma das 
mais importantes características dos seres 
vivos. Em relação a essa propriedade, assinale a 
alternativa correta. 

a) A diferença de potencial é mantida 
exclusivamente pelo transporte passivo de 
íons através dos poros da membrana. 

b) A membrana tem uma capacitância porque a 
bicamada de lipídios atua como um isolante, 
tendo suas duas superfícies banhadas por 
fluidos condutores. 

c) Quando a membrana está polarizada, isso 
significa que todas as cargas do interior da 
célula são negativas e todas as cargas no 
fluido extracelular são positivas. 

d) A diferença de potencial elétrico e as 
propriedades elétricas das membranas são 
observadas apenas nas células do sistema 
nervoso. 

e) Um potencial de ação no axônio pode ser 
gerado alterando a permeabilidade da 
membrana para íons sódio e potássio. Mais 
precisamente, isso ocorre porque o potássio 
se movimenta mais rápido do que o sódio e 
atravessa mais rápido a membrana, atingindo 
o interior da célula. 

 
35 Um aluno de Biologia leu o seguinte trecho em 

um livro-texto: “As populações humanas 
evoluirão em resposta à epidemia da AIDS 
porque alelos que conferem resistência ao vírus 
HIV aumentarão em frequência na população ao 
longo do tempo.” 

a) Você não concorda com o texto, pois já foi 
provado que evolução é apenas uma ideia 
fantasiosa de cientistas ateus. 

b) Você concorda com o texto, pois as 
populações humanas são mais resistentes ao 
vírus HIV, graças ao uso de drogas 
“inteligentes” que reduzem o efeito da ação 
do vírus. 

c) Você não concorda com o texto, pois evolução 
implica mudanças fisiológicas, 
comportamentais e anatômicas que ocorrem 
devido à ação da seleção natural. 

d) Você concorda com o texto, pois evolução 
implica mudanças nas frequências alélicas 
nas populações ao longo do tempo. 

e) Você concorda com o texto, pois a AIDS já 
deixou de ser uma epidemia, provando que as 
populações humanas evoluíram. 
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QUÍMICA 
 
36 Para o elemento químico de número atômico 17, 

a sua configuração eletrônica no estado 
fundamental em ordem crescente de energia é: 

a) 1s1, 2s2, 2p3, 3s4, 3p5, 3d2 
b) 1s2, 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, 3d3 
c) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 
d) 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 3s1 
e) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 3d1 

 
37 O carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico 

produzindo cloreto de cálcio, gás carbônico e 
água de acordo com a reação abaixo: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻𝐶𝑙 ⟶  𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

Se 10 g de CaCO3 são misturados com excesso de 
ácido clorídrico, a quantidade máxima em grama 
que pode ser produzida de CO2 é: 

 Dados: CaCO3 = 100 g mol–1; HCl = 36,5 g mol–1; 
CaCl2 = 111 g mol–1; CO2 = 44 g mol–1; H2O = 18 g 
mol–1 

a) 10,0 g 
b) 5,6 g 
c) 1,2 g 
d) 4,4 g  
e) 13,6 g 

 
38 A massa de bicarbonato de potássio, KHCO3, 

necessária para preparar 100 mL de uma 
solução aquosa 0,1 mol L–1 é: 

Dado: KHCO3 = 100 g mol–1 

a) 1,00 g 
b) 10,0 g 
c) 0,10 g 
d) 100 g 
e) 0,01 g 

 
39 O composto 2,2,4-trimetilpentano é um alcano 

de cadeia ramificada, isômero do octano e 
utilizado como padrão na escala de octanagem 
da gasolina. O número de carbono terciário na 
molécula do 2,2,4-trimetilpentano é: 

 
2,2,4-trimetilpentano 

 

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

40 Os compostos abaixo são isômeros, possuem a 
mesma fórmula molecular (C7H8O) e 
apresentam fórmulas estruturais e 
propriedades físicas e químicas diferentes. 

  
 

Fenilmetanol 
(álcool benzílico) 

PF = –15oC;  
PE = 205oC 

Metoxibenzeno 
(anisol) 

PF = –37oC; 
PE = 154oC 

1-hidroxi-2-metilbenzeno 
(2-metilfenol ou o-cresol) 

PF = 30oC;  
E = 191oC 

 

Marque a opção correta que indica o tipo de 
isomeria plana entre esses compostos. 
a) Cadeia 
b) Função  
c) Posição 
d) Compensação 
e) Tautomeria 

 
 

FÍSICA 
 
41 Segundo as leis que regem a Mecânica, um corpo 

sempre é acelerado na direção: 

a)  oposta à da força de atrito 
b)  do deslocamento 
c)  da velocidade inicial 
d)  da velocidade final 
e)  da força resultante  

 

42 Qual é a temperatura em que o valor em graus 
Fahrenheit é igual à metade do valor em graus 
Celsius? 

a)  −24,6℉ 
b)  −12,3℉ 
c)  160℉ 
d)  320℉ 
e)  1,4℉ 

 

43 Uma esfera metálica neutra está suspensa por 
um barbante inextensível. Quando se aproxima 
uma barra carregada desta esfera, observa-se 
que ela é atraída. Esse efeito acontece porque: 

a)  o número de elétrons da esfera é maior que o 
número de elétrons da barra. 

b) a esfera é carregada positivamente por 
indução. 

c)  a esfera é carregada negativamente por 
indução. 

d)  ocorre uma redistribuição dos elétrons da 
esfera. 

e)  o barbante não é um isolante perfeito. 
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44 A figura abaixo mostra que duas partículas 
carregadas estão dispostas em um mesmo eixo 𝑥. 
As partículas de cargas 𝑞1 = + 4𝑞 e 𝑞2 = + 1𝑞 são 
mantidas fixas e uma terceira partícula carregada 
negativamente é colocada em um ponto tal que as 
três partículas fiquem em equilíbrio. Em qual 
posição deve ser colocada a terceira partícula de 
maneira que a força exercida sobre ela seja nula? 

 
a)  À esquerda de 𝑞2, com distância menor que a 

metade da distância entre 𝑞1 e 𝑞2. 
b) À esquerda de 𝑞2, com distância maior que a 

metade da distância entre 𝑞1 e 𝑞2. 
c) À direita de 𝑞2, com distância menor que a 

metade da distância entre 𝑞1 e 𝑞2. 
d) À esquerda de 𝑞1, com distância menor que a 

metade da distância entre 𝑞1 e 𝑞2. 
e) À direita de 𝑞1, com distância maior que a 

metade da distância entre 𝑞1 e 𝑞2. 
 

45 Podemos afirmar que no processo de formação 
de imagens a partir de espelhos planos, a 
imagem é denominada virtual se 

a) ela não for observada em uma tela. 
b) está na superfície de um espelho. 
c) está no mesmo lado do espelho que o objeto. 
d) é do mesmo tamanho que o objeto 
e) pode ser vista, mas não fotografada 

 
 
 

HISTÓRIA 
 
46 A periodização histórica que definiu a trajetória 

da humanidade em Idade Antiga, Idade Média, 
Idade Moderna e Idade Contemporânea deve ser 
considerada mundialmente como:  

a) Uniforme 
b) Inventada  
c) Única 
d) Consensual 
e) Indiscutível 
 

47 A maior e mais estruturada instituição existente 
durante a Idade Média europeia foi a: 

a) A Igreja 
b) A Universidade 
c) A República 
d) O Comércio 
e) O Senado 
 
 

48 Assinale a alternativa correta acerca do processo 
de independência dos Estados Unidos da 
América. 

a) A Lei da Marinha, de 1766, concedia aos 
colonos a primazia para confeccionar e 
comercializar embarcações mercantes. 

b) A Lei do Açúcar, de 1764, determinava que os 
colonos comprassem mel, açúcar e 
aguardente dos canaviais brasileiros.  

c) A Lei do Chá, de 1773, proibia a produção e a 
comercialização do chá produzido na África e 
América do Norte e do Sul. 

d) A Lei da Escravidão, de 1771, permitia a 
abolição gradual dos filhos da escravaria 
nascida e residente nos Estados Unidos. 

e) A Lei do Selo, de 1765, exigia que os colonos 
pagassem impostos por documentos legais, 
cartas, jornais e almanaques.  

 

49 A Semana de Arte Moderna, realizada em 1922, 
em São Paulo, foi: 

a) um evento cultural promovido por muitos  
artistas plásticos consagrados. 

b) uma manifestação cultural que buscava 
resgatar os valores imperiais. 

c) um manifesto político e cultural regionalista 
ligado às artes americanas.  

d) um movimento de renovação cultural ligado 
às vanguardas europeias. 

e) uma realização cultural da elite política 
brasileira ligada ao regionalismo. 

 

50 O sistema agroexportador, montado no 
Maranhão desde o século XVIII, proporcionou 
que, a partir do século XIX, São Luís passasse a 
ser conhecida como:  

a) Nova Iorque tropical 
b) Jamaica Brasileira 
c) Atenas Brasileira  
d) Paris tupiniquim 
e) Manchester equatorial 

 
 
 

GEOGRAFIA 
 

51  A crosta é a mais fina camada da Terra e está em 
constante transformação, devido aos agentes 
endógenos e exógenos, que dão forma ou 
modelam o relevo. São considerados, agentes 
endógeno e exógeno, respectivamente: 

a) Erosão e intemperismo 
b) Vulcanismo e Tectonismo 
c) Sedimentação e ação eólica 
d) Tectonismo e erosão eólica  
e) Lixiviação e percolação 



   

 10                                                                                       F                

52 Para o Anuário Brasileiro de Desastre Naturais: “Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou 
provocados pelo homem, sobre um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de 
uma comunidade ou sociedade, envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, econômicos 
ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios” (BRASIL, 
2013, p.07).  O gráfico abaixo representa a porcentagem de óbitos por tipo de desastre no Brasil em 2013. 
Observando a maior porcentagem, podemos afirmar que são condicionantes para ocorrer o fenômeno:  

 
                      Fonte: Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, 2013. Disponível em: www.mi.gov.br/defesacivil/publicacoes 
 

a) Parâmetro morfológico dos solos e cobertura vegetal 
b) Chuva intensa e drenagem adequada nas cidades brasileiras 
c) Retirada da cobertura vegetal e habitações irregulares em encostas  
d) Declividade das encostas e crescimento urbano planejado 
e) Densidade demográfica e solos impermeáveis 

 
 

53  Sobre o comparativo do povoamento do território brasileiro, entre 1872, 1950 e 2010, ilustrado nos 
mapas abaixo, é correto afirmar:  

 
Fonte: Brasil: uma visão geográfica e ambiental no início do século XXI / Adma Hamam de 
Figueiredo, organizadora. - Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Geografia, 2016. 435p. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=297884&view 

a) O povoamento foi concentrado nos estados do sul e bacias hidrográficas. 
b) O povoamento foi marcado pela divisão inicial entre litoral e interior. 
c) O povoamento foi bem distribuído devido às atividades econômicas. 
d) O povoamento foi caracterizado pela formação das capitanias hereditárias no litoral. 
e) O povoamento foi induzindo por políticas de miscigenação no litoral e interior. 
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54 Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, o Maranhão está classificado na faixa de Desenvolvimento 
Humano Médio (entre 0,600 e 0,699). Em 2000, o IDH do estado era de 0.476, em 2010 aumentou para 
0.639 e a dimensão que mais contribui para o crescimento foi a Longevidade, com índice de 0,757, seguida 
de Renda, com índice de 0,612, e de Educação, com índice de 0,562. Neste caso, a dimensão longevidade, 
pode ser explicada pelo (a):  

a) Aumento da expectativa de vida e melhorias na saúde  
b) Crescimento do número de mulheres e da taxa de fecundidade 
c) Incremento do setor educacional e previdenciário 
d) Aumento das taxas de urbanização e de emprego 
e) Crescimento do número de idoso e redução do analfabetismo 

55 O site do climatempo (https://www.climatempo.com.br/noticia/2018/02/16/) anunciou a seguinte 
matéria: “Risco de chuva volumosa continua”, “[...] Também há chance de pancadas de chuvas de 
moderada à forte intensidade nas capitais Fortaleza (CE), Teresina (PI) e São Luís (MA)”. Há um conjunto 
de elementos climáticos que atuam diretamente e justificam as chuvas na capital maranhense, dentre os 
quais:  

a) Continentalidade, massas de ar e latitude 
b) Latitude, altitude e maritimidade 
c) Vegetação, relevo e as correntes marítimas 
d) Radiação, temperatura e planície litorânea  
e) Temperatura, umidade e pressão atmosférica  

 
 

 
 
 
 
 
 


