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LINGUAGENS, CÓGIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 
 

Líderes do agronegócio e do meio ambiente 
condenam projetos que mudam Código Florestal 
Integrantes de coalizão com 190 representantes dos 
setores dizem que é 'um retrocesso' alterar a lei 
 
 
Paulo Beraldo, O Estado de S. Paulo 
24 de abril de 2019 | 18h04 
 

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que 
reúne cerca de 190 representantes do agronegócio, do 
meio ambiente e do setor florestal, emitiu um manifesto 
contra projetos de lei e medidas provisórias apresentadas 
no Congresso Nacional nas últimas semanas para alterar 
partes do Código Florestal. Para a Coalizão, essas medidas 
mantêm o clima de insegurança jurídica e prejudicam os 
esforços para implementação da lei. O documento foi 
obtido com exclusividade pelo Estadão/Broadcast. 

Na semana passada, os senadores Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) e Marcio Bittar (MDB-AC) apresentaram um 
projeto (PL 2.362/2019) que retira o capítulo que trata da 
reserva legal no Código Florestal. O argumento dos 
parlamentares é de que há no País uma "ecologia radical, 
fundamentalista e irracional" que impede o 
desenvolvimento e reduz a concorrência do Brasil. A 
Coalizão identificou pelo menos outros 20 projetos na 
Câmara e no Senado que buscam modificar partes do 
Código Florestal.   

Pela lei vigente hoje, os produtores devem preservar 
e não explorar comercialmente pelo menos 20% de suas 
propriedades. Se estiverem no bioma do Cerrado, a 
porcentagem sobe para 35% e, na Amazônia, para 80%.  

Para o grupo, a implementação do Código Florestal e, 
consequentemente, a existência da reserva legal, são 
passos fundamentais para fortalecer a produção de 
alimentos e a conservação ambiental no País, que tem a 
terceira maior área de produção agropecuária do planeta. 

André Guimarães, um dos líderes da Coalizão e 
diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM), diz que os projetos que visam a 
alteração de partes dessa lei podem atrasar muito o 
processo e colocar em risco conquistas importantes do 
Código, como a reserva de parte das propriedades 
privadas para a conservação, além de um ambiente de 
negócios propício para a atração de investimentos e 
acesso aos mercados. 

"A sociedade e os congressistas precisam entender 
que, sem florestas, o agronegócio está em risco, pois elas 
garantem chuva, umidade e outros serviços ambientais 
que são essenciais à produção de alimentos e de produtos 
florestais", afirma. 

O documento da Coalizão ressalta que o Código 
Florestal integra um conjunto de medidas para combater 
o desmatamento ilegal e é uma forma de valorizar os 
produtores que cumprem a lei. "Combater a ilegalidade 
deve ser a prioridade de qualquer governo. Fortalecer o 
agronegócio legal contribui para a imagem do setor no 
exterior, garantindo acesso aos mercados internacionais 
mais exigentes", diz o manifesto. 

Luiz Cornacchioni, também líder da Coalizão e 
diretor-executivo da Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag), afirma que o Código foi uma 
conquista da sociedade brasileira e coloca o Brasil em 
destaque no mundo. "Quebras de regras já definidas e 
aprovadas geram desconfiança e isso nunca é bom. Essas 
alterações prejudicam o agro no mercado internacional, 
mas também o Brasil como um todo. Alterar o Código 
Florestal agora é um retrocesso". 

Por fim, o documento destaca a necessidade de fazer 
valer a lei, e não "perder tempo" com novas modificações. 
"A Coalizão Brasil recomenda ao Congresso Nacional e ao 
governo brasileiro que concentrem seus esforços nos 
próximos passos necessários para a efetiva 
implementação do Código Florestal". 

"Direcionar recursos para agilizar a validação do 
CAR, avançar na regulamentação dos PRAs, implantar os 
instrumentos necessários que criarão demanda real para 
as Cotas de Reserva Ambiental (CRA) e regulamentar o 
artigo que trata dos incentivos econômicos para a 
proteção da vegetação nativa, incluindo pagamentos por 
serviços ambientais e a criação do Mercado Brasileiro de 
Redução de Emissões, são algumas das ações que 
precisam ser implementadas em caráter de urgência", 
conclui o documento.  
 
Fonte: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-
agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-
mudam-codigo-florestal,70002802937 

 
 
1  Na frase: “Para a Coalizão, essas medidas mantêm o 

clima de insegurança jurídica e prejudicam os 
esforços para implementação da lei.” A palavra em 
destaque: 

a) Está corretamente acentuada por referir-se ao 
singular. 

b) Não está corretamente acentuada por referir-se 
ao plural. 

c) Está corretamente acentuada por referir-se ao 
plural. 

d) A palavra em questão nunca é acentuada. 
e) A palavra em questão deve ser acentuada apenas 

pelo acento circunflexo. 
 
2 “Pela lei vigente hoje, os produtores devem preservar e 

não explorar comercialmente pelo menos 20% de suas 
propriedades. Se estiverem no bioma do Cerrado, a 
porcentagem sobe para 35% e, na Amazônia, para 
80%.” 

 Sobre o período acima, é correto afirmar que: 

a) Os produtores devem explorar apenas 20% de 
suas propriedades. 

b) Os produtores devem preservar pelo menos 20% 
de suas propriedades. 

c) No bioma do Cerrado a taxa de preservação é 
menor. 

d) Na Amazônia a taxa de exploração é maior. 
e) Não há regulamentação para a exploração 

comercial do solo no Brasil. 
 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-mudam-codigo-florestal,70002802937
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-mudam-codigo-florestal,70002802937
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-mudam-codigo-florestal,70002802937
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3  “Para o grupo, a implementação do Código Florestal e, 
consequentemente, a existência da reserva legal, são 
passos fundamentais para fortalecer a produção de 
alimentos e a conservação ambiental no País, que tem 
a terceira maior área de produção agropecuária do 
planeta.” 

Sobre o período acima, é correto afirmar que: 

a) Tanto o Código Florestal quanto a reserva legal 
são essenciais para que o Brasil continue sendo 
um dos grandes produtores agropecuários do 
mundo. 

b) Ainda que haja o Código Florestal e a reserva legal, 
o Brasil jamais será um dos grandes produtores 
agropecuários do mundo. 

c) O Código Florestal e a reserva legal em nada 
auxiliam para fortalecer a produção de alimentos. 

d) A produção de alimentos e a conservação 
ambiental impedem que o Brasil se destaque 
como grande produtor agropecuário. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
4 Ainda em relação ao período exposto na questão 

anterior, sobre o termo em destaque em destaque 
(“consequentemente”), é correto afirmar que: 

a) Está corretamente grafada, uma vez que 
advérbios sempre são grafados com trema. 

b) Está corretamente grafada, uma vez que a palavra 
em questão jamais foi grafada com trema. 

c) Está corretamente grafada, uma vez que 
advérbios nunca são grafados com trema. 

d) Está corretamente grafada, uma vez que o trema 
foi abolido na última reforma ortográfica. 

e) Não está grafada corretamente. 
 
5  “Na semana passada, os senadores Flávio Bolsonaro 

(PSL-RJ) e Marcio Bittar (MDB-AC) apresentaram um 
projeto (PL 2.362/2019) que retira o capítulo que 
trata da reserva legal no Código Florestal. O 
argumento dos parlamentares é de que há no País 
uma "ecologia radical, fundamentalista e 
irracional" que impede o desenvolvimento e reduz a 
concorrência do Brasil.” 

 Sobre o uso das aspas o período acima em negrito, é 
correto afirmar que: 

a) Não se justifica o uso de aspas no período em 
questão. 

b) Justificam-se porque somente a fala de políticos 
deve estar entre aspas. 

c) Justificam-se por sinalizar que são palavras 
estrangeiras. 

d) Justificam-se por sinalizar que se trata da opinião 
dos senadores. 

e) Justificam-se por sinalizar que se trata da fala dos 
senadores. 

 
 
 
 
 

6 “O documento da Coalizão ressalta que o Código 
Florestal integra um conjunto de medidas para 
combater o desmatamento ilegal e é uma forma de 
valorizar os produtores que cumprem a lei.” 

 Sobre o trecho em destaque acima, é correto afirmar 
que: 

a) Nenhuma das alternativas. 
b) Há erro de concordância. A redação correta seria: 

integra um conjunto de medidas para 
combaterem. 

c) Há erro de concordância. A redação correta seria: 
integra um conjuntos de medidas para 
combaterem. 

d) Há erro de concordância e regência. A redação 
correta seria: integra a um conjuntos de medidas 
para combaterem. 

e) Está corretamente redigido no que se refere à 
concordância. 

 
7 PSL; MDB; IPAM são exemplos de: 

a) Hibridismo 
b) Abreviaturas 
c) Abreviações 
d) Siglas  
e) Onomatopeias 

 
8  Quais das obras abaixo foram escritas por Machado 

de Assis: 

a) Memórias Póstumas de Brás Cubas; Dom 
Casmurro. 

b) Memórias Póstumas de Brás Cubas; O Mulato. 
c) O Mulato; Dom Casmurro. 
d) O Mulato; O Cortiço. 
e) Sítio do Pica-pau Amarelo; Reinações de 

Narizinho. 
 
9  O romancista José de Alencar é considerado um 

autor: 

a) modernista. 
b) realista. 
c) romântico. 
d) barroco. 
e) parnasiano. 

 
10  Monteiro Lobato é o criador de quais personagens: 

a) Jeca Tatu e Emiliana. 
b) Jeca Tatu e Emília. 
c) Ubirajara e Emília. 
d) Ubirajara e Jeca Tatu. 
e) Ubirajara e Dona Benta. 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS  
 
11 A mandioca, Manihot 

esculenta Crantz, é 
uma planta perene, 
arbustiva, 
pertencente à família 
das Euforbiáceas. 
Originária do 
continente 
americano, 
provavelmente do 
Brasil, a mandioca já 
era cultivada pelos 
índios, por ocasião da 
descoberta do país. O 
Brasil é o 2.º maior 
produtor mundial de 
raiz de mandioca 
(24.3 milhões de 
toneladas em 2010 e 
26.1 milhões em 2011 
– neste último caso, representando um valor de 
R$7,13 bilhões), com produtividade de 13,7 t/ha em 
2010 e 14,9 t/ ha em 2011. Região Norte lidera a 
produção de mandioca com 36,1% da safra nacional, 
seguida pela Região Nordeste com 25,1% e pela 
Região Sul com 22,1%. A Região Nordeste manteve a 
supremacia de maior produtora de mandioca até a 
década de 2010, quando começou a perder essa 
posição para a Região Norte. A Região Sul representa 
a terceira força produtora com 22,1% da produção 
nacional. As regiões Sudeste e Centro-Oeste detêm as 
menores produções, com respectivamente 10,9% e 
5,8% em 2017. 
Disponível em: https://www.embrapa.br/congresso-de-
mandioca-2018/mandioca-em-numeros. Acesso em: 14 mai. 
2019. 

Sabendo que a produção nacional de mandioca, em 
2017, foi de 20 milhões de toneladas, podemos 
afirmar, com base no texto e no gráfico acima, que a 
produção na Região Nordeste foi de 
aproximadamente: 

a) 5.000.000 toneladas 
b) 2.000.000 toneladas 
c) 12.000.000 toneladas 
d) 8.000.000 toneladas  
e) 6.000.000 toneladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.embrapa.br/congresso-de-mandioca-2018/mandioca-em-numeros
https://www.embrapa.br/congresso-de-mandioca-2018/mandioca-em-numeros
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12 Desde 2013, o Brasil é classificado como um dos 
maiores produtores de alimentos orgânicos do 
mundo, de acordo com uma pesquisa do Instituto de 
Pesquisa de Cultura Orgânica e da Federação 
Internacional de Movimentos da Agricultura 
Orgânica. Segundo o último Censo Agropecuário 
brasileiro realizado em 2006 pelo IBGE, o Brasil 
possui quase 5 milhões de hectares de 
terras destinadas ao cultivo de produtos orgânicos, 
tornando o Brasil o décimo país onde a maior parte 
da terra é utilizada para agricultura orgânica. Apesar 
disso, quando comparados com a quantidade total de 
terras agrícolas no Brasil, os números são menos 
otimistas, pois representam apenas 0,27%. Mais de 
85% de todos os produtores orgânicos são 
provenientes de fazendas familiares. Em 2012, havia 
cerca de 5.500 produtores orgânicos no Brasil que 
estavam devidamente registrados e em 
conformidade com os requisitos estabelecidos. Em 
2013, esse número cresceu para 7.959 produtores 
biológicos e 10.064 unidades de produção orgânica 
no Brasil. A região Nordeste do Brasil tem a maioria 
dos produtores orgânicos, sendo 2.769 
registrados. Apesar disso, a maioria dos produtores 
orgânicos da região Nordeste são agricultores 
familiares e representam apenas uma pequena parte 
da produção total de alimentos orgânicos no 
Brasil. De 2007 a 2012, a produção de alimentos 
orgânicos passou de 40.000 toneladas para 300.000 
toneladas. 
Disponível em: https://www.organicabrasil.com.br/ 
produtos-organicos-no-brasil. Acesso em: 10 Mai. 2019 

Com base nas informações do texto acima, podemos 
afirmar que o aumento, em porcentagem, na 
produção de alimentos orgânicos no Brasil entre 
2007 e 2012 foi mais próximo de: 

a)  900% 
b)  550% 
c)  850% 
d)  700% 
e)  300% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Biocombustíveis são derivados de biomassa 
renovável que podem substituir, parcial ou 
totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás 
natural em motores a combustão ou em outro tipo de 
geração de energia. Os dois principais 
biocombustíveis líquidos usados no Brasil são o 
etanol obtido a partir de cana-de-açúcar e, em escala 
crescente, o biodiesel, que é produzido a partir de 
óleos vegetais ou de gorduras animais e adicionado 
ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Cerca 
de 45% da energia e 18% dos combustíveis 
consumidos no Brasil já são renováveis. No resto do 
mundo, 86% da energia vêm de fontes energéticas 
não renováveis. Pioneiro mundial no uso de 
biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição 
almejada por muitos países que buscam desenvolver 
fontes renováveis de energia como alternativas 
estratégicas ao petróleo. 
Disponível em: http://www.anp.gov.br/biocombustiveis. 
Acesso em: 05 Mai. 2019. 

Se um automóvel bicombustível foi abastecido com 
40 litros de um combustível composto de etanol e 
gasolina e a quantidade de etanol no tanque do 
automóvel foi o dobro da quantidade de gasolina 
mais 10 litros. Quantos litros de cada combustível 
foram colocados no tanque? 

a)  12 litros de gasolina e 28 de etanol 
b)  30 litros de etanol e 10 de gasolina 
c)  11 litros de gasolina e 32 de etanol 
d)  25 litros de gasolina e 15 de etanol 
e)  10 litros de gasolina e 30 de etanol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.organicabrasil.com.br/%20produtos-organicos-no-brasil
https://www.organicabrasil.com.br/%20produtos-organicos-no-brasil
http://www.anp.gov.br/biocombustiveis
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14 O mutirão é uma prática muito antiga. Expressa a 
solidariedade entre as pessoas, especialmente na 
hora de uma necessidade, seja de uma pessoa, de uma 
família ou até mesmo de uma comunidade inteira. Já 
foi uma prática vivenciada com mais frequência e, 
principalmente, entre as pessoas empobrecidas. Foi 
fundamental para a criação de núcleos que 
chamamos de comunidades. Na década de 1960, 
quando surgiram as Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs), que refundaram a experiência das 
comunidades primitivas ou primeiras comunidades 
cristãs, o mutirão foi prática fundamental para a 
formação e consolidação das CEBs. Mas [...] o mutirão 
não é simplesmente uma prática alternativa quando 
se falta o recurso financeiro para o pagamento de 
serviços. O mutirão é uma práxis educativa, no 
sentido de que é pedagógico, onde as pessoas 
aprendem e ensinam de forma coletiva. Tem uma 
intencionalidade, que é a concretização de uma obra 
em vista de um projeto. Por ser um trabalho 
voluntário, somente se dispõe ao mutirão quem 
acredita no projeto, que saber ser importante e que, 
por isso mesmo, precisa acontecer. E sabe que, com 
sua ajuda, o projeto acontecerá com maior rapidez. 
Disponível em: https://www.efajaguaribana.com.br/single-
post/2018/02/02/Educação-do-Campo-se-faz-em-Mutirão-
A-experiência-de-construção-da-EFA-Jaguaribana-Zé-Maria-
do-Tomé. Acesso em: 15 Mai. 2019. 

Sabendo que em um acampamento de trabalhadores 
sem-terra um mutirão com 20 pessoas construiu, em 
sete dias, três casas/barracos para os acampados. 
Quantas casas/barracos esse mesmo mutirão 
construirá em três semanas? 

a)  8 casas/barracos 
b)  9 casas/barracos  
c)  7 casas/barracos 
d)  10 casas/barracos 
e)  11 casas/barracos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Para os países industrializados comprometidos com 
as metas do Protocolo de Kyoto, o uso de 
biocombustíveis representa uma das formas mais 
efetivas de reduzir as emissões líquidas de gases de 
efeito estufa associadas ao consumo energético no 
setor de transporte. No entanto, os desenvolvimentos 
nos últimos anos mostram claramente uma diferença 
muito grande na capacidade de redução de emissões 
entre os diversos biocombustíveis, indicando grande 
vantagem para o etanol de cana produzido no Brasil, 
como mostra a tabela abaixo: 

 

 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext 
&pid=S0103-40142007000100012. Acesso em: 02 Mai. 2019. 
 

A tabela acima mostra, para diferentes matérias-
primas, a quantidade de energia renovável gerada a 
partir do uso de uma unidade qualquer de energia 
fóssil utilizada. Por exemplo, para uma unidade de 
energia fóssil usada na produção do Etanol de milho 
(USA) são geradas 1,3 unidades de Etanol. 
Com base na tabela podemos afirmar que a média da 
energia renovável gerada a partir das matérias-
primas listadas é  

a)  6 unidades 
b)  2,3 unidades 
c)  3 unidades 
d)  3,2 unidades  
e)  19,2 unidades 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext%20&pid=S0103-40142007000100012
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext%20&pid=S0103-40142007000100012
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Agroecologia leva alimentação saudável à mesa das 
escolas 

 (Segunda-feira, 10 de julho de 2017, 18h43) 
  

Faz mais de 20 anos que a agroecologia norteia a produção 
da chácara da família Marfil, em Bocaiuva do Sul, região 
metropolitana de Curitiba. A produção começou com frutas e 
hortaliças. Hoje, por meio da Rede Ecovida, são distribuídos mais 
de 200 itens entre produtos in natura e processados. A rede conta 
com cerca de 5 mil colaboradores e, além de feiras, abastece 
escolas da rede pública de ensino por meio do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae), coordenado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Essas e outras ações 
fazem parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (Planapo). De acordo com José Antonio Marfil, tudo 
começou em 1994, quando a família iniciou a produção 
agroecológica na chácara de 12 hectares em Bocaiuva do Sul. 
Cinco anos depois, organizaram a Rede Ecovida, que reúne outros 
agricultores familiares, técnicos interessados nesse tipo de 
produção e consumidores. 

Como sua propriedade produz em torno de 15 itens, foram em 
busca de parceiros para diversificar o que é oferecido ao público. 
Produtos processados e fracionados se juntaram aos que são 
vendidos in natura e aumentaram o cardápio de opções livre de 
agrotóxicos. Com as parcerias, chega a 250 o número de itens 
vendidos. 

Somente a Cooperativa de Agricultores Orgânicos e de 
Produção Agroecológica (Coaopa), da qual Marfil faz parte e que 
integra a EcoVida, tem 490 cooperados. No início, em 2010, os 
contratos de venda para o Pnae somavam R$ 69 mil ao ano. Hoje, 
são R$ 10 milhões por ano em contratos de produtos orgânicos e 
agroecológicos entregues no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. São cerca de 50 toneladas de alimentos para as escolas 
todas as semanas. Quando somadas as feiras, são cerca de 100 
toneladas somente na cooperativa. Se incluída aos números 
produzidos pela EcoVida, são cerca de 300 toneladas no mesmo 
período. 
“A agricultura familiar – especialmente a agroecológica – tem 
condição de produzir para todos os consumidores. Produzimos 
comida preservando o meio ambiente e promovendo a questão 
social – do jovem e da mulher – em uma economia participativa”, 
sublinha o produtor. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-
218175739/51431-agroecologia-leva-alimentacao-saudavel-a-
mesa-das-escolas>. Acesso em maio de 2019. 

  
16 De acordo com as informações presentes no texto 

acima, é correto afirmar que: 

a) do início de 2010 para o início do ano de 2017 
houve um aumento de 144,92% em contratos da 
Rede EcoVida, de produtos orgânicos e 
agroecológicos, entregues no Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul para o Pnae. 

b) dos 250 itens vendidos pela Rede Ecovida 
somente 6% correspondem à produção da 
Chácara da família Marfil, e das 300 toneladas 
produzidas semanalmente aproximadamente 
17% vão para as escolas. 

c)  a Rede EcoVida produz em média 14.400 
toneladas de alimentos in natura e processados 
por ano, dos quais 17% vão para as escolas da 
rede pública, e outros 20% para as feiras. 

d)  ao todo são produzidos em média 450 toneladas 
de alimentos por semana pela Rede EcoVida, 
sendo que 17% vão para as escolas no Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul através do 
Pnae. 

e)  do início de 2010 para o início do ano de 2017 
houve uma redução de aproximadamente 
14492,75% em contratos da Rede EcoVida de 
produtos orgânicos e agroecológicos fornecidos 
ao Pnae. 

 
17 [...] O método mais utilizado é o plantio direto na cova ou no 

sulco. As dimensões da cova podem ser de 
30𝑐𝑚 𝑋 30𝑐𝑚 𝑋 30𝑐𝑚, o que possibilita boa incorporação 
da adubação orgânica [...]. Semeiam-se de três a quatro 
sementes, distanciadas entre si, no centro da cova, a uma 
profundidade de 2𝑐𝑚 a 3𝑐𝑚.  
[...]  
O espaçamento das covas e do plantio em sulco é feito em 
função do comprimento das ramas da cultivar a ser utilizada, 
e exerce influência no número de frutos por planta e no peso 
dos frutos. A utilização de espaçamentos maiores tende a 
favorecer maior peso dos frutos e um menor número de frutos 
por planta. Efeito contrário é observado em espaçamentos 
menores. 
Cultivares como Charleston Gray e Fairfax, que possuem 
ramas maiores, exigem espaçamento de 2𝑚 a 3𝑚 entre 
fileiras por 1,5𝑚 a 2𝑚 entre covas. As cultivares japonesas, 
de ramas menores e de menor desenvolvimento vegetativo, 
podem ser plantadas em espaçamento de 2𝑚 𝑋 1,5𝑚. Um 
grama de semente dessas cultivares contém de 20 a 24 
sementes, o que significa 800𝑔 de semente para plantio de 
1ℎ𝑎. O plantio de Cultivares americanas, com 10 a 15 
sementes por grama, requer 1𝑘𝑔 de sementes por hectare 
[...]. 
Disponível em: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream 
/item/11919/2/00081320.pdf>. Acesso em maio de 2019. 

Assim um agricultor que preparou 6 linhas de 100𝑚 
cada, para as cultivares japonesas, com espaçamento 
de 2𝑚 entre as linhas, 2𝑚 entre as covas, e utilizando 
3 sementes por cova, sendo que 1𝑔 dessa semente 
equivale a 20 sementes, utilizou em seu plantio 
aproximadamente:  

a) 46𝑔 de sementes. 
b) 800𝑔 de sementes. 
c) 1000𝑔 de sementes. 
d) 918𝑔 de sementes. 
e) 1200𝑔 de sementes. 
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18 A produção da farinha de mandioca compreende 
doze etapas: a preparação do solo, o plantio, a 
colheita, a raspagem, a lavagem das raízes, a ralação, 
a lavagem da massa, a prensagem, a peneiração da 
massa (sessar a massa), a torração, a peneiração da 
farinha (sessar a farinha) e o acondicionamento. 
Ao arrancar o pé de mandioca separam-se com as 
mãos, as raízes do caule. As raízes arrancadas são 
amontoadas assim como amontoa-se as ramas 
(caules). Dos montes, as raízes são levadas para o 
carro de boi ou carreta do trator, em balaios (cestos 
feitos de taboca) ou em carrinho de mão e, em 
seguida, transportadas para a farinheira (casa de 
farinha). As ramas, das quais se extrai as manivas, são 
transportadas para um local onde fiquem protegidas 
do sol. 
[...] 
A quantidade de mandioca a ser arrancada depende 
da quantidade de farinha a ser produzida, geralmente 
arranca-se entre 10 a 16 carrinhos. O cálculo é feito 
por meio de estimativa, tendo como referência a 
razão entre o peso da quantidade de mandioca in 
natura e o peso da quantidade de farinha a ser 
produzida. A referência utilizada é de que a cada 
tonelada de raízes de mandioca, obtém-se 170𝑘𝑔 de 
farinha. 
Disponível em:<http://www.lematec.net.br/CDS/ENEM10 
/artigos/CC/T22_CC452.pdf>. Acesso em maio de 2019. 

 Considerando as informações dadas no texto acima, 
quantas toneladas de raízes de mandioca devem ser 
arrancadas para se produzir 510𝑘𝑔 de farinha? 

a) 1700 toneladas. 
b) 30 toneladas. 
c) 0,3 toneladas. 
d) 2,5 toneladas. 
e) 3 toneladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 O trançado de fibras vem percorrendo um longo 
caminho desde a antiguidade, juntamente com 
artefatos como os líticos, a cerâmica, as estatuetas, os 
amuletos, e se tornaram presentes em diversos 
contextos do cotidiano desses grupos e sociedades 
através de rituais, de transporte, do artesanato, da 
utilidade e são recorrentes em todo o mundo [...].  

[...] 
No Brasil, a presença do trançado de fibras é bastante 
antiga, como atestam algumas pesquisas 
arqueológicas, estando presente geralmente em 
rituais funerários procedentes de enterramentos e 
sepultamentos [...]. 
[...] 
Atualmente os trançados persistem nas comunidades 
indígenas, nos territórios quilombolas, nas 
populações tradicionais urbanas e rurais em todo o 
Brasil, apresentando características, formas, tipos e 
modos de produção diversos. 
Disponível em:< http://repositorio.ufpi.br/xmlui/bitstream 
/handle/123456789/654/DISSERTA%C3%87%C3%83O%2
0FINAL.pdf?sequence=1>. Acesso em maio de 2019. 

O jacá, o quibane(o), a peneira, o cofo e o abano são 
trançados de fibra muito utilizados nas zonas rurais 
dos estados do Piauí, Maranhão e Pará e carregam 
consigo aspectos de patrimônio histórico e cultural. 
Possuem formatos e/ou volumes distintos, assim 
como diversidade de uso que se modificam de região 
para região, mesmo dentro de um único estado. Em 
algumas regiões do Maranhão o quibane(o), de 
formato circular, é utilizado para catar arroz e feijão, 
bem como o abano, geralmente de formato 
pentagonal, é utilizado como tampa e para o 
avivamento do fogo. Considerando um quibane(o) de 
raio igual a 30𝑐𝑚 e um abano pentagonal regular de 
lado igual a 15𝑐𝑚, o comprimento do aro do 
quibane(o) e a área do abano correspondem 
respectivamente a: 

(Considere π = 3,14):  

a) 188,4𝑐𝑚2 e 97,5𝑐𝑚2. 
b) 2826𝑐𝑚2 e 487,5𝑐𝑚. 
c) 188,4cm e 487,5𝑐𝑚2. 
d) 180𝑐𝑚 e 390𝑐𝑚2. 
e) 188,4𝑐𝑚2 e 975𝑐𝑚2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://repositorio.ufpi.br/xmlui/bitstream
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Receita de Bolo Mangulão da Comunidade de Poço 
Verde (Paraibano-MA) 

Ingredientes: 
 1𝑘𝑔 de Tapioca 
 6 unidades de ovos de 

galinha caipira 
 125𝑚𝑙 de óleo de coco 

babaçu 
 500𝑚𝑙 de leite quente 
 400𝑔 de açúcar 
 7𝑔 de sal. 

Modo de preparo: 
Misture todos os 
ingredientes, dê o 
formado cilíndrico e 
alongado, enrole na folha 
de bananeira e leve ao 
forno de barro até que o 
palito quando espetado, 
saia seco.  

Adaptado de Shinohara et al, 2018, p.72. Disponível em: <http:// 
www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/revista contextos/wp-content/ 
uploads/2018/12/07-_ArtigoOriginal2 .pdf>. Acesso em maio de 2019. 

 
20 Considerando a receita acima, é possível afirmar que 

para produzir 4 bolos e meio de Mangulão seriam 
necessários: 

a) 4,5𝑘𝑔 de tapioca, 27 ovos, 562,5𝑚𝑙 de óleo, 2𝑙 e 
250𝑚𝑙 de leite, 1,8𝑘𝑔 de açúcar e 31,5𝑔 de sal. 

b) 4,0kg de tapioca, 24 ovos, 500𝑚𝑙 de óleo, 2𝑙 de 
leite, 1,6𝑘𝑔 de açúcar e 28𝑔 de sal. 

c) 5,0𝑘𝑔 de tapioca, 30 ovos, 625𝑚𝑙 de óleo, 2,5𝑙 de 
leite, 2,0𝑘𝑔 de açúcar e 28𝑔 de sal. 

d) 4,5kg de tapioca, 27 ovos, 500𝑚𝑙 de óleo, 2,5𝑙 de 
leite, 1,8𝑘𝑔 de açúcar e 31,5𝑔 de sal. 

e) 4,5kg de tapioca, 24 ovos, 562,5𝑚𝑙 de óleo, 2𝑙 de 
leite, 1,8𝑘𝑔 de açúcar e 31,5𝑔 de sal. 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS  
 

21 {...} Entre 1780 
e 1840 houve, 
ainda, uma 
intensificação 
da exploração 
do trabalho das 
crianças, elas 
trabalhavam 
nas minas, 
eram ajudantes 
de cozinheiro, 
operadoras de 
portinholas de ventilação ou nas fábricas, mas o 
trabalho infantil existia mesmo antes de 1780: “O 
trabalho infantil não era uma novidade. A criança era 
uma parte intrínseca da economia industrial e 
agrícola antes mesmo de 1780 e como tal permaneceu 
até ser resgatada pela escola.” 

THOMPSON, E.P. A Formação da Classe Operária 
Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1989. V. 1. 

A utilização da mão de obra feminina e infantil 
ilustrada na imagem refere-se a qual fenômeno, que 
marcou a história moderna?  

a) Queda da Bastilha 
b) Revolução Industrial  
c) Revolução Francesa 
d) Primeira Guerra Mundial 
e) Cercamento dos Campos 

22 “Naquele começo de 1839 a província do Maranhão 
dava o aspecto de uma bomba cujo estopim está 
chiando para estourar. Estava-se no período 
revolucionário da Regência, a grande fase histórica do 
Brasil. Das fases históricas do Brasil foi a regência a 
mais curiosa, e a mais brasileira, por ter sido aquela 
em que se firmou definitivamente o cunho da nossa 
nacionalidade.”  

CORREA, Viriato. A Balaiada: romance 
histórico do tempo da Regência. Ed. 
São Luís: EDUFMA, 1996. 

A Balaiada foi uma revolta que ocorreu na província 
do Maranhão no período regencial (1831-1840). Ela 
estava inserida no contexto histórico de grande 
efervescência política nas províncias do Brasil. 
Dentre estas disputas aramadas estavam: 

a) Noite das Garrafadas, Balaiada, Revolta da 
Armada. 

b) Balaiada, Revolução Praieira, Revolta da 
Cisplatina. 

c) Revolução Praieira, Confederação do Equador, 
Sabinada. 

d) Guerra dos Emboabas, Revolução Praieira, 
Balaiada. 

e) Guerra dos Farrapos, Balaiada, Sabinada. 
Mussolini e lf Hitler 

 

25 de Outubro de 1936- Mussolini e Hitler 
formam aliança. 

Disponível em : https://www.causaoperaria.org.br/acervo/ 
blog/2017/10/25/25-de-outubro-de-1936-hitler-e-mussolini-
firmam-alianca/#.XOr62o9v_IU 

23 Em relação ao fascismo, qual das afirmações abaixo 
está incorreta: 

a) O nazismo foi uma ideologia de esquerda, uma vez 
que adotou símbolos comunistas e uma retórica 
para os trabalhadores alemães. 

b) O partido fascista italiano, liderado por Benito 
Mussolini, chegou ao poder na década de 1920, com 
o apoio de organizações de direita e centro-direita. 

c) O fascismo é um movimento político, econômico e 
social, são características do movimento o 
nacionalismo, o anticomunismo e o 
antiliberalismo. 

d) O fascismo manifesta na contemporaneidade sob 
novas práticas sócio-políticas, muito embora 
preserve antigas características.  

e) Os fascistas eram contrarrevolucionários que 
souberam se aproximar das massas usando 
diversos símbolos e grande máquina de 
propaganda. 

 
Disponível em: Paleonerd 

https://www.causaoperaria.org.br/acervo/
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24 Presidente Getúlio Vargas e Leônidas da Silva- O 
Diamante Negro, antes da Copa do Mundo de 1938. 
Disponível em Portal Luis Nassif 
Durante o Estado Novo, o governo adotou a postura de 
intervir na cultura para disseminar uma imagem 
moderna do país. O futebol foi pensado como mais um 
dos elementos capazes de atrair a atenção do povo 
brasileiro e criar a identificação deste com sua 
“nação”. A intenção de captar os elementos de forte 
apelo cultural e assim propagandear uma imagem 
positiva foi efetuada, surge aqui também a ideia de 
“cultura de massa”.  
OLIVEIRA, Lúcia, Lippi: “Sinais da modernidade na Era Vargas: 
vida literária, cinema e rádio”. In: FERREIRA, Jorge e 
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (org.). O Brasil 
republicano – o tempo do nacional-estatismo: do início da 
década de 1930 ao apogeu do Estado Novo. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 

No contexto citado, qual dos órgãos foi criado para 
atender aos anseios do Estado Novo: 

a) Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 
b) Departamento Administrativo do Serviço Público 

(Dasp). 
c) Ministério da Educação e Saúde Pública. 
d) Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 
e) Ministério do Trabalho.  

 

Disponível em: https://www.google.com.br/search? 
biw=1252&bih=600&tbm 

“O mundo da segunda metade do século XIX é 
incompreensível se não entendermos impacto do 
colapso econômico.” 
(HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: O breve século XX (1914-
1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 91.) 

 
 
 
 
 

25 Nesse sentido, assinale V ou F em relação a chamada 
Crise de 1929. 
A Crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no 
sistema financeiro mundial no período do 
entreguerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a 
Segunda Guerra Mundial. 
A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de 
superprodução industrial nos EUA, e a política de 
protecionismo ao produto norte americano 
promovido pelo governo. 
Esta crise afetou apenas a produção norte americana, 
o que favoreceu os países denominados de “Terceiro 
Mundo”. 
Um dos principais fatores que contribuiu para a Crise 
de 1929 foi a expansão de crédito, emitido pelo 
Federal Reserve System – Sistema de Reserva 
Federal. 

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

 
26  Sobre a questão agrária no Brasil é correto afirmar 

que: 

a) O aumento das monoculturas de soja e cana 
cresceram assustadoramente nas últimas décadas 
no Brasil, especialmente a partir da 
implementação da Revolução Verde. Estas tem 
contribuído para socialização da riqueza, por 
intermédio da Lei Kandir, especialmente às 
populações camponesas que vivem próximo às 
plantações. 

b) A produção agroecológica no Brasil vem 
crescendo consideravelmente, especialmente 
depois da Revolução Verde, que tem possibilitado 
aos agricultores camponeses produzirem mais. 

c) A questão agrária no Brasil é marcada por uma 
profunda desigualdade, especialmente a partir da 
publicação do Estatuto da Terra que possibilitou a 
criação de melhores condições de vida à 
população do campo. 

d) A questão agrária no Brasil é marcada por um 
amplo processo de reforma agrária, cujo 
resultado fez com que a distribuição equitativa 
das terras criasse melhores condições de vida, 
especialmente às populações camponesas;  

e) No campo brasileiro, a questão agrária tem sido 
marcada, de um lado, por um modelo de 
concentração de terras e riquezas nas mãos de 
uma minoria, e de outro, por uma negação do 
direito à terra e ao conjunto das políticas públicas 
especialmente às populações camponesas. Este 
fato tem causado intensos processos de luta em 
prol da reforma agrária, protagonizada 
especialmente pelos movimentos sociais, como o 
MST. 

 
 
 

https://www.google.com.br/search
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27 Ao analisar o mapa dos principais biomas do estado 
do Maranhão, conforme imagem abaixo, além das 
mais variadas atividades socioeconômicas 
desenvolvidas, tem havido intensos processos de 
impactos ambientais, especificamente com os 
projetos desenvolvimentistas.  

 
Figura - Biomas Maranhenses 

 
Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C
3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779B
R782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM
%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljc
Wph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FM
aQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1 

Depois de analisar o mapa, responda qual a 
alternativa que corresponde aos números 2, 3 e 4, 
respectivamente. 

a) Cerrado, Mata de Cocais e Caatinga; 
b) Floresta Amazônica, Mata de Cocais e Caatinga; 
c) Manguezais, Floresta Equatorial e Cerrado;  
d) Floresta equatorial, Cerrado e Mata de Cocais; 
e) Manguezais, Floresta Equatorial e Cerrado. 

 
28 Na semana passada, os senadores Flávio Bolsonaro 

(PSL-RJ) e Marcio Bittar (MDB-AC) apresentaram um 
projeto (PL 2.362/2019) que retira o capítulo que 
trata da reserva legal no Código Florestal. O 
argumento dos parlamentares é de que há no País 
uma "ecologia radical, fundamentalista e irracional" 
que impede o desenvolvimento e reduz a 
concorrência do Brasil... 
Fonte: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-
agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-
mudam-codigo-florestal,70002802937 

a) O projeto, além de abrir espaço para atuação dos 
grandes produtores agrícolas, contribui para 
aumentar o desmatamento e, consequentemente, 

os desequilíbrios ambientais; 
b) O projeto de Lei está em total consonância com os 

acordos internacionais de redução da poluição, 
especialmente com o Protocolo de Kyoto; 

c) Além de desenvolver o país, o projeto possibilitará 
maiores índices de preservação do ambiente; 

d) Além de contemplar os camponeses que são 
grandes proprietários de terras do país, o projeto 
ajudará a preservar mais o ambiente; 

e) O projeto contempla os grandes proprietários de 
terra, mas  ajuda a preservar o ambiente, 
particularmente na Região Amazônica. 

 
29 “Não posso respirar, não posso mais nadar 

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 
E se plantar não nasce, se nascer não dá 
Até pinga da boa é difícil de encontrar...” 

Xote Ecológico. Luís Gonzaga. 

Sobre a parte destacada da música é correto afirmar 
que: 

a) O trecho da música se refere apenas à poluição 
provocada pela grande produção agrícola que tem 
dominado o campo brasileiro nas últimas décadas 
e contribuído consideravelmente para o 
lançamento de resíduos tóxicos nos solos e rios; 

b) Pela origem do autor, a música trata apenas da 
poluição na região semiárida nordestina, cujas 
características climáticas não propiciam a 
realização de atividades produtivas, como a 
agricultura; 

c) Apesar de não expor o sujeito causador da 
poluição, a estrofe faz referência à problemática 
ambiental, presente na sociedade 
contemporânea, caracterizada especificamente 
por uma ampla produção de mercadorias. Esta 
produção, tanto no campo, quanto na cidade, 
associada ao consumo desenfreado, bem como, à 
incapacidade do poder público em fiscalizar o 
descumprimento e tratar de forma adequada os 
resíduos, tem causado intensas formas de 
poluição da natureza. 

d) O trecho da música se refere à grande produção 
industrial, cuja característica marcante é a grande 
poluição que afeta somente as áreas urbanas; 

e) O trecho da música faz referência às formas de 
poluição características da sociedade urbana 
contemporânea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

2 

https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljcWph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FMaQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljcWph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FMaQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljcWph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FMaQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljcWph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FMaQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljcWph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FMaQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljcWph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FMaQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=mapa+do+maranh%C3%A3o+regi%C3%A3o+dos+cocais&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=FMaQmHrFvCdDvM%253A%252CxBYRREqisC0u3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQlTtBi77w4UDDAsfhduflVd6BopQ&sa=X&ved=2ahUKEwiljcWph6riAhWAJrkGHUnSDjMQ9QEwBnoECAkQCA#imgdii=FMaQmHrFvCdDvM:&imgrc=d2ZsshLBUVJZRM:&vet=1
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-mudam-codigo-florestal,70002802937
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-mudam-codigo-florestal,70002802937
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-agronegocio-e-do-meio-ambiente-condenam-projetos-que-mudam-codigo-florestal,70002802937
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30 Atualmente a Previdência Social é organizada sob 
contribuições obrigatórias que seguem princípios 
como a universalidade da participação e cálculo dos 
benefícios. As taxas previdenciárias recolhidas por 
parte do INSS, além de socialmente importante 
devido à proteção social, é economicamente 
relevante devido à arrecadação anual e politicamente 
expressivo por colaborar com a justiça social. Esse 
regime é caracterizado pelo caráter distributivo, ou 
seja, todos os trabalhadores contribuem e aqueles 
que estão em tempo de se aposentar recebem o 
benefício. Dentre várias propostas, os projetos de 
reforma da previdência conduzido pelos dois últimos 
governos, tratam da mudança da idade mínima, bem 
como, o aumento do tempo de contribuição. Sendo 
assim, com base no texto e na imagem abaixo, 
responda corretamente à questão. 

 

 
Fonte: 
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+
da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm
=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-
lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1
&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-
OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXH
vBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=i
AkQa9KcWF8ToM:&vet=1 

 
a) A imagem demonstra que a reforma da 

previdência vai ser eficaz, principalmente para os 
trabalhadores que recebem menores salários, 
pois, contribuirão menos e ganharão mais ao se 
aposentar; 

b) A imagem demonstra claramente que aqueles que 
estão sendo afetados com o projeto de reforma da 
previdência são os trabalhadores. 

c) A imagem representa que a reforma da 
previdência corrige um problema histórico de 
desigualdade entre aqueles que possuem renda 
elevada e aqueles que possuem baixa renda; 

d) A imagem está retratando a ampliação do 
emprego no país, especialmente a partir da 
retomada do crescimento econômico; 

e) A imagem retrata que a reforma da previdência 
impactará especialmente os grandes empresários, 
pois, estes, além de já contribuírem com uma 
carga tributária elevada de impostos, ainda terão 
que contribuir mais com os repasses ao INSS. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS  
 

O tempo, hoje, amanhã 
e dentro da eternidade 
conserva sempre o espírito 
de imutabilidade 
pois o tempo não conhece 
limitação nem vontade. 
 
A força que deixa os corpos 
celestes subjugados 
mantendo assim os planetas 
continuamente afastados 
e a seguir linhas curvas 
por força estranha obrigados. 

(Issac Newton – Gonçalo Ferreira da Silva, abril 2007) 

 
31 De acordo com o texto acima, temos: 

 
03 – A força que o texto faz referência é a Força 

Gravitacional; 
05 – As linhas curvas que os planetas seguem são as 

órbitas dos mesmos; 
12 – A força que o texto faz referência é a Força de 

Atrito. 

A soma dos itens corretos é: 

a) 15 
b) 17 
c) 8 
d) 20 
e) 16 

 
32 “Raramente uma descoberta científica trouxe 

consequências tão profundas para a história das 
nações e o bem-estar das pessoas quanto a da fissão 
do núcleo atômico. O ano de 2019 celebra o 
octogésimo aniversário das investigações que 
conduziram ao conhecimento da existência do 
fenômeno da fissão nuclear, [...]” 

(Disponível em: http://dx.doi.org/10.7437/CS2317-
4595/2019.02.010 , Acessado em 11 de maio de 2019) 

A respeito da fissão e fusão nuclear, assinale a 
alternativa correta: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) A fissão nuclear é um fenômeno em o ser humano 

ainda não consegue compreender tampouco 
controlar. 

c) A fusão nuclear é o processo pelo qual os 
elementos pesados na natureza (urânio e tório) 
podem ser quebrados em dois fragmentos com 
liberação de energia. 

d) A fissão nuclear é o processo pelo qual os 
elementos pesados na natureza (urânio e tório) 
podem se unir absorvendo energia. 

e) Através da fissão nuclear, pode-se produzir 
energia elétrica, a exemplo de unidades 
nucleoelétricas de grande porte (Angra I e II), 
favorecendo o desenvolvimento, garantindo a 
sustentabilidade e a preservação do meio 
ambiente. 

https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
https://www.google.com.br/search?q=charge+da+reforma+da+previd%C3%AAncia&rlz=1C1EJFA_enBR779BR782&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2r5U-lZSyScQMM%253A%252Cvc9PR7Y5FcFQcM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQEY76ohcPLmbp5RWXN-OXgNNkYvQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvrtawyKjiAhWfIbkGHXHvBvwQ9QEwBXoECAcQDg#imgdii=DjftYI89jq3jxM:&imgrc=iAkQa9KcWF8ToM:&vet=1
http://dx.doi.org/10.7437/CS2317-4595/2019.02.010
http://dx.doi.org/10.7437/CS2317-4595/2019.02.010
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As contribuições da Física para Agroecologia 

A agricultura industrial, para viabilizar os níveis de 
produtividade que vem obtendo, foi desenhada como um 
sistema dependente do seu entorno de modo que ela só 
funciona mediante a introdução massiva de insumos 
externos. Seu funcionamento é altamente dependente de 
energias e materiais “de fora” do seu agroecossistema, e 
esta dependência é tanto maior quanto mais simplificado 
for o desenho do sistema produtivo, como é o caso dos 
grandes monocultivos de grãos ou de laranja, mamona, 
beterraba e cana-de-açúcar, por exemplo. Para viabilizar a 
agricultura industrial são necessárias quantidades 
crescentes de combustíveis fósseis, fertilizantes químicos 
de síntese, agrotóxicos e outros inputs cuja mobilidade ou 
fabricação geram desordem ou entropia a partir da sua 
dispersão, ao mesmo tempo em que causam impactos no 
entorno ou em ecossistemas distantes, que passam a 
subsidiar a necessária tentativa de ordem do 
agroecossistema artificial da agricultura industrial. Isto 
tem determinado, ademais, uma redução da eficiência 
energética dos agroecossistemas manejados 
industrialmente, na medida em que se torna necessário 
introduzir cada vez mais energia no processo produtivo, 
sem que haja um aumento da produção nas mesmas 
proporções. 

Ao contrário deste modelo simplificador e gerador de 
desordem ecossistêmica, desde a Agroecologia se 
preconiza uma aproximação ao fechamento dos ciclos 
biogeoquímicos, isto é, de uso dos materiais e de energia 
localmente disponíveis, um maior aproveitamento da 
energia solar, uma maior complexificação dos 
agroecossistemas através da ativação biológica dos solos 
e do incremento da biodiversidade, de modo a reduzir 
drasticamente a dependência do entorno e a necessária e 
permanente introdução de novos inputs industriais 
exigidos pela agricultura dita moderna. É sabido que 
processos biológicos são mais parcimoniosos no consumo 
de energia e, portanto, na redução de entropia, do que os 
processos induzidos artificialmente (é o caso da fixação 
simbiótica de nitrogênio quando comparada com o aporte 
de N através de fontes químicas, por exemplo). 
(Adaptado de: http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites 
/default/files/Agroecologia,%20Matriz%20disciplinar%20ou%20
novo%20paradigma%20-%20Francisco%20Caporal,%20Jose% 
20Costabeber,%20Gervasio%20Paulus.pdf, Acessado em 20 de 
maio de 2019) 
 
33 O texto acima ilustra alguns elementos da física que 

ajudam a explicar e apontar caminhos para 
elaboração de estilos de agriculturas mais 
sustentáveis. 

Assinale V para Verdadeiro e F para Falso os 
seguintes itens: 

(  )  A entropia é entendida como o grau de 
desordem de um sistema. 

(  )  Energia solar é limpa, renovável e abundante em 
boa parte do planeta Terra. 

(  )  Os combustíveis fósseis além de não serem 
renováveis, a sua utilização contribui com gases 
para o efeito estufa, intensificando aquecimento 
global e causando mudanças climáticas. 

A alternativa correta é: 

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

34 No dia 11 de maio de 2019, às 16:25h em Bacabal, 
que fica distante da capital maranhense, São Luís, 
cerca de 250𝑘𝑚, Cecília buscava saber qual a 
temperatura naquele instante. Procurou um 
termômetro para realizar a medida no local em que 
estava, infelizmente ela só encontrou um e este só 
mostrava a temperatura na unidade grau Fahrenheit. 
Mesmo assim ela realizou a medida e verificou que o 
mesmo apontava para o número 80. 

Após realizar a conversão identificou que equivale a: 

a) Realizando a conversão para graus 
Fahrenheit, 80𝐶 é equivalente a cerca de 26,7𝐹. 

b) Realizando a conversão para escala Kelvin, 80𝐹 é 
equivalente a cerca de 26,7𝐾. 

c) Realizando a conversão para graus Celsius, 80𝐶 é 
equivalente a cerca de 26,7𝐹. 

d) Realizando a conversão para Escala Kelvin, 80𝐾 é 
equivalente a cerca de 26,7𝐹. 

e) Realizando a conversão para graus Celsius, 80𝐹 é 
equivalente a cerca de 26,7𝐶. 

 
35 Em 10 de abril de 2019, Fundação Nacional de 

Ciências (National Science Foundation, em inglês) 
divulgou a primeira imagem de um buraco negro que 
se encontra no centro da enorme galáxia Messier 87, 
localizada no aglomerado vizinho de Virgem, a 5 
milhões de anos-luz da Terra, este buraco negro 
possui massa 6,5 bilhões de vezes mais que o Sol. 

Porém, precisamos entender como conseguido 
realizar esta fotografia, como explicou Sheperd 
Doeleman, diretor assistente para observação na 
Black Hole Initiative: “Se você quiser tirar uma foto 
de algo que se recusa a ser fotografado, como um 
buraco negro, você precisa construir um tipo especial 
de telescópio. Então, conectamos radiotelescópios ao 
redor do globo, os sincronizamos com relógios 
atômicos e todos eles olham para o mesmo buraco 
negro ao mesmo tempo”. 
(Adaptado de: 
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/20
19/04/foto-de-um-buraco-negro-e-revelada-pela-primeira-
vez-na-historia.html , Acessado em 11 de maio de 2019) 

No texto acima, evidencia-se a utilização de relógio 
atômico para poder realizar a foto do buraco negro, 
estes relógios funcionam com na base frequência dos 
átomos. A respeito dos átomos podemos afirmar que: 

a) São constituídos de prótons e nêutrons em seu 
núcleo e de elétrons na camada mais externa. 

b) São constituídos de elétrons e nêutrons em seu 
núcleo e de prótons na camada mais externa. 

c) São constituídos de prótons e elétrons em seu 
núcleo e de nêutrons na camada mais externa. 

d) O ser humano ainda não é capaz de conhecer a 
constituição dos átomos. 

e) São constituídos apenas por prótons e nêutrons. 

 
 
 
 
 

http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites%20/default/files/Agroecologia,%20Matriz%20disciplinar%20ou%20novo%20paradigma%20-%20Francisco%20Caporal,%20Jose%25%2020Costabeber,%20Gervasio%20Paulus.pdf
http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites%20/default/files/Agroecologia,%20Matriz%20disciplinar%20ou%20novo%20paradigma%20-%20Francisco%20Caporal,%20Jose%25%2020Costabeber,%20Gervasio%20Paulus.pdf
http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites%20/default/files/Agroecologia,%20Matriz%20disciplinar%20ou%20novo%20paradigma%20-%20Francisco%20Caporal,%20Jose%25%2020Costabeber,%20Gervasio%20Paulus.pdf
http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites%20/default/files/Agroecologia,%20Matriz%20disciplinar%20ou%20novo%20paradigma%20-%20Francisco%20Caporal,%20Jose%25%2020Costabeber,%20Gervasio%20Paulus.pdf
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/04/foto-de-um-buraco-negro-e-revelada-pela-primeira-vez-na-historia.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/04/foto-de-um-buraco-negro-e-revelada-pela-primeira-vez-na-historia.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/04/foto-de-um-buraco-negro-e-revelada-pela-primeira-vez-na-historia.html
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36 Nos últimos meses, milhões de abelhas foram 
encontradas mortas em estados brasileiros. Situação 
ameaça equilíbrio das áreas de cultivo. Nesta 
segunda-feira 20 de maio é o dia mundial das abelhas. 
Como seria o mundo sem elas? Não seria só um 
mundo menos doce, sem mel, mas também sem 
maçãs, peras, abacates, abóboras, melões, melancias, 
cerejas, pimentas, chocolate, café. A maior parte dos 
alimentos cultivados depende da polinização. 
Disponível em:< https://g1.globo.com/fantastico/noticia 
/2019/05/19/uso-de-agrotoxicos-em-lavouras-ameaca-
abelhas.ghtml >. Acesso em 19 de maio de 2019. 

O texto mostra que a morte das abelhas irá prejudicar 
o cultivo de alimentos no Brasil, afetando a economia. 
De acordo com a informação sobre a morte das 
abelhas pode estar relacionada a qual impacto 
antrópico? 

a) Escassez de água no campo. 
b) Uso de agrotóxicos exageradamente. 
c) Aumento do número de predadores das abelhas. 
d) Falta de alimento para as abelhas. 
e) O aumento da temperatura do planeta. 

 
37 Durante todo o primeiro semestre deste ano letivo, 

906,8 mil alunos de 5 a 14 anos de idade, 
matriculados no ensino fundamental de 6,3 mil 
escolas públicas do Maranhão serão beneficiados 
com a busca ativa para diagnóstico e tratamento de 
casos de hanseníase, de tracoma e de 
esquistossomose. 
Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias 
/agencia-saude/42687-no-maranhao-mais-de-906-mil-
escolares-serao-beneficiados-com-a-campanha-nacional-de-
hanseniase-e-outras-doencas >. Acesso em 20 de maio de 
2019. 

A esquistossomose é uma doença causada por verme, 
também conhecida como barriga d’água. Sobre as 
doenças causadas por vermes no Brasil é possível 
afirmar corretamente que: 

a) A população brasileira não necessita de 
orientações sobre esse tema. 

b) São transmitidas por mordidas de animais. 
c) São transmitidas exclusivamente por águas 

contaminadas. 
d) São doenças pouco comuns no Brasil. 
e) Podem ser evitadas por medidas básicas de 

higiene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38  Observe a música de Toquinho chamada de Natureza 
Distraída a seguir e responda o que se pede: 

 
Como as plantas somos seres vivos, 
Como as plantas temos que crescer.  

Como elas, precisamos de muito carinho,  
De sol, de ar pra sobreviver.  

Quando a natureza distraída, 
Fere a flor ou um embrião, 

O ser humano, mais ques as flores,  
Precisa na vida. 

De muito afeto e toda compreensão. 
 

As plantas citadas na música, pertencem ao reino 
vegetal, são seres vivos complexos, que ao longo do 
processo de evolução alcançaram estruturas de 
reprodução avançadas. Uma dessas estruturas 
somente é encontrada no grupo das Angiospermas, o 
grupo de plantas mais evoluído. A estrutura em 
questão mencionada é denominada de: 

a) flor 
b) raiz 
c) caule 
d) folha  
e) semente 

 
39 Para as Organização das Nações Unidas (ONU) o meio 

ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, 
biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos 
ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades 
humanas. Estes efeitos são denominados impactos 
ambientais e podem ser positivos ou negativos. De 
acordo com o conceito apresentado pela ONU, marque 
a alternativa que apresenta um impacto ambiental 
negativo com erro na descrição de sua causa. 

a) As queimadas são decorrentes não apenas do 
aquecimento da terra, mas de focos de incêndios 
provocados pelo homem. 

b) O desmatamento hoje é decorrência de vários 
fatores, um deles é o avanço dos pastos para 
criação de animais. 

c) O assoreamento dos rios é decorrente 
principalmente do desmatamento de suas 
margens. 

d) As enchentes nas cidades são decorrentes do 
excesso de chuva, não há relação com a diminuição 
das áreas de cobertura natural do solo. 

e) O acúmulo de lixo é decorrente da falta de coleta 
destes resíduos em muitas regiões. 

 
40 Os jardins zoológicos são espaços de grande 

importância para o estudo e observação dos animais e 
aproximação da população a conhecer a 
biodiversidade animal. O Reino animal pode ser 
dividido nos grupos de animais invertebrados e 
vertebrados. O primeiro grupo de animais que faz 
parte dos vertebrados na escala de evolução são: 

a) Artrópodes 
b) Anfíbios  
c) Peixes  
d) Equinodermos 
e) Moluscos 

https://g1.globo.com/fantastico/noticia%20/2019/05/19/uso-de-agrotoxicos-em-lavouras-ameaca-abelhas.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia%20/2019/05/19/uso-de-agrotoxicos-em-lavouras-ameaca-abelhas.ghtml
https://g1.globo.com/fantastico/noticia%20/2019/05/19/uso-de-agrotoxicos-em-lavouras-ameaca-abelhas.ghtml
http://portalms.saude.gov.br/noticias%20/agencia-saude/42687-no-maranhao-mais-de-906-mil-escolares-serao-beneficiados-com-a-campanha-nacional-de-hanseniase-e-outras-doencas
http://portalms.saude.gov.br/noticias%20/agencia-saude/42687-no-maranhao-mais-de-906-mil-escolares-serao-beneficiados-com-a-campanha-nacional-de-hanseniase-e-outras-doencas
http://portalms.saude.gov.br/noticias%20/agencia-saude/42687-no-maranhao-mais-de-906-mil-escolares-serao-beneficiados-com-a-campanha-nacional-de-hanseniase-e-outras-doencas
http://portalms.saude.gov.br/noticias%20/agencia-saude/42687-no-maranhao-mais-de-906-mil-escolares-serao-beneficiados-com-a-campanha-nacional-de-hanseniase-e-outras-doencas
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41 O caldo obtido da moagem da cana-de-açúcar, 
comumente chamado de “caldo de cana” ou “garapa”, 
é uma bebida muito popular no Brasil. O líquido 
também pode ser empregado em práticas agrícolas 
no preparo de biofertilizantes, o que demonstra a 
versatilidade desse produto. 
Sobre o CALDO DE CANA, podemos afirmar que é 
rico em: 

a)  fibras 
b)  proteínas 
c)  gorduras 
d)  carboidratos  
e)  colesterol 

 
42 A fotossíntese é o mais importante processo 

biológico realizado por organismos capazes de 
converter energia luminosa em energia química. A 
partir de gás carbônico e água, plantas e outros 
organismos fotossintetizantes produzem sua própria 
fonte de alimento e esqueletos de carbono base (na 
forma de glicose) para produção de todos os outros 
compostos que a planta utiliza para crescer. Além 
disso, o processo de fotossíntese ainda libera 
oxigênio para a atmosfera: 

 
6 CO2 + 6 H2O + energia (luz) → C6H12O6 + 6 O2 

 
Com base na reação da fotossíntese descrita acima, é 
CORRETO afirmar que: 

a)  oxigênio é produzido.  
b)  energia é liberada para a atmosfera. 
c)  gás carbônico é produzido. 
d)  a água é produto da fotossíntese. 
e)  a glicose é reagente na reação. 

 
43 A calda sulfocálcica é um defensivo alternativo com 

capacidade inseticida, fungicida e acaricida. Também 
funciona como fertilizante foliar para as plantas, pois 
é uma fonte de cálcio e enxofre. A calda é obtida sob 
fervura, geralmente pela adição de 2 kg de enxofre 
em pó a 1 kg de cal virgem misturada em 10 L de 
água, formando polissulfetos de cálcio (CaSn). No 
entanto, é recomendável que a cal virgem tenha teor 
acima de 90% de óxido de cálcio, para evitar o ajuste 
na dosagem.  
MOTTA, I. de S. Embrapa Agropecuária Oeste, 2008 (Adaptado) 

Considerando as informações sobre a calda 
sulfocálcica, assinale a alternativa FALSA: 

a)  Na fabricação da calda, o enxofre sofre oxidação. 
b)  Recomenda-se que a cal virgem utilizada 

contenha, pelo menos, 900 g de CaO. 
c)  A proporção em massa de enxofre em pó e cal 

virgem no preparo da calda é de 2:1.  
d)  O grau de pureza da cal virgem deve ser de 10%. 
e)  Os polissulfetos de cálcio funcionam como fontes 

de nutrientes para as plantas. 
 
 
 
 

44 Um dos problemas mais comuns do solo é a acidez 
associada ao alumínio. A principal prática para a 
correção de acidez é a calagem, que é a utilização de 
calcário antecedendo ao plantio das culturas. O 
calcário é aceito na agricultura ecológica para como 
corretivo da acidez o e para melhoria da fertilidade 
dos solos. Entretanto, nos sistemas agroecológicos a 
calagem deve ser realizada com cuidado pois 
promove a rápida decomposição da matéria 
orgânica. 

SKORA NETO e CAMPOS. Calcário e Fosfato 
Natural na Construção da Fertilidade do Solo. Rev. Bras. 

de Agroecologia,  v. 4, n. 2, p. 2396-2399, nov. 2009 
(Adaptado). 

Considerando o principal componente do calcário, o 
carbonato de cálcio (CaCO3), podemos afirmar que a 
ligação química predominante entre o cálcio e o 
carbonato é: 

a)  Ligação covalente dativa 
b)  Ligação iônica  
c)  Ligação metálica 
d)  Ligação covalente 
e)  Forças de London 

 
45 Um dos princípios básicos da agricultura 

agroecológica consiste na substituição de 
fertilizantes sintéticos de alta solubilidade por outros 
insumos que apresentem taxas de liberação de 
nutrientes mais ajustadas à demanda das culturas ao 
longo do tempo. Ao contrário dos adubos solúveis, 
tais como o cloreto de potássio e os superfosfatos, o 
pó de rocha é um insumo permitido pela agricultura 
orgânica. Destacam-se algumas vantagens 
promovidas pelo uso do pó de rocha como 
fertilizante: fornecimento lento de macro e 
micronutrientes para as plantas cultivadas e a 
diminuição da dependência de fertilizantes cuja 
produção exija um elevado consumo de energia. 
BRANDÃO, Juliana Andréia Vrba. Pó de rocha como 
fonte de nutrientes no contexto da agroecologia. 
2012. 83 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Agroecologia e Desenvolvimento Rural, Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2013 (Adaptado). 

 
Em relação ao FOSFATO DE CÁLCIO, um dos 
principais constituintes das rochas fosfatadas, 
podemos afirmar que a sua fórmula química é: 

a)  Ca3(PO3)2 
b)  CaPO4 
c)  Ca2(PO4)3 
d)  Ca3(PO4)2 
e)  Ca4(PO4)2 
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  Com base na leitura do texto Líderes do agronegócio e do meio ambiente condenam projetos 

que mudam Código Florestal e em seu conhecimento sobre o assunto, escreva um texto dissertativo com no 

mínimo 20 linhas, sem rasuras, sobre o tema: Agronegócio e meio ambiente: como desenvolver a agricultura 

sem prejudicar a natureza? 
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