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Nome: ____________________________________ Nº de Inscrição: _________
BOLETIM DE QUESTÕES
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1

Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 40 QUESTÕES OBJETIVAS de múltipla escolha, sendo 5 questões de cada
uma das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa/Leitura, Matemática, História, Geografia, Física, Química,
Biologia e Literatura; e a Prova de REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. Cada questão objetiva apresenta cinco
alternativas, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E), das quais apenas uma é correta.

2

Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO.

3

A prova de Redação em Língua Portuguesa valerá 10 pontos e consistirá na elaboração de texto escrito com no máximo
30 linhas, em que serão avaliados: fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência
à norma culta.

4

É necessário conferir se a prova está completa e sem falhas, bem como se o seu nome e seu número de inscrição
conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA DE REDAÇÃO. Caso exista algum problema,
comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.

5

Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.

6

A marcação do CARTÃO-RESPOSTA e a transcrição do texto definitivo para a FOLHA DE REDAÇÃO devem ser feitas com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

7

O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO não podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou
danificados de qualquer modo. Não é permitida a utilização de qualquer espécie de corretivo. O Cartão-Resposta e a Folha
de Redação somente serão substituídos caso contenha falha de impressão e/ou se os dados contidos no cartão e na folha
não corresponderem aos seus.

8

A Folha de Redação não deverá ser assinada, rubricada, nem conter, dentro ou fora do espaço destinado à transcrição do
texto definitivo, qualquer palavra ou marca que identifique o candidato.

9

O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO serão os únicos documentos considerados para a correção.

10 Quando terminar a prova, devolva ao fiscal de sala todo o material relacionado no item 2 acima e assine a LISTA DE
PRESENÇA. A assinatura do seu nome deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.
11 O tempo disponível para a prova é de quatro horas, com início às 14:00 horas e término às 18:00 horas, em Marabá
(PA), observado o horário local. O candidato na condição de PcD que solicitou tempo adicional tem direito 1 (uma) hora
além do tempo determinado para a prova.
12 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
BOLETIM DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
Boa Prova
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 40.
LÍNGUA PORTUGUESA/LEITURA
Outras faces da violência
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A violência é tema aterrorizante em nosso cotidiano; poucos deixam de ter alguma experiência
(própria ou próxima) com ela, sejam os assaltos e latrocínios, sejam os sequestros (relâmpagos ou não) e
as ameaças à integridade física e patrimonial: nas casas, escolas e ruas. A mídia se refestela; mesmo
levando em conta sua tarefa de informar e alertar, é preciso lembrar que há tempos não havia um assunto
tão sedutor. Violência é notícia; má notícia, mas, infelizmente, e, por isso mesmo, mais atraente. A mórbida
relação pânico/salvação (fundamento, também, de algumas religiões e vários partidos políticos liberticidas)
invadiu as preocupações da população; mostra-se o fato, instaura-se o pânico, anuncia-se a salvação!
Diagnóstico mais comum para a situação? Falta de firmeza e excesso de impunidade! Terapias
recomendadas (algumas delirantes, outras demagógicas e, muitas, equivocadas): pena de morte, presídios
em profusão, truculência policial, abrigos de “segurança máxima” para menores, diminuição da maioridade
penal etc.
Ora, todas as formas de violência mencionadas precisam ser combatidas e extintas; são
inaceitáveis e merecem urgência no enfrentamento de suas causas e na prevenção de seus efeitos. Porém,
não são as únicas, não estão sozinhas; as demais (e as há em grande quantidade) são obscurecidas por
aquelas que vêm tendo destaque exclusivista. Essas outras violências (contra os corpos e as mentes)
favorecem (mas não tornam justas!) as que estão em evidência.
“Violência e impunidade” é, também, impedirem a manifestação do pensamento livre e da
individualidade responsável; é constrangerem os corpos com a dor da fome e a agressão da doença sem
socorro; é admitirem a crueldade da tortura, da degradação brutal do local no qual se vive, o padecimento
provocado pela não convivência com aqueles a quem se ama. Violência e impunidade é, também, ser
vitimado pela falta de trabalho, ser humilhado pela ausência de estudo, ser desprovido de um lazer sadio,
ser mortalmente ferido pela discriminação de qualquer tipo. Violência e impunidade é, também, ser
violentado pelo embaraço traumático da religiosidade, da sexualidade, da amorosidade. Violência e
impunidade é, também, em suma, admitir que apodreçam as esperanças, extirpem os desejos e a
sacralidade das vidas.
Todos falamos em paz, mas, paz é, antes de tudo, algo a ser socialmente compartilhado; não pode
ser paz para uns poucos. A paz, para sê-lo de fato, deve ser coletiva e tem um pressuposto apontado
fortemente por Paulo Freire (que, por propor uma educação apoiada no diálogo, foi entendido por alguns
como alguém que identificava a paz como sinônimo de apaziguamento e anulação de conflitos já no
presente). Ao receber o prêmio Educação para a Paz da UNESCO EM 1986, ele deixou bem claro qual era
sua convicção: “De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes aprendi sobretudo que a paz é
fundamental, indispensável, mas que a paz implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói, na e pela
superação de realidades sociais perversas. A paz se cria, se constrói, na construção incessante da justiça
social. Por isso, não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz que, em lugar de desvelar
o mundo das injustiças, o torna opaco e tenta miopizar as suas vítimas”
O verbo miopizar chama nossa atenção para algo que não se refere a uma ilusão de ótica, mas,
sim, a uma ilusão de ética. É a ilusão provocada por uma ética que aceita a noção de paz como legitimação
calma e tranquila de benefícios e vantagens sociais exclusivas para alguns, enquanto o restante (maioria
gritante) reduz-se a meros sobreviventes frágeis de um processo impiedoso de exclusão.
Assim, a Paz só se alcança com a anulação de todas as faces da violência, e só há justiça se todos
tiverem paz.
(CORTELLA, Mário Sérgio. Não se desespere! : provocações filosóficas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013).

1

O texto fala da violência apresentando suas várias faces e argumentando que algumas delas são
ostensivamente evidenciadas na sociedade, enquanto outras são obscurecidas. Dentre os tipos de violência
colocados em evidência, encontram-se

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a doença e a degradação do local onde se vive.
a dor da fome e a falta de trabalho.
os sequestros relâmpagos e os latrocínios.
a falta de estudo e de um lazer sadio.
a crueldade da tortura e a discriminação.
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2

Ao afirmar que a paz (anulação de todas as faces da violência) “se cria, se constrói, na e pela superação de
realidades sociais perversas” (linhas 32 e 33) e “se cria, se constrói, na construção incessante da justiça
social.” (linhas 33 e 34), Paulo Freire nos diz que a principal causa da violência é

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o excesso de impunidade.
a paz compartilhada.
o destaque dado a ela pela mídia.
a educação apoiada no diálogo.
a injustiça social.

3

A afirmação “Essas outras violências (contra os corpos e as mentes) favorecem (mas não tornam justas!) as
que estão em evidência.” (linhas 15 e 16) leva à compreensão de que

(A) assaltos e ameaças à integridade física e patrimonial decorrem da falta de emprego e da fome que vitimiza
uma parte da população.
(B) a crueldade da tortura, a truculência policial e a pena de morte acabam com a impunidade.
(C) o impedimento à manifestação do pensamento livre provoca violência e impunidade.
(D) sequestros relâmpagos e latrocínios favorecem a falta de trabalho, a ausência de estudo e a falta de um lazer
sadio.
(E) a agressão da doença sem socorro e a degradação brutal do local no qual se vive são favorecidas pelo
destaque que recebem da mídia.

4

A palavra inaceitáveis (linha 13) está no plural porque concorda com

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todas.
formas.
mencionadas.
combatidas.
extintas.

5

Em “De anônimas gentes, ...” (linha 31), a palavra anônimas tem o sentido de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

célebre.
nomeada.
notória.
desanimada.
sem renome.

MATEMÁTICA
6

Uma das políticas para a população do Semiárido brasileiro é a instalação de reservatórios, que captam a
água da chuva que cai no telhado das casas por meio de um sistema de calhas e canos, na forma de
cisternas circulares. Planeja-se uma cisterna em uma região onde a precipitação anual média é de 500 mm
(isso significa que, se em qualquer área acumulamos a água das chuvas durante o ano, ao final teremos uma
coluna de 500 mm de altura). Considerando-se que a área sob o telhado da casa onde a chuva será recolhida
é de 80 m2 e que o raio da cisterna é de 2m e
3,1, a altura da cisterna deve ser de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2,8m.
3,0m.
3,2m.
3,4m.
4,0m.
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Uma pessoa vai contratar um jantar para 150 convidados, no qual deverão ser consumidos 100 litros de
refrigerante, 20 kg de filé, 15 kg de camarão e 10 kg de bacalhau. Cada litro de refrigerante custa R$ 2,00, o
kg do filé R$ 25,00, o kg do camarão R$ 40,00 e o do bacalhau R$ 50,00; além disso, a equipe de cozinha e
serviços custará R$ 1.300,00. Então, o custo médio do jantar por convidado em reais será de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

17.
19.
21.
23.
25.

8

Uma empresa, que fabrica porcas e parafusos, produziu no mês de janeiro, 50 mil parafusos e 20 mil porcas
com um gasto de matéria prima de R$ 26 000,00. No mês de fevereiro produziu 60 mil parafusos e 30 mil
porcas com um gasto de matéria prima de R$ 33 000,00. Planeja-se, para março, uma produção de 40 mil
parafusos e 40 mil porcas. Supondo invariante o custo da matéria prima, o gasto de matéria prima, em reais,
será de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

25 000.
26 000.
27 500.
28 000.
30 000.

9

Uma associação tem membros de três comunidades, sendo 36 membros da comunidade São José,
48 membros da comunidade São João e 96 membros da comunidade São Pedro. Em uma reunião em que os
180 membros estão presentes, a diretoria quer distribuir 3 prêmios e quer dar quantidades de números
diferenciados aos membros de modo que cada comunidade tenha a mesma chance de um de seus membros
receber um prêmio. Para isso, a diretoria deve distribuir para cada membro da comunidade São José, São
João e São Pedro uma quantidade de números para o sorteio na proporção, respectivamente, de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3, 4 e 8.
8, 6 e 3.
8, 4 e 3.
8, 3 e 4.
3, 6 e 8.

10 Uma ponte na forma de parábola deve ser construída sobre um rio de largura de 20m e deve ter altura de
10m que permita a passagem de barcos. A equação da parábola, colocando a origem em uma das margens e
o eixo x transversalmente ao rio, é y=ax2+bx+c, onde a, b e c são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

-1/10, 2, 0.
-10, 20, 0.
-20, 10, 0.
10, -20, 1.
-10, -20, 0.
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HISTÓRIA
11 O Decreto nº 1.641/1907 permitia o banimento do estrangeiro que por qualquer motivo comprometesse a
segurança nacional ou a tranquilidade pública, com condenação ou processo pelos tribunais estrangeiros por
crimes ou delitos de natureza comum ou, ainda, com duas condenações, pelo menos, pelos tribunais
brasileiros, por crimes ou delitos de natureza comum e, por fim, aqueles que praticassem “a vagabundagem,
a mendicidade e o lenocínio competentemente verificados”.
BONFÁ, Rogério Luis Giampietro. “Com lei ou sei lei”: as expulsões de estrangeiros na primeira república.
http://segall.ifch.unicamp.br/publicacoes. Consultado em 28/02/2016.

Esse Decreto ficou conhecido pelo nome de seu mentor, o político paulistano Adolfo Gordo, árduo defensor
de leis que regulamentavam a presença de imigrantes no Brasil. Para o movimento operário da primeira
República, essa lei representou uma
(A) intervenção que objetivava enfraquecer o movimento sindical afastando lideranças que defendiam princípios
anarquistas.
(B) ampliação do mercado de trabalho para o trabalhador nacional, pois diminuiria a concorrência da mão de
obra do imigrante.
(C) solução aos conflitos decorrentes da ideia de superioridade racial dos trabalhadores estrangeiros em relação
aos nacionais.
(D) intervenção positiva ao afastar do meio sindical operários estrangeiros que costumavam controlar os cargos
de liderança sindical.
(E) consolidação de um poder mais enérgico contra práticas ilícitas cometidas por estrangeiros que denegriam a
imagem do bom operário.

12 “O Pobre de Assis execrava particularmente o dinheiro, no qual via a raiz das discórdias e do ódio. Além
disso, os Irmãos Menores queriam situar-se em pé de igualdade com os mais deserdados, à imagem de
Cristo “que não tinha onde repousar a cabeça”(Mt. 8, 20). Assim, eles não deviam reter nem reservas nem
provisões, subtraindo-se tanto quanto possível ao mundo da compra e da venda”.
(VAUCHEZ, André. A Espiritualidade na Idade Média Ocidental. Séculos VIII a XVIII. Jorge Zahar Editor, p. 128.
Rio de Janeiro, 1995.

No século XIII surgiram as chamadas ordens mendicantes, entre elas a dos Irmãos Menores de São
Francisco de Assis, a qual passou a
(A) recusar e condenar a vida religiosa nos monastérios, pois o religioso ficava impossibilitado de pregar o
evangelho entre os leigos.
(B) experimentar a vivência de um cristianismo primitivo, preocupado com a evangelização e com a caridade aos
menos afortunados.
(C) incentivar o surgimento dos movimentos heréticos, que passaram a contestar a vida de luxo dos religiosos e a
se opor a uma única interpretação da Bíblia.
(D) criticar a vida mundana dos religiosos, o acúmulo de riquezas pela Igreja, e a negar o voto de obediência ao
Papa, pois esse deveria ser feito somente a Deus.
(E) negar o controle eclesiástico sobre os novos grupos religiosos, os quais deveriam se manter às margens do
poder hierárquico da Igreja Católica.

13 O único levantamento industrial anterior à Primeira Guerra Mundial é o inquérito do Centro Industrial do Brasil
de 1907, reconhecidamente incompleto, revelando 3.250 estabelecimentos industriais com 151 mil
trabalhadores, dos quais pouco mais de 1/3 na indústria têxtil. A área do Rio de Janeiro respondia por cerca
de 30% da produção manufatureira, e São Paulo por 16%. Em termos de valor de produção, os têxteis
respondiam por 24,6%, alimentos processados por 19,1%, vestuário e calçados por 8%, e bebidas por 8%,
totalizando 57,7% do valor de produção industrial.
A Economia da República velha, 1889-19301 Gustavo H. B. Franco e Luiz Aranha Correa do Lago.
http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td588.pdf. Retirado da internet em 26/02/2016.

Em relação à indústria brasileira antes da Era Vargas, pode-se dizer que esta se caracterizou por
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ter sido impulsionada, em grande parte, pelo capital oriundo da economia primária, como o café.
limitar-se a uma produção de bens de consumo duráveis e não duráveis.
restringir-se às regiões de presença imigrante, onde a mão de obra era tecnicamente capacitada.
ampliar-se com investimento de capital estatal em indústrias de base.
ter sido dinamizada com a extração e produção de matéria prima para indústrias de bens duráveis.
5
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14 ”No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de
uma vasta empresa comercial destinada a explorar os recursos naturais de um território virgem em
proveito do comércio europeu. Este é o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma
das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no social quanto no econômico, da
formação e evolução histórica dos trópicos americanos. Se vamos à essência da nossa formação,
veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais
tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e, em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que
isto."
Prado Júnior, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense.

A economia que predominou durante séculos no Brasil foi a agroexportadora, que se caracterizava por
(A) ocupar espaços produtivos, seguindo o modelo de ocupação ocorrido nas colônias do norte dos Estados
Unidos.
(B) investir em produção monocultura, o que obrigava o consumo interno a depender dos produtos agrícolas
produzidos na metrópole.
(C) utilizar trabalho compulsório, sendo este limitado ao uso de mão de obra proveniente do tráfico com a África.
(D) apresentar produção condicionada à demanda do mercado externo e o uso de técnicas de produção
rudimentares, o que exigia extensas áreas produtivas.
(E) dinamizar as atividades manufatureiras, que supriam as necessidades do consumo interno e abasteciam o
mercado externo.

15 A tela reproduzida abaixo, de Jean-Baptiste Debret, pintor francês que integrou a Missão Artística Francesa,
em 1817, no Brasil, retrata a presença de negros no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, muitos dos quais
exerciam tarefas como escravos de aluguel e de ganho.

Fonte: http://www.bing.com/imagens/search

Em relação aos escravos de ganho, pode-se afirmar que estes
(A) controlavam o próprio tempo de trabalho, lazer e descanso, conforme as obrigações firmadas com seus
senhores.
(B) possuíam condutas regulamentadas pelos seus senhores, ficando o poder público restrito ao controle dos
alforriados.
(C) eram fiscalizados no trabalho por feitores, que, a qualquer sinal de fuga, aplicavam-lhes castigos físicos nos
pelourinhos espalhados na cidade.
(D) ficavam restritos ao exercício de atividades comerciais, como as de vendedores. As demais eram exercidas
pelos escravos de aluguel.
(E) moravam em espaços coletivos, os cortiços, sobre os quais havia uma intensa fiscalização por parte do poder
público e dos feitores.
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GEOGRAFIA
16 Podemos contar a história da humanidade como a trajetória da ação humana construindo sucessivos meios
geográficos a partir da apropriação do reino mineral, vegetal e animal. Sobre os meios geográficos, podemos
afirmar:
(A) A revolução agrícola marca o começo do meio natural, que se caracteriza pela intensa utilização da natureza,
o que se tornou possível pelo atual estágio da ciência e da tecnologia.
(B) Da expansão comercial europeia a partir do século XVI, emergiu o meio geográfico global construído sob o
comando dos estados fortes na Europa, América, África e Ásia.
(C) A partir do século XVIII, a Revolução Industrial americana constrói-se sobre a concepção de que a natureza,
finita, deve ser compreendida como fonte de recursos para os processos produtivos.
(D) No atual período geográfico, a busca por matérias-primas, mercado e mão de obra, é a principal meta das
empresas europeias quando se dirigem para a América do Norte.
(E) A diversidade cultural do meio geográfico africano alimenta intensas e longas guerras sustentadas por
distintos grupos étnicos e religiosos.

17 Milton Santos, em Por uma outra globalização, menciona que “vivemos num mundo confuso e confusamente
percebido” (SANTOS, 2008, p.17). Isso porque a globalização é representada de maneiras diversas e
contraditórias. Com base nessa reflexão, podemos afirmar que a globalização
(A) constitui o auge de um longo processo gestado a partir da expansão marítima europeia do século XVII,
fortalecido pela Revolução Industrial do século XVIII e consolidada no século XX com o fim dos estados
nacionais e o surgimento da aldeia global.
(B) tornou-se possível pela generalização dos sistemas de energia, informação, comunicação e transporte, o que
possibilitou a livre circulação de mercadorias, pessoas e serviços entre países.
(C) é produto de uma cultura global tornada possível pelo aumento do número de satélites que permitiram
ampliação da rede mundial de computadores.
(D) permitiu maior fluidez nas relações comerciais e financeiras entre empresas e estados, mas não entre
pessoas cuja circulação se ainda regula pelo Estado.
(E) desencadeou a homogeneização do mundo com a formação de uma cultura global em detrimento da cultura
local, incapaz de reagir.

18 Na configuração do espaço regional amazônico, a ação estatal por meio do planejamento do
desenvolvimento é fundamental. Assim, podemos dizer sobre a região amazônica que:
(A) Desde a década de 1970, a região amazônica é pensada à luz dos planos de desenvolvimento, conjunto de
orientações nacionais e internacionais para garantir que esta fração do espaço brasileiro ocupe um papel na
divisão internacional do trabalho.
(B) A industrialização da Amazônia é fruto dos planos de desenvolvimento, sobretudo daqueles que
estabeleceram as bases para os polos siderúrgico e metalúrgico no oeste paraense.
(C) A configuração da Amazônia como fronteira energética nasce nos planos de desenvolvimento, permitindo o
acesso à energia aos lugares, bem como a diminuição do preço, posto que estamos diante da maior geradora
de energia.
(D) A região amazônica tornou a partir da ação dos planos de desenvolvimento, uma fronteira agrícola capaz de
produzir saldos positivos em sua balança comercial, em função da grande produção agrícola.
(E) Os planos de desenvolvimento desencadearam processos de intensa urbanização, de modo que Porto Velho
e Rio Branco tornaram-se metrópoles regionais, impulsionadas pelas politicas de integração entre os países
da panamazônia.
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19 As tirinhas abaixo representam possíveis explicações para o aquecimento global,

Fonte: <http://www.umsabadoqualquer.com/103-aquecimento-global 6/>. Acesso. 25.02.2016.

Sobre o aquecimento global, é correto afirmar que
(A) Trata-se de um fenômeno natural recente na história da terra e decorrente da adequação da órbita terrestre
ao movimento do sol e demais planetas.
(B) O aquecimento global atual é controlado pelo avanço tecnológico, que permitiu ao ser humano construir
espaços microclimáticos, sobretudo nas áreas metropolitanas.
(C) A ação humana tornou-se um fator climático que devemos considerar para compreensão deste período de
aquecimento global, uma vez que a economia mundial se estrutura fundamentalmente sobre fontes de
energia poluidoras.
(D) Os discursos sobre a globalização assumiram contornos ideológicos para frear o avanço industrial de países
como Japão, China e Índia, que ameaçam a hegemonia da economia europeia sobre o mundo.
(E) As metrópoles são as principais causadoras do aquecimento global no período atual, visto que são espaços
artificializados, onde predominam o concreto, o asfalto e o automóvel.

20 A figura abaixo representa a relação entre a produção de bens de consumo e os recursos hídricos, a
chamada pegada hídrica.

Fonte:<http://www.revistaplaneta.com.br/o-custo-oculto-da-agua/>. Acesso: 25/02/2016

Sobre essa relação, pode-se afirmar:
(A) Sendo um recurso imprescindível aos processos produtivos, empresas de vários setores apresentam
propostas de estatização de sua gestão, retirando-se da iniciativa privada.
(B) A crise hídrica brasileira associa-se ao fato de o país ter sua economia alicerçada na produção industrial,
grande consumidora de água.
(C) No horizonte da crise hídrica, a região amazônica configura-se como importadora do recurso hídrico
abundante em seu território.
(D) A abundância de recursos hídricos no Brasil atrai indústrias de consumo intenso desses recursos, como a
automobilística, a siderúrgica e a metalúrgica.
(E) Nos lugares de maior urbanização e industrialização, a crise hídrica tem menor impacto, pois a tecnologia
permite o aproveitamento dos corpos d’agua, até mesmo no volume morto.
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FÍSICA
21 Um carro com massa M = 500 Kg parte, em trajetória retilínea, do repouso no instante t0 = 0 e tem a sua
velocidade V representada em qualquer instante t, pelo gráfico abaixo.
V (m/s)

8

t (s)
0

10

Considerando-se esses dados, os valores corretos para a Força F (em N) resultante que atua sobre o carro,
capaz de produzir tal variação de velocidade, e a Energia Cinética Ec (em kJ) do carro, ao final dos 10
segundos, são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F = 200 e Ec = 16.
F = 400 e Ec = 16.
F = 400 e Ec = 1,6.
F = 800 e Ec = 8.
F = 800 e Ec = 1,6.

22 As chamadas lâmpadas de LED estão tomando conta do mercado mundial. LED é uma sigla que, na língua
inglesa, significa (Light Emitting Diode) e, na língua portuguesa, equivale a Diodo Emissor de Luz. A
tecnologia envolvida permite que estas novas lâmpadas gastem muito menos potência para produzir a
mesma quantidade de luz, de tal forma que uma lâmpada incandescente de 60 W é equivalente (tem o
mesmo fluxo luminoso) que uma de LED 15 W de potência. Considerando-se essas duas lâmpadas
produzem a mesma quantidade de luz útil e que o rendimento da incandescente é cerca de 5%, qual é o
rendimento da lâmpada de LED de 15W?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5%.
8%.
15%.
20%.
35%.

23 Um gás perfeito encontra-se em um ambiente isolado adiabático, sem poder trocar energia com o meio
exterior, se encontra em certas condições de pressão, volume e a uma temperatura de 27 oC. Deseja–se
triplicar tanto a pressão como o volume; então a nova temperatura (em graus Celsius) do gás deve ser de:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.
900.
427.
1.350.
2.427.
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24 Um técnico resolveu, em sua casa, aquecer 20 Kg de água usando a resistência do chuveiro elétrico, cujo
valor é R = 3 . Para isso, ele mergulhou a resistência num recipiente com a água e ligou esse dispositivo na
rede elétrica com voltagem de 110 Volts. Durante quanto tempo (em minutos) a resistência deve ficar
ligada, para que a água tenha um aumento de 10 oC, sabendo-se que apenas 40% do calor produzido por
ela é absorvido pela água?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4,8.
7,5.
8,6.
9,2.
12,7.

Considere que o valor do calor específico da água é
1 cal/goC e que 1 Joule = 0,24 calorias.

25 Um projetor de cinema é feito de maneira que os quadros do filme ficam a 10 cm da lente convergente de
distância focal f. A imagem é projetada com nitidez na tela, que fica a 5 metros da lente.

Para a situação descrita na questão, qual deve ser, corretamente, a distância focal (em cm) da lente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9,8.
12,5.
15,4.
18,7.
25,2.

QUÍMICA
26 Com o objetivo de usar o hidrogênio (H2) como combustível para automóveis os EUA e a Europa investiram
bilhões de dólares e euros, nos últimos anos, em pesquisa e desenvolvimento desse tipo de combustível.
Disponível em: http://www.inovacaotecnologica/noticias.
Acesso em: 22/02/2016 (adaptado).

Uma das dificuldades da adoção do hidrogênio como combustível automotivo está no fato de que o tanque de
armazenamento precisa ter paredes espessas porque as moléculas do hidrogênio gasoso são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Iônicas, com elevado poder de detonação.
covalentes, lineares e de elevada massa molar.
leves, pequenas e armazenadas sob elevada pressão.
grandes e bastante reativas por apresentarem elevada polaridade.
contaminantes do meio ambiente, pois reagem com o CO2 atmosférico, formando H2CO3.
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27 O metal lítio é muito empregado na confecção de baterias em razão de seu elevado potencial padrão de
oxidação e sua baixa densidade. Há diversos tipos de bateria de lítio e, entre eles, um tipo utilizado em
espaçonaves, tem em sua composição o cloreto de tionila, como representado na equação química global
abaixo não balanceada. Este processo, apesar de produzir uma bateria leve, de alta voltagem e energia
elétrica constante, não é recarregável porque o cloreto de lítio e o enxôfre precipitam na reação.
2Li(s) + 3SOCl2(l)  LiCl(s) + S(s) + SO2(l)
SHIRIVER & ATKINS. Química Inorgânica, Bookman, 2008 (adaptado).

Dessa forma neste processo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

não há produção de energia elétrica, somente potencial.
a força eletromotriz é negativa devido à reação não ser reversível.
o fluxo de elétrons é do catodo, o Li(s), para o anodo, o SOCl2(l).
o Li(s) sofre oxidação enquanto parte do enxofre do SOCl2(l) sofre redução.
a quantidade de matéria que precipita é maior que a quantidade de matéria reagente.

28 CO2 atmosférico é convertido diretamente em combustível líquido – o metanol
É possível converter o CO2 capturado na atmosfera em metanol para ser usado como combustível. Esse
processo, conhecido como “combustão reversa” e esquematizado abaixo, consiste em injetar o ar ambiente
que contém apenas 0,04% de CO2 numa solução aquosa de pentaetilenohexamina na presença de um
catalisador metálico, de modo a induzir o hidrogênio a se ligar ao CO2 sob pressão. A solução é aquecida,
entre 1250C e 1650C, convertendo 79% do CO2 em metanol.
CO2

3H2

CH3OH + H2O

catalisador- Ru
Disponivel em: http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias.
Acesso em: 22/02/2016 (adaptado).

O grande entrave na adoção da “combustão reversa” como fonte de combustível líquido se deve à
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

presença de radiotividade no processo de obtenção do metanol.
grande dificuldade de se atingir a temperatura adequada à reação.
necessidade de se utilizar um catalisador, o que torna a reação muito lenta.
impossibilidade de separar o metanol que é obtido misturado com a água.
baixa concentração de CO2 na atmosfera, o que implica a produção de pequena quantidade de metanol.

29 O chamado gás de água, cuja composição média em geral é 5,1% CO2, 40,2% de CO, 50,0% de H2, e 4,7%

de N2, resulta da reação entre o carbono do carvão incandescente e o vapor de água. A 9000C ocorre a
reação (1), que é a reação principal na produção do gás de água, podendo em seguida ocorrer a reação (2),
como representado abaixo,
(1) C(s) + H2O(v)  CO(g) + H2(g) - 31,4 kcal
(2) CO(g) + H2(g) + [O2(g), N2(g)](ar)  CO2(g) + H2O(v) + N2(g) + 127,71 kcal
A respeito da produção do gás de água, é correto afirmar que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a reação principal (1) é endotérmica.
no processo total há liberação de 159,11 kcal.
na reação secundária (2) ocorre absorção de calor.
os produtos da reação (1) não sofrem combustão.
o monóxido de carbono é o constituinte em maior proporção.
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30 O MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), mais conhecido como Ecstasy, fórmula estrutural dada abaixo, é
uma substância fortemente psicoativa que passou a ser consumida recreativamente a partir da década de
1970, apesar da proibição de consumo dessa droga em vários países, inclusive no Brasil.

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br.
Acesso em 25/02/2016 (adaptado).

Sob o ponto de vista químico, a molécula do MDMA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

é planar, aromática e apolar.
é solúvel em água devido ao seu caráter ácido.
contém somente ligações covalentes sigma.
possui atividade óptica porque apresenta carbono quaternário.
apresenta os grupos funcionais característicos de éter e de amina.

BIOLOGIA
31 Normalmente, em casos de acidentes de trânsito ou de uma queda, pode-se perceber que os socorristas
procuram imobilizar a coluna vertebral do acidentado, transportando o paciente deitado sobre uma superfície
rígida até o hospital.
Essas ações objetivam preservar a coluna vertebral, pois em seu interior encontramos a
(A) medula óssea, que, ao ser lesionada, pode comprometer os movimentos dos braços.
(B) medula óssea, que, ao ser lesionada, pode comprometer o funcionamento de vários órgãos internos do
corpo.
(C) medula óssea, que, ao ser lesionada, pode comprometer os movimentos dos braços e das pernas.
(D) medula espinhal, que ao ser lesionada, pode comprometer os movimentos dos braços e das pernas.
(E) medula espinhal, que ao ser lesionada, pode comprometer a produção de hemacias.

32 Em humanos, quando por algum motivo o nível da água no fluido extracelular abaixa muito, a água existente
na corrente sanguínea difunde para fora dos capilares sanguíneos e daí para dentro das células.
SANTOS, P. F. Homeostase e respostas às condições ambientais (II). In: ALCÂNTARA, M. S. (Org.).
Módulo III: Processos de Manutenção da Vida. Brasília: Universidade de Brasília, 2006 (texto adaptado).

Diante da situação acima, sensores presentes no organismo detectam o baixo nível de água na corrente
sanguínea e, consequentemente,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma sudorese intensa tem início no corpo humano.
uma sensação de sede se manifesta no indivíduo.
pequena quantidade de água, no pâncreas, passa para o sangue.
a produção de suor se intensifica nas glândulas sudoríparas.
as glândulas suprarrenais retêm a maior quantidade de água possível.

33 Em termos comparativos, considera-se que a vasectomia corresponderia à variante masculino da laqueadura.
Esse procedimento cirúrgico não exige internação do paciente no hospital ou clínica (se a intervenção
cirúrgica for feita pela manhã, à tarde o paciente já tem alta) e a anestesia é local.
Nesse método anticoncepcional cirúrgico, o médico cirurgião secciona a parte intermediária
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

das vesículas seminais.
dos testículos.
da próstata.
dos canais deferentes.
dos epidídimos.
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34 O fósforo é um elemento fundamental para os seres vivos, visto que várias moléculas o contêm em sua
constituição. Mas não é só isso, a atividade metabólica dos organismos pode ser regulada pela adição ou
remoção de grupos fosfatos de certas moléculas “chaves”.
ZANOTTA, P. J. P. Ciclos Biogeoquímicos. In: BIZERRIL, M. X.
Módulo II: Licenciatura em Biologia. Brasília: Universidade de Brasília, 2006 (texto adaptado).

O ciclo desse elemento pode ser descrito como de tendência sedimentar, uma vez que, em linhas gerais, o(a)
(A) dióxido de carbono é o veículo principal entre o fluxo atmosfera, hidrosfera e biosfera.
(B) água perdida por evapotranspiração, a partir do solo, ou como fluxo líquido, através de canais sedimentares,
retorna para o mar.
(C) absorção realizada pelos organismos que habitam os oceanos é incorporada a uma comunidade aquática,
onde é reciclado.
(D) intemperismo das rochas fornece metade do mineral que escoa da terra para os rios e lagos.
(E) mineral é transportado da terra para os oceanos onde, por fim, se incorpora aos sedimentos.

35 A relação entre o cupim e os protozoários flagelados (Triconinfa) ocorre dentro do intestino dos cupins, onde
os protozoários são abrigados. O cupim alimenta-se de produtos à base de celulose, mas não é capaz de
digeri-la. Os protozoários ficam então responsáveis pela degradação da celulose, e recebem dos cupins
abrigo e a nutrição.
Informações disponíveis em: http://www.infoescola.com/ecologia.
Acesso em: 14 fev. 2016.

Podemos definir a relação estabelecida entre o cupim e a triconinfa como uma associação
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

interespecífica harmônica denominada de inquilinismo.
interespecífica harmônica denominada de comensalismo.
interespecífica harmônica denominada de mutualismo.
intraespecífica harmônica denominada de inquilinismo.
intraespecífica harmônica denominada de mutualismo.

LITERATURA
36 “Bacamarte espetara na pobre senhora um par de olhos agudos como punhais.”
(ASSIS, Machado de. O alienista. São Paulo: Ática, 1982, p. 23).

“Você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada.”
(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Ática, 1879, p. 38).

“Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas
algibeiras das calças, e fitar os olhos no ferido. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar, e
tinham a expressão dura, seca e fria.”
(ASSIS, Machado de. A causa secreta. In: Brayner, Sônia. O conto de Machado de Assis: antologia. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira; Brasília: INL, 1980, p. 217).

“Sofia deixou-se ir com os olhos no chão, sem contestar, sem concordar, sem agradecer, ao menos.”
(ASSIS, Machado de. Quincas Borba. São Paulo: Ática, 1977, p.80).

Com base nos textos selecionados, considerando-se o estilo de Machado de Assis ao retratar seus
personagens, é correto afirmar:
(A) O enfoque nos olhos e no olhar das personagens faz parte da ironia machadiana, que tendia a brincar com o
leitor da época e às vezes o chocava ao retratar personagens frios e dissimulados.
(B) As imagens dos olhos e do olhar, enfatizando traços negativos das personagens, desviam o leitor da
concepção romântica da época e do contexto social das décadas de 1880 e 1890 em que as obras foram
publicadas.
(C) As imagens dos olhos e do olhar das personagens revelam traços da frieza de Machado de Assis ao elaborar
um universo fictício centrado na verossimilhança com a realidade externa.
(D) As imagens, centradas nos olhos e no olhar, ressaltam traços do caráter e do comportamento das
personagens de Machado de Assis, que as retratou sem idealizações, de acordo com a estética realista.
(E) O enfoque nos olhos e no olhar das personagens caracterizava a estética realista da qual Machado de Assis
foi o principal representante brasileiro.
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37 Os trechos a seguir fazem parte dos poemas Leito de folhas verdes e Marabá, do poeta Gonçalves Dias.
Porque tardas, Jatir, que tanto a custo
À voz do meu amor moves teus passos?
Da noite a viração, movendo as folhas,
Já nos cimos do bosque rumoreja.
Eu sob a copa da mangueira altiva
Nosso leito gentil cobri zelosa
Com mimoso tapiz de folhas brandas,
Onde o frouxo luar brinca entre flores.
(...)
Não me escutas, Jatir! Nem tardo acodes
À voz do meu amor, que em vão te chama!
Tupã! lá rompe o sol! do leito inútil
A brisa da manhã sacuda as folhas!

[tapiz = tapete]

(DIAS, Gonçalves. Poesias americanas. In: AMORA, Antonio Soares et all. (orgs.) Grandes poetas românticos do Brasil.
São Paulo: ed. Discubra, 1978).

Eu vivo sozinha; ninguém me procura!
Acaso feitura
Não sou de Tupá?
Se algum dentre os homens de mim não se esconde,
– Tu és, me responde,
– tu és Marabá!
(...)
Se algum dos guerreiros não foge a meus passos:
“Teus olhos são garços,
Responde anojado, “mas és Marabá:
Quero antes uns olhos bem pretos, luzentes,
Uns olhos fulgentes
Bem pretos, retintos, não cor d’anajá!”

[Marabá = filho de branco com índio]

[garços = esverdeados]

(DIAS, Gonçalves. Poesias americanas. In: AMORA, Antonio Soares et all. (orgs.) Grandes poetas românticos do Brasil.
São Paulo: ed. Discubra, 1978).

A respeito desses textos que representam a poética indianista de Gonçalves Dias, é correto afirmar que
(A) Um e outro demonstram o lirismo gonçalvino voltado para índios valentes, corajosos, que lutam
ardorosamente contra seus inimigos e tem orgulho de sua força.
(B) Em ambos, uma voz feminina lamenta seu destino de abandono. No primeiro, a mulher esperou inutilmente
pelo amado, enquanto no segundo, ela canta sua solidão porque é desprezada pelos homens de sua tribo por
ser mestiça.
(C) Uma voz feminina que clama contra seu abandono e solidão se destaca nessas produções, uma vez que,
naquele contexto, os homens iam à guerra, e as mulheres tinham que esperá-los pacientemente.
(D) As palavras “Jatir”, “Tupá”, “Marabá” revelam a criação fantasiosa do universo indígena de Gonçalves Dias,
fato apontado negativamente pela crítica do autor.
(E) Esses textos revelam a audácia do autor ao defender a mulher indígena, o que também fez em artigos para a
imprensa.
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38 Os trechos a seguir pertencem à Velha praga, publicado por Monteiro Lobato, em 1914, no jornal O Estado
de São Paulo, e depois no livro de contos Urupês, em 1918.
“A serra da Mantiqueira ardeu como ardem aldeias na Europa*, e é hoje um cinzeiro imenso, entremeado
aqui e acolá de manchas de verdura – as restingas úmidas, as grotas frias, as nesgas salvas a tempo pela
cautela dos aceiros. Tudo mais é crepe negro.”
(...)
“[ ] mas ninguém cuida de calcular os prejuízos de toda sorte advindos de uma assombrosa queima destas.
As velhas camadas de húmus destruídas; os sais preciosos que, breve, as enxurradas deitarão fora, rio
abaixo, via oceano: o rejuvenescimento florestal do solo paralisado e retrogradado; a destruição das aves
silvestres e o possível advento de pragas insetiformes; a alteração para peor [pior] do clima com a agravação
crescente das secas.”
(...)
“É peculiar de agosto, e típica, esta desastrosa queima de matas; nunca, porém, assumiu tamanha violência,
nem alcançou tal extensão, como neste tortíssimo 1914 que, benza-o Deus, parece aparentado de perto com
o celebre ano 1000 de macabra memória”.
(LOBATO, Monteiro. Velha praga. In: –– Urupês. São Paulo: Brasiliense, 1969, p. 269-270).
*Referência ao contexto da Primeira Guerra Mundial.

Com relação ao texto e a seu autor, é correto afirmar que expressa
(A) a preocupação de Monteiro Lobato com o meio ambiente do Vale do Paraíba porque herdara do avô uma
fazenda e se preocupava com suas terras.
(B) a denúncia de Monteiro Lobato contra as queimadas, o que, no entanto não surtiu efeito, uma vez que o autor
ficou relegado ao esquecimento na literatura brasileira.
(C) a denúncia de Monteiro Lobato contra a prática das queimadas como forma tradicional de se tratar a terra e
marca também a preocupação do autor com o atraso do Brasil, visão que será ampliada depois de este morar
nos Estados Unidos, entre 1926 e 1931.
(D) a denúncia de Monteiro Lobato contra a prática das queimadas, forma então tradicional de se tratar a terra.
Mas o artigo causou tanta polêmica que o autor decidiu não escrever mais para adultos e criou, a partir de
então, sua obra para crianças.
(E) o tom polêmico de Monteiro Lobato, uma vez que não fica claro se ele está contra ou a favor das queimadas
como prática no trato da terra.

39 O romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, publicado em 1938, retrata as agruras de uma família do
sertão nordestino, em constante mudança devido à seca. À miséria física das personagens soma-se o drama
que elas sofrem em função de pensarem o mundo de uma forma e não conhecerem as palavras adequadas
para traduzirem o pensamento em fala. O trecho que ilustra esse drama da linguagem é:
(A) “Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco,
mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas.” (RAMOS,
1981, p. 9).
(B) “Era como se na sua vida houvesse aparecido um buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela
perturbação, encher os cestos, dar pedaços de mandacaru ao gado. Felizmente a novilha estava curada com
reza.” (RAMOS, 1981, p. 20-21).
(C) “Os meninos também se espantavam. No mundo, subitamente alargado, viam Fabiano e sinhá Vitória muito
reduzidos, menores que figuras dos altares. Não conheciam altares, mas presumiam que aqueles objetos
deviam ser preciosos.” (RAMOS, 1981, p. 74).
(D) “Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior. Por isso desconfiava que os outros
mangavam dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas. Só lhe falavam com o fim de tirar-lhe qualquer
coisa.” (RAMOS, 1981, p. 76).
(E) “Se ele soubesse falar como sinha Terta, procuraria serviço noutra fazenda, haveria de arranjar-se. Não
sabia. Nas horas de aperto dava para gaguejar, embaraçava-se como um menino, coçava os cotovelos,
aperreado. Por isso esfolavam-no. Safados.” (Ramos, 1981, p. 97).
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40 Um dia
eu hei de morar nas terras do Sem-fim
Vou andando caminhando caminhando
Me misturo no ventre do mato mordendo raízes
Depois
faço puçanga
de flor de tajá na lagoa
e mando chamar a Cobra Norato

[puçanga= remédio caseiro; mezinha]

– Quero contar-te uma história
Vamos passear naquelas ilhas decotadas?
Faz de conta que há luar
A noite chega mansinho
Estrelas conversam em voz baixa
Brinco então de amarrar uma fita no pescoço
E estrangulo a Cobra.
Agora sim
Me enfio nessa pele de seda elástica
E saio a correr mundo
(BOPP, Raul. Um dia. In: –– Cobra Norato. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994).

O Modernismo brasileiro, como movimento literário, caracterizou-se também como um intérprete da cultura
brasileira em suas diferentes faces. Raul Bopp, poeta gaúcho, após vivência na Amazônia, retratou, em
Cobra Norato, seu universo mítico lendário. Que versos do texto nos remetem a esse universo amazônico?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Faço puçanga / de flor de tajá na lagoa / e mando chamar a Cobra Norato”.
“Vou caminhando caminhando / Me misturo no ventre do mato mordendo raízes”.
“Quero contar-te uma história / Vamos passear naquelas ilhas decotadas?”
“Faz de conta que há luar / A noite chega mansinho”.
“Estrelas conversam em voz baixa / Brinco então de amarrar uma fita no pescoço”.
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REDAÇAO EM LÍNGUA PORTUGUESA
Com base na leitura do texto “Outras faces da violência”, de Mário Sérgio Cortella, que nos leva a uma
reflexão sobre as diferentes formas de violência existentes em nossa sociedade, elabore um texto em prosa sobre
o tema “promoção da justiça social”, argumentando de que forma o poder público e os cidadãos podem contribuir
para a promoção da justiça em nossa sociedade.
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