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I N S T R U Ç Õ E S 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 1 a 33, é constituído de:  
 

� três Provas Objetivas com 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, assim 
distribuídas: 

 

• 01 a 15 – Linguagens 
• 16 a 50 – Ciências da Natureza e Matemática  
• 51 a 60 – Ciências Humanas 

 

� uma Prova de Redação. 

 

2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Na prova de Linguagens, no que se refere às Línguas Estrangeiras, considere apenas o idioma de sua opção: Inglês 
(páginas 6 a 9), ou Espanhol (páginas 9 a 12). 

 

4. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas das Provas Objetivas 
 

As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não 
porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para 
correção. 

 
4.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 

alternativa escolhida no Cartão de Respostas, pinte completamente o círculo correspondente. A figura ao 
lado ilustra a marcação de determinada questão em que a alternativa C seja a escolhida. 

 
 

4.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 
 

4.3. O candidato deverá, após o recebimento do Caderno de Provas, marcar no Cartão de Respostas a letra que identifica 

o seu Caderno de Provas. No caso deste Caderno de Provas, pinte o círculo correspondente à letra γγγγ (gama) e 
rubrique no espaço à frente dessa letra. 

 
 

5. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 31 deste Caderno de Provas, mas o texto definitivo 
deverá ser transcrito na Folha de Redação. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em 
material transparente. 

 

6. Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas e a Folha de Redação, pois NÃO haverá substituição de qualquer desses 
documentos por erro do candidato. 

 

7. Todos os espaços em branco, neste Caderno de Provas, podem ser utilizados para rascunho. 
 

8. A duração das provas é 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de 
Respostas e da Folha de Redação. 

 

9. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início das provas, o candidato, depois de entregar seu Caderno de 
Provas, seu Cartão de Respostas e sua Folha de Redação, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em 
sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Processo 
Seletivo 2018/2. 

 

10. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente na última meia hora de prova. 
 

11. Na página 33 deste Caderno de Provas, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a 
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com 
o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 

 

12. Após o término das provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de 
Redação devidamente assinados e preenchidos. 
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LINGUAGENS 
 
 

Língua Portuguesa 
 

QUESTÃO 01 
 

[...] A voz traz a identidade de uma pessoa. E, como outras funções do organismo, também envelhece. Esse 
processo, chamado presbifonia, ocorre em geral a partir dos 65 anos.  
[...] Com o passar dos anos, os músculos da laringe se modificam, as cartilagens se endurecem, há menos 
lubrificação na região ... Essas alterações tornam o sofisticado sistema de produção do som menos eficiente. 
Nem todo mundo sofre de presbifonia de maneira acentuada e existem aqueles que mantêm suas vozes jovens, 
mesmo tendo passado dos 70. É o caso de Caetano Veloso, Roberto Carlos e Sílvio Santos. A saúde física e 
mental, a história de vida, aspectos próprios à constituição do indivíduo e o uso profissional da fala estão entre 
os fatores que interferem no envelhecimento vocal. 

(Revista Saúde – n.º 407/2018.) 
 

Em relação à construção semântica do trecho acima, analise as afirmativas. 
 

I - Ideia de comparação entre a voz e outras funções do organismo, introduzida pela conjunção como, 
encontra-se em E, como outras funções do organismo, também envelhece. 

II -  São dadas três causas possíveis para a ocorrência da presbifonia: os músculos da laringe se modificam, as 
cartilagens se endurecem, há menos lubrificação na região. 

III -  O termo alterações volta-se a algo dito anteriormente no texto também em função do pronome Essas que, 
coesivamente, retoma sempre algum sentido anterior. 

IV -  No último período do trecho, apresentam-se os fatores que, somados, provocam interferência no 
envelhecimento vocal.  

 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e III. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, II e IV. 
 
 

QUESTÃO 02 
 

 
 

A palavra aborrescentes, no quinto quadrinho, é formada de duas outras: aborrecer e adolescentes. É utilizada 
há tempos na língua portuguesa para traduzir o comportamento irritante atribuído aos adolescentes. Assinale a 
alternativa em que todas as palavras são formadas por esse mesmo processo. 
(A) Planalto, passatempo, girassol. 
(B) Pernilongo, aguardente, embora. 
(C) Madrepérola, guarda-livros, supermercado. 
(D) Cachorro-quente, autoajuda, pernalta. 
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QUESTÃO 03 
 

Em homenagem a João Guimarães Rosa, escreveu Carlos Drummond de Andrade: 
 

Um chamado João 
 

João era fabulista? 
fabuloso? 
fábula? 
Sertão místico disparando 
no exílio da linguagem comum? 
 
[...] 
Tinha pastos, buritis plantados 
no apartamento? 
no peito? 
 
[...] 
João era tudo? 
Tudo escondido, florindo 
como flor é flor, mesmo não semeada? 
 
Mapas com acidentes 
deslizando para fora, falando? 
Guardava rios no bolso, 
cada qual com a cor de suas águas? 
sem misturar? sem conflitar? 
E de cada gota redigia 
nome, curva, fim, e no destinado geral 
seu fado era saber 
para contar sem desnudar 
o que não deve ser desnudado 
e por isso se veste de véus novos? 

[...] 
Tinha parte com ... (não sei 
o nome) ou ele mesmo era 
a parte de gente servindo de ponte 
entre o sub e o sobre 
que se arcabuzeiam  
de antes do princípio, 
que se entrelaçam 
para melhor guerra, 
para maior festa? 
 
Ficamos sem saber o que era João 
e se João existiu 
de se pegar. 
 

 
Nesse poema, estão delineadas algumas das características que marcam a obra do escritor mineiro João 
Guimarães Rosa. Assinale a relação INCORRETA  entre parte do poema e característica da obra roseana, 
principalmente Grande Sertão: Veredas. 
(A) A linguagem de Guimarães Rosa ganha força e novos significados pela recriação de palavras, uso de 

neologismos sempre baseados na fala dos sertanejos, como sugere o verso  no exílio da linguagem comum. 
(B) O sertão mineiro é o cenário quase sempre presente nas obras de Guimarães Rosa, as plantas, os rios, como 

sugerem os trechos Tinha pastos, buritis plantados e Tudo escondido, florindo/como flor é flor, mesmo não 
semeada? 

(C) As descrições detalhadas da natureza na região mineira ganham vida nas obras de Rosa, sugeridas em 
Mapas com acidentes/deslizando para fora, falando?/Guardava rios no bolso,/cada qual com a cor de 
suas águas?/sem misturar? sem conflitar? 

(D) O misticismo do sertão, marcado pela fé inabalável em Deus e pela rejeição da figura do mal, é aspecto 
relevante na obra de Rosa, sugerido em toda a quinta estrofe do poema homenagem. 
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QUESTÃO 04 
 

Segundo Afrânio Coutinho, estudioso da literatura e da teoria literária, a Literatura, como toda arte, é uma 
transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida por meio da língua 
para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. Sobre os gêneros literários, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) A divisão clássica vinda dos gregos apresenta três gêneros literários: lírico, dramático e épico. 
(      ) O soneto, composição poética de 14 versos distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, pode 

exemplificar o gênero lírico. 
(      ) A obra Os Lusíadas, de Camões, que retrata episódio heroico da história de Portugal, pode ser tomada 

como exemplo do gênero dramático. 
(      ) O gênero épico retrata fundamentalmente os conflitos das relações humanas, sejam trágicos, 

caricaturais ou cômicos. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, V, F 
(B) F, V, V, V 
(C) V, V, F, F 
(D) F, F, F, V 
 

QUESTÃO 05 
 

Clarice Lispector, uma das maiores autoras da língua portuguesa, pertenceu à Geração de 45, terceira fase do 
Modernismo brasileiro. Escreveu romances, contos, crônicas e histórias infantis, com uma escrita peculiar e 
inovadora. Leia a crônica abaixo. 

um homem 
 
Sua inteligência absolutamente fora do comum de tão grande a princípio me deixou embaraçada. Tive que me 
habituar ao jargão da grande inteligência. É normalmente sério, mas tem um sorriso – não, não vou dizer que 
seu sorriso lhe ilumina o rosto todo. Mas, enfim, é a verdade. Ele não tem medo do lugar-comum, o tal não 
engajamento o leva à atmosfera de sua inteligência. Esta muitas vezes usa sofismas, que são a astúcia de quem 
pode. Entendo-o não com a cabeça, que não alcançaria a sua, mas com minha pessoa inteira. Aliás, ele é uma 
pessoa inteira. Seus olhos muito negros não se desviam: ele não tem medo de olhar os homens no profundo dos 
olhos. Dá vontade de sorrir com ele. Se eu soubesse. Aliás, preciso me habituar a sorrir mais, senão pensam que 
estou com problemas e não o rosto apenas sério e concentrado. Voltando ao homem: quando ele diz “até 
amanhã”, sabe-se que o amanhã virá. Ele tem um ligeiro mau gosto na escolha dos objetos de adorno que 
compra. Isso me dá ternura. Ele é inconsciente de que eu o vejo tanto, não tantas vezes, mas tanto. 

 

(Lispector, Clarice. Crônicas para jovens: de amor e amizade. Rio de Janeiro: Rocco, 2010.) 
 

Sobre a crônica, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) É uma prosa intimista, pois que a escrita revela emoções e sentimentos do eu lírico, explorando aspectos 
humanos e psicológicos dos personagens, a exemplo de Isso me dá ternura. 

(      ) O eu lírico se coloca em posição inferior à do personagem descrito, como mostra o trecho Entendo-o 
não com a cabeça, que não alcançaria a sua, mas com minha pessoa inteira. 

(      ) Tanto o eu lírico quanto o personagem homem fogem dos termos estereotipados, a exemplo do trecho 
não, não vou dizer que seu sorriso lhe ilumina o rosto todo. Mas, enfim, é a verdade. Ele não tem medo 
do lugar-comum. 

(      ) O personagem homem é retratado como alguém que cumpre o que diz, que passa credibilidade, como 
em quando ele diz “até amanhã”, sabe-se que o amanhã virá. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, F, V, F 
(C) F, V, V, F 
(D) V, V, F, V 
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QUESTÃO 06 
 

 

 
 
A respeito da tira acima, analise as afirmativas. 
 

I - No último quadrinho, a personagem Jon usa o futuro do subjuntivo do verbo vir de acordo com as normas 
da gramática (vir). 

II -  No futuro do subjuntivo, os verbos trazer, fazer e dizer, se usados na tira, de acordo com as normas 
gramaticais, seriam trouxer, fizer e disser. 

III -  O som provocado pelo abrir e fechar da tesoura por Garfield, no segundo quadrinho, constitui um recurso 
expressivo denominado onomatopeia. 

IV -  A insistência de Garfield em que Jon use a tesoura deve-se ao fato de o gato ser colecionador de tiras de 
jornais. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e III, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
 
 
 

QUESTÃO 07 
 
 

Vilhena: universitária acerta poste com moto e é socorrida por Bombeiros com suspeita de traumatismo 
 
 

Sobre a manchete acima, publicada no jornal online Folha do Sul, em 21/05/2018, analise as afirmativas. 
 

I - O verbo acertar, no trecho universitária acerta poste com moto, sugere sentido de atingir algum alvo; 
tem-se a ideia de intencionalidade, o que não condiz com a situação apresentada. 

II -  O uso de inicial maiúscula na palavra Bombeiros está de acordo com as regras gramaticais de uso de 
letras maiúsculas, pois se trata de nome próprio. 

III -  Existe um problema relativo à coerência na manchete, pois a escrita sugere ambiguidade, pois que a 
suspeita de traumatismo recai sobre os bombeiros, não sobre a motociclista. 

IV -  Uma possível reescritura da manchete para dirimir os problemas é: Universitária de moto colide com 
poste e é socorrida por bombeiros que suspeitam de traumatismo. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
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QUESTÃO 08 
 

A estética simbolista teve, no Brasil, Cruz e Souza como seu mais importante poeta, considerado também um 
dos maiores nomes do Simbolismo universal. Leia a primeira estrofe do soneto Primeira Comunhão. 
 

Grinaldas e véus brancos, véus de neve, 
Véus e grinaldas purificadores, 
Vão as Flores carnais, as alvas Flores 
Do Sentimento delicado e leve. 

 

Nessa estrofe, encontram-se várias das características que marcam a obra desse poeta. Assinale a alternativa 
que NÃO constitui característica da obra de Cruz e Souza.  
(A) A obsessão do poeta por tudo que sugere brancura se revela nas expressões véus brancos, véus de neve, 

alvas Flores. 
(B) A busca pelo Ideal é revelada por abundante adjetivação, como brancos, purificadores, alvas, delicado, 

leve. 
(C) A linguagem é denotativa; a métrica dos versos é cuidadosamente elaborada: dodecassílabos; há ausência 

de rimas. 
(D) As figuras de estilo marcam a linguagem; somente nessa estrofe há metonímia (grinaldas e véus – parte 

pelo todo) e metáfora (Flores – moças). 
 
 
 

QUESTÃO 09 
 

Os médicos italianos do século XIV ficavam intrigados com o aumento das queixas de febre, cansaço, tosse e 
coriza durante os meses de temperatura mais baixa. Como eles não sabiam ao certo o que causava esses 
perrengues aos seus pacientes, restava culpar a influência dos astros e das vontades divinas. Os doutores do 
passado estavam enganados quanto à origem do problema, mas a mesma palavra que eles usavam para 
caracterizar o quadro – influenza – hoje nomeia o vírus por trás da doença que continua afetando milhões e 
mata 650 mil pessoas por ano: a gripe. 

(Revista Saúde – n.º 407/2018.) 

 
Elementos coesivos são importantes em um texto porque estabelecem relações de sentido entre as ideias 
apresentadas. Em relação a elementos coesivos no texto acima, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
 

(      ) Foi usada a conjunção Como no início da segunda frase para estabelecer a ideia de comparação entre o 
conhecimento dos médicos e o que causava a doença.  

(      ) A expressão esses perrengues retoma o sentido dos vocábulos febre, cansaço, tosse e coriza, expressos 
na frase anterior.  

(      ) A fim de não repetir exatamente as mesmas palavras, a expressão médicos italianos do século XIV foi 
substituída por doutores do passado, conservando o sentido da primeira. 

(      ) A conjunção mas traz ideia de oposição, já que marca o uso atual de um nome dado à época dos médicos 
italianos apesar do engano quanto à origem da doença. 

(      ) O vocábulo problema remete às queixas de febre, cansaço, tosse e coriza, retomando a ideia para falar 
da doença na atualidade. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, V, F, V 
(B) F, V, V, V, F 
(C) V, V, F, F, V 
(D) V, F, F, V, F 
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QUESTÃO 10 
 

Em situações comunicativas formais de fala e escrita, os interlocutores guiam-se pela norma de prestígio da 
língua, a norma denominada culta. Assinale a alternativa que apresenta concordância verbal ou nominal de 
acordo com as regras da norma culta.  
(A) Todos os candidatos concordaram em que as questões da prova foram bastantes complexas. 
(B) O brasileiro sabe que 40% dos preços constitui impostos fixados pelo governo. 
(C) A cerimonialista afirmou que Vossas Senhorias fostes convidados para a colação de grau. 
(D) As professoras da comunidade reformaram elas próprias a escola em que trabalham. 
 

Língua Estrangeira 
 

INGLÊS 
 

QUESTÃO 11 

 

 
(Disponível em: https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/03/ancient-dna-history/554798/. Acesso em: 25/05/2018.) 

 

Essa notícia, publicada em março de 2018, trata da descoberta de ossos de Neandertais em uma caverna na 
Croácia. A respeito desse achado arqueológico, é correto afirmar: 
(A) Amostras de DNA comprovaram a característica migratória dos humanos e que eles cruzaram com 

Neandertais há 40.000 anos na Europa. 
(B) As sequências de DNA provenientes dos ossos foram insuficientes para comprovar a procriação entre 

humanos e neandertais. 
(C) Os genomas analisados por David Reich eram de neandertais provenientes do leste asiático que migraram 

para a Europa há 40.000 anos. 
(D) Neandertais cruzaram entre si formando uma população local de hominídeos na Eurásia, antes dos períodos 

de migração para Europa, conforme amostras de DNA. 
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QUESTÃO 12 
 
 

 
 

(Disponível em: https://www.westyorkshire.police.uk/news-appeals/domestic-abuse-theres-no-excuse. Acesso em: 23/05/2018.) 
 
 

Esse cartaz criado para uma campanha contra abuso doméstico no Reino Unido 
(A) estimula pessoas que vivem situações abusivas a questionarem ideias e comportamentos dos seus parceiros. 
(B) apresenta argumentos de que sempre existe uma desculpa ou justificativa que sustenta atitudes abusivas. 
(C) destaca, pela linguagem, o comportamento de pessoas controladoras para com seus parceiros em 

relacionamentos abusivos. 
(D) adverte amigos e parentes sobre o risco de interferirem em relacionamentos abusivos sem entrarem em 

contato com a polícia. 
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às questões 13 e 14. 
 

 

 
 

 

1 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
15 

 
 

(TWAIN, Mark. The Adventures of Huckleberry Finn. 1876. Disponível em:  http://www.sparknotes.com/lit/huckfinn/section3/. Acesso em: 
24/05/2018.) 

QUESTÃO 13 
 

Este é um trecho do livro de Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn (1876), cujo enredo se 
desenvolve nas redondezas ao longo do Rio Mississipi nos EUA. Pelo recorte, é correto afirmar que a história 
se passa em tempos de 
(A) migração para o oeste. 
(B) recessão. 
(C) guerra civil. 
(D) escravidão. 
 
 

QUESTÃO 14 
 

Sobre os recursos linguísticos na construção dos sentidos do texto, analise as afirmativas. 
 

I - No trecho I fell and made a noise., o verbo fell (linha 2) expressa ação ocorrida no passado, assim como 
expressam os verbos sat (linha 10), stood (linha 6), forget (linha 17).  

II -  O conector because (linha 4) tem a função de sintetizar uma ideia apresentada anteriormente. 
III -  Then (linha 13) é usado para construir uma sequência de ações na narrativa. 
IV -  Os vocábulos very (linha 3) e some (linha 16) estabelecem sentidos de intensidade e quantidade, 

respectivamente. 
 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e III, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 15 
 

 
(Disponível em: https://imgur.com/gallery/5gRpt. Acesso em: 25/05/2018.) 

 

Nessa charge de Calvin & Hobbes, para construir o sentido humorístico, o autor faz uma analogia entre a 
brincadeira de Calvin na caixa de terra e o uso da expressão be in the right mood. Essa analogia é possível 
devido à associação 
(A) semântica da palavra inspiration com a da palavra idea em inglês. 
(B) fonética da pronúncia do vocábulo mood à da palavra mud em inglês. 
(C) sintática da frase Do you have com a frase you have to be. 
(D) morfológica do verbo waiting for com o verbo turn on. 
 

ESPANHOL 
 

QUESTÃO 11 
 

 
Ante el maltrato infantil, los pediatras debemos estar alerta 

 
Una profesional de la atención a la infancia ha sido imputada judicialmente por detectar un posible 

caso de abusos a una menor, que al parecer, luego no se confirmó. El asunto abre una agria polémica 
profesional y de enfrentamientos entre periodistas y pediatras, pero va más allá. No olvidemos al menor, 
nuestra única preocupación sigue siendo la infancia. […] 

Los profesionales que trabajamos en contacto con la infancia, debemos estar alerta y ser garantes de sus 
derechos. Cuando estamos ante la sospecha de cualquier tipo de maltrato contra las personas menores de edad 
(físico, psicológico, abuso sexual, negligencia), tenemos la obligación de notificar esta situación de riesgo ante 
la autoridad competente para que la investigue. Si se confirma, se habrá protegido al menor. Si no, se habrá 
tratado de una falsa alarma, justificada por la extrema gravedad de los hechos sospechados y la absoluta 
indefensión de quien los padece. […] 
 

(PALOMINO URDA, Narcisa; JIMÉNEZ ALÉS, Rafael. Ante el maltrato infantil, los pediatras debemos estar alerta. El país, Madrid, 
23 mai. 2018. Disponível em: < https://elpais.com/elpais/2018/05/22/mamas_papas/>. Acesso em: 23 mai. 2018. Adaptado.) 

 

Os autores do texto, membros da Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria, conclamam os 
profissionais que trabalham em contato com a infância a  
(A) denunciar situações de abuso de menores diante de qualquer suspeita. 
(B) cercar-se de evidências concretas para formalizar denúncias de abuso de menores. 
(C) evitar propagar alarmes falsos sobre situações de abuso de menores. 
(D) investigar qualquer suspeita de situações de abuso de menores. 
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INSTRUÇÃO: Leia o conto abaixo e responda às questões 12 e 13. 
 

Apuntes para un informe sobre la Brigada de la realidad 
 
[…] Examinemos el caso del filósofo, gastrónomo y premio Novel ZV, tan famoso por su afición a los 
restaurantes y a los hoteles de lujo como por su amistad con Fidel Castro y su propagandismo permanente en 
defensa del actual régimen cubano. Invitado por un amigo español, empresario y diplomático, el mencionado 
ZV se disponía a degustar en el restaurante Zalacaín de Madrid una langosta thermidor, al mismo tiempo que 
ponía en ridículo a los opositores a Fidel (él le llamaba así) y elogiaba el sistema económico cubano, 
comparándolo ventajosamente con las corruptas democracias europeas. Un testigo presencial (que no me deja 
repetir su nombre) advirtió que los camareros, en vez de la tradicional chaquetilla blanca, llevaban raros 
uniformes negros muy ceñidos. Otra persona, que también me ruega que respete su anonimato, vio que la 
langosta desaparecía del plato del filósofo, y que cuando este quiso hincar el tenedor, lo que encontró fue una 
ración de frijoles duros, con briznas de cerdo seco y un pegote de arroz con sabor a petróleo, elementos todos, 
según se comprobó después, de la dieta de un trabajador cubano sin acceso a las ventajas del dólar ni a los bien 
surtidos supermercados para uso exclusivo de extranjeros, que se llamaban “diplotiendas”. Escandalizado, ZV 
se marchó del restaurante y se dirigió a la limusina con la que habitualmente se mueve por Madrid: le dio 
tiempo ver que desaparecía conducida por un individuo con una gorra de orejeras, y en su lugar encontró una 
bicicleta vieja, réplica exacta de las que conducen para ir a su trabajo algunos de los actuales beneficiarios del 
sistema político y social tan celebrado por el mencionado gastrónomo, que se vio forzado a pedalear sobre ella 
por aproximadamente media hora, en el calor de julio de Madrid… […] 
 

(MUÑOZ MOLINA, Antonio. Apuntes para un informe sobre la Brigada de la realidad. In: MUÑOZ MOLINA, Antonio. Nada del otro 
mundo. Barcelona: Seix Barral, 2011. E-book. Adaptado.)  

 
 

QUESTÃO 12 
 

Nesse conto, o narrador redige um informe sobre a existência de uma suposta Brigada de la realidad, que atua 
na cidade de Madri, abduzindo pessoas e obrigando-as a viver determinadas experiências. No fragmento, a 
intervenção sofrida pelo protagonista exemplifica a crítica do autor à atitude hipócrita de pessoas que 
(A) usufruem de uma vida de luxo na Europa e ignoram o sofrimento da população hispano-americana.   
(B) denunciam a corrupção nas democracias europeias, mas aceitam as injustiças nos países hispano-

americanos. 
(C) desvalorizam a democracia e enaltecem regimes políticos aos quais desconhecem.  
(D) conhecem as restrições a que estão submetidos os cubanos, mas desfrutam das comodidades acessíveis aos 

estrangeiros.  
 
 
 

QUESTÃO 13 
 

No conto Apuntes para un informe sobre la Brigada de la realidad, o autor escreve uma ficção apropriando-se 
de características textuais de outro gênero. É uma característica do gênero informe presente nesse conto a 
(A) impessoalidade da narrativa em terceira pessoa do singular. 
(B) omissão de detalhes no caso relatado.  
(C) predominância do Presente do Indicativo. 
(D) preservação do anonimato do protagonista e das testemunhas. 
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QUESTÃO 14 
 

 
(Disponível em: < http://www.maitena.com.ar/>. Acesso em: 22 mai. 2018.) 

 

Nessa charge, perante as mesmas situações, a autora apresenta duas atitudes distintas das mães para com seus 
filhos. Ao traçar esses paralelos, o texto evidencia 
(A) a desigualdade entre homens e mulheres com relação às oportunidades profissionais. 
(B) o comportamento superprotetor das mães para com os filhos, independente do gênero.  
(C) o machismo arraigado no comportamento feminino. 
(D) a diferença entre os processos de amadurecimento de meninas e meninos.   
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QUESTÃO 15 
 

 
 

(Disponível em: <http://blogs.lavozdegalicia.es>. Acesso em: 23 mai. 2018.) 

 
Essa campanha sobre saúde mental alerta para o fato de que 
(A) uma parcela da população com doença mental grave é capaz de conviver socialmente. 
(B) a exclusão social é o maior problema no que se refere às doenças mentais graves. 
(C) uma porcentagem das pessoas com doença mental grave permanece sem tratamento.  
(D) as doenças mentais graves podem e devem ser tratadas. 
 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 

Biologia 
 

 

QUESTÃO 16 
 

As algas apresentam enorme importância ecológica e econômica, principalmente seu papel na cadeia alimentar 
(produtor) e sua participação na produção de oxigênio. Também são fonte de importantes substâncias, como é o 
caso do ágar, amplamente utilizado na fabricação de sorvetes e doces e, além disso, são muito utilizadas na 
cozinha oriental, principalmente para a preparação de sushis. Alga é um termo desprovido de significado 
taxonômico (classificação biológica), que inclui organismos autótrofos predominantemente aquáticos. Sobre o 
tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) As crisofíceas, também conhecidas como algas douradas, são unicelulares ou coloniais, principalmente 
de água doce. A coloração deve-se à presença do pigmento fucoxantina, além das clorofilas a e c. 

(      ) As algas verdes apresentam pigmentos carotenoides, o que lhes proporciona, além da cor verde, tons de 
vermelho ou ferrugem. Algumas espécies vivem em associação com os fungos, formando os liquens. 

(      ) As feofíceas, ou algas pardas, são bentônicas. Sua coloração se deve à presença de antocianina e 
clorofila a e d. 

  

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, V 
(B) F, F, V 
(C) V, V, F 
(D) F, F, F 
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QUESTÃO 17 
 

A pele humana apresenta as características típicas da pele de um mamífero. É formada por dois tecidos, a 
epiderme e a derme. A pele pode ser grossa, como na palma das mãos e pés, ou fina, como no resto do corpo. 
Na pele grossa, a epiderme pode apresentar-se formada por várias camadas. Sobre estas, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) A camada basal ou germinativa encontra-se apoiada sobre a derme, formada principalmente pelas células-

tronco dos queratinócitos. 
(B) A camada espinhosa é constituída de células alongadas mortas e sem núcleo, com citoplasma repleto de 

queratina. 
(C) A camada lúcida é formada por uma espessa camada de células globulosas com citoplasma rico em 

lipídios. 
(D) A camada córnea é formada por células com intensa atividade mitótica.   
 

QUESTÃO 18 
 

Várias das drogas de abuso têm como princípios ativos substâncias que interferem na engrenagem químico-
cerebral dos neurotransmissores. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. 
  

I - O impulso nervoso se propaga em um mesmo sentido: do dendrito para o axônio. 
II -  Dependendo do tipo de neurotransmissor e do receptor pós-sináptico, os neurotransmissores podem 

promover respostas excitatórias ou inibitórias. 
III -  O impulso nervoso tem, no mesmo tipo de fibra, a mesma velocidade. A velocidade do impulso nervoso é 

menor em fibras mielinizadas. 
IV -  O GABA (ácido gama-aminobutírico) é o principal neurotransmissor inibitório do encéfalo e está 

relacionado com a sintonia fina e a coordenação de movimentos. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I, II e III, apenas.  
(C) II e IV, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
 

QUESTÃO 19 
 

Os vírus com genoma de RNA são os mais frequentes parasitas acelulares. Com base em seu material genético, 
os vírus de RNA podem ser classificados em diferentes grupos. Sobre cada um desses grupos, assinale a 
afirmativa INCORRETA . 
(A) RNA de fita simples positiva com transcriptase reversa: o RNA viral funciona como RNA mensageiro (fita 

positiva), produzindo as proteínas virais e transcreve uma molécula de DNA molde, usando a transcriptase 
reversa. 

(B) RNA de fita simples negativa: o RNA viral não atua como mensageiro (fita negativa), produz um RNA 
molde, que funciona como mensageiro.   

(C) RNA de fita dupla: produz RNA mensageiro, que forma as proteínas virais e uma fita molde para produzir 
novos RNA virais.  

(D) RNA de fita simples positiva: O RNA viral não funciona como mensageiro, não produzindo proteínas 
virais.  

 

QUESTÃO 20 
 

A partir dos experimentos de Mendel com as ervilhas, pode-se dizer que os alelos para semente amarela (V) e 
semente lisa (R) são dominantes sobre seus respectivos alelos para plantas com sementes verdes (v) e rugosas 
(r). Do cruzamento entre plantas homozigotas com sementes verdes e lisas e plantas com sementes amarelas e 
rugosas será esperada qual proporção fenotípica na F1? 
(A) 50% verdes e lisas, 50% amarelas e rugosas 
(B) 25% verdes lisas, 50% amarelas lisas, 25% amarelas rugosas 
(C) 100% amarelas e lisas 
(D) 100% verdes e rugosas 
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QUESTÃO 21 
 

Diferentes problemas e fenômenos ambientais podem afetar a vida humana de inúmeras formas. Sobre o tema, 
numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Efeito estufa 

 

2 - Convecção térmica 

 

3 - Chuva ácida 

(      ) Resulta da quantidade exagerada de produtos da queima de 
combustíveis fósseis liberados na atmosfera, em consequência 
das atividades humanas. Entre os transtornos gerados estão a 
destruição de lavouras e de florestas, modificação das 
propriedades do solo, alteração dos ecossistemas aquáticos e 
contaminação da água potável. 

(      ) Em condições normais, o ar atmosférico é mais quente na parte 
de baixo, por receber o calor armazenado no solo. O ar quente – 
menos denso – tende a subir, enquanto o ar frio – mais denso – 
passa para baixo. 

(      ) Cientistas acumulam provas de que uma elevação considerável 
da taxa de CO2 e outros gases na atmosfera resultaria em 
considerável elevação de temperatura. 

Assinale a sequência correta. 
(A) 1, 3, 2 
(B) 3, 2, 1 
(C) 2, 1, 3 
(D) 1, 2, 3 
 

QUESTÃO 22 
 

Em épocas bastante antigas, as aves tiveram um ancestral comum com os mamíferos – uma espécie de réptil –, do 
qual todos esses animais herdaram o padrão de estrutura corporal. Estruturas corporais que se desenvolvem de modo 
semelhante em embriões de diferentes espécies, como os esqueletos dos membros anteriores das aves e dos 
mamíferos, são também chamadas de 
(A) órgãos homólogos. 
(B) órgãos análogos. 
(C) estruturas vestigiais. 
(D) órgãos convergentes. 
  

QUESTÃO 23 
 

A obesidade já é considerada uma epidemia mundial independente de condições econômicas e sociais. A obesidade 
pode ser originada de uma dieta rica em lipídios. A ingestão de ácidos graxos saturados promove acúmulo de 
adiposidade por diminuição da atividade da lipoproteína, lipase. Esses ácidos graxos promovem alterações nas 
membranas celulares que, por fim, reduzem a taxa metabólica basal, contribuindo para o aumento da adiposidade. 
Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo. 
  

I - Pela difusão facilitada com a participação de proteínas de membrana específicas, ocorre a entrada de glicose 
nas células. O diabetes e a obesidade têm sua gênese na célula, por meio de processos alterados que 
desregulam a assimilação de glicose, com consequentes prejuízos para o organismo. 

II -  O tecido adiposo é o principal reservatório energético do organismo. Os adipócitos são células especializadas 
no armazenamento de lipídios em seu citoplasma, sem que isso seja nocivo para sua integridade funcional. 
Essas células possuem todas as enzimas e proteínas reguladoras necessárias para sintetizar ácidos graxos 
(lipogênese). 

III -  É comum proclamar o sedentarismo e os maus hábitos alimentares como os principais vilões em relação ao 
desenvolvimento da obesidade. Realmente são duas peças chaves para combatê-la, mas estudos recentes 
indicam que boa parte da diferença de gordura corporal entre indivíduos é devido à combinação única de 
genes em cada um (herdabilidade).   

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 24 
 

A dúvida quanto à paternidade é capaz de gerar sérios problemas de ordem prática e emocional. Normalmente o 
exame de DNA, para definir paternidade, é feito por comparação de marcadores moleculares. Analise o 
esquema de um gel de eletroforese mostrado abaixo em que os algarismos romanos indicam crianças. 
 

 
 

(Disponível em: https://www.qconcursos.com. Acesso em: 02/06/2018.) 
 

Assinale a análise correta. 
(A) Todas as crianças são filhos desse casal. 
(B) Apenas as crianças I e III são filhos desse casal. 
(C) Apenas as crianças I, III, IV e V são filhos desse casal. 
(D) A criança II é filho apenas dessa mãe e não desse pai.  
 
 

QUESTÃO 25 

O Reino Animalia, também conhecido como Metazoa, engloba organismos multicelulares, eucariontes e 
heterotróficos, como os seres humanos. Quanto às características gerais dos animais vertebrados, é correto 
afirmar: 
(A) As aves apresentam circulação dupla incompleta. 
(B) Os anfíbios apresentam respiração branquial. 
(C) Os mamíferos e as aves apresentam desenvolvimento do tipo vivíparo. 
(D) Os répteis apresentam rins funcionais do tipo metanefro que excretam principalmente amônia. 
  
 

Física 
 
 

QUESTÃO 26 
 

O peso aparente (Pa) de um corpo completamente imerso em água é a diferença entre seu peso fora d´água       
(P = mg) e o empuxo (E) experimentado por este corpo (Pa = P – E), quando completamente imerso no fluido 
em equilíbrio. Um método muito preciso de medir a densidade de objetos sólidos não porosos (ρs) utiliza as 
medidas da massa do corpo (m) e seu peso aparente, isto é, seu peso medido dentro d´água.  Segundo Roberto 
Martins (2000), este foi o método mais provável que Arquimedes utilizou para verificar que a coroa do Rei 
Hieron II, de Siracusa, era composta de uma liga de Ouro e Prata.  

 

(MARTINS, R. Arquimedes e a coroa do rei: problemas históricos. Cad.Cat.Ens.Fís., v.17, n.2, 2000.) 
 

Em que intervalo de valores, Arquimedes deve ter encontrado a razão entre o peso dentro d´água e peso fora 
d´água da coroa do rei? 
(A) 0,87 a 0,89 
(B) 0,90 a 0,95 
(C) 0,74 a 0,82 
(D) 0,58 a 0,63 
 
 

Dados: Considere as densidades da água (1,0), do 
ouro (19,4) e da prata (10,5), em g/cm3. 
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QUESTÃO 27 
 

Atualmente, registram-se casos em que o forno de micro-ondas afeta o funcionamento de Redes Wireless. Há 
algumas décadas, sofria-se com a interferência do liquidificador no funcionamento da TV. Qual fenômeno 
ondulatório está ligado a cada caso: (1) forno de micro-ondas/redes wi-fi e (2) liquidificador/TV? 
(A) Em ambos os casos aparecem interferências eletromagnéticas, no caso (1), a onda do forno de micro-ondas 

é irradiada; já, no caso (2), os pulsos são conduzidos pela rede elétrica. 
(B) Em ambos os casos aparecem interferências mecânicas, no caso (1), tem-se uma onda longitudinal 

produzida pelo forno de micro-ondas, já no caso (2), a onda produzida é transversal. 
(C) Em ambos os casos aparecem interferências eletromagnéticas, no caso (1), tem-se uma onda magnética 

produzida pelo forno de micro-ondas, já no caso (2), a onda produzida é elétrica. 
(D) Em ambos os casos aparecem interferências mecânicas, no caso (1), a onda do forno de micro-ondas é 

grave (frequência alta); já no caso (2), os pulsos são de baixa frequência. 
 

QUESTÃO 28 
 

Segundo a Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Estação_do_ano), “a sucessão das estações do ano é 
resultado da inclinação do eixo de rotação da Terra” com relação ao plano da órbita. A página continua sua 
explicação ao correlacionar o início de cada estação à “influência da translação associada à mudança no eixo de 
inclinação da Terra”. Há, nessa explicação, um erro conceitual, porque 
(A) as estações do ano são resultado da órbita elíptica, não sendo influenciadas pela inclinação do eixo de 

rotação da Terra. 
(B) a direção do eixo terrestre não se altera, apontando sempre para as mesmas posições na esfera celeste 

(polos celestes Norte e Sul). 
(C) o eixo de rotação terrestre não está inclinado com relação ao plano da órbita, pois, se estivesse, não 

existiriam as marés. 
(D) as estações do ano estão relacionadas às distâncias das órbitas solares com relação ao ponto central do 

disco da Terra. 
 

QUESTÃO 29 
 

O trabalho de uma força constante é dado pelo produto dos módulos do deslocamento e da força e do cosseno 
do ângulo formado entre os vetores representativos das duas grandezas físicas. Assinale a alternativa em que há 
trabalho não nulo da força dada. 
(A) O trabalho da força magnética que age sobre um imã na porta de uma geladeira e que impede que o imã 

caia sobre a ação da força peso. 
(B) O trabalho total da força peso sobre um corpo que age desde seu lançamento para cima até sua chegada a 

um ponto de mesma altura do solo, mas distante 5m de seu lançamento. 
(C) O trabalho da força resultante que desloca em 5m em linha reta e com velocidade constante na atmosfera 

uma bexiga de gás hélio. 
(D) O trabalho da força de resistência do ar sobre um automóvel que se desloca com velocidade constante em 

uma rodovia reta. 
 

QUESTÃO 30 
 

No ementário da disciplina de Física para este vestibular, aparece o tema “Metodologia de investigação: a 
procura de regularidades e de sinais de interpretação física do mundo”. Em qual alternativa se encontram 
indicativos da correta utilização dessa metodologia de investigação? 
(A) O Planeta Terra é, com certeza, esférico, afinal a maioria dos objetos astronômicos vistos por sondas 

espaciais e telescópios são esféricos. 
(B) A força gravitacional que age sobre os corpos depende do volume dos corpos, pois veem-se corpos de 

volumes diferentes caírem com velocidades diferentes na superfície da Terra. 
(C) Calor é o tipo de temperatura que se sente em dias quentes. 
(D) Observa-se experimentalmente que uma solução aquosa forte de sal de cozinha à temperatura ambiente é 

condutora de eletricidade. 
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QUESTÃO 31 
 

Sejam as explicações dos fenômenos físicos abaixo. 
 

I - À beira-mar, durante o dia, a luz solar é absorvida pela água e areia. O calor específico da areia é menor 
que o da água. Assim, a temperatura da camada de ar próxima à areia é maior que a próxima à água. 
Devido à força de empuxo, a camada de ar sobre a areia se eleva, com consequente redução da pressão do 
ar neste ponto, o que provoca um deslocamento de ar do mar para a praia (brisa do mar). 

II -   Um cuidado que se deve ter na cozinha é com as colheres de metal, que não são adequadas para se mexer 
comida nas panelas que estão no fogo, pois elas esquentam e é possível queimar a mão. 

III -   Moradores de rua em São Paulo acendem fogueira para se aquecer em noite fria. 
IV -  Os equipamentos de ar condicionado devem ser instalados em lugares altos no ambiente, já os 

aquecedores, em lugares próximos ao chão, de modo que o próprio movimento do ar transporta o calor 
para todo o ambiente. 

 

Os fenômenos descritos envolvem quais processos de transferência de calor, respectivamente? 
(A) Condução, convecção, irradiação e condução. 
(B) Convecção, convecção, irradiação e condução. 
(C) Irradiação, condução, convecção e irradiação. 
(D) Convecção, condução, irradiação e convecção. 
 

QUESTÃO 32 
 

Observe o gráfico do módulo da velocidade de uma partícula em função do tempo. 
 
 
 
 
 
     
      
 

É correto afirmar: 
(A) A partícula está em repouso nos instantes entre 2 e 4 segundos. 
(B) O deslocamento da partícula é nulo de 0 a 6 segundos. 
(C) O movimento no intervalo entre 0 e 2 segundos é uniformemente acelerado. 
(D) O movimento é, com certeza, retilíneo em todo o trajeto. 

 

Matemática 
 
 

QUESTÃO 33 
 

Para uma Campanha Nacional de Vacinação Contra a 
Gripe, o Ministério da Saúde estabeleceu a meta de 
proteger 54,4 milhões de indivíduos do público alvo. 
Admitindo-se que no primeiro dia da campanha foram 
vacinados 108.000 indivíduos e que a cada dia esse 
número aumente em 40.000 em relação ao dia anterior, 
assinale a alternativa que apresenta o número mínimo de 
dias necessários para o governo atingir sua meta. 
(A) 50 
(B) 49 
(C) 59 
(D) 60 
 

v (m/s) 

t (s) 0                   2                      4                   6 

10 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 34 
 

A dose recomendada e a duração do tratamento com um 
determinado medicamento em comprimidos devem ser 
indicadas pelo médico, pois dependem da gravidade do 
problema a tratar e da resposta individual de cada paciente 
ao tratamento. Geralmente, a dose recomendada desse 
medicamento para crianças pode variar entre 0,14 mg e    
2 mg por kg de peso por dia, de acordo com indicação 
médica. Para uma criança com 9 anos pesando 30 kg, um 
médico receitou a média entre as dosagens mínima e 
máxima recomendadas por kg de peso por dia, 
administrada de 8 em 8 horas; indicando comprimidos de 
20 mg cada. Assinale a alternativa que apresenta o número 
de comprimidos diários que a criança deverá tomar para 
obter a dosagem mais próxima da recomendada pelo 
médico. 
(A) 0,5 
(B) 1,5 
(C) 2,5 
(D) 3 
 
 

QUESTÃO 35 
 

O excesso de peso é o principal fator de risco para o 
desenvolvimento da SM (Síndrome Metabólica). Um 
estudo científico mostrou que, de acordo com 
determinados critérios estabelecidos cientificamente, 
teriam síndrome metabólica: 
 

• 4,6% dos homens com IMC (Índice de Massa 
Corporal) normal; 

• 22,4% dos homens com sobrepeso; 
• 59,6% dos homens obesos; 
• 6,2% das mulheres com IMC (Índice de Massa 

Corporal) normal; 
• 28,1% das mulheres com sobrepeso; 
• 50,0% das mulheres obesas. 

 

A partir dos dados apresentados, assinale a afirmativa 
INCORRETA . 
(A) O número de homens obesos que teriam SM é 9,6% 

superior ao número de mulheres obesas que teriam 
SM. 

(B) O número de homens obesos que teriam SM é 19,2% 
superior ao número de mulheres obesas que teriam 
SM. 

(C) A cada 125 homens com sobrepeso, 28 teriam SM. 
(D) A cada 500 mulheres com IMC normal, 31 teriam 

SM. 
 
 
 
 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 36 
 

Principais enfermidades apresentadas por pacientes idosos, 
relatadas no prontuário de um determinado hospital: 
 

Enfermidades Nº de pacientes 

Hipertensão 50 

Diabetes Mellitus 24 

Doença Respiratória Crônica 24 

Doenças Cardiovasculares 33 

Doenças Neurológicas 14 

Neoplasias 9 
 

Cada paciente apresenta uma única enfermidade. 
 

Um médico seleciona ao acaso um paciente que apresenta 
enfermidade da relação acima. Este paciente não apresenta 
Hipertensão, nem Doenças Cardiovasculares. A 
probabilidade de que ele tenha Diabetes Mellitus ou 
Doenças Neurológicas é, aproximadamente: 
(A) 25% 
(B) 7% 
(C) 54% 
(D) 38% 
 
 

QUESTÃO 37 
 

Observe o gráfico sobre prevalência e taxa de detecção da leptospirose no Brasil de 1985 a 2009. 
 

 
Fonte: Saúde no Brasil 3 
  

Assinale a alternativa que apresenta a mediana do conjunto de dados referentes às taxas de detecção em 
indivíduos a partir de 15 anos. 
(A) 28,3 
(B) 7,25 
(C) 7,15 
(D) 22,6 
 
 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 38 
 

Numa determinada cidade, existem três hospitais com 
pronto-atendimentos, São Paulo, São Pedro e São João. As 
distâncias, em linha reta, são as seguintes: 
 

• Hospital São Paulo ao Hospital São Pedro: 6 km 
• Hospital São Pedro ao Hospital São João: 8 km 
• Hospital São João ao Hospital São Paulo: 10 km 

 

A residência de um paciente encontra-se no baricentro do 
triângulo, cujos vértices são as localizações dos três 
hospitais. Assinale a alternativa que apresenta, 
aproximadamente, a distância, em linha reta, da residência 
do paciente até o hospital São Pedro. 
(A) 3,0 km 
(B) 3,3 km 
(C) 3,6 km 
(D) 2,7 km 
 
 
 

QUESTÃO 39 
 

Um cientista modelou o número de casos de gripe da 
população de uma pequena cidade por meio da função 

trigonométrica ���� = 4.000 + 3.500. �� �2�⋅� − �
��, em 

que � é medido em anos a partir de 1º de janeiro. Assinale 
a alternativa que apresenta quando no ano acontece um 
pico de casos de gripe nessa cidade. 
(A) Meio do ano 
(B) Metade do primeiro semestre 
(C) Fim do ano 
(D) Metade do segundo semestre 
 
 
 

QUESTÃO 40 
 

Da planta conhecida como prímula-da-noite ou estrela-da-
noite (nome científico Oenothera biennis) obtém-se o óleo 
de prímula, um tipo de gordura famosa por suas 
propriedades medicinais e que pode até ajudar no processo 
de emagrecimento. Assinale a alternativa que apresenta o 
número de cápsulas esféricas de 8 mm de diâmetro 
interno, totalmente preenchidas, que um laboratório 
produziria ao embalar 134,016 litros desse produto. 
(A) 524.320 
(B) 600.000 
(C) 500.000 
(D) 624.320 
 
 
 
 

Considere: π = 3,141 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 41 
 

Um grande hospital está contratando 5 médicos para 
complementar o seu corpo clínico, sendo dois pediatras, 
um cardiologista, um ginecologista e um 
gastroenterologista. Após a divulgação das vagas, a 
administração do hospital recebeu os currículos dos 
seguintes interessados: Dra. Ana (pediatra), Dra. Paula 
(pediatra), Dr. Pedro (pediatra), Dr. Fernando (pediatra), 
Dra. Flávia (pediatra), Dr. João (cardiologista), Dr. Renato 
(cardiologista), Dr. Luiz (cardiologista), Dr. José Roberto 
(ginecologista), Dra. Irene (ginecologista), Dra. Lúcia 
(ginecologista), Dra. Maria (ginecologista), Dra. Sílvia 
(gastroenterologista), Dr. Alexandre (gastroenterologista), 
Dr. José Luiz (gastroenterologista) e Dra. Rita 
(gastroenterologista). De quantas maneiras distintas a 
administração do hospital poderá compor essa equipe, 
considerando que o diretor geral ordenou que para as 
vagas de pediatra devessem ser selecionados um médico e 
uma médica e para a vaga de ginecologista uma médica? 
(A) 180 
(B) 216 
(C) 240 
(D) 288 
 
 

QUESTÃO 42 
 

A administração de um hospital realizou a compra de três lotes de seringas dos tipos: 
 

 
 

Lote 1: 5000 de 3mL, 5000 de 5mL, 3000 de 10mL, 2000 de 20mL e 1000 de 60mL; 
Lote 2: 4000 de 3mL, 3000 de 5mL, 2000 de 10mL, 1000 de 20mL e 500 de 60mL; 
Lote 3: 3000 de 3mL, 2000 de 5mL, 1000 de 10mL, 500 de 20mL e 500 de 60mL. 
O lote 1 custou R$ 9.760,00; o lote 2 custou R$ 5.680,00; o lote 3 custou R$ 4.195,00. 

 

Não houve reajuste de preços, uma seringa de 5 mL é 20% mais cara que uma de 3 mL e uma de 20 mL é 40% 
mais cara que uma de 10 mL. Assinale a alternativa que apresenta o preço de uma seringa de 20 mL. 
(A) R$ 0,79 
(B) R$ 0,77 
(C) R$ 0,63 
(D) R$ 0,81 
 
 
 

 

Espaço para rascunho 



γ 
22/33 – Processo Seletivo 2018/2 – UNESC γ 

 

Química 
 

QUESTÃO 43 
 

A doença conhecida como diabetes do tipo I (ou diabetes insulinodependente), na qual não ocorre o 
metabolismo dos açúcares ingeridos devido a uma deficiência na produção de insulina, provoca um acúmulo de 
acetona, CH3-C(O)-CH3, no sangue. A acetona, que é volátil, é eliminada no ar que o doente expira, conferindo 
a este um odor característico conhecido como hálito cetônico. As moléculas de acetona são produzidas por uma 
quebra de moléculas de gordura numa sequência de reações. A equação que corresponde à última etapa, que é a 
decomposição do ácido acetoacético resultando em acetona e gás carbônico, é visualizada abaixo. 

 

 
 

Qual é a massa aproximada de acetona, em gramas, que pode resultar a partir de 275 mg de ácido acetoacético, 
supondo que a reação tem 82% de rendimento? 
(A) 0,16 
(B) 0,19 
(C) 0,13 
(D) 0,18 
 
 

QUESTÃO 44 
 

No cotidiano, pode-se observar diversos eventos onde ocorre emissão de luz. Por exemplo, a cor observada no 
teste de chama para determinados elementos como o sódio (amarelo) e o estrôncio (vermelho-carmim); as cores 
nos fogos de artifício, onde se mistura compostos químicos com a pólvora para se obter luzes coloridas, como 
os compostos de cobre (azul-esverdeado); ainda pode-se observar os letreiros luminosos com luz de “neon”, 
cujo nome do gás é neônio, que nas lâmpadas fornece a cor vermelha. Todos esses eventos são observações que 
estão de acordo com o modelo atômico de 
(A) Bohr. 
(B) Rutherford. 
(C) Dalton. 
(D) Thomson. 
 
 

QUESTÃO 45 
 

O monóxido de nitrogênio, NO, também conhecido como óxido nítrico, e o NO2 conhecido como dióxido de 
nitrogênio, são exemplos de moléculas com número ímpar de elétrons, contendo o NO um total de 11 elétrons 
de valência e o NO2 contendo 17 elétrons de valência, em suas estruturas de Lewis. Esses dois óxidos são 
membros de uma classe de substâncias químicas denominadas radicais livres, isto é, espécies químicas que 
contêm um elétron desemparelhado, o que os torna bastante reativos. Pequenas quantidades de NO são 
liberadas nos escapamentos dos veículos, cujas moléculas formam o NO2, que é nocivo para a saúde humana e 
para as plantas. O NO2 pode ser gerado também em processos naturais. No interior dos silos contendo feno, 
milho ou silagem pode ser formado NO2 através do processo de fermentação do material orgânico, podendo 
causar a morte de trabalhadores rurais expostos a esse gás. A exposição ao NO2 em concentrações 50-100 
partes por milhão pode levar a uma significativa inflamação do tecido pulmonar. O NO e o NO2 são exemplos 
de óxidos, respectivamente: 
(A) ácido e neutro. 
(B) básico e neutro. 
(C) neutro e básico. 
(D) neutro e ácido. 

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1; C = 12; O = 16. 
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QUESTÃO 46 
 

Considerando o ponto de vista nutricional, os minerais são substâncias inorgânicas necessárias aos processos 
vitais na forma iônica ou de elemento livre. São exemplos bastante conhecidos de macrominerais (aqueles 
necessários em maiores quantidades) o sódio e o potássio. As necessidades de alguns microminerais (minerais 
em quantidade de traços) são conhecidas a partir de evidências bioquímicas. Por exemplo, o crômio é 
necessário ao metabolismo da glicose. Além do crômio, são considerados também microminerais importantes: 
(A) cálcio e magnésio. 
(B) fósforo e cloro. 
(C) cobalto e zinco. 
(D) bromo e iodo. 
 
 
 

QUESTÃO 47 
 

Um carro do tipo flex e modelo minivan comporta até sete passageiros e o seu tanque de combustível tem 
capacidade de 60 litros. Devido à crise dos combustíveis, o proprietário resolveu abastecer sua minivan, que 
estava com o tanque vazio, com 30 litros de etanol anidro.  
 

 
 
 

Tem-se abaixo a reação de combustão do etanol: 

 
 

Supondo que esse carro seja abastecido com etanol anidro (100% etanol, sem água), qual seria a energia 
liberada, aproximadamente e em kJ, na queima desses 30 litros de combustível? 
(A) -7,1 × 105 
(B) -3,2 × 107 
(C) -6,5 × 107 
(D) -2,4 × 104 
 
 
 

QUESTÃO 48 
 

Minério é o nome dado a um mineral a partir do qual é economicamente viável a extração de um elemento 
químico. Os minerais são extraídos da natureza na forma de compostos inorgânicos sólidos. Numere a coluna 
da direita que contém os símbolos dos elementos desejados de acordo com a da esquerda que contém os nomes 
dos minerais. 
 

1 - Bauxita (      ) Sn 
2 - Galena (      ) Zn 
3 - Cassiterita (      ) Pb 
4 - Esfarelita ou Blenda (      ) Al 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) 4, 3, 1, 2 
(B) 1, 2, 4, 3 
(C) 2, 1, 3, 4   
(D) 3, 4, 2, 1 
 
 
 
 
 

Dados: entalpia padrão de combustão do etanol, ∆H°c = 1.367 kJ/mol, 
densidade do etanol 0,80 g/mL, H = 1; C = 12, O = 16 
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QUESTÃO 49 
 

A presença de açúcares na dieta diária pode levar à formação de tecido gorduroso e aumento de peso, se houver 
consumo que exceda as necessidades diárias do organismo. Alguns indivíduos, tentando evitar este problema, 
utilizam edulcorantes artificiais, mais popularmente conhecidos como adoçantes. Um dos principais 
edulcorantes artificiais já produzidos é o aspartame, que tem poder adoçante 180 vezes maior do que a sacarose. 
Seu uso é considerado seguro, exceto por pessoas portadoras de fenilcetonúria (pessoas que não podem ingerir 
fenilalanina, um dos reagentes usados na sua obtenção). A seguir, pode ser visualizada a fórmula estrutural 
plana do aspartame. 
 

 
 
  

Assinale a alternativa que apresenta as duas funções orgânicas observadas na fórmula estrutural plana do 
aspartame. 
(A) Álcool e amina 
(B) Amida e éster 
(C) Amina e éter 
(D) Amida e éter 

 
 
 

QUESTÃO 50 
 

A respeito das energias químicas no cotidiano, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) O vinhoto, resíduo malcheiroso que sobra após a destilação fracionada do etanol, pode ser usado na 
produção de biogás ou como adubo. 

(      ) O uso da fissão nuclear presente em usinas nucleares é cada vez mais confiável, pois os resíduos da 
fissão não são radioativos, podendo ser armazenados por curtos períodos de tempo antes do descarte 
final. 

(      ) O gás natural vem sendo empregado como alternativa aos combustíveis fósseis, pois sua queima nos 
motores a combustão não origina gases de efeito estufa. 

(      ) A reciclagem de alumínio permite que este abasteça as fábricas de embalagens, contribuindo com o 
meio ambiente e diminuindo a dependência do extrativismo mineral. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, V, V, F 
(B) V, F, F, V 
(C) V, F, V, F 
(D) F, V, F, V 
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CIÊNCIAS HUMANAS 
 

História 
 

QUESTÃO 51 
 

A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria 
conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical: entre a casa-grande e a senzala. O que a monocultura 
latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em 
senhores e escravos com uma rala e insignificante lambujem de gente livre sanduichada entre os extremos 
antagônicos, foi grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. 

 

(FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala. São Paulo: Global Editora, 2005.) 
 

O trecho da seminal obra de Gilberto Freyre aponta para um processo fundamental presente na sociedade 
brasileira segundo a análise do autor pernambucano.  Qual é este processo? 
(A) A miscigenação permitindo o estabelecimento de uma democracia racial. 
(B) A miscigenação como elemento que reafirma as hierarquias sociais. 
(C) A clara separação entre a casa-grande e a senzala por meio de uma moral sexual de caráter puritano. 
(D) A plantation como fator fundamental para o estabelecimento da justiça social no Brasil colonial. 
 
 

QUESTÃO 52 
 

De fato, há alguns princípios morais que a humanidade inteira reconhece e que todos os homens do mundo 
aceitam unanimemente – [e que] isso não poderia acontecer se a lei não fosse natural. 
 

(LOCKE, John. Carta acerca da tolerância; Segundo tratado sobre o governo; Ensaio acerca 
do entendimento humano. São Paulo: Abril Cultural, 1978.) 

 

O pensador inglês funda os direitos do homem e do cidadão no direito natural, cuja existência é essencial para o 
estabelecimento do contrato social que rege a coexistência humana. Para John Locke, quais são os direitos 
naturais do homem? 
(A) Vida, religião e defesa. 
(B) Liberdade, propriedade e religião. 
(C) Defesa, vida e felicidade. 
(D) Vida, liberdade e propriedade. 
 
 

QUESTÃO 53 
 

O documento, revelado pelo Bureau of Public Affairs do Departamento de Estado dos Estados Unidos, revelou 
que o general Ernesto Geisel, o quarto presidente militar da ditadura, que assumiu em 1974, endossava a 
execução de “subversivos” pelo regime. Até então, a história brasileira retratava o general, que governou até 
1979, como a figura decisiva para a abertura do país à democracia, e que integrava a ala ponderada do regime, 
um contraponto à ala radical dos militares que defendiam matar seus opositores. Os novos documentos, porém, 
revelam que Geisel não era tão moderado como se acreditava. Ao contrário, ele tomou a decisão, em abril de 
1974, de manter essa política de execuções no seu Governo, ainda que com alguma ressalva. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/21/politica/1526935775_966311.html. Acesso em: 26/05/2018.) 
 

A partir do texto acima, pode-se afirmar que a política de repressão colocada em prática pela ditadura civil 
militar, instituída pelo Golpe de 31 de março de 1964, tinha como escopo 
(A) eliminar fisicamente os adversários do regime. 
(B) censurar a imprensa. 
(C) cassar os direitos políticos dos oposicionistas ao regime. 
(D) suprimir o direito à greve. 
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QUESTÃO 54 
 

Segurança reforçada em Israel hoje (14), dia em que a embaixada dos Estados Unidos é oficialmente transferida 
de Tel Aviv para Jerusalém. Os tumultos começaram poucas horas antes da abertura da embaixada americana 
em Jerusalém, nesta segunda-feira (14), deixando pelo menos dois mortos e dezenas de feridos na Faixa de 
Gaza. Milhares de palestinos se reuniram em diferentes pontos da fronteira com Israel, tentando se aproximar 
da barreira cercada por soldados israelenses fortemente armados. 
 

(Disponível em: http://radioagencianacional.ebc.com.br/internacional/audio/2018-05/transferencia-da-
embaixada-americana-para-jerusalem. Acesso em: 26/05/2018.) 

 

A transferência da embaixada dos EUA, decidida pelo presidente norte-americano Donald Trump, é mais um 
episódio do conflito entre israelenses e palestinos. Sobre as divergências que separam os dois adversários, 
assinale a afirmativa INCORRETA . 
(A) Jerusalém: Israel reivindica soberania sobre a cidade inteira enquanto os palestinos querem Jerusalém 

Oriental como sua capital. 
(B) Fronteiras: os palestinos exigem que seu Estado seja delimitado segundo as resoluções da ONU, o que 

Israel rejeita. 
(C) Refugiados israelenses: a existência de cerca de 5 milhões de judeus que vivem em países árabes que são 

impedidos de irem para Israel. 
(D) Assentamentos: foram construídos pelo governo israelense nos territórios ocupados, apesar de ilegais 

segundo as leis internacionais. 
 

QUESTÃO 55 

 
(Disponível em: https://midiaindependente.org/pt/blue/2013/08/522863.shtml. Acesso em: 02/06/2018.) 

 

A imagem acima registra um das grandes questões sociais da atual realidade brasileira a violência presente 
especialmente nas cidades do País. Analise as assertivas. 
 

I - O Atlas da Violência 2017, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, revela que homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as 
principais vítimas de mortes violentas no País. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 
71 são negras. 

II -  Segundo o Dossiê sobre a Violência contra as Mulheres no Brasil, a população feminina ultrapassou 103 
milhões de mulheres em 2014. Esse tipo de violência atinge mulheres de todos os estratos sociais, 
motivando, inclusive, a aprovação da Lei Maria da Penha. 

III -  O Brasil é líder no ranking de violência contra crianças na América Latina, de acordo com pesquisa 
realizada pela organização social Visão Mundial. Foram levados em conta maus-tratos como o abuso 
físico e psicológico, trabalho infantil, casamento precoce, ameaças on-line e a violência sexual.  

IV -  O Grupo Gay da Bahia (GGB) registrou um aumento de 30% nos homicídios de LGBT em 2017 em 
relação ao ano anterior, passando de 343 para 445. Segundo o levantamento, a cada 19 horas um LGBT é 
assassinado ou se suicida vítima da “LGBTfobia”, o que faz do Brasil o campeão mundial desse tipo de 
crime. 

 

Estão corretas as assertivas 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) I e III, apenas. 
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Geografia 
 
 

QUESTÃO 56 
 

A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de ___________________ do mundo capitalista. Para 
entendê-la, como, de resto, a qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o 
estado das técnicas e o estado da política. O ___________________, tornado um denominador comum para 
todos os indivíduos, atribui um papel central ao dinheiro nas suas diferentes manifestações [...] a 
___________________ se torna também uma regra da convivência entre as pessoas, levando assim, a 
humanidade, ao emagrecimento moral e intelectual, reduzindo a personalidade das mesmas, bem como 
limitando sua visão de mundo, convidando, também, a esquecer a oposição fundamental entre a figura do 
consumidor e a figura do cidadão. Criam-se, desse modo, novos “valores” em todos os planos, uma nova 
“ética”, face aos mecanismos da globalização ___________________. 
 

(SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 
6.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. Adaptado.) 

 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. 
(A) Mundialização, dinheiro, competitividade, possibilista. 
(B) Internacionalização, consumo, competitividade, perversa. 
(C) Mundialização, consumo, evolução, sistêmica. 
(D) Internacionalização, dinheiro, evolução, totalitária. 
 
 

QUESTÃO 57 
 

No início dos anos 1980, a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n.º 6.938/1981) foi instituída, no 
Brasil, com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida e estabeleceu, 
entre seus instrumentos de execução, o zoneamento ambiental, posteriormente regulamentado sob a 
denominação de zoneamento ecológico-econômico (ZEE) e também previsto no Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro (Lei Federal n.º 7.661/1988) como instrumento de gestão da zona costeira. O poder 
executivo federal estabeleceu o Decreto n.º 4.297/2002, regulamentando o processo de implementação do ZEE 
em território nacional, como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. O decreto estabeleceu os 
objetivos, as diretrizes, os produtos e as condições para execução de projetos em conformidade com o 
documento “Diretrizes Metodológicas para o ZEE do Território Nacional”. 

 

(Disponível em: http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial. Acesso em: 
26/05/2018. Adaptado.) 

Sobre os objetivos do ZEE, analise as afirmativas. 
 

I - Viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento 
socioeconômico com a proteção ambiental. 

II -  Organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, 
projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena 
manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 

III -  Contribuir para racionalizar o uso e a gestão do território, aumentando as ações predatórias e apontando 
as atividades mais vantajosas de cada região, melhorando a produtividade e, por conseguinte, elevando a 
eficácia e efetividade dos planos, programas e políticas, públicos e privados. 

IV -  Conciliar os objetivos do desenvolvimento com os da conservação ambiental, por meio da reformulação 
do modo e dos meios aplicados nos processos de decisão dos agentes públicos e privados. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e III, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) I, II e IV, apenas. 
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QUESTÃO 58 
 

A Cartografia representa uma forma de ler o mundo, pois, os mapas são elementos centrais de comunicação dos 
fenômenos geográficos. Conhecer a cartografia e aprender ler e interpretar mapas é, portanto, fundamental para 
a compreensão e a análise histórico-geográfica do mundo contemporâneo, bem como instrumento de 
representação da realidade.  

(SILVA, A. C. da. Geografia: contextos e redes. 2.ª ed. São Paulo: Moderna, 2016.)  
 

Sobre a Cartografia e sua utilização ao longo da história da humanidade, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Na atualidade, a Cartografia é utilizada ainda como ferramenta de poder político e econômico, 
principalmente pelos Governos dos países e por grandes empresas. 

(      ) Na Grécia Antiga, Eratóstenes (276 a.C – 194 a.C) foi um grande estudioso da Cartografia, representou 
o mapa-mundi da Grécia Antiga, bem como parte da América e o Norte da África. 

(      ) Na Idade Média, o predomínio da religião cristã influenciou intensamente a Cartografia, pois os mapas 
medievais são a síntese dos dogmas da cristandade com os conhecimentos geográficos. 

(      ) A Idade Moderna foi marcada pelo ciclo das Grandes Navegações a partir do século XV, e as cartas 
portulanas representavam os mapas que eram especificamente elaborados para a navegação. 

 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, V, V 
(B) F, V, V, F 
(C) V, F, F, V 
(D) F, V, F, F 
 
 

QUESTÃO 59 
 

As formas de gerenciamento, atualmente, promovem a divisão de tarefas, a automação industrial e a 
especialização da produção e do trabalho. As diversas formas de organização do trabalho elaboradas no século 
XX, além de coexistirem na atualidade, têm o mesmo objetivo comum: aumentar a produtividade para ampliar 
os lucros. Sobre os modelos de organização industrial, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.  
 

1 - Taylorismo 
 
 
2 - Toyotismo 
 
 
3 - Fordismo 

(      )  Forma de organização do trabalho industrial, baseado na 
produção flexível, na qual as equipes de trabalho 
participavam de todas as etapas da produção. As matérias-
primas e insumos eram requisitados aos fornecedores à 
medida que havia demanda. 

(      ) Forma de organização do trabalho industrial, baseada na 
produção de diversas técnicas para o aproveitamento da mão 
de obra, extraindo o melhor rendimento de cada funcionário. 
Sistema de racionalização, controle e aumento da produção.  

(      ) Forma de organização do trabalho industrial, baseada na 
produção em série, que levou ao consumo em massa. 
Incorporou as linhas de montagem, onde o operário 
realizava uma função específica, especializada e repetida 
durante a jornada de trabalho. 

Assinale a sequência correta. 
(A) 3, 2, 1 
(B) 1, 2, 3 
(C) 2, 3, 1 
(D) 2, 1, 3 
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QUESTÃO 60 

Leia o texto “A enorme fenda que pode separar o Chifre da África do resto do continente”, divulgado no site da 
BBC Brasil.  
 

Em Mai Mahiu, um pequeno vilarejo rural no sudoeste do Quênia, a 50 km da capital, Nairobi, ocorrem há 
algumas semanas chuvas intensas, inundações e tremores. Mas, em 18 de março, algo estranho aconteceu: a 
terra começou a se abrir. A enorme fissura já tem quilômetros de comprimento e alguns metros de largura. Ela 
está ligada a uma falha tectônica conhecida como Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda, na África Ocidental. 
Segundo os geólogos, esse é um sinal de que, daqui a dezenas de milhões de anos, a África pode ser separada 
em duas.  
O Vale da Grande Fenda se estende por mais de 3 mil km,  “desde o Golfo de Adén, no norte, até o Zimbábue, 
no sul, dividindo a placa africana em duas partes iguais”, afirma a geóloga Lucía Pérez Díaz na revista 
científica The Conversation. Quando a quebra estiver completa, detalha Pérez Díaz, um novo oceano começará 
a se formar e, “em um período de dezenas de milhões de anos, o leito marinho avançará ao longo de toda a 
fenda”.  

 (Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43620442. Acesso em: 26/05/2018. Adaptado.) 
 

Esse fenômeno observado no continente africano evidencia a Teoria da Tectônica de Placas, pois a litosfera está 
dividida em placas que flutuam sobre a astenosfera, e esses movimentos podem ser de três gêneses distintas.  
Qual movimento é descrito na reportagem? 
(A) Movimento convergente, também chamado de zona de subducção. 
(B) Movimento transformante, também chamado de zona de conservação. 
(C) Movimento divergente, também chamado de margem construtiva.  
(D) Movimento litosférico, também chamado de margem de conservação.  
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PROVA DE REDAÇÃO 
 

Leia atentamente os textos de apoio. 
 
Os refugiados são um grupo específico de imigrantes e têm essa denominação por conta de uma convenção 
feita em 1951 que trouxe regulamentação aos diferentes tipos de imigrantes. Refugiado é uma pessoa que sai 
de seu país por conta de “fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas”, em situações nas quais “não possa ou não queira regressar”. 
A ONU considera esta a pior crise humanitária do século.  
 

(Disponível em: http://www.politize.com.br/crise-dos-refugiados/. Acesso em: 28/05/2018.) 

 
O mundo enfrenta a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, segundo organizações como a Anistia 
Internacional e a Comissão Europeia. Mais de 350 mil imigrantes atravessaram o Mediterrâneo em 2015 e mais de 
2.643 pessoas morreram no mar quando tentavam chegar à Europa, segundo dados da OIM (Organização 
Internacional para as Migrações). 

(Disponível em: www.G1.globo.com – 02/09/2015.  Acesso em: 26/05/2018.) 

 
O número de sírios que buscaram refúgio em países vizinhos desde o início do conflito no país é de mais de 4,8 
milhões, enquanto os que fugiram para a Europa chegam a quase 900 mil, segundo divulga nesta segunda-feira 
(14/05) o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur). 
 

(Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/2018/04/11/. Acesso em: 26/05/2018.) 

 
BRASÍLIA, 11 de abril de 2018 – Até o final de 2017, o Brasil reconheceu 10.145 refugiados de diversas 
nacionalidades. Desses, apenas 5.134 continuam com registro ativo no país. O status pode tornar-se inativo por 
diversas causas, como aquisição da nacionalidade brasileira, óbito, mudança de país, cessação ou perda 
declarada pelo Conare (Comitê nacional para refugiados) nos termos da lei 9474/97. 
Do total, 52% moram em São Paulo, 17% no Rio de Janeiro e 8% no Paraná. Os sírios representam 35% da 
população de refugiados com registro ativo no Brasil. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça na 
3ª edição do relatório Refúgio em Números. 
No total, 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil em 2017. Os 
venezuelanos representam mais da metade dos pedidos realizados, com 17.865 solicitações. Na sequência estão 
os cubanos (2.373), os haitianos (2.362) e os angolanos (2.036). Os estados com mais pedidos de refúgio são 
Roraima (15.955), São Paulo (9.591) e Amazonas (2.864), segundo dados da Polícia Federal. 
 

(Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/2018/04/11/. Acesso em: 28/05/2018.) 

 
 

PROPOSTA 
 

Os textos de apoio apontam para uma realidade muito dolorida do mundo atual: 
pessoas são obrigadas a saírem de seus países por motivos políticos, sociais, 
econômicos, culturais e a buscarem refúgio em outros países, sejam próximos ou 
mesmo distantes. O acolhimento da sociedade dos países que recebem os refugiados 
pode se dar de forma humanitária ou de forma xenofóbica. Reflita sobre essa situação 
– imigrantes × acolhimento – em termos de Brasil. Produza um texto dissertativo 
argumentativo expondo sua posição sobre o assunto e a fundamente com argumentos 
pertinentes. 

 
 

Atenção: Não assine seu texto. 
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Nome:__________________________________________________________________ 
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