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INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 1 a 35, 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 5 a 8), ou Espanhol (páginas 8 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  (alfa) e rubrique
no espaço à frente dessa letra.
5. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 33 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 2019/1.
10. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente na última meia hora de prova.
11. Na página 35 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.

LINGUAGENS
Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: Leia o poema de Adélia Prado, poetisa brasileira contemporânea, e responda às questões 01 e
02.

Com licença poética
Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
 dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.
(Bagagem. São Paulo: Siciliano, 1993.)

QUESTÃO 01
Sobre o poema, analise as afirmativas.
I - O eu lírico reflete um misto de rebeldia e doçura, com profundo sentimento humano ao realizar
denúncias sobre situações machistas.
II - A mulher é sentida no poema, esta espécie ainda envergonhada, como pessoa acanhada, tímida, até
desvalorizada.
III - O verso Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. sugere aceitação da condição de poeta que faz versos
sobre o que sente.
IV - No último verso do poema Mulher é desdobrável. Eu sou., o eu lírico se coloca como mulher que pode
abrir-se, dividir-se em várias, dispersar-se em inúmeras atividades.
Está correto o que se afirma em
(A) I e IV, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) II e IV, apenas.

A
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QUESTÃO 02
Leia a primeira estrofe do poema de Carlos Drummond de Andrade denominado Poema de sete faces.
Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai Carlos! Ser gauche na vida.
Adélia Prado, no poema Com licença poética, também no início faz alusão à figura do anjo drummondiano e,
no verso Vai ser coxo na vida, ao sentido do vocábulo gauche. Essa relação estabelecida entre os dois textos
denomina-se
(A) metáfora.
(B) sinestesia.
(C) comparação.
(D) intertextualidade.

QUESTÃO 03
Leia a tira.

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

) O cartunista valeu-se de um jogo de sentidos para construir o humor da tira.
) A ambiguidade na tira foi intencional, pois a duplicidade de sentido provoca humor.
) A fala do rapaz comprei na planta usualmente pode indicar um imóvel já construído, pronto para
ser habitado.
) Na tira, a fala do rapaz comprei na planta indica que o imóvel ainda está para ser construído.

(

Assinale a sequência correta.
(A) F, V, V, V
(B) V, V, F, F
(C) V, F, F, V
(D) F, V, V, F
INSTRUÇÃO: Leia o texto e responda às questões de 04 a 07.
Existem inúmeros universos coexistindo com o nosso, neste exato instante, e todos bem perto de nós.
Eles são bidimensionais e, em geral, imperam o branco e o negro.
Esses universos bidimensionais que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis!
Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do Universo; ficamos sabendo os segredos
mais ocultos das vidas humanas e da natureza; atravessamos eras num piscar de olhos; conhecemos
civilizações desaparecidas e outras que nunca foram vistas por olhos humanos.
Estou falando dos universos a que chamamos de livros. Por uns poucos reais podemos nos transportar
a esses universos e sair deles muito mais ricos do que quando entramos.
(Disponível em: www.amigosdolivro.com.br. Acesso em: 28/08/2018.)

A
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QUESTÃO 04
Para atingir a intencionalidade do texto, o tom empregado é de exaltação. Assinale o trecho que NÃO
apresenta tal teor.
(A) Esses universos bidimensionais que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis!
(B) Estou falando dos universos a que chamamos de livros.
(C) Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do Universo;
(D) Por uns poucos reais podemos nos transportar a esses universos e sair deles muito mais ricos do que
quando entramos.

QUESTÃO 05
Há no texto somente uma ocorrência da primeira pessoa do singular – Estou falando; as demais são da
primeira pessoa do plural, a exemplo de nosso, nos, viajamos, entramos. São dadas as seguintes explicações:
I - Foi usada a primeira pessoa do plural como modéstia, para evitar marcas de individualismo ou noção de
vaidade e orgulho por parte do escritor.
II - Com o uso da primeira pessoa do singular, o escritor deixa claro que fala somente em seu nome, não de
uma coletividade.
III - Ao usar a primeira pessoa do plural, o escritor traz para dentro de seu texto os leitores, a
compartilharem de suas ideias.
Está correto o que se afirma em
(A) III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) II e III, apenas.
(D) I e II, apenas.

QUESTÃO 06
A maioria dos sinais de pontuação confere clareza, coesão e coerência e esclarece sentidos ao leitor. No
segundo parágrafo, o sinal de pontuação mais empregado é o ponto e vírgula. Segundo as normas da escrita
culta, esse uso funciona para
(A) separar itens de uma enumeração.
(B) separar orações extensas e relacionadas entre si, principalmente quando já divididas com vírgulas.
(C) alongar a pausa de conjunções adversativas, substituindo, assim, a vírgula.
(D) separar orações que guardam relação entre si, mas não unidas por conjunção.

QUESTÃO 07
No trecho Por uns poucos reais podemos nos transportar a esses universos e sair deles muito mais ricos do que
quando entramos., os verbos transportar e sair apresentam, segundo as normas da escrita culta,
corretamente empregada sua regência. Assinale a alternativa em que a regência verbal também obedece a
essas normas.
(A) Os moradores concordaram em que a reforma do prédio não implica mudança para outros locais.
(B) Com a pressa, o candidato esqueceu do documento exigido para entrar no local de prova.
(C) Visando os interesses pessoais, o diretor prejudicou todos os funcionários da empresa.
(D) A coordenadora do curso solicitou que os alunos entrassem e saíssem das salas rapidamente.

A
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QUESTÃO 08
A cirurgia de redução de estômago não é uma solução mágica contra a obesidade – e prova disso vem de um
estudo ainda em andamento na Universidade de São Paulo (USP). Até agora, os cientistas angariaram dados
como gordura corporal, massa muscular e densidade óssea de quase 40 mulheres que passaram pelo
procedimento. “Só que, três meses após a operação, submetemos metade delas a exercícios regulares”, relata
o educador físico Hamilton Roschel. Em seis meses de treino, notou-se que essa turma enxugou bem mais a
barriga. Além disso, praticamente recuperou a força muscular perdida depois de entrar na faca, enquanto as
sedentárias definharam pra valer. A cirurgia pode ajudar, mas não livra as pessoas das mudanças de hábito.
(Revista Saúde, janeiro 2018, nº 425.)

A coesão é responsável pela relação harmoniosa das ideias em um texto. Marque V para as alternativas que
apresentam correta relação entre o elemento coesivo dado e o vocábulo, a oração ou a expressão cujo
sentido foi retomado por esse elemento e F para as que não apresentam essa relação corretamente.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

disso  A cirurgia de redução de estômago não é uma solução mágica contra a obesidade
agora  janeiro 2018
procedimento  os cientistas angariaram dados
essa turma  40 mulheres que passaram pelo procedimento
treino  exercícios regulares

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

INSTRUÇÃO: Leia o texto – Capítulo I – Óbito do autor, da obra Memórias póstumas de Brás Cubas, de
Machado de Assis, e responda às questões 09 e 10.
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em
primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento,
duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um
autor defunto, mas um defunto autor; para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria
assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco.
Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela
chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de
trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve
cartas nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e
tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que
proferiu à beira de minha cova: - "Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a
natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que têm honrado a
humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe
funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime
louvor ao nosso ilustre finado".
Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei.
Obs.: O termo Pentateuco refere-se ao conjunto dos livros de Moisés, os primeiros da Bíblia.

A
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QUESTÃO 09
Sobre o capítulo dado, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Principalmente no segundo parágrafo, destaca-se uma visão crítica e um olhar de ironia diante dos
costumes da sociedade da época.
(B) A primeira frase do texto revela o uso de metalinguagem, proposta de comentar e refletir criticamente o
próprio ato de escrever.
(C) O autor-personagem confessa que vai adotar a mesma sequência narrativa adotada por Moisés, em face
das considerações sobre a vida e a morte que o levaram a escrever suas memórias.
(D) O autor-personagem intitula-se defunto autor, um morto que resolveu contar suas memórias e pode fazêlo de forma arbitrária, fugindo aos padrões literários da época.

QUESTÃO 10
Segundo estudiosos da obra machadiana, a análise psicológica das contradições humanas na criação de
personagens imprevisíveis (defunto autor), jogando com insinuações em que se misturam a ingenuidade e a
malícia, a sinceridade e a hipocrisia permite inserir Machado de Assis como o principal escritor brasileiro do
(A) romantismo.
(B) modernismo.
(C) arcadismo.
(D) realismo.

Língua Estrangeira
INGLÊS
INSTRUÇÃO: O texto a seguir é um recorte do conto Breakfast de John Ernest Steinbeck, autor norteamericano que ganhou prêmio Nobel de Literatura em 1962. Leia o trecho e responda às
questões 11 e 12.

(STEINBECK, John E. Breakfast.1938. Disponível em: https://d2ct263enury6r.cloudfront.net. Adaptado. Acesso em 16/08/2018.)

A
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QUESTÃO 11
Considerando os aspectos linguísticos do texto, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Em The eastern mountains were blue-black, but behind them, o narrador usa a conjunção but para
mostrar adição.
(B) Em I can see it in the smallest detail, o narrador ressalta sua capacidade de recordar com detalhes usando
o adjetivo small no grau superlativo.
(C) Em so that I rubbed my hands and shoved them deep into my pockets, o narrador usa o pronome them
para substituir a palavra hands.
(D) Em growing colder, grayer and darker, o narrador descreve a mudança de temperatura e da paisagem
usando os adjetivos cold, gray e dark no grau comparativo de superioridade.

QUESTÃO 12
Sobre os sentidos das palavras e expressões no texto, analise as afirmativas.
I - Na frase there was a flash of orange fire, o vocábulo flash descreve o relampejar anunciando a chuva
que cai adiante.
II - Em And it was cold, not painfully so, o uso da expressão not painfully so ressalta que o frio não é
intenso, de provocar dor.
III - Em I walked along a country road, a expressão walked along dá ideia de percurso, extensão.
IV - O uso da expressão really a girl tem como objetivo ressaltar a juventude da moça observada.
Está correto o que se afirma em
(A) I e III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) II e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13

(Disponível em: http://www.englishblog.com/2014/08/cartoon-hospital-parking-charges.html. Acesso em: 16/08/2018.)

Essa é uma tira publicada no Daily Express, do Reino Unido. Em relação à intencionalidade do texto, é correto
afirmar que o jornal está protestando contra
(A) as normas referentes ao atendimento emergencial de ambulância.
(B) os cuidados com o idoso garantidos pelas leis britânicas.
(C) o atendimento ao idoso pela emergência hospitalar.
(D) o preço das tarifas cobradas em estacionamento de hospitais.

A
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QUESTÃO 14

(Disponível em: https://gulfnews.com/news/uae/environment/avoid-plastic-water-bottles-campaign-urges-1.1817782. Acesso em: 14/08/2018.)

Esse cartaz faz parte de uma campanha nos Emirados Árabes Unidos (UAE) sobre o uso de garrafas plásticas
de água. Em relação às informações no cartaz, analise as afirmativas.
I- Baleias ficaram encalhadas na costa da Alemanha com seus estômagos cheios de plástico, conforme
dados de 2016.
II- São necessários óleo e água para produção de garrafas plásticas que levarão mil anos para degradar.
III- A maior parte de garrafas plásticas de água do UAE não são recicladas, mesmo sendo essa a região de
menor consumo de garrafas por habitante no mundo.
IV- Fabricar garrafas de água na UAE chega a ser mil vezes mais caro do que consumir água potável de
torneira.
Está correto o que se afirma em
(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.

A
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QUESTÃO 15

(Disponível em: http://www.bbc.com/culture/event/20180521-melbourne-film-festival. Acesso em: 08/08/2018.)

O texto acima é um recorte de um anúncio do Festival Internacional de Filmes de Melbourne, Austrália. Esse
recorte NÃO informa sobre
(A) os patrocinadores do evento da indústria cinematográfica local.
(B) a proposta do festival em relação a produções regionais.
(C) curtas metragens e novos talentos.
(D) a tradicionalidade do festival no cenário cinematográfico australiano.

ESPANHOL

QUESTÃO 11
ESE OTRO QUE TAMBIÉN ME HABITA...
Ese otro que también me habita,
acaso propietario, invasor quizás o exiliado en este cuerpo ajeno o de ambos,
ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel,
ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio
esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera,
eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo,
el dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el
inmotivadamente alegre,
ese otro,
también te ama.
(JARAMILLO AGUDELO, Darío. Disponível em: <https://elpais.com/cultura/2016/02/05/babelia/>. Acesso em 04 ago. 2018.)

Nesse poema, além de realizar uma declaração de amor, o poeta propõe uma reflexão sobre
(A) as múltiplas identidades que constituem o sujeito.
(B) a dor pela perda da pessoa amada que se apaixona por outro.
(C) as mudanças de personalidade que sofremos ao longo da vida.
(D) as dificuldades que se apresentam no processo de autoconhecimento.

A
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QUESTÃO 12

(Disponível em: <http://quadro4.com/portfolio/junta-de-castilla-y-leon-campana-medio-ambiente/>. Acesso em: 04 ago. 2018.)

Nesse cartaz, a expressão ponte en mi piel ganhou maior destaque porque resume o argumento central dessa
campanha de conscientização, que é o de
(A) evidenciar a urgência de encontrar fontes de energia limpa.
(B) levar o ser humano a se identificar com a natureza.
(C) alertar para a importância de se atender às necessidades da natureza.
(D) mostrar a necessidade de se preservar os recursos essenciais da natureza.

A
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QUESTÃO 13

(Disponível em: < http://www.anundis.com/profiles/blogs/>. Acesso em: 04 ago. 2018.)

Nesse infográfico sobre a situação da mulher que trabalha no campo, alguns dados estatísticos são utilizados
com a função de
(A) comparar as condições de trabalho das mulheres camponesas nos países em desenvolvimento e nos
países mais industrializados.
(B) indicar as estratégias que devem ser colocadas em prática para melhorar as desigualdades sociais no
campo.
(C) revelar a debilidade da situação das trabalhadoras rurais do México em relação ao resto do mundo.
(D) demonstrar a precariedade das condições dessas mulheres em termos de salários, jornada de trabalho e
propriedade das terras.

A

10/35 – Processo Seletivo 2019/1 – UNESC

A

QUESTÃO 14
Seis claves para entender la crisis en Nicaragua
La crisis que estremece a Nicaragua, la más grave en el país centroamericano desde la caída del
dictador Anastasio Somoza, en 1979, cumple tres meses sin visos de solución y con un recuento trágico de
más de 350 muertos y 2 mil heridos, en su gran mayoría jóvenes, según organismos humanitarios.
Lejos de volver al diálogo y la negociación, el gobierno del presidente Daniel Ortega desarrolla una
ofensiva armada en la que policías y paramilitares mantienen un estado de sitio de facto, disolviendo con
violencia la mayoría de los “tranques” (retenes) y barricadas de manifestantes en ciudades y carreteras del
interior.
Estas son algunas claves para entender la crisis:
¿Cómo empezó el conflicto?
La crisis comenzó el 18 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma al seguro social, de inmediato
derogada, pero que reveló un descontento acumulado por años contra Ortega, en el poder desde hace 11,
alimentado por denuncias de fraudes electorales, violación de derechos humanos y corrupción. La violenta
reacción oficial a las primeras protestas, hizo que se extendieran por el país sumando a trabajadores,
comerciantes, empresarios, campesinos y sociedad civil.
¿Es distinta esta rebelión a la revolución de 1979?
La revolución de 1979 fue producto de una insurrección armada liderada por el Frente Sandinista de Ortega,
entonces un movimiento guerrillero. Esta es una rebelión cívica inédita en América Latina, ya que los
manifestantes no tienen dirección política o militar y han resistido sin sus armas hasta ahora, solo con piedras
y morteros (rudimentarias bombas caseras).
[…]
(SELSER, Gabriela. Seis claves para entender la crisis en Nicaragua. Milenio, Managua, 19 jul. 2018. Disponível em:
<http://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/ >. Acesso em: 05 ago. 2018.)

Os protestos contra o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, no poder desde 2007, são considerados um
fenômeno sem precedentes na América Latina porque
(A) o movimento estudantil conquistou a adesão de outros setores da sociedade.
(B) os manifestantes conseguiram a interrupção da reforma do sistema de seguridade social.
(C) o movimento é de cunho civil e independente politicamente.
(D) os manifestantes protestam contra a permanência do presidente no poder, fraude eleitoral, violação de
direitos humanos e corrupção.

A
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QUESTÃO 15
Polución del aire relacionada con cambios en la estructura del corazón
Investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres relacionaron los cambios en la estructura del
corazón, o el agrandamiento de las aurículas y ventrículos (visto en las primeras etapas de la falla cardíaca)
con la polución del aire.
El hallazgo podría ayudar a explicar el aumento en el número de muertes en áreas con altos niveles de
aire sucio, reporta The Guardian. Un informe del año pasado reveló que las personas en el Reino Unido tienen
64 veces más probabilidades de morir por el efecto de la contaminación del aire que las personas que viven
en Suecia. Esas muertes pueden estar relacionadas con problemas respiratorios, accidente cerebrovascular y
enfermedad de la arteria coronaria.
El material particulado es una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e
inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. Su composición incluye sulfatos, nitratos, el
amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua, según la Fundación
para la Salud Geoambiental.
Después de controlar factores como edad, sexo, ingresos e historial de tabaquismo, el equipo descubrió
que una mayor exposición a partículas de PM2.5, partículas de PM10 y dióxido de nitrógeno estaban
relacionadas con un mayor volumen de ventrículos derecho e izquierdo después de llenarse con sangre.
[…]
(Disponível em: <https://www.elespectador.com/noticias/salud/>. Acesso em 06 ago. 2018.)

A poluição do ar é um problema grave em diversos lugares do mundo. Esse texto, publicado por um jornal da
Colômbia, país que também sofre com esse problema, tem como objetivo
(A) divulgar o resultado de uma pesquisa científica que relaciona alterações cardíacas à poluição do ar.
(B) denunciar as altas concentrações de material particulado suspenso no ar em algumas regiões do planeta.
(C) alertar para o fato de que a poluição deve ser cogitada como causa de uma doença cardíaca depois de
excluídos outros fatores.
(D) revelar que as pessoas que vivem em países onde o ar é mais poluído estão sujeitas ao risco de morte
relacionada à poluição.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA
Biologia
QUESTÃO 16
Uma quantidade expressiva da energia presente nas moléculas orgânicas dos seres vivos é originada,
primariamente, da luz solar. Em um processo energético celular denominado respiração celular, a energia
armazenada nas moléculas de alimento é transferida para as moléculas de ATP, para tornar-se disponível para
as atividades vitais. Em células eucariontes, o processo de respiração celular ocorre sequencialmente em
(A) três etapas metabólicas: glicólise e Ciclo de Krebs no citosol, fosforilação oxidativa no interior das
mitocôndrias. As 3 etapas ocorrem obrigatoriamente com a presença de oxigênio.
(B) três etapas metabólicas: glicólise no citosol, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa no interior das
mitocôndrias. A glicólise é descrita como uma etapa anaeróbia, pois não necessita de gás oxigênio para
ocorrer, enquanto o Ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorrem se houver gás oxigênio.
(C) duas etapas metabólicas: glicólise e Ciclo de Krebs no interior das mitocôndrias. As 2 etapas ocorrem
obrigatoriamente com a presença de oxigênio.
(D) três etapas metabólicas: glicólise, fosforilação oxidativa no interior das mitocôndrias e Ciclo de Krebs no
citosol. A glicólise é descrita como uma etapa anaeróbia, pois não necessita de gás oxigênio para ocorrer,
enquanto o Ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa ocorrem se houver gás oxigênio.

A

12/35 – Processo Seletivo 2019/1 – UNESC

A

QUESTÃO 17
Em artigo científico publicado em julho de 2018, intitulado: The future of hyperdiverse tropical ecosystems” na
revista Nature, foi divulgado que “os ecossistemas tropicais abrigam mais de 78% de todas as espécies, que
as espécies classificadas como vulneráveis, em perigo ou criticamente em perigo são mais dependentes dos
trópicos”. Destaca também fatores antrópicos de estresse e ações que são urgentes para evitar um colapso
sobre a biodiversidade tropical.
Sobre o tema destacado no texto, analise as assertivas abaixo.
I- Os ecossistemas fornecem uma variedade de bens e serviços como água limpa, controle de inundações,
polinização, regulação climática, sendo que a maioria desses benefícios pode ser facilmente substituída
por tecnologias.
II- A biodiversidade dos trópicos é elevada, portanto as atuais ações de conservação são suficientes para
impedir a perda de espécies.
III- A biodiversidade dos ecossistemas tropicais - florestas, savanas, lagos, rios e recifes de coral – está
ameaçada por atividades humanas como o desmatamento, a pesca predatória e atividades que
promovem o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera para níveis acima de 400
p.p.m.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III.

QUESTÃO 18
O termo Citologia é originado do grego Kytos, “célula”, e logos, “estudo”. Portanto é a área que estuda o
componente básico dos seres vivos, a célula. Organismos procariontes e eucariontes compartilham
determinadas estruturas celulares, enquanto outras são específicas. O quadro abaixo apresenta informações
de estrutura celular de três organismos. A letra P indica estrutura celular presente e a letra A indica ausência
da estrutura.
Estrutura celular
Membrana celular
Material genético
Citoplasma
Núcleo
Parede celular
Cloroplastos
Mitocôndria
Ribossomos

Organismo 1
P
P
P
P
P
P
P
P

Organismo 2
P
P
P
P
A
A
P
P

Organismo 3
P
P
P
A
P
A
A
P

De acordo com a presença e ausência de estruturas celulares, qual alternativa apresenta seres vivos
representantes dos organismos 1, 2 e 3, respectivamente?
(A) Planta, animal, bactéria.
(B) Animal, planta, bactéria.
(C) Animal, bactéria, planta.
(D) Planta, alga, bactéria.

A
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QUESTÃO 19
Os processos constituintes do desenvolvimento embrionário animal: divisões iniciais do zigoto, uma esfera
maciça de blastômeros, um embrião com cavidade, um embrião com cavidade e que sofre uma invaginação
dando origem aos folhetos embrionários, e a formação do tubo neural constituem, respectivamente:
(A) Mórula, segmentação ou clivagem, blástula, gástrula, nêurula.
(B) Blástula, segmentação ou clivagem, mórula, gástrula, nêurula.
(C) Segmentação ou clivagem, mórula, blástula, nêurula, gástrula.
(D) Segmentação ou clivagem, mórula, blástula, gástrula, nêurula.

QUESTÃO 20
A biotecnologia prevê a utilização de células vivas para produzir materiais de utilidade aos humanos como
alimentos e medicamentos. A biotecnologia clássica refere-se ao uso de microrganismos como os
fermentadores para obtenção de alimentos como o queijo e o pão. Com o avanço do conhecimento científico,
outras técnicas permitiram modificações controladas no material genético de espécies, permitindo, por
exemplo, o desenvolvimento de novas variedades de plantas. Sobre as aplicações da biotecnologia, marque V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

) A insulina utilizada para estimular a captação de glicose do sangue em paciente com diabete
dependente de insulina, as proteínas vacinais que previnem doenças infecciosas e o fator estimulador
de colônias que estimula a produção de células brancas do sangue em pacientes com câncer e AIDS são
produtos da biotecnologia para uso medicinal.
) A tecnologia de DNA recombinante permitiu a melhoria da adaptação ao meio mediante genes para
tolerância de plantas à seca, controle de pragas dos cultivos por meio de tecnologias de resistência a
organismos como bactérias, fungos e insetos.
) A biotecnologia pode ser aplicada em animais, como é o caso do salmão, que é primeiro animal
transgênico liberado para consumo humano e o mosquito transgênico Aedes aegypti para combater a
proliferação do vírus da dengue.

(

(

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

QUESTÃO 21
A associação entre conhecimentos genéticos e as ideias evolucionistas de Charles Darwin resultou na
proposição da teoria sintética da evolução. Essa teoria tem como base os fatores evolutivos:
(A) Mutação gênica, recombinação gênica, seleção natural.
(B) Camuflagem, divergência evolutiva, mutação gênica.
(C) Convergência evolutiva, seleção natural, fossilização.
(D) Adaptação evolutiva, mimetismo, mutação gênica.

QUESTÃO 22
A microcefalia é caracterizada pelo tamanho reduzido da cabeça do bebê devido a problemas no
desenvolvimento do encéfalo. Essa condição pode ser provocada quando mulheres grávidas são acometidas
por infecções virais, como
(A) zika vírus, herpes, hepatite A.
(B) sífilis, zika vírus, gonorreia.
(C) rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus.
(D) vírus da dengue, zika vírus, ascaridíase.

A
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QUESTÃO 23
A organização mundial de Saúde (OMS) descreve o termo Saúde como “um estado de completo bem-estar
físico, mental e social”. Sobre o bem-estar físico, a saúde está associada a uma alimentação correta, higiene
pessoal, habitações e ambiente público. Enquanto o termo doença refere-se a uma interrupção, parada ou
desordem de um órgão ou das funções corporais de um organismo. As doenças físicas podem ser atenuadas a
partir de cuidados com o ambiente público e medidas preventivas. Em uma cidade foram tomadas medidas
preventivas visando à redução de algumas doenças. A respeito da relação entre medidas tomadas e doenças,
numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.
1234-

Vacinação
Saneamento básico
Campanhas de estímulo à higiene pessoal
Campanhas para higiene de alimentos

(
(
(
(

)
)
)
)

Cárie e cistite.
Sarampo e febre amarela.
Giardíase e ascaridíase.
Hepatite A e dengue.

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

QUESTÃO 24
Sob a forma de dióxido de carbono (CO2), o carbono está presente na atmosfera, na água, nas rochas e
combustíveis fósseis. O CO2 é utilizado por seres vivos produtores para a produção de matéria orgânica e para
a respiração celular. Consumidores e decompositores realizam a respiração celular, produzindo o CO 2. A partir
da queima do carvão mineral e do petróleo, também ocorre liberação de CO2 para a atmosfera. O aumento da
concentração de CO2 na atmosfera tem sido apontado como um dos fatores do efeito estufa e
consequentemente do aquecimento global. São alternativas promissoras para a absorção de gás carbônico na
atmosfera:
(A) Redução da emissão de clorofluorcarbonetos, deposição do lixo doméstico em mares.
(B) Recuperação de áreas degradadas, sequestro geológico de carbono.
(C) Sequestro geológico, uso de combustíveis não renováveis.
(D) Impermeabilização do solo, remoção da cobertura vegetal.

QUESTÃO 25
Imunidade é o conjunto de mecanismos de defesa contra agentes externos, como parasitas, bactérias e vírus
ou contra efeitos de agentes nocivos. Sobre antígenos, anticorpos e imunizações, marque V para as
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(

) Anticorpos são proteínas, produzidas por células como o linfócito B, que se combinam com as
substâncias estranhas do corpo para inativá-las.
) Vacinas possuem anticorpos isolados de microrganismos causadores de certa doença ou mesmo
microrganismos vivos atenuados, com o objetivo de provocar produção de antígenos pelo organismo.
) Uma substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos é denominada
antígeno.
) Os linfócitos T ou células CD8 são especializados em matar células infectadas por vírus e os principais
responsáveis pela rejeição de órgãos transplantados.

(
(
(

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

A
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Física
QUESTÃO 26
O gráfico abaixo (da Norma Brasileira NBR IEC 60479-1 de 2005) relaciona a intensidade e a duração de
correntes elétricas que atravessam o corpo humano, percurso da mão esquerda até o pé. Em média, 2% da
corrente passa pelo coração. As zonas no gráfico marcam o grau de risco de fibrilação ventricular, desde (1),
nenhum efeito, até (5), perigo efetivo da ocorrência de fibrilação.

Fibrilação ventricular: contrações
rápidas e desordenadas das fibras
musculares dos ventrículos do
coração.

Qual a carga elétrica que atravessa o coração para as condições referentes ao ponto A do gráfico?
(A) Q = 3,6  10-4 C
(B) Q = 0,9  10-2 C
(C) Q = 2,0  10-2 C
(D) Q = 0,6  10-3 C

QUESTÃO 27
O eletrocardiograma reproduz graficamente, em papel milimetrado (cada quadrado menor tem aresta de
1 mm), a atividade elétrica do coração de um paciente. Observe o eletrocardiograma abaixo.
(R)

(R)

(R)

(R)

(R)

(R)
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O traçado do gráfico no eixo x tem a velocidade de 25 mm/s. Os pontos de maior intensidade (R) marcam o
início das sístoles ventriculares (cada pulso é uma “batida do coração”). Com base nesse trecho do
eletrocardiograma, assinale o número de batidas por minuto (bpm) desse paciente.
(A) 73 bpm
(B) 90 bpm
(C) 62 bpm
(D) 81 bpm

A
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QUESTÃO 28
O princípio de Arquimedes diz que a força ascendente exercida sobre um corpo imerso em um fluido (total ou
parcialmente) é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Analise as afirmativas a respeito exclusivamente
da força de empuxo sofrida por um balão meteorológico, enchido com gás hélio, que se eleva na atmosfera.
I - Será menor quanto maior for a densidade do gás em seu interior.
II - Será menor quanto menor for a densidade do ar em seu exterior.
III - Será maior quanto maior for o volume do balão de borracha.
Está correto o que se afirma em
(A) II e III, apenas.
(B) I, II e III.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.

QUESTÃO 29
Altura, intensidade e timbre são características das ondas sonoras, chamadas de qualidades fisiológicas do
som, pois o ouvido humano é capaz de identificar ondas de diferentes valores dessas grandezas. A altura está
relacionada com a frequência do som, a intensidade, com a quantidade de energia transportada pela onda e o
timbre, com a combinação de diferentes harmônicos que interferem entre si. As figuras abaixo trazem duplas
de gráficos (P1, P2 e P3) da amplitude de onda versus tempo.

Marque a alternativa que apresenta a qualidade fisiológica que os pares P1, P2 e P3 permitem diferenciar,
respectivamente,
(A) Altura, intensidade e timbre.
(B) Timbre, altura e intensidade.
(C) Intensidade, timbre e altura.
(D) Timbre, intensidade e altura.

QUESTÃO 30
Em julho de 2017, um grupo de pesquisadores noticiou que se desprendeu da plataforma de gelo Larsen C, na
Antártica, um dos maiores icebergs já identificados pela ciência. O bloco de gelo, denominado A-68, tem
aproximadamente um trilhão de toneladas. Em notação científica, qual a força de empuxo a que o bloco está
sujeito?
Campo gravitacional da Terra: g = 10 N/kg.
(A) 1  1014 N
(B) 1  1016 N
(C) 1  1018 N
(D) 1  1020 N

A
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QUESTÃO 31
Uma pequena esfera de aço percorre uma canaleta curva, conforme a figura abaixo. A linha tracejada indica a
trajetória da esfera de aço no interior da canaleta.

Em relação às linhas pontilhadas, trajetórias possíveis ou não da esfera ao sair da canaleta, marque a
afirmativa correta.
(A) A única trajetória possível é a marcada pela letra (a).
(B) A única trajetória possível é a marcada pela letra (c).
(C) As trajetórias marcadas pelas letras (b) e (c) são possíveis, e a que a esfera seguirá depende de sua
velocidade ao sair da canaleta.
(D) Todas as trajetórias são possíveis e a que a esfera seguirá depende da sua velocidade ao sair da canaleta.

QUESTÃO 32
A dilatação térmica pode gerar problemas em relação aos trilhos de trem (Figura 1). A solução é construir, a
cada trecho, juntas de expansão (Figura 2).

Figura 1

Figura 2

As temperaturas máxima e mínima de um local em que passa uma estrada de ferro são 41°C e 5°C,
respectivamente. Qual a relação entre a largura da fenda de uma junta de expansão neste local e a largura
máxima dessa fenda, quando a temperatura do trilho for 23°C?
(A) 0,2
(B) 0,4
(C) 0,8
(D) 0,5

A
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Matemática
Espaço para rascunho

QUESTÃO 33
O documento de áreas e linhas de pesquisa da Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz) v.12 (2018) apresenta 30 áreas
e 323 linhas de pesquisa. Dentre as áreas tem-se: 1.
Entomologia, Biologia de Vetores e Reservatórios de
agentes infecciosos; 3. Virologia e Saúde; 4. Parasitologia;
6. Modelos experimentais de doenças; e 8.
Nanotecnologia e novos materiais. Cada uma dessas cinco
áreas citadas com cinco linhas de pesquisa. A área 1, por
exemplo, apresenta as seguintes linhas: 1.1. Biologia de
vetores ou hospedeiros de doenças humanas e animais;
1.2. Taxonomia, genética e ecologia de vetores e
reservatórios; 1.3. Interações celulares e moleculares do
patógeno-vetor; 1.4. Pesquisa, educação e divulgação
científica nas coleções entomológicas; 1.5. Controle de
vetores e reservatórios. Considerando que um
pesquisador será alocado aleatoriamente em uma linha
de uma das áreas 1, 3, 4, 6 e 8 do documento, qual a
probabilidade de esse pesquisador ser alocado na linha
de pesquisa 1.5?
(A) 
(B)
(C)
(D)





QUESTÃO 34
Quando um paciente recebe medicação, a droga entra na
corrente sanguínea. À medida que a droga passa pelo
fígado e pelos rins, é metabolizada e eliminada a uma
taxa que depende da droga específica. Considere que
para uma determinada droga, a função f(t) = 512.(0,5)t
represente o modelo matemático de eliminação dessa
droga do organismo, em que f(t) é a quantidade de droga,
em mg, na corrente sanguínea no tempo t horas desde
que o medicamento foi administrado. Assim sendo,
quanto tempo terá transcorrido para restar 0,125 mg da
droga na corrente sanguínea?
(A) 10 horas
(B) 12 horas
(C) 8 horas
(D) 14 horas

A
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QUESTÃO 35
Com aproximadamente 5.700 transplantes renais realizados por ano, o Brasil é o segundo país em número de
procedimentos no mundo. Perde somente para os Estados Unidos, com cerca de 18.000.
Número de transplantes renais realizados por ano no Brasil e demais países
com sistemas de notificação de transplantes em 2015

Apesar dessa posição de impacto, tal fato decorre devido às proporções continentais de nosso país e não à
eficiência de nosso sistema de captação e de alocação de órgãos. Quando contextualizado de acordo com o
número de transplantes renais realizados por milhão de população, o que, de fato, caracteriza a excelência de
um país com relação a seu sistema de transplantes, há muito que evoluir nesse sentido. Considere que, no
período desta pesquisa, as populações do Brasil, da Rússia, da Coreia do Sul e da Bélgica eram,
respectivamente, 202.437.276, 145.384.615, 50.292.553 e 11.234.309. De acordo com essas informações,
qual, dentre esses quatro países, apresenta a menor excelência de um país com relação a seu sistema de
transplantes?
(A) Coreia do Sul
(B) Rússia
(C) Brasil
(D) Bélgica

QUESTÃO 36

Espaço para rascunho

10 mililitros de um medicamento encontram-se numa
embalagem perfeitamente cilíndrica atingindo uma altura
de 5 centímetros no interior da embalagem. Qual é o
diâmetro interno, em centímetros, dessa embalagem?
(A) 2,0
Considere:
(B) 1,2
√
(C) 1,6
(D) 0,8

A
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QUESTÃO 37
Considere a tabela de regras e fórmulas para cálculo de dose pediátrica de medicamentos:

Um fármaco é prescrito para uma criança de 14 kg e para outra de 16,1 kg, ambas com 3 anos de idade, e a
dose para adulto corresponde a 100 mg. A partir dessas informações, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Não há diferença entre as doses calculadas pela regra de Clark e a fórmula de Young para a criança com
14 kg.
(B) A regra de Law não se aplica para essas duas crianças.
(C) A diferença entre as doses calculadas pela regra de Clark e a fórmula de Young para a criança com 14 kg é
3 mg.
(D) Para a criança com 16,1 kg, a dose calculada pela regra de Clark é 15% superior à dose calculada pela
fórmula de Young.
Espaço para rascunho

QUESTÃO 38
Um praticante do método de corridas de Cooper balança
cada um dos braços ritmicamente, enquanto corre,
segundo a equação: ( )
[ (
)], em que
( ) é o ângulo compreendido entre a posição do braço e
o eixo vertical, conforme figura abaixo, e é o tempo
medido em segundos.

A partir dessas informações, assinale a alternativa que
apresenta um valor de que NÃO corresponde ao braço
na posição vertical.
(A)
(B)
(C)
(D)

A
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QUESTÃO 39

Espaço para rascunho

Abaixo estão listadas 8 obras de Anatomia Humana com
seus respectivos autores.
1. Atlas de Anatomia Humana de Netter;
2. Sobotta: Atlas de Anatomia Humana - 3 Volumes de
Sobotta, Paulsen e Waschke;
3. Anatomia Humana: Sistêmica e Segmentar de Dangelo
e Fattini;
4. Prometheus: Atlas de Anatomia - 3 Volumes de
Schünke, Schulte, Schumacher, Voll e Wesker;
5. Anatomia Humana de Yokochi, Rohen e Lütjen-Drecoll;
6. Moore: Anatomia Orientada Para a Clínica de Moore,
Dalley e Agur;
7. Gray’s Anatomia Clínica Para Estudantes de Drake,
Gray e Carter;
8. Gray’s Anatomia Básica de Mitchell, Drake, Gray e
Carter.
De quantas maneiras um calouro de medicina pode
adquirir 4 obras dentre as listadas, de forma que a obra
de Netter, uma obra de Gray e pelo menos uma obra com
3 volumes estejam presentes?
(A) 20
(B) 5
(C) 70
(D) 16

QUESTÃO 40
Considere o seguinte texto:
A frequência de recombinação indica a probabilidade
de aparecerem novas combinações de alelos nos
gametas.
Suponha que, de um cruzamento-teste AB/ab 
ab/ab, nasçam 903 indivíduos AB/ab; 98 indivíduos
Ab/ab; n indivíduos aB/ab; e 897 indivíduos ab/ab.
Os descendentes recombinantes são os que têm
genótipos Ab/ab e aB/ab, portanto, nesse caso a
frequência de recombinação pode ser calculada por meio
da fórmula apresentada a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta o número n de
indivíduos aB/ab para que a frequência de recombinação
seja igual a 10%.
(A) 96
(B) 108
(C) 102
(D) 90

A
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QUESTÃO 41

Espaço para rascunho

Um projeto de pesquisa alimentar conta com a
participação de adultos e crianças de ambos os sexos. A
composição dos participantes no projeto é dada pela
tabela 1.
TABELA 1. Composição dos participantes no projeto
Faixa etária
Sexo
Adultos
Crianças
Masculino
X
Y
Feminino
Z
W

O número diário de gramas de gorduras e carboidratos
consumidos por cada criança e cada adulto é dado pela
tabela 2.
TABELA 2. O número diário de gramas de cada nutriente
Nutrientes
Gorduras Carboidratos
Adultos
20
20
Crianças
20
30

Determinando o número de adultos e crianças tanto do
sexo masculino, quanto do sexo feminino, que tiveram
participação no projeto de pesquisa alimentar, para que o
número de gramas de gordura e carboidrato consumidos
diariamente pelos participantes do sexo masculino sejam,
respectivamente, 4.000 e 5.200; e, o número de gramas
de gordura e carboidrato consumidos diariamente pelos
participantes do sexo feminino sejam, respectivamente,
6.000 e 8.000, é correto afirmar:
(A) O número de crianças do sexo feminino participantes
da pesquisa é 100.
(B) O número de adultos do sexo masculino
participantes da pesquisa é 200.
(C) O número de adultos do sexo feminino participantes
da pesquisa é 80.
(D) O número de crianças do sexo masculino
participantes da pesquisa é 120.

A
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QUESTÃO 42

Espaço para rascunho

Um médico excêntrico construiu seu hospital com um
grande salão circular para servir de recepção para seus
pacientes, conforme figura abaixo. Nesta figura, P1, P2 e
P3 representam portas do salão e R a recepção. Sendo P1
a porta principal, P2 a porta de acesso à área dos
consultórios e P3 a porta de acesso à área de internação.
Em relação ao círculo, P1 e R representam as
extremidades de uma corda que passa pelo centro O do
círculo, P2 e P3, as extremidades de outra corda
perpendicular à anterior passando pelo ponto médio do
segmento de reta de extremidades O e R. A distância, em
linha reta, da porta principal até a recepção é igual a
12 m.

A partir dessas informações, assinale a alternativa que
apresenta a distância, em linha reta, entre a recepção e a
porta de acesso à área dos consultórios.
(A) 9 m
(B) 6 m
(C) 8 m
(D) 7 m

Química
QUESTÃO 43
Uma indigestão eventual pode ser causada por determinados alimentos e assim produzir um desconforto
conhecido como azia. Como forma de remediar isso, as pessoas recorrem ao uso de antiácidos comerciais. Um
dos principais componentes desses antiácidos é o hidróxido de alumínio, Al(OH)3, que reage com ácido do
estômago, que é constituído principalmente por ácido clorídrico, HCl, conforme a equação não balanceada
abaixo:
A massa de HCl, em gramas, que pode reagir com 600 mg de Al(OH)3 e a massa de AlCl3 em gramas formado,
supondo que o rendimento dessa reação seja igual a 100%, respectivamente, são aproximadamente:
(A) 0,921 e 1,116
Massas atômicas: H = 1, O = 16, Al = 27, Cl = 35,5
(B) 0,281 e 0,945
(C) 0,842 e 1,027
(D) 0,302 e 1,023

A
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QUESTÃO 44
Os óxidos de nitrogênio são responsáveis pelo fenômeno atmosférico que ocorre em regiões urbanas
conhecido como smog fotoquímico, que é uma condição de poluição quando as condições climáticas
produzem uma massa de ar relativamente estagnada. Um dos óxidos de nitrogênio que se dissocia na
atmosfera, na presença de luz solar, e inicia as reações associadas ao smog fotoquímico é o NO 2, de acordo
com a seguinte reação:
NO2 (g)  NO (g) + O (g)
Empregando as reações abaixo, pode-se calcular a entalpia de dissociação do NO2:
NO2 (g) + O2 (g)  NO (g) + O3 (g)

H1 = + 198,9 kJ

3/2 O2 (g)  O3 (g)

H2 = + 142,3 kJ

2 O (g)  O2 (g)

H3 =  495,0 kJ

Efetuando-se os cálculos, a entalpia de dissociação do NO2, em kilojoules, é igual a:
(A) 836,2
(B) 551,6
(C) 588,7
(D) 304,1

QUESTÃO 45
Jons Jacob Berzelius, em 1827, definiu a palavra polímero como uma substância de elevada massa molecular
formada mediante uma reação de polimerização, ou união de monômeros de baixa massa molecular. Os
plásticos são sólidos poliméricos que podem assumir diversas formas e, portanto, tem inúmeras aplicações.
Numere a coluna da direita que apresenta aplicações dos polímeros de acordo com a da esquerda que
apresenta nomes de polímeros.
1 - Polietileno
2 - Poliestireno
3 - Polietileno tereftalato
4 - Nailon 6,6

(
(
(
(

)
)
)
)

Recipientes descartáveis para alimentos, isolantes.
Mobiliário doméstico, roupas, tapetes.
Filmes e embalagens.
Fios de pneu, fita magnética, roupas.

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

QUESTÃO 46
A radiação de alta energia pode destruir ou danificar células saudáveis, como também células não saudáveis,
inclusive as cancerosas. Diversos tipos de câncer são caracterizados por um crescimento desordenado de
células podendo levar a tumores malignos. As células de rápida reprodução dos tumores são muito mais
sensíveis à radiação, permitindo dessa forma o seu uso eficaz no tratamento do câncer, sendo esse tipo de
tratamento conhecido como radioterapia. São usados vários nuclídeos na radioterapia, tais como Cobalto-60
e o Iodo-131. Em relação a esses dois radioisótopos, aplica-se a um tipo específico de radiação:
(A) Beta.
(B) Gama.
(C) Alfa.
(D) Nêutrons.

A
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QUESTÃO 47
A respeito da poluição atmosférica, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas.
(

) Os hidrofluorcarbonetos (HFC) são gases que substituíram os clorofluorcarbonos (CFC) de maneira
eficiente, principalmente como gases de refrigeração e ar-condicionado, pois não provocam danos na
camada de ozônio nem tampouco são gases de efeito estufa.
) O metano é produzido em processos biológicos por bactérias anaeróbicas ou nos sistemas digestivos
do gado e de outros animais ruminantes. Também pode ser liberado durante a extração e o transporte
do gás natural. Porém, por ter uma meia-vida na atmosfera de aproximadamente 10 anos, não é
considerado um gás de efeito estufa.
) A queima mundial de combustíveis fósseis tem aumentado acentuadamente o nível de dióxido de
carbono na atmosfera em uma quantidade muito maior do aquela absorvida pelos oceanos e plantas,
contribuindo para o aumento de mudanças climáticas, sobretudo a temperatura média do planeta.
) O vapor de água influencia na quantidade de calor irradiada, sendo um poderoso gás de efeito estufa,
pois absorve fortemente a radiação infravermelha. Um exemplo claro dessa situação é o clima dos
desertos durante o dia e a noite.

(

(

(

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

QUESTÃO 48
Na água dos oceanos, há uma grande variedade de sais dissolvidos, sendo que muitos deles são extraídos e
utilizados como matérias primas na indústria química. Utilizando um destes sais e água como matéria prima, é
possível obter uma variedade de substâncias químicas, tais como:
(A) H2SO4, HCl, NaClO, H2O2
(B) NH3, NaOH, HNO3, H2O2
(C) H2SO4, H2, HCl, NaOH
(D) NaOH, H2, HCl, NaClO

QUESTÃO 49
A respeito de sabões e detergentes, marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas.
(

) Uma das enzimas presentes no sabão em pó é do tipo lipase que catalisa a hidrólise de óleos e
gorduras produzindo glicerol e sais de ácidos graxos.
) Quando a água usada no processo de lavagem com sabão é rica em íons Ca 2+ ou Mg2+, isto é, água
dura, são usados agentes sequestrantes na formulação do sabão, cuja função é precipitar estes cátions
antes que eles precipitem o sabão.
) As moléculas dos sabões são estruturas obtidas a partir de reações de hidrólise básica de óleos e
gorduras e sua composição se resume aos sais de ácidos graxos, contendo em sua estrutura um grupo
derivado do ácido sulfônico.
) Os detergentes sintéticos são sais derivados de ácidos carboxílicos de cadeia longa.

(

(

(

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

A
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QUESTÃO 50
Analgésicos opióides são compostos orgânicos semelhantes a substâncias naturais denominadas endorfinas,
fabricadas pelo organismo para controlar a dor. Esses analgésicos eram obtidos a partir da papoula, mas
atualmente são sintetizados em laboratório. São exemplos de analgésicos opióides conhecidos a codeína e a
morfina. Além dessas, o tramadol é um analgésico que age nos receptores opióides do sistema nervoso, por
isso é usado no tratamento da dor. A seguir pode ser visualizada a fórmula estrutural do tramadol.

Assinale a alternativa que apresenta três funções orgânicas presentes na fórmula estrutural do tramadol.
(A) Álcool, éster, amina secundária.
(B) Fenol, éter, amina primária.
(C) Fenol, éster, amida.
(D) Álcool, éter, amina terciária.

CIÊNCIAS HUMANAS
História
QUESTÃO 51
Ainda aqui, bem apurado, é um aspecto da influência indígena que insiste em sobreviver em terra onde foram
assíduas a comunicação e a mestiçagem do gentio. [...] Sabemos como era manifesta nesses conquistadores a
marca do chamado selvagem, da raça conquistada. Em seu caso ela não representa uma herança desprezível e
que deva ser dissipada ou oculta, não é um traço negativo e que cumpre superar; constitui, ao contrário,
elemento fecundo e positivo, capaz de estabelecer vínculos entre os invasores e a nova terra. O retrocesso a
condições mais primitivas, a cada novo contato com a selva e com o habitante da selva, é uma etapa
necessária nesse feliz processo de aclimatação.
(HOLANDA, S. B. Caminhos e fronteiras. 3ªed. São Paulo: Companhia da Letras, 2008.)

O historiador paulista nesse trecho de sua obra reflete acerca da participação e contribuição indígena na
formação sociocultural brasileira. A partir do texto, assinale a afirmativa correta.
(A) O retrocesso a condições materiais mais primitivas, ocasionado pelo contato com os selvagens da terra,
foi um obstáculo a ser superado pelos portugueses.
(B) O aporte dos indígenas foi essencial para o processo de colonização da América portuguesa e, portanto,
para a constituição da cultura e da sociedade brasileira.
(C) Para o autor, a colaboração dos indígenas para a formação do Brasil foi marginal e pouco importante, pois
estes viviam em regiões longínquas do território nacional.
(D) A resistência dos silvícolas por um lado e a sua escravização pelos bandeirantes por outro impediram
qualquer contato entre esses grupos sociais.

A
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QUESTÃO 52
No começo do século XVII, a Inglaterra é potência de segunda linha na Europa. Acaba de falecer a rainha
Isabel (ou Elizabeth), que teve papel importantíssimo na formação de um nacionalismo identificado com a
religião protestante; mas ela deixa os cofres vazios, e a coroa a seu primo Jaime Stuart, rei da Escócia. Esse
príncipe estrangeiro, desprovido de sustentação política ou social em seu novo reino, vai seguir uma política
desastrosa.
(HILL, C. O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais durante a revolução inglesa de
1640. São Paulo; Companhia das Letras, 1987.)

A Revolução Inglesa de 1640 é o desdobramento das inciativas desastradas de Jaime II, contextualizadas no
texto. Dentre essas iniciativas, pode-se destacar:
(A) O cercamento dos campos e o incentivo às nascentes indústrias têxteis.
(B) A expulsão da comunidade judaica inglesa e a perseguição aos católicos.
(C) A tentativa de aumento de impostos e a aliança com a Espanha católica.
(D) A condenação à morte do arcebispo da Cantuária Thomas Becket e a aprovação da independência dos
EUA.

QUESTÃO 53
A Praieira foi a última das rebeliões provinciais.[...] Bem antes de eclodir a Praieira, as elites imperiais vinham
procurando formalizar as regras do jogo político. O grande acordo, afinal alcançado, tinha como pontos
básicos o reforço da figura do imperador com a restauração do Poder Moderador e do Conselho de Estado, e
um conjunto de normas escritas e não escritas. As últimas constituíam o que se chamava, de forma
deliberadamente vaga, o “espírito do regime”.
(FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 1995.)

Esse “espírito do regime” pode ser caracterizado de que forma?
(A) Pelo estabelecimento de um regime absolutista no molde francês, em que o imperador era fonte de toda
legislação e poder.
(B) Por um partido de governo assemelhado ao parlamentarismo, no qual o Gabinete deveria merecer a
confiança tanto do Parlamento quanto do imperador.
(C) Pela delegação do Poder Moderador a um membro da nobreza, que assume funções de caráter
presidencial com poder sobre o Parlamento.
(D) Pela descentralização do poder, que passa a ser exercido pelos presidentes de Província que compõem o
Conselho de Estado.

QUESTÃO 54
O objetivo político central das forças da Unidade Popular será a busca de algo que substitua a atual estrutura
econômica, que acabe com o poder do capital monopolista estrangeiro e nacional e do latifúndio com o fim
de iniciar a construção do socialismo.
(Programa de Governo da Unidade Popular. BETHELL, L. História da América Latina. O Cone
Sul desde 1930. São Paulo: EDUSP, 2005.)

A chamada “via chilena” para o socialismo chegou ao poder com o governo de Salvador Allende. Qual a
principal característica da “via chilena” para o socialismo?
(A) A utilização da guerrilha urbana como forma de desestabilização do regime.
(B) A aliança política com a burguesia industrial.
(C) A realização da revolução a partir de apoios internacionais.
(D) A chegada ao poder pela via eleitoral.

A
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QUESTÃO 55

(Disponível em: https://www.google.com/search?q=charge+apartheid. Acesso em: 21/08/2018.)

Este ano se comemorou o centenário de nascimento de Nelson Mandela, principal líder político da luta contra
o regime do Apartheid que vigorou oficialmente na África do Sul entre os anos de 1948 e 1994. Após um
encarceramento de 28 anos, Mandela foi eleito presidente do país. Dentre as principais medidas do seu
governo, pode-se destacar
(A) a reestruturação do sistema de saúde para combater a epidemia de AIDS e a intervenção militar no
Lesoto.
(B) o estabelecimento da hegemonia política do Congresso Nacional Africano e a expulsão do país da minoria
boer.
(C) a promulgação de uma nova Constituição e a abolição do Apartheid.
(D) a organização da Copa do Mundo de Futebol e a criação de um programa de renda mínima.

Geografia
QUESTÃO 56
Leia trecho do poema de Mário de Andrade.

Ode ao burguês
Eu insulto o burguês! O burguês-níquel
O burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!
O homem-curva! O homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
É sempre um cauteloso pouco a pouco.
Eu insulto as aristocracias cautelosas!
Os barões lampiões! Os condes Joões! Os duques zurros!
que vivem dentro de muros sem pulos;
e gemem sangues de alguns mil-réis fracos
para dizerem que as filhas da senhora falam o Francês
e tocam os “Printemps” com as unhas!
(Disponível em: http://www.horizonte.unam.mx/brasil/mario4.html. Acesso em: 16/08/2018.)

Com base na leitura do trecho do poema, percebe-se que parte da sociedade brasileira se caracteriza por
(A) comprar desenfreadamente sem pensar e evidenciar a desigualdade social.
(B) elevar o poder de compra em todas as classes e diminuir a desigualdade.
(C) comprovar o consumismo e aumentar as oportunidades de emprego a todos.
(D) adquirir bens materiais e evidenciar a miscigenação cultural entre os povos.

A
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QUESTÃO 57
Observe a imagem.

(Disponível em: https://netnature.wordpress.com/2015/03/10/geologia-basica-do-grand-canyon/. Acesso em: 16/08/2018.)

A imagem mostra o Grand Canyon, localizado no estado do Arizona nos EUA. É resultado de processos
geológicos dinâmicos que ocorrem há milhões de anos, também é uma excelente exibição de rochas
distribuídas em camadas e com um valor histórico riquíssimo. Marque a alternativa que apresenta
corretamente o processo erosivo responsável por proporcionar a formação dessa feição.
(A) Erosão fluvial
(B) Erosão pluvial
(C) Erosão eólica
(D) Erosão glacial

QUESTÃO 58
O solo compreende a camada superficial da Terra, resultante da ação do intemperismo (físico, químico) e da
ação da matéria orgânica sobre as rochas. É constituído de material sólido (minerais e matéria orgânica), água
e ar, sendo responsável por sustentar a vegetação.
Sobre o solo e seus horizontes, analise as afirmativas.
I - A formação do solo se dá a partir da desintegração e decomposição da rocha-mãe, ou seja, da rocha
matriz intemperizada.
II - Os horizontes do solo são formados pela atuação conjunta de processos físicos, químicos e biológicos,
distinguindo-se por meio de propriedades como cor, textura e teor de argila.
III - O horizonte denominado “A” corresponde à porção predominantemente orgânica, onde se encontra o
húmus oriundo da decomposição da matéria orgânica.
IV - São vários os fatores que atuam na composição do solo, como a rocha, o clima, o relevo, os organismos
e o tempo, proporcionando uma inter-relação que é responsável pela gênese dos diversos tipos de solo.
Está correto o que se afirma em
(A) I e IV, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) II, III e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.

A
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QUESTÃO 59
Os mapas são elementos de comunicação de diversos fenômenos geográficos, mas não são neutros; ao longo
da história e de acordo com os interesses de cada sociedade, houve muitas formas e critérios diferentes para
sua elaboração. É importante interpretar essa linguagem sabendo que as representações cartográficas
expressam um ponto de vista. Sobre os atributos do mapa, numere a coluna da direita de acordo com a da
esquerda.
1 - Título

(

2 - Legenda
(
3 - Escala
4 - Projeção Cartográfica

(

(

) Indica sempre a proporção em que o mapa foi traçado
em relação ao objeto real (o mundo ou parte dele), e
varia de acordo com as finalidades de sua elaboração.
) Comunica a informação principal do mapa, sempre dá
a indicação das informações representadas no produto
cartográfico.
) Representa a superfície terrestre em um planisfério,
porém
apresenta
sempre
distorções
pela
inconveniência de representar a realidade a partir da
transposição da esfera para o plano.
) Mostra as informações contidas em um mapa, por
meio de cores, hachuras, símbolos e ícones variados
que apresentam regras e convenções.

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

QUESTÃO 60
A Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 em seu artigo primeiro, regula os direitos e obrigações
concernentes aos bens imóveis rurais, bem como em seu artigo segundo, dispõe sobre assegurar a todos a
oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista em
Lei.
(Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm. Acesso em 16/08/2018.)

A referida Lei também é conhecida como
(A) Estatuto da Terra.
(B) Reforma Agrária.
(C) Módulo Rural.
(D) Propriedade Familiar.

A
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PROVA DE REDAÇÃO
Leia atentamente trechos do artigo Sobre política e jardinagem, do filósofo Rubem Alves.
[...]
Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na
profissão, o prazer se encontra não na ação, o prazer está no ganho que dela se deriva. O homem movido pela
vocação é um amante. Faz amor com a amada pela alegria de fazer amor. O profissional não ama a mulher.
Ele ama o dinheiro que recebe dela. É um gigolô.
Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O jardineiro por vocação ama o jardim de
todos. O jardineiro por profissão usa o jardim de todos para construir seu jardim privado, ainda que, para que
isso aconteça, ao seu redor aumentem o deserto e o sofrimento.
[...]
Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O triste é que
muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo, por medo da vergonha de serem
confundidos com gigolôs e de ter de conviver com gigolôs.
Escrevo para você, jovem, para seduzi-lo à vocação política. Talvez haja um jardineiro por vocação
adormecido dentro de você. A escuta da vocação é difícil, porque é perturbada pela gritaria das escolhas
esperadas, normais, Medicina, Engenharia, Computação, Direito. Todas elas são legítimas, se forem vocação.
Mas todas elas são afunilantes: vão colocá-lo num pequeno canto do jardim, muito distante do lugar em que o
destino do jardim é decidido. Não seria muito mais fascinante participar dos destinos do jardim?
[...]

PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL
O filósofo Rubem Alves faz um convite aos jovens para participarem
ativamente da política do país, no papel de político por vocação. Suponha que
você atenda a esse convite. Produza um texto dissertativo expondo 3 (três) áreas
em que você atuaria, justificando-as, para transformar o país de desertos e
jardins privados em um grande jardim para todos.
Lembre-se de que seu texto deve apresentar clareza, correção gramatical,
argumentação pertinente, coesão e coerência.
Atenção: NÃO assine seu texto.

A
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