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MATEMÁTICA 

1.  Considere o conjunto   A   ,   0 , 1, 2 .   É correto afirmar que  

A  A.   

B   1 .A   

C    A1,  2 .  

D   0 .A   

E   0,  1,  2 .A   

2.  Se 𝐴 e 𝐵 são dois conjuntos tais que { |  é divisor natural de 20}A x x  e { |   é divisor natural de  15}B x x , então o 

número de elementos do conjunto C A B   é igual a 

A  0. 

B  1. 

C  2. 

D  5. 

E  8. 

3.  Em uma cidade de Minas Gerais, 
4

7
 da população ainda não receberam a vacina contra febre amarela. Sabendo que o 

número total de habitantes dessa cidade é 176 400, quantos habitantes já receberam essa vacina? 

A  25 200 

B  41 160 

C  44 100 

D  75 600 

E  100 800 

4.  Elson e Márcio abriram uma empresa investindo R$ 24 000,00 e R$ 36 000,00, respectivamente. Ao final do primeiro 

mês, o lucro de R$ 12 000,00 foi dividido em partes diretamente proporcionais aos capitais investidos. Então, a parte 

desse lucro que Márcio recebeu é igual a  

A  R$ 2 400,00. 

B  R$ 3 000,00. 

C  R$ 3 600,00. 

D  R$ 4 800,00. 

E  R$ 7 200,00. 
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5.  Considere os conjuntos  1, 2, 3, 4A  e  2, 3, 5B   e analise as afirmações a seguir.  

I. B é subconjunto de A. 

II. A e B são conjuntos disjuntos. 

III. O conjunto vazio está contido em A e em B. 

IV. O conjunto das partes do conjunto A possui 16 elementos. 

Então, estão corretas apenas as afirmações 

A  I e II. 

B  I e III. 

C  II e III. 

D  II e IV. 

E  III e IV. 

 

FÍSICA 

6.  (UnB - adaptado) São grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, EXCETO: 

A  a energia de ligação entre dois átomos de hidrogênio. 

B  intervalo de tempo entre dois eclipses solares. 

C  densidade de uma liga de ferro. 

D  força exercida em um bloco de ferro. 

E  massa do átomo de hidrogênio. 

7.  (UEPG/PR - adaptado) Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 m/s, horizontal e para a direita, estamos 

definindo a velocidade como uma grandeza: 

A  algébrica; 

B  absoluta; 

C  vetorial; 

D  escalar; 

E  linear. 

8.  Após longa análise sobre o comportamento físico de um bloco escorregando ao longo de um plano inclinado, Júlia 

consegue determinar a seguinte equação envolvendo a aceleração "𝑎" do bloco: 

8 ∙ 101 ∙ 𝑎 = 80 · 10 ∙ 10−1 ∙ 6 − 8 ∙ 102 ∙ 2 ∙ 10−1 

Se a expressão estiver corretamente montada e ajustada ao S.I., Júlia tem de encontrar uma aceleração de: 

A  320 m/s2 

B  4,0 m/s2 

C  3,2 m/s2 

D  −4,0 m/s2  

E  −3200 m/s2 

9.  A luz do Sol demora, aproximadamente, 8 minutos desde sua emissão na superfície do Sol até ser captada na 

superfície da Terra. Considerando a velocidade da luz como 3,0 ∙ 105 km/s, podemos estimar que a ordem de 

grandeza da distância entre esses dois astros, em unidade S.I., terá o valor numérico de: 

A  103 

B  105 

C  106 

D  108 

E  1011 
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10.  (UERJ) 

O acelerador de íons pesados relativísticos de Brookhaven (Estados Unidos) foi inaugurado com a colisão entre dois núcleos de 

ouro, liberando uma energia de 10 trilhões de elétrons-volt. Os cientistas esperam, em breve, elevar a energia a 40 trilhões de elétrons- 

volt, para simular as condições do Universo durante os primeiros microssegundos após o Big Bang.  
(Ciência Hoje, setembro de 2000.) 

Sabendo que 1 elétron-volt é igual a 1,6·10-19 joules, a ordem de grandeza da energia, em joules, que se espera atingir em 

breve com o acelerador de Brookhaven é: 

A  10–4 

B  10–5 

C  10–6 

D  10–7 

E  10–8 

 

QUÍMICA 

11.  Do que a matéria é constituída? A busca pela resposta ocorre desde a Grécia Antiga, mas em duas linhas de 

pensamento diferentes: uma delas associada ao grande filósofo Aristóteles e outra aos filósofos Leucipo e Demócrito.  

I. Segundo as ideias de Aristóteles e Empédocles, tudo ao nosso redor era composto de apenas quatro elementos 

básicos. 

II. Os quatro elementos básicos não poderiam em hipótese alguma ser transformados um no outro. 

III. Leucipo e Demócrito acreditavam que a matéria era formada por unidades mínimas denominadas átomos.  

Estão corretas:  

A  I e II  

B  I e III 

C  I, II e III  

D  Apenas I 

E  Apenas II 

12.   

Desde o início, Lavoisier adotou uma abordagem moderna da Química. Essa era sintetizada por sua fé na balança.  
(STRATEHERN, Paul. O sonho de Mendeleiev: a verdadeira história da química. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.) 

Do ponto de vista do método científico, essa frase traduz a relevância que Lavoisier atribuía a:  

A  Teorias 

B  Modelos 

C  Hipóteses  

D  Experimentação 

E  Previsões 

13.  Em relação ao conhecimento científico, assinale C (certo) para as alternativas corretas e (E) para as erradas. 

 O conhecimento é uma forma de compreender a realidade.  

 O conhecimento científico tem como base o conhecimento teológico.  

 O conhecimento empírico surge das experiências em laboratório.  

 A ciência pode ser definida como uma forma de investigação metódica e organizada.  

A sequência correta é:  

A  E, E, C, C. 

B  C, E, C, C. 

C  C, E, E, C. 

D  C, E, C, C. 

E  E, C, C, E. 
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14.  Há uma polêmica quanto à autoria da descoberta do gás oxigênio no século XVIII. Consta que a descoberta foi feita por 

Priestley, cabendo a Scheele a divulgação pioneira de sua existência e a Lavoisier seu batismo com o nome oxigênio, a 

descrição de suas propriedades e a constatação de sua importância na combustão e nos processos vitais. A descoberta 

do oxigênio possibilitou a Lavoisier o estabelecimento de uma importante lei e a revogação de uma teoria, que são, 

respectivamente: 

A  Lei da Ação das Massas e teoria da força vital.  

B  Lei da Ação das Massas e teoria do flogisto.  

C  Lei da Conservação da Massa e teoria da força vital. 

D  Lei de Lavoisier e teoria da força vital.  

E  Lei da Conservação da Massa e teoria do flogisto. 

15.  Analise os itens a seguir. 

I. Levantamento de deduções 

II. Formulação de hipótese 

III. Experimentos que podem ser realizados 

IV. Observação de um fato 

Os itens listados são etapas simplificadas do método científico. Pode-se prever que os passos sequenciais desse método 

seriam: 

A  IV, II, III e I. 

B  I, II, III e IV. 

C  I, IV, II e III. 

D  III, I, II e IV. 

E  III, II, IV e I. 

 

BIOLOGIA 

16.   

Quais seres vivos iniciam a cadeia alimentar? 

Nos ecossistemas com os quais estamos mais familiarizados e nas cadeias alimentares mais comuns para nós, o ponto de partida 

são as plantas. E a razão é muito simples: elas produzem os alimentos orgânicos e incorporam neles a energia, que obtêm do Sol. As algas 

unicelulares, que são microscópicas e ocorrem em grande quantidade em suspensão nos mares, rios e lagos, também produzem alimentos 

orgânicos. Essas algas compõem o fitoplâncton e podem servir de alimento para o zooplâncton, que corresponde ao conjunto de seres 

geralmente microscópicos, não clorofilados, que também vivem em suspensão na água; estes podem servir de alimento para animais, como 

os peixes, e daí por diante. 
J. Laurence. Biologia: Origem da Vida e Ecologia, Nova Geração, 1999, pg. 33 (com adaptações). 

Com o auxílio do texto e dos seus conhecimentos, analise as afirmações a seguir. 

I. O texto faz referência à fotossíntese, processo realizado pelos seres heterótrofos. 

II. Substituindo ecossistema por bioma, tem-se uma alteração no significado do texto. 

III. O texto faz referência a todos os níveis tróficos. 

IV. A palavra "peixes" do texto é classificada no nível de organização comunidade. 

Marque a opção correta. 

A  Todas as afirmativas estão corretas. 

B  Existe apenas uma alternativa correta. 

C  Existem apenas duas afirmativas corretas. 

D  Existem apenas três afirmativas corretas. 

E  Todas as afirmativas estão erradas. 
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17.  Leia as frases a seguir, referentes a quatro diferentes níveis de organização em Biologia. 

I. Conjunto de átomos unidos por ligações químicas; constituem as substâncias químicas, que podem ser simples 

ou compostas. 

II. Estrutura presente no citoplasma de células que desempenha funções especializadas no interior das células. 

III. Grupo de células dos organismos multicelulares que apresentam estruturas e funções semelhantes. 

IV. Conjunto de seres de mesma espécie que habitam determinada região geográfica. 

Assinale a opção que apresenta, na sequência correta (de I para IV), os níveis de organização referidos. 

A  Átomos, citoplasma, estrutura biológica, região geográfica. 

B  Moléculas, organoides, tecidos, população. 

C  Células, tecidos, órgão, organismos. 

D  Organelas, tecidos, população, moléculas. 

E  Átomos, moléculas, organoides, células. 

18.   

ÁGUA: UMA SUBSTÂNCIA MUITO IMPORTANTE 

Noventa e sete por cento da água da Terra está nos oceanos. Nos seres vivos é um dos componentes mais abundantes. Por que será 

que a água é o constituinte mais abundante dos organismos vivos? Para que ela serve? Será que em qualquer organismo ou estrutura viva 

ela é a substância mais abundante? Existem animais marinhos conhecidos como águas-vivas, ou medusas, cujo teor de água chega a ser 

98% do peso corporal total. Por outro lado, nas sementes de plantas, de modo geral o teor de água é baixíssimo, cerca de 10 a 20% do peso 

total. 
Uzunian e Birner. Biologia, vol. único, Ed. Harbra, pg. 17 (com adaptações). 

Considerando o texto e conhecimentos correlatos marque a letra incorreta. 

A  A água é classificada no nível de organização molécula. 

B  Em um mesmo organismo o teor de água pode variar, dependendo do órgão. 

C  Quanto mais jovem um organismo, menor será sua taxa de água. 

D  A água atua como solvente universal e, também, como meio de transporte de diversas substâncias, inclusive para os 

sais minerais. 

E  Devido às pontes de hidrogênio formadas entre suas moléculas, a água apresenta tensão superficial. 

19.  Ainda a respeito da água, considere os itens a seguir. 

I. Transporte de substâncias 

II. Atuação como solvente 

III. Regulação térmica 

IV. Favorecimento de reações químicas 

Dos itens acima, são relacionados às propriedades da água, nos seres vivos: 

A  I e II, apenas. 

B  I e III, apenas. 

C  I, II e IV, apenas. 

D  II, III e IV, apenas. 

E  I, II, III e IV. 

20.  A elevação da temperatura corpórea está diretamente ligada ao aumento de atividade metabólica. O aumento do 

metabolismo está ligado também à intensa atividade física. Umas das maneiras de o corpo regular a temperatura 

corpórea é transpirar. Marque a opção que melhor explica a importância da água para a regulação térmica. 

A  A regulação térmica corpórea é favorecida pelo elevado calor específico da água. 

B  Elevadas temperaturas corpóreas elevam o calor específico da água, podendo levar um organismo à morte (óbito). 

C  A água é eliminada pelos poros em forma de suor exclusivamente em função da capilaridade. 

D  A polaridade da água só contribui para que ela tenha elevado calor específico. 

E  A polaridade da água contribui para que ela tenha elevado calor específico, mas não como solvente. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

21.   

     Poema de desintoxicação 

Em densas noites 
com medo de tudo: 
de um anjo que é cego 
de um anjo que é mudo. 
Raízes de árvores 
enlaçam-me os sonhos 
no ar sem aves 
vagando tristonhos. 
Eu penso o poema 

da face sonhada, 
metade de flor 
metade apagada. 
O poema inquieta 
o papel e a sala. 
Ante a face sonhada 
o vazio se cala. 

(João Cabral de Melo Neto) 

Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. 

A  Por meio da convivência com os textos literários, que traçam tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos 
oferecer possibilidades de resposta a questões comuns a todos os seres humanos.  

B  A literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos 
mundos familiares. As pessoas que habitam esses mundos literários são completamente distintas e vivem 
problemas totalmente diferentes dos nossos. 

C  A literatura, por ter caráter exclusivamente ficcional, permite-nos entrar em contato com a nossa história, nossa 
trajetória como nação.  

D  A literatura  tem o poder de transportar o ser humano, provocar alegria ou tristeza, divertir ou emocionar. Ela nos 
oferece um descanso dos problemas cotidianos, quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia.  

E  A literatura pode ter um papel fundamental: o de criticar a realidade, em relação a causas sociais e políticas. 

22.  No texto a seguir, Érico Veríssimo, escritor do Modernismo brasileiro, relata um episódio da adolescência que teve 
influência significativa em sua carreira literária. 

Solo de clarineta. 

Lembro-me de que certa noite — eu teria uns quinze ou quatorze anos, quando muito — encarregaram-me de segurar uma 
lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações, enquanto um médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da 
Polícia Municipal haviam “cameado”. (...) Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava, talvez pensando assim: se esse 
caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando esta lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses 
talhes e salvar essa vida? (...) 

Desde que, adulto, comecei a escrever romances, tem-me animado até hoje a ideia de que o menos que o escritor pode fazer, numa 
época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele 
caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não 
tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de 
que não desertamos nosso posto. 

Nesse texto, por meio de uma metáfora, o autor define que uma das funções do escritor e, por extensão, da literatura é 

A  apenas proporcionar prazer, retratando o belo (hedonismo). 

B  permitir que o escritor alivie suas tensões e conflitos (catarse). 

C  contribuir para a conscientização social e política do leitor (arte engajada).  

D  proporcionar uma fuga a determinadas circunstâncias e situações da vida e do mundo (evasão). 

E  desvincular a literatura de qualquer fenômeno cultural e social, já que a preocupação maior deve ser a escrita do 
texto (arte pela arte). 

23.  Leia o texto abaixo. 

Como a educação ainda é privilégio de muito pouca gente em nosso país, uma quantidade gigantesca de brasileiros permanece à 
margem do domínio de uma norma culta. Assim, da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem escola, sem teto, 
sem trabalho, sem saúde, também existem milhões de brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no mito da língua única, existem 
milhões de pessoas neste país que não têm acesso a essa língua, que é a norma literária, culta, empregada pelos escritores e pelos 
jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder – são os sem-língua. É claro que eles também falam português, uma variedade 
de português não-padrão, com sua gramática particular, que, no entanto, não é reconhecida como válida, que é desprestigiada, 
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ridicularizada, alvo de chacota e de escárnio por parte dos falantes do português padrão ou mesmo daqueles que, não falando o português 
padrão, o tomam como referência ideal – por isso podemos chamá-los de sem-língua. 

O que muitos estudos empreendidos por diversos pesquisadores têm mostrado é que os falantes das variedades linguísticas 
desprestigiadas têm sérias dificuldades em compreender as mensagens enviadas para eles pelo poder público, que se serve exclusivamente 
da língua-padrão. Como diz Maurizzio Gnerre em seu livro “Linguagem, escrita e poder”, a Constituição afirma que todos os indivíduos são 
iguais perante a lei, mas essa mesma lei é redigida numa língua que só uma pequena parcela dos brasileiros consegue entender. A 
discriminação social começa, portanto, já no texto da Constituição. É claro que Gnerre não está querendo dizer que a Constituição deveria 
ser escrita em língua não-padrão, mas sim que todos os brasileiros a que ela se refere deveriam ter acesso mais amplo e democrático a essa 
espécie de língua oficial que, restringindo seu caráter veicular a uma parte da população, exclui necessariamente uma outra, talvez a maior. 

Muitas vezes, os falantes das variedades desprestigiadas deixam de usufruir diversos serviços a que têm direito simplesmente por 
não compreenderem a língua empregada pelos órgãos públicos. [...] 

É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas para a educação e a cultura abandonem esse mito da 
“unidade” do português no Brasil e passem a reconhecer a verdadeira diversidade linguística de nosso país para melhor planejarem suas 
políticas de ação junto à população amplamente marginalizada dos falantes das variedades não-padrão. 

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2000. p. 16-19. 

Julgue as afirmativas e, em seguida, assinale a opção com a sequência correta. 

I. Milhões de brasileiros, os sem-língua, são incapazes de falar qualquer língua de forma clara e padronizada e, 
portanto, não conseguem se comunicar eficientemente. 

II. A afirmação de que existem milhões de brasileiros sem-língua só é cabível se crermos no mito de que no Brasil 
se fala uma língua única, a qual coincide com a norma padrão. 

III. O emprego da expressão sem-língua, análoga a sem-teto, sem-terra, permite supor que a exclusão pela língua 
está associada a outros tipos de exclusão social. 

IV. A crença no mito de uma língua única, uniforme, coincidente com a norma padrão, está estreitamente ligada a 
manifestações de preconceito linguístico. 

V. Reconhecer a diversidade linguística implica defender que os falantes não precisam dominar a norma culta da 
língua pátria. 

VI. Pelo exposto no texto, pode-se inferir acertadamente que é urgente reduzir a diversidade linguística, mediante 
imposição da variedade padrão a todos os brasileiros. 

A  E – C – C – C – E – E 

B  E – E – E – C – C – C  

C  E – C – E – C – E – C 

D  C – C – C – E – C – E  

E  E – C – C – E – E – C  

24.  Leia o trecho da música “Língua”, de Caetano Veloso. 

“Gosto de sentir a minha língua roçar 

A língua de Luís de Camões 

Gosto de ser e de estar 

E quero me dedicar 

A criar confusões de prosódia 

E uma profusão de paródias 

Que encurtem dores 

E furtem cores como camaleões 

Gosto do Pessoa na pessoa 

Da rosa no Rosa 

E sei que a poesia está para a prosa 

Assim como o amor está para a amizade 

E quem há de negar que esta lhe é superior 

E quem há de negar que esta lhe é superior 

E deixa os portugais morrerem à míngua 

Minha pátria é minha língua 

Fala Mangueira 

Fala! 

Flor do Lácio Sambódromo 

Lusamérica latim em pó 

O que quer 

O que pode 

Esta língua 
 (Link: http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/lingua.html) 
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De acordo com o trecho da música, de Caetano Veloso, pode-se afirmar que 

A  os primeiros versos da letra anunciam – “Gosto de sentir a minha língua roçar / A língua de Luís de Camões” – o 
apelo a um clássico lusitano como forma de valorizar mais a literatura portuguesa 

B  o trecho “Flor do Lácio Sambódromo, lusamérica latim em pó” remete à perífrase pela qual é conhecido o português 
– “Última Flor do Lácio”. 

C  ao afirmar “Gosto de ser e de estar”, destaca-se o fato de que, em língua portuguesa, temos palavras semelhantes 
para “ser” e “estar”. 

D  o “lusamérica” remete ao óbvio: não somos o único país das Américas a falar o português, outros países também 
foram colonizados por Portugal. 

E  o “latim em pó” lembra a origem do idioma, no qual predominou o latim vulgar imposto pela corte portuguesa, 
transformando-se assim em “pó” tudo o que foi transmitido pelos jesuítas. 

25.  Leia o trecho abaixo, publicado em um site de notícias em agosto de 2006. 

JINXIANG, China (Reuters) – O tufão Saomi perdeu força e se converteu em depressão tropical depois de deixar quase 300 mortos e 
desaparecidos na China, afundar 1000 barcos pesqueiros, derrubar milhares de casas e provocar prejuízos de mais de 1 bilhão de dólares. 
[...] 

O Saomi arrasou o povoado de Jinxiang, em Zhejiang, onde o desabamento de apenas um edifício sob ventos de mais de 200 
quilômetros por hora matou 41 pessoas, incluindo oito crianças. 

Uma procissão de pessoas vestindo roupas funerárias brancas (o branco é a cor do luto na China) percorreu Jinxiang em meio aos 
destroços deixados pela passagem do tufão. [...] 

(Disponível em: http://noticias.uol.com.br. – Acesso em fev. 2015) 

Baseando-se na teoria estudada em “Língua e Linguagem” e no texto acima, conclui-se que 

A  há uma relação entre a cor branca e o luto, na comunidade chinesa. Essa relação tem uma motivação natural uma 
vez que esses signos são aceitos e mantêm-se como tradição cultural. 

B  para um desconhecido sobre o significado desse signo em questão, não haveria problemas, por exemplo, a um 
comerciante brasileiro que realiza uma viagem de negócios à China. 

C  o mundo humano não é simbólico, o que ocorre com os outros animais. 

D  o signo em questão – a cor branca para o luto – relaciona-se com o objeto por um desacordo social e cultural. 

E  a relação existente entre a cor branca e o luto, na comunidade chinesa, é imparcial. 

 

HISTÓRIA 

26.  História, como área do conhecimento, possui, hoje, especificidades que a definem, dentre as quais encontra-se a 
característica de 

A  ater-se apenas a documentos escritos, não aceitando como fonte outros tipos de informação tais como informações 
originadas na oralidade ou produzidas pela mídia. 

B  não se ater apenas aos fatos realizados por governantes e poderosos, tomando os eventos cotidianos e as práticas 
sociais como importantes temas históricos. 

C  entender o tempo histórico e o tempo cronológico como iguais, uma vez que ambos são caracterizados por ter 
medidas constantes e exatas de tempo. 

D  reconhecer apenas grandes eventos documentados oficialmente como um fato histórico. 

E  garantir maior destaque ao âmbito da sociedade de da cultura, exaltando os modelos políticos, econômicos, 
religiosos e as tradições. 

27.  Pode-se definir o pensamento mítico como elaboração simbólica do mundo. Os mitos de sociedades distintas 
apresentam traços recorrentes, tais como 

A  origem erudita, verossimilhança, conteúdo trágico. 

B  animismo, descrença religiosa, antropocentrismo. 

C  rituais de magia, ingenuidade cultural, desencantamento do mundo. 

D  ausência de autores conhecidos, elaboração popular, durabilidade. 

E  isolamento humano na natureza, racionalidade, cientificidade. 

28.   

Os historiadores consideram a invenção da escrita um acontecimento da maior importância. Segundo uma visão tradicional, o seu 
surgimento assinala a passagem da Pré-História para a História propriamente dita. (...) 

(...) A escrita é utilizada como critério para distinguir a História da Pré-História, sem que isso implique um juízo de valor; o domínio 
da escrita não torna as sociedades históricas necessariamente superiores às pré-históricas. A escrita deve, isso sim, ser vista como 
manifestação de uma profunda transformação das sociedades humanas. 

(Luiz Koshiba. História: origens, estruturas e processos, 2000.) 
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Dentre as transformações ocorridas nas sociedades humanas, a invenção da escrita pode ser associada 

A  à criação das primeiras organizações sociais, fundamentadas na experiência da economia solidária. 

B  a uma organização marcada pelas desigualdades sociais, com a concentração da riqueza e a existência do poder. 

C  ao desenvolvimento das religiões primitivas, que ligavam as divindades com os fenômenos naturais, como a chuva e 
o sol. 

D  ao início da utilização sistemática do fogo, o que permitiu aos homens a invenção de instrumentos capazes de 
registrar a escrita. 

E  à construção de comunidades igualitárias, caracterizadas por rituais cíclicos de distribuição dos bens. 

29.  Acerca da divisão entre História e Pré-História, é correto afirmar que se trata de um(a) 

A  divisão natural, já que os homens primitivos são selvagens e não merecem a qualificação de históricos, por não 
terem desenvolvido a civilização. 

B  processo interno ao conhecimento histórico que, não podendo compreender sociedades sem escrita, deixa a tarefa 
para outros cientistas. 

C  distinção social, indicando que as sociedades sem Estado e sem escrita estão fora da história. 

D  distinção cientifica que procura diferenciar as sociedades estáticas e imutáveis das sociedades dinâmicas e 
transformadoras. 

E  divisão convencional que utiliza a escrita como critério para distinguir as sociedades humanas para efeito do estudo 
da história. 

30.  Sobre o surgimento da agricultura - e seu uso intensivo pelo homem - pode-se afirmar que: 

A  foi posterior, no tempo, ao aparecimento do Estado e da escrita. 

B  ocorreu no Oriente próximo (Egito e Mesopotâmia) e daí se difundiu para a Ásia (Índia e China), Europa e, à partir 
desta para a América. 

C  como tantas outras invenções teve origem na China, donde se difundiu até atingir a Europa e, por último, a América. 

D  ocorreu, em tempos diferentes, no Oriente Próximo (Egito e Mesopotâmia), na Ásia (Índia e China) e na América 
(México e Peru). 

E  de todas as invenções fundamentais, como a criação de animais, a metalurgia e o comércio, foi a que menos 
contribuiu para o ulterior progresso material do homem. 

 

GEOGRAFIA 

31.  Leia atentamente o texto abaixo. 

"A produção do espaço é a ação do homem agindo sobre o próprio espaço, através de objetos naturais e artificiais, cada nível de 

paisagem é a reprodução diferente de forças produtivas, materiais e imateriais, pois o conhecimento também faz parte do rol de forças 

produtivas (...)." 
(Milton Santos, Metamorfose do espaço habitado, p.64-65.) 

De acordo com a relação da sociedade-natureza, é possível concluir que a produção do espaço geográfico 

A  é um produto acabado da dinâmica das relações sociais de um só momento histórico. 

B  é a paisagem geográfica que pode ser entendida de duas formas: a paisagem natural e artificial, sendo ambas fruto 
da atuação humana sobre o meio natural. 

C  é o espaço das sociedades modernas, onde ainda há o predomínio de grandes paisagens naturais. 

D  é o meio natural, caracterizado por estabelecer uma relação harmônica entre homem e natureza, ao contrário do 
que ocorre no meio técnico-científico-informacional. 

E  é o fruto das construções e posteriores alterações antrópicas no espaço terrestre ao longo de seu processo histórico. 

32.   

A Geografia é muito mais do que localizar rios, desertos e a tundra em um mapa que distorce a configuração dos continentes e dos 

oceanos, e que certamente estará desatualizado em muitos dos seus aspectos. 
(George J. Demko. Com adaptações.) 

Com relação à temática do texto acima, assinale a única opção correta. 

A  A Geografia procura analisar e compreender os processos espaciais de transformação contínua que envolvem as 
relações entre sociedade e natureza. 

B  A Geografia não se atém às conexões e às subordinações que transformam ininterruptamente o espaço e fazem com 
que os mapas se desatualizem muito rapidamente. 

C  A Geografia se restringe às áreas do globo onde os fluxos de transformações antrópicas são constantes. 
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D  O objeto de estudo da Geografia é a investigação de como a natureza se subordina e se adapta às atividades 
humanas, cada vez mais intensas e causadoras de impactos. 

E  Os estudos geográficos segregam nitidamente as abordagens sobre relações humanas e as análises relacionadas ao 
espaço físico. 

33.   

No âmbito das ciências, a temática ambiental tem estado sempre presente, sendo tratada de forma diversa, de acordo com os 
diferentes momentos históricos que caracterizam o desenvolvimento do conhecimento cientifico. Nosso propósito é a análise de como a 
temática ambiental tem sido tratada pela ciência geográfica. Não seria ela um conhecimento cultural mais elaborado, como alguns 
questionam? Como situar a Geografia: no campo das ciências humanas? Ou das ciências da natureza? Ela estuda o espaço geográfico ou a 
organização do espaço? Qual seria o ambiente do conhecimento geográfico? 

Francisco Mendonça. Geografia e Meio Ambiente. São Paulo, Contexto, 1993. 

Baseando-se nos conhecimentos produzidos pela Geografia, marque a única opção incorreta. 

A  A Geografia é uma ciência que procura analisar e compreender as transformações antrópicas sobre o espaço natural 
e, consequentemente, diagnosticar os resultados que essas alterações promovem no globo terrestre. 

B  O objeto de estudo da Geografia é o Espaço Geográfico que, por sua vez, representa os espaços criados e alterados 
pela ação antrópica. 

C  A descrição de paisagens representa a principal forma de análise que a Geografia impõe, atualmente, sobre seu 
objeto de estudo, desvencilhando-se de qualquer outra forma de averiguação mais minuciosa sobre a organização 
das sociedades e sua ocupação no planeta Terra. 

D  A Geografia, como ciência sistematizada e institucionalizada, é fenômeno recente. Contudo, o conhecimento é tão 
antigo quanto a existência dos primeiros grupamentos humanos.  

E  A teoria criada pela Escola Geográfica Determinista alemã baseava-se nas imposições da natureza sobre o ser 
humano, tornando-o assim extremamente dependente e influenciado pelo meio natural. 

34.  A construção da ciência geográfica tem suas bases na Grécia antiga. É possível dividir a história da Geografia em dois 
momentos: o período pré-moderno e o período moderno. De acordo com os assuntos que compõem o pensamento 
geográfico, escolha a opção correta.  

A  O caráter descritivo da Geografia é estabelecido desde o inicio dessa ciência. No entanto, com o avanço do 
pensamento geográfico, essa vertente desapareceu dos estudos da Geografia. 

B  A ciência geográfica tem sua origem no pensamento filosófico grego no período após a antiguidade clássica. A prova 
real disso é o fato de Aristóteles ter edificado o viés da Geografia crítica. 

C  O filosofo e matemático Eratóstenes contribuiu com o pensamento geográfico quando aplicou seus conhecimentos 
matemáticos à Geografia. Esses conhecimentos foram bases para a Cartografia. 

D  A maior evolução do pensamento geográfico ocorre no período da Idade Média. Esse contexto permitiu avanços no 
estudo da relação entre Terra e o sistema solar. 

E  A planificação do geoide terrestre era um processo realizado banalmente pelos europeus. A figura de Mercator, 
cartografo flamenco, ganha notoriedade por ser um grande pintor de mapas. 

35.  O século XVII foi um período histórico da Geografia marcado pela reafirmação da matemática na geografia. Nos 
séculos seguintes, transformações socioespaciais permitiram um crescimento nas bases da Geografia. De acordo com 
o histórico geográfico, escolha a opção incorreta. 

A  A Geografia, assim como outras ciências, passou por uma revolução no século XVII. Os avanços científicos da época 
tinham como uma de suas preocupações descrever e representar a Terra. 

B  O conhecimento geográfico estava diluído entre outras ciências e assim permaneceu até o final do século XVIII. 

C  O século XIX foi um marco para a ciência geográfica. Nesse período, surgem duas escolas geográficas, o 
Determinismo e o Possibilismo. 

D  A corrente Possibilista tem seu berço na França. Essa corrente coloca um ser humano como um ser influenciado do 
espaço como única corrente de pensamento. 

E  O Determinismo Geográfico, construído dentro do pensamento cientifico alemão, é uma vertente que estabelece 
uma relação entre o ser humano e o meio natural. 

 

 

 


