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MATEMÁTICA 

1.  Sendo sen 0,25   e 0 90   , é correto afirmar que cos  é igual a  

A  
3

4
. 

B  
15

4
. 

C  
15

16
. 

D  
4 15

15
. 

E  
4

3
.    

2.  Considere o triângulo ABC a seguir. 

B

A C
α

 

Se  med 90C AB   ,  med ACB  , 12BC   e 10AC  , então 2tg   é igual a  

A  
11

5
. 

B  
11

5
. 

C  
11

25
. 

D  2 11 . 

E  
275

122
.     

3.  Em uma pista com formato circular, um carro percorre um arco de circunferência de 157 metros de comprimento e 
ângulo central igual a72°. Então, adotando 3,14  , o raio dessa circunferência é igual  

A  121 m. 
B  122 m. 
C  123 m. 
D  124 m. 
E  125 m.  
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4.  O valor de 1A , sendo 
1 0,5 05 4 2 3

625
A

   
 ,  é igual a  

A  25. 

B  
1

25
. 

C  5. 

D  
1

5
. 

E  125.   

5.  A expressão 
1 1

2

2 2 2

2

x x x

x

 



 
 é equivalente a  

A  6. 

B  
8

3
. 

C  
3

2
. 

D  
3

8
. 

E  
2

3
.   

 

FÍSICA 

6.  A Lua dista da Terra 3,8 · 108 m. Admitindo-se que a luz se propaga com uma velocidade constante de 300.000 km/s, 
podemos afirmar que ela levará, para percorrer a distância Terra-Lua, aproximadamente: 

A  0,78 s.  

B  1,27 s.  

C  12,7 s.  

D  0,78 min.  

E  12,7 min. 

7.  (UFRJ-adaptado) No mundo artístico, as antigas “câmaras escuras” voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa 
fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta à do orifício fica preso um 
filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. 

 
Suponha que um objeto de 3 m de altura esteja a uma distância de 5 m do orifício, e que a distância entre as faces da caixa 
seja de 6 cm. Calcule a altura h da imagem formada será de: 

A  90 cm 

B  36 cm 

C  25 cm 

D  3,6 cm 

E  2,5 cm 
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8.  A figura a seguir apresenta fonte extensa de luz denominada F e um anteparo opaco A. 

 
As regiões I, II e III são, respectivamente, regiões de  

A  claro, escuro e claro. 

B  escuro, claro e escuro. 

C  sombra, penumbra e sombra. 

D  sombra, sombra e sombra.  

E  penumbra, sombra e penumbra. 

9.  (Enem) A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No mesmo momento, a seu lado, a sombra 
projetada de um poste mede 2 m. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 cm, a sombra da pessoa passou a 
medir: 

A  30 cm  

B  45 cm  

C  50 cm 

D  80 cm  

E  90 cm 

10.  (UFSC - Adaptada) Uma pessoa, de altura 1,70 m e cujos olhos estão a uma altura de 1,60 m do chão, está de frente a 
um espelho plano vertical conforme a figura fora de escala a seguir: 

 
Para que a pessoa possa enxergar integralmente a sua reflexão no espelho, o tamanho mínimo da superfície reflexiva “x” e 
a altura “y” que o espelho deve estar do chão terão de ser, respectivamente: 

A  85 cm e 80 cm. 

B  80 cm e 85 cm. 

C  1,0 m e 80 cm. 

D  80 cm e 1,0 m. 

E  85 cm e 1,0 m. 

 

QUÍMICA 

11.  Considerando os resultados da experiência de Rutherford que investigou a deflexão de partículas alfa em lâminas 
metálicas muito finas, pode-se afirmar que 

I. Eles seriam os mesmos, se tivessem sido utilizadas lâminas metálicas espessas.  

II. A eletrosfera praticamente não impõe resistência ao movimento das partículas alfa.  

III. O fato de apenas uma pequena porção das partículas alfa terem sofrido grandes desvios indica que o núcleo é 
maciço e constitui a menor parte do átomo.  

É correto o que se afirma somente em: 

A  I.  

B  II.  

C  III.  

D  I e II.  

E  II e III.  
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12.  Assinale a afirmativa a seguir que “NÃO” é uma ideia que provém do modelo atômico de Dalton. 

A  Átomos de um elemento podem ser transformados em átomos de outros elementos por reações químicas. 

B  Todos os átomos de um dado elemento têm propriedades idênticas as quais diferem das propriedades dos átomos 

de outros elementos. 

C  Um elemento é composto de partículas indivisíveis e diminutas chamadas átomos.  

D  Compostos são formados quando átomos de diferentes elementos se combinam em razões bem determinadas. 

E  Os átomos são considerados como esferas maciças 

13.  (Fuvest/SP) Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre a massa e a carga do elétron (m/z), o que pode 

ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo 

atômico: 

A  o átomo ser indivisível. 

B  a existência de partículas subatômicas. 

C  os elétrons ocuparem níveis discretos de energia. 

D  os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. 

E  o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. 

14.  Dentre as alternativas a seguir, indicar a que contém a afirmação correta.  

A  Dois átomos que possuem o mesmo número de nêutrons pertencem ao mesmo elemento químico, 

consequentemente possuem propriedades semelhantes.  

B  Dois átomos com o mesmo número de elétrons em suas camadas de valência pertencem ao mesmo elemento 

químico, são denominados isótopos.  

C  Dois átomos que possuem o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico. 

D  Dois átomos com iguais números de massa são isótopos. 

E  Dois átomos com iguais números de massa são isótonos. 

15.  São dados três átomos de símbolos arbitrários: X, W e Z. Sabendo-se que W é isóbaro de Z e isótono de X; Z é isótopo 

de X e possui 94 nêutrons, e X apresenta 70 prótons e número de massa 160. O número de nêutrons de X e o número 

de massa de W, são respectivamente: 

A  93 e 165. 

B  89 e 166. 

C  92 e 160. 

D  90 e 164. 

E  91 e 163.  

 

BIOLOGIA 

16.  Vírus são organismos biológicos que se apresentam de variadas formas na natureza, causando inúmeros problemas 

aos seres humanos. Sobre vírus, pode-se afirmar corretamente que 

A  são denominados bacteriófagos quando infectam seres eucariontes. 

B  se reproduzem obrigatoriamente no interior celular sendo compostos por um ácido nucleico protegido por um 

envoltório proteico. 

C  sobrevivem e se reproduzem somente em meio intercelular, provocando as conhecidas viroses. 

D  não provocam doenças em vegetais, pois suas proteínas apenas reconhecem células animais. 

E  possuem metabolismo próprio.   
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17.  O ZIKA vírus foi inicialmente isolado em macacos Rhesus na África, em 1947, e é responsável, nos dias atuais, por uma 

arbovirose emergente no mundo. Este vírus demonstra ter tropismo pelas células neuronais e, embora a doença tenda 

a evoluir de forma favorável, há relatos de complicações neurológicas tardias, como a síndrome de Guillain-Barré, e 

microcefalia fetal relatados nas epidemias recentes no Brasil. Sobre os vírus em geral e suas particularidades, julgue 

as afirmativas que se seguem: 

I. São capazes de produzir energia de maneira autônoma e eficiente. 

II. Apresentam proteínas e ácido nucleico. 

III. Dependem do metabolismo da célula hospedeira para se replicar. 

IV. Podem possuir DNA ou RNA como ácido nucleico. 

V. Todos possuem material genético circundado por membrana plasmática. 

São corretas apenas as afirmações: 

A  I, II e III. 

B  III, IV e V. 

C  II, III e IV. 

D  I, II e V. 

E  II, III e V. 

18.  Em uma reprodução viral, desde a interação do vírus com a célula até a liberação de novas partículas virais, várias 

etapas ocorrem. A respeito dessas etapas, analise as alternativas a seguir e marque a incorreta: 

A  Durante a fase de penetração, o material genético do vírus é inserido na célula. 

B  Na fase da biossíntese, o material genético do vírus é duplicado. 

C  Os vírus formados no interior da célula podem ser liberados por meio de lise da célula infectada ou pelo processo 

de brotamento. 

D  A fase de adesão só é possível graças à interação das proteínas encontradas no vírus e na membrana plasmática da 

célula que será parasitada. 

E  Para que o material genético do vírus entre em contato com o da célula, é fundamental que todo o vírus atravesse a 

membrana da célula hospedeira. 

19.  Em uma aula de Sistemática, a professora falou acerca das principais categorias taxonômicas (reino, filo, classe, 

ordem, família, gênero e espécie) e, para ilustrar sua aula, apresentou a seguinte relação de organismos 

representantes da rica biodiversidade da caatinga. 

Nome científico Nome popular ou equivalente 

Callonychium brasiliense Espécie de abelha 

Amazonetta brasiliensis Espécie de pato 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba 

Dasypus novemcinctus Tatu verdadeiro 

Schinopsis brasiliensis Baraúna, planta arbórea 

Richardia brasiliensis Planta herbácea 

Opuntia inamoena Cacto 

Opuntia palmadora Cacto 

Com relação aos organismos citados, identifique a afirmativa incorreta: 

A  Amazonetta brasiliensis e Schinopsis brasiliensis pertencem a gêneros diferentes. 

B  Opuntia inamoena e Opuntia palmadora pertencem ao mesmo gênero. 

C  Euphractus sexcinctus e Dasypus novemcinctus pertencem a classes diferentes. 

D  Schinopsis brasiliensis e Richardia brasiliensis pertencem ao mesmo reino. 

E  Callonychium brasiliense e Amazonetta brasiliensis pertencem a filos diferentes. 
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20.   

Ao andar por uma área de Cerrado, um rapaz avistou algumas árvores típicas da região. Dentre elas, o Pequi (Caryocar brasiliense), 
árvore muito conhecida em virtude da utilização do seu fruto na culinária; uma linda palmeira chamada de Buriti (Mauritia flexuosa) e um 
florido Ipê roxo (Handroanthus impetiginosus). 

A respeito dessas três espécies, é possível concluir que 

A  Essas árvores possuem o mesmo gênero. 

B  Essas árvores são da mesma espécie. 

C  Essas árvores apresentam o mesmo epíteto específico. 

D  Essas árvores não pertencem ao mesmo gênero e, consequentemente, à mesma espécie. 

E  Essas árvores não pertencem ao mesmo reino. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Textos para a questão 21. 

I. O Romantismo, movimento literário do século XIX, apresenta, entre outras características, uma visão de mundo 
centrada no indivíduo. Seus heróis são personagens portadoras de verdades, destemidas, de caráter exemplar e 
que realizam grandes missões. 

(Fuvest / 2009) 

II.   

 

21.  Em relação aos heróis românticos, a fala da personagem no segundo quadrinho da tira 

A  manifesta uma atitude oposta ao ideal de coragem do herói romântico. 

B  representa um herói literário, disposto a enfrentar qualquer perigo. 

C  demonstra sua decepção com a sociedade e rejeita seus valores. 

D  questiona as convicções que impulsionam os atos de bravura. 

E  apresenta uma atitude angustiada e pessimista diante dos perigos. 

22.   

Inocência 

Ó meu anjo, vem correndo, 

Vem tremendo 

Lançar-te nos braços meus; 

Vem depressa, que a lembrança 

[...] 

É belo o pudor, mas choro, 

E deploro 

Que assim sejas medrosa. 

Por inocente tens medo 

De tão cedo, 

De tão cedo ter amor; 

Mas sabe que a formosura 

Pouco dura, 

Pouco dura, como a flor. 

[...] 

 (Gonçalves Dias. Poesia lírica e indianista. p. 125) 

O poema acima permite afirmar que 

A  a temática gira em torno da experiência amorosa comprovada no título. 

B  o poeta utiliza linguagem de caráter erótico, lançando mão de imagens predominantemente metafóricas. 

C  o poeta lança mão de uma linguagem coloquial, utilizando a metáfora e a antítese para reforçar o escapismo. 

D  na segunda estrofe, verifica-se que o eu lírico admira o pudor da amada e prefere que ela continue tendo medo de 
amar. 

E  a mulher é apresentada como um  ser frágil, angelical e inatingível. 
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O texto a seguir foi publicado na seção “Ideias” da revista Época, de 21/1/2017. Leia-o para responder à questão 3. 

O mundo em recessão geopolítica 

1 
 
 

4 
 
 

7 
 
 

10 

O ano de 2017 marca o início de uma recessão geopolítica porque a falta de liderança está começando a ter profundas 
repercussões sobre como se resolverão os conflitos globais, exacerba os riscos provenientes da Europa e torna a relação entre 
Estados Unidos e China o principal e maior risco geopolítico nos próximos anos. Essa falta de liderança global, que chamamos de 
um mundo “G-Zero”, tornou-se óbvia. As pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos revelam apoio à postura de “América 
em Primeiro Lugar” na política externa. Podemos esperar bem menos cooperação e coordenação internacional na resolução dos 
problemas econômicos e de segurança pública. 

A revolta populista nos Estados Unidos e na Europa contra o establishment político e as muitas facetas do globalismo, que 
elegeram Trump e levaram ao Brexit no Reino Unido, aceleraram tremendamente essa tendência. Trump surfou em forte 
corrente de raiva e usou com sucesso a estratégia de culpar a imigração e os países estrangeiros pela perda de empregos e 
estagnação dos salários.  

23.  Assinale a opção em que os dois termos apresentados desempenham a mesma função sintática, nos períodos em que 
ocorrem 

A  “o início de uma recessão geopolítica” (l. 1) e “a falta de liderança”. (l. 1) 

B  “O ano de 2017” (l. 1) e “os conflitos globais” (l. 2) 

C  “da Europa” (l. 2) e “de um mundo “G-Zero”” (l. 3 e 4)  

D  “dos problemas econômicos e de segurança pública” (l. 5 e 6) e “nos próximos anos” (l. 3) 

E  “Trump” (l. 8) e “de empregos e estagnação dos salários”. (l. 9 e 10) 
 

Leia o texto a seguir para responder à questão 24. 

Dos bicheiros ao PCC, onde está o Estado? 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

Determinar o uso das Forças Armadas para fazer varreduras em presídios com certeza tem força retórica midiática e pode 

até, em momentos de convulsão como os que vivemos, trazer resultados práticos. No entanto, imaginar essa medida como parte 

de um plano nacional de segurança beira a infantilidade. A melhor forma de as Forças Armadas contribuírem para o 

enfrentamento do crime organizado que domina as penitenciárias brasileiras está exatamente em uma das razões maiores de sua 

existência: a vigilância de nossas fronteiras. É sabido por gregos e troianos que o tráfico internacional de drogas e armas é a 

principal fonte de energia dessas facções criminosas. Também é de conhecimento público o fato de que uma organização 

criminosa só é derrotada ou perde consideravelmente sua força na medida em que é atacada em sua base financeira. [...] 

A história ensina que o crime só se organiza onde há carências de Estado. Há alguns anos, o exemplo mais notório que 

tínhamos de crime organizado no Brasil eram os bicheiros. O jogo do bicho perdeu espaço para as loterias oficiais e parte da 

estrutura montada pelos bicheiros caiu nas mãos do tráfico. Hoje, os associados e simpatizantes do PCC ou outros grupos 

recebem mais dos criminosos do que do Estado. E uma efetiva política de segurança só dará certo se for capaz de fazer o Estado 

reocupar o seu espaço, com saúde, educação, lazer, esportes etc. 
                                                                                        IstoÉ, 25/1/2017. 

24.  Tendo o texto acima como referência e os múltiplos aspectos que ele suscita, assinale a opção correta. 

A  O termo “das Forças Armadas” (l. 1) refere-se a “uso” (l. 1) e exerce função de complemento nominal. 

B  A forma verbal “fazer” (l. 1) é transitiva direta e indireta. Logo, apresenta dois complementos verbais: “varreduras” 
e “em presídios”. 

C  O termo “do crime organizado” (l. 4) subordina-se a “enfrentamento” (l. 4) e desempenha função de objeto indireto. 

D  O termo “a vigilância de nossas fronteiras” (l. 5) está isolada por dois-pontos porque exerce a função de aposto 
explicativo da forma verbal “domina” (l. 4) 

E  Na oração “há carências de Estado” (l. 8), a forma verbal está flexionada na 3ª pessoa do singular para concordar 
com a expressão “carências de Estado” (l. 8), o que atende a exigência de uso do verbo haver em contextos formais. 

25.  Considere o seguinte trecho de texto: 

As revoltas populares inspiradas nessa ideia (das guerras camponesas europeias à liquidação dos Levellers na Inglaterra) foram 
derrotadas e acabou-se implantando um processo diametralmente oposto: a eliminação das terras em comunais por meio de cercamentos  
e a transformação dessas terras em propriedade, com o consequente assalariamento dos trabalhadores, originando-se o que veio a ser a 
nova relação de produção predominante.  

                                                       Internet: www.usp.br (com adaptações) 

O segmento destacado exerce função sintática de: 

A  Agente da passiva 

B  Objeto direto 

C  Sujeito 

D  Predicativo de sujeito 

E  Complemento nominal 
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HISTÓRIA 

26.  (MACK) O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o Ato de Navegação que 
consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como: 

A  Monarquia Absolutista 

B  Monarquia Constitucional 

C  Restauração Stuart 

D  República Puritana 

E  e) Revolução Gloriosa 

27.  (UERJ. Adaptada)  

“O rei é vencido e preso. O Parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o Exército. A intransigência de Carlos, a 
radicalização do Exército e a inépcia do Parlamento somam-se para impedir essa saída "moderada"; o rei foge do cativeiro, afinal, e uma 
nova guerra civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical (1649): 
os presbiterianos são excluídos do Parlamento, a câmara dos lordes é extinta, o rei decapitado por traição ao seu povo após um julgamento 
solene sem precedentes, proclamada a república; mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais independentes, Cromwell à testa, 
que as esvaziam de seu conteúdo social.” 

(RENATO JANINE RIBEIRO. In: HILL, Christopher. "O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640". São 

Paulo: companhia das letras, 1987). 

O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa no século XVII: a Revolução Puritana (1642-
1649). A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana, sob a liderança de Oliver 
Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro Ato de Navegação. A 
determinação do Ato de Navegação consistia em: 

A  não permitir que nenhuma matéria-prima de origem asiática entrasse na Inglaterra. 

B  não permitir que nenhuma embarcação estrangeira atracasse no litoral inglês. 

C  permitir que os portos ingleses fossem usados livremente por outras nações. 

D  permitir que os holandeses usufruíssem da frota marítima inglesa. 

E  não permitir que as frotas marítimas inglesas trafegassem fora dos mares do norte. 

28.  (UFRGS) A Bill of Rights (Declaração de Direitos) resultou de um processo histórico que apresentou importantes 
desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e que se caracterizou 

A  pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos. 

B  pela consolidação de uma república social que estendeu aos “niveladores” e “cavadores” os privilégios da 
aristocracia proprietária. 

C  pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as ideias do Parlamento, concluído com a execução de 
Henrique VIII. 

D  pela aproximação econômica entre a burguesia comercial-manufatureira e a nobreza dos cercamentos configurada 
na Revolução Gloriosa. 

E  pelo avanço dos setores católicos na economia industrial, em detrimento dos puritanos, mantenedores da ordem 
feudal. 

29.  (UEL) Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi: 

A  a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. 

B  a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos, que estimulou o desenvolvimento econômico. 

C  a expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de 
desenvolvimento. 

D  o movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção 
de novas máquinas. 

E  a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra, por meio de um acordo comercial conhecido 
por Pacto de Berlim. 

30.  Leia o texto e assinale a opção coerente com a interpretação dada a ele. 

“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades maiores do que qualquer 
outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do 
mundo mudou mais drasticamente (e mais rapidamente) do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil 
anos antes.”  

(ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 395). 

A  O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 

B  Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro 
dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. 
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C  O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial provocou no mundo 
contemporâneo. 

D  Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. 

E  O texto indica que a agricultura, durante 10.000 anos, impediu que a indústria se desenvolvesse. 

 

GEOGRAFIA 

31.  A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi 
consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente aos movimentos de expansão 
com um dos Tratados de Limites:  

A  A expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta das minas de ouro, foi consolidada nos Tratados de 
Utrecht.  

B  A região missioneira no sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com a extinção da 
Companhia de Jesus.  

C  O Tratado de Madri revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual.  

D  O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das Missões e do rio da Prata.  

E  Os Tratados de Santo Ildefonso e Badajós consolidaram o domínio português no sul, passando a incluir a região 
platina.  

32.  A definição dos limites do Brasil colonial em diversos tratados, durante o século XVIII, foi o resultado político de 
vários movimentos, dentre os quais se destaca na região sul o(a)  

A  interesse português no rio da Prata, materializado na fundação da Colônia do Sacramento.  

B  necessidade natural de ocupação de novas terras para a "plantation" canavieira.  

C  proteção portuguesa aos aldeamentos indígenas, contrariando a política espanhola de escravização do gentio.  

D  disputa pela posse das zonas mineradoras na região platina.  

E  interferência do Papado na negociação do Tratado de Madri para resguardar as zonas missioneiras.  

33.   

"A Guerra Guaranítica foi a revolta dos missioneiros guaranis contra as imposições do Tratado de Madri, que os obrigava a 
abandonar suas terras, moradias, plantações e rebanhos. O acordo de 1750 favorecia as monarquias ibéricas, defendendo seus interesses 
na região, mas prejudicava gravemente os indígenas."  

(QUEVEDO, Júlio. A GUERRA GUARANÍTICA. São Paulo: Ática, 1996. p.29.)  

Com base no texto, é correto afirmar que 

A  os índios reagiram à dominação colonial, porque defendiam exclusivamente o Império Teocrático organizado pela 
Igreja Católica, que se sobressaía na América, através da Companhia de Jesus.  

B  os missioneiros guaranis estavam desaculturados do "ser" índio devido à tirania jesuíta, portanto defendiam 
somente os interesses dos padres.  

C  a guerra expressou a luta dos missioneiros guaranis que não queriam se transformar numa espécie de "sem terra" 
do século XVIII, visto que suas terras foram doadas aos soldados espanhóis.  

D  a guerra representou um dos raros momentos de reação indígena, organizada contra as imposições da Coroa e dos 
colonizadores luso-espanhóis.  

E  os missioneiros guaranis enfrentaram os exércitos luso-espanhóis, porque estavam organizando uma confederação 
indígena antiespanhola. 

34.   

As secas e o apelo econômico da borracha — produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais 
— motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Entretanto, até o início do século XX, essa 
região pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à 
presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, o Bolivian Syndicate, 
iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo 
qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. 

DISPONÍVEL em: www.mre.gov.br.  

Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional 
brasileiro 

A  pela formalização do Tratado de Petrópolis, que o Brasil indenizava a Bolívia pela sua anexação. 

B  por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos emigrantes brasileiros na região. 

C  devido à crescente emigração de brasileiros que exploravam os seringais e os desdobramentos após o conflito que 
culminou na assinatura do tratado. 
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D  em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. 

E  pela indenização que os emigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. 

35.   

Na segunda metade do século XVIII os limites territoriais entre as áreas coloniais portuguesas e espanholas na América ainda eram 
imprecisos e, apesar dos diferentes acordos assinados, houve conflitos entre os reinos ibéricos. Os lusitanos avançaram no território 
espanhol e incorporaram áreas que atualmente fazem parte da região sul do Brasil, atitude que desagradou as autoridades espanholas. 
Diante da situação, portugueses e espanhóis assinaram um Tratado em 1777. 

Sobre o referido Tratado, é correto afirmar que 

A  reafirmava os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid e as formas de demarcação dos mesmos. 

B  estabelecia as normas do processo de permuta entre a Colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das 
Missões, que passaram a pertencer a Portugal. 

C  ao firmar o tratado, os portugueses perderam a Colônia do Sacramento e a área dos Sete Povos das Missões. 

D  foi vantajoso para os lusitanos, pois além de manter o controle sobre a Colônia do Sacramento, agregava a região 
dos Sete Povos das Missões. 

E  as demarcações realizadas tornaram os limites entre os territórios espanhóis e portugueses mais precisos e 
restabeleceram a paz entre os reinos. 


