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MATEMÁTICA 

1.  A soma da parte real com a parte imaginária do número complexo      2 1 4  3 2  5;  ; ;     é igual a  

A      . 
B     .  
C    . 
D    . 
E     . 

2.  O valor da expressão 
   

 

2 14! 3 13!

31 12!

  


 é igual a 

A  13. 
B  17. 
C  45. 
D  51. 
E  63. 

3.  (UEL) Sejam os números complexos  1 2w x i    e  2 3v x y i ,    em que x , y .  Se w v ,  então 

A  4x y .   

B  5xy .  

C   4x y .    

D   2x y.  

E   2y x .  

4.  (UNIRIO – Modificada) Um dado foi lançado 50 vezes. A tabela a seguir mostra os seis resultados possíveis e as suas 
respectivas frequências absolutas.  

Resultado 1 2 3 4 5 6 

Frequência 7 9 8 7 9 10 

A média dos resultados obtidos é 

A  3,50. 

B  3,64. 

C  4,18. 

D  4,21. 

E  6,00. 

5.  (EsPCEx) A solução da equação 
 
 

 
 

3! 1 ! 182 2 ! !

4 3 ! 2 2 !

x x x

x x

    


   
 é um número natural 

A  maior que nove. 

B  ímpar. 

C  divisível por cinco. 

D  cubo perfeito. 

E  múltiplo de três. 
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FÍSICA 

6.  A Terceira Lei de Newton estabelece a simetria na interação entre dois corpos e garante uma série de conservações de 
grandezas físicas. Representam um clássico par ação e reação apontado por essa lei 

A  o peso de um bloco e a reação normal da mesa que sustenta o bloco.  

B  o peso de um navio e o empuxo que sustenta a embarcação flutuando.  

C  uma força horizontal puxando um bloco sobre uma mesa e a força de atrito da mesa sobre o bloco. 

D  a força peso de um objeto sobre a Terra e a força de atração gravitacional que o bloco exerce sobre a Terra. 

E  a deformação causada por um boxeador ao socar um saco de areia e os danos que esse mesmo soco causa na mão 
do boxeador. 

7.  Um condutor, inicialmente neutro, perde          elétrons devido a um contato com outro corpo. Considerando que a 
carga de um elétron é, em módulo, igual a           C, a carga final do condutor será: 

A  Zero. 

B        . 

C         . 

D          . 

E        . 

8.  Capacidade eletrostática de um condutor é uma grandeza que expressa a quantidade de carga que tal condutor 
armazena quando está em equilíbrio eletrostático. Essa grandeza depende das dimensões físicas e do material que 
rodeia o condutor; portanto, condutores iguais terão a mesma capacidade eletrostática, e condutores que tenham 
dimensões distintas, terão capacidades eletrostáticas diferentes, e essa diferença afeta a quantidade de carga que cada 
condutor pode armazenar. Por exemplo, considere dois condutores, 1 e 2, de capacidades C1 e C2 respectivamente, 
sendo C1 > C2; juntos, esses corpos tem uma carga elétrica total Q. Se 1 e 2 são postos em contato, de forma que haja 
um fluxo de cargas entre os dois, ao final do processo de equilíbrio sabemos que Q será redistribuída entre 1 e 2 tal 
que a carga de 1 será maior do que a carga de 2, ou seja, Q1 > Q2, e sabemos também que Q1 está para Q2 assim como C1 
está para C2. 

Considere dois condutores, A e B com capacidades eletrostáticas CA e CB. Sabe-se que CA = 2CB. O condutor B está 
inicialmente com um excesso de        elétrons, e o condutor A está neutro. Em um dado instante, os dois condutores são 
postos em contato de forma a entrarem em equilíbrio eletrostático. Após esse processo, o condutor A terá uma carga 
elétrica de:  

A  –    mC. 

B  –    µC. 

C  +    µC. 

D  +    µC. 

E  +    mC. 

9.  (ESCS DF - Adaptada) Uma bateria de carro completamente carregada pode liberar          C de carga. Se o carro 
estiver parado, uma lâmpada de LED do farol necessita de 20 A para ficar acessa normalmente. Ao ser ligada a essa 
bateria funcionando com sua corrente nominal, ela brilhará por:  

A  3,2h  

B  3,0h  

C  2,8h  

D  2,6h  

E  2,4h 

10.  (UFPE - Adaptada) O gráfico a seguir mostra a variação da corrente elétrica I, em ampère, num fio em função do tempo 
t, em segundos. Qual a carga elétrica, em coulombs, que passa por uma seção transversal do condutor nos primeiros 
5,5 segundos? 

A

 

A  12,0 C 

B  14,0 C 

C  16,0 C 

D  20,0 C 

E  28,0 C 
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QUÍMICA 

11.  (FAEE-GO. Adaptada) Assinale a opção em que há, respectivamente, exemplo de solução (I) sólida, (II) líquida e (III) 
gasosa à temperatura ambiente e à pressão normal: 

A  glicose; água do mar filtrada; água gaseificada 

B  ouro 18k; lágrima; ar filtrado 

C  lâmina de cobre; água; ozônio 

D  areia; gasolina; gás nitrogênio 

E  cloreto de sódio; chumbo derretido; amônia 

12.  O número de carbonos secundários presentes no composto abaixo é: 

 

A  5 

B  6 

C  4 

D  7 

E  3 

13.  (UFGO) Com base no gráfico de solubilidade, abaixo, marque a opção que possui dois sais cuja dissolução é 
endotérmica: 

 

A  sulfeto de lítio; cloreto de potássio 

B  cloreto de césio e hipoclorito de lítio 

C  sulfato de lítio; cloreto de césio 

D  cloreto de sódio; cloreto de rubídio 

E  cloreto de césio; clorato de potássio 

14.  Com base na geometria e nas ligações que átomos de carbono efetuam para formar cadeias carbônicas, marque a 
alternativa correta: 

A  o metano (CH4) possui geometria tetraédrica com um ângulo de 90o entre os átomos de hidrogênio. 

B  a ligação sigma (σ) é mais forte que a pi (π), visto que a sigma consiste em uma sobreposição lateral de orbitais 
atômicos. 

C  o carbono que efetua uma ligação tripla possui configuração trigonal plana. 

D  o benzeno possui um híbrido de ressonância que consiste no deslocamento eletrônico das ligações σ. 

E  o carbono é tetravalente e ocupa o centro de um tetraédrico quando efetua apenas ligações simples. 

15.  Marque a opção que corresponde corretamente à classificação da cadeia carbônica abaixo: 

 

A  aberta, saturada, homogênea, ramificada  

B  fechada, não aromática, heterogênea, insaturada  

C  aberta, aromática, homogênea, insaturada  

D  aberta, aromática, homogênea, saturada 

E  aberta, não aromática, heterogênea, insaturada 



 

 

SIGMAIS  ::  fev/2018  |  3ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  23_1_S+_01_2018_atv.docx     4 

BIOLOGIA 

16.  Analise o heredograma abaixo no qual os indivíduos afetados estão marcados em escuro e julgue as afirmações a 
seguir assinalando a correta.  

 

A  Os indivíduos afetados são homozigotos recessivos. 

B  A probabilidade de o casal 3-4 gerar uma criança afetada é igual a 1/8. 

C  O próximo filho do casal 1-2 será afetado. 

D  Se o indivíduo 5 for heterozigoto e casar com alguém de genótipo igual ao do indivíduo 4, a probabilidade de gerar 
uma criança normal será de 1/4. 

E  O casal 6-7 pode gerar crianças afetadas.  

17.  A água é importante para o processo de termorregulação do organismo humano. Essa importância pode ser explicada 
pelo fato de a água apresentar elevado calor específico e elevado calor de vaporização. 

Em função da primeira característica citada e da grande quantidade de água no corpo, a temperatura corporal 
geralmente não apresenta variações bruscas. Já o elevado calor de vaporização contribui para abaixar a temperatura 
corporal, quando ocorre a evaporação da água componente do suor. Essa situação pode ser observada em dias 
quentes ou quando a pessoa realiza atividades físicas mais intensas. 

Dentre as opções a seguir, assinale a que está mais diretamente relacionada ao que foi apresentado acima. 

A  Diluição de toxinas produzidas durante o metabolismo. 

B  Condução de substâncias pelo corpo. 

C  Eliminação de resíduos metabólicos por meio da urina. 

D  Dissolução de substâncias formando íons. 

E  Favorecimento da atividade enzimática. 

18.  Associe as colunas. 

 Entra na formação do exoesqueleto de moluscos. 

 Importante na condução do impulso nervoso. 

 Participa do processo de condução de O2 pela hemoglobina. 

 Entra na composição química dos hormônios da tireoide. 

 Componente químico da molécula de DNA. 

1. Ca 

2. I 

3. Na 

4. Fe 

5. PO4 

A marcação correta na segunda coluna ficará com a seguinte ordem de cima para baixo: 

A  1 – 3 – 4 – 2 – 5. 

B  1 – 5 – 4 – 2 – 3. 

C  4 – 3 – 1 – 2 – 5.  

D  4 – 3 – 1 – 2 – 5. 

E  2 – 3 – 5 – 1 – 4. 

19.  O sistema digestório tem as funções de digerir os alimentos e absorver os nutrientes resultantes da digestão. Para 

tanto, existem diversos órgãos que contribuem de maneira diferenciada com a digestão e a absorção. Sobre o sistema 

digestório, julgue as afirmações seguintes. 

I. O movimento peristáltico inicia-se no estômago e mantém-se por todo o tubo digestivo: estômago, intestino 

delgado e intestino grosso. 

II. A mastigação é importante para triturar os alimentos e expor as moléculas que os compõem à ação das enzimas 

digestivas. 
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III. No intestino grosso, ocorre a reabsorção de água, sais e aminoácidos. 

IV. Faz parte das funções do fígado a produção de resíduos como o ácido úrico, o ácido lático ou a ureia, assim 
como a degradação de produtos tóxicos como o álcool. 

Assinale a alternativa correta. 

A  Todas as afirmações estão corretas. 

B  Apenas uma afirmação está correta. 

C  Apenas duas afirmações estão corretas. 

D  Apenas três afirmações estão corretas. 

E  Todas as afirmações estão incorretas. 

20.  Na digestão, ocorre a quebra de moléculas maiores em moléculas menores para propiciar a absorção destas. Boa parte 
da digestão se dá por reações químicas catalisadas por enzimas. Sobre a digestão química, julgue as afirmações abaixo. 

I. A parte química da digestão de lipídios é feita pelas lipases presentes no suco pancreático. A bile participa 
apenas do processo de emulsificação dos óleos e gorduras. 

II. A digestão de carboidratos ocorre na boca, no estômago e no duodeno, com a participação do suco pancreático 
e do suco entérico. 

III. A digestão de ácidos nucléicos é possível graças à participação do suco pancreático e do suco entérico, que 
liberam respectivamente nucleases e nucleotidases. 

IV. Ao final da digestão de carboidratos, são formados monossacarídeos. 

Assinale a alternativa correta. 

A  Todas as afirmações estão corretas. 

B  Apenas uma afirmação está correta. 

C  Apenas duas afirmações estão corretas. 

D  Apenas três afirmações estão corretas. 

E  Todas as afirmações estão incorretas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

21.   

O mundo da literatura, como o da linguagem, é o mundo do possível. Essa afirmação não tem nada de novo. Já Aristóteles, 

respondendo a Platão, dizia que, enquanto a história narrava o que realmente tinha acontecido, o que podia acontecer ficava por conta da 

literatura.  

Devagar, leitor. Esse compromisso da literatura com o mundo possível não implica o abandono do projeto de fazer do presente seu 
ponto de partida ou de chegada. 

(Marisa Lajolo) 

Considerando as relações entre texto literário e realidade, julgue os itens a seguir. 

I. A obra literária participa de um processo que se relaciona com os demais fatos culturais da comunidade e com a 

época em que foi escrita, expressando, assim, a visão de mundo de determinado momento histórico.  

II. O texto literário de ficção cria uma realidade possível a partir de mecanismos estéticos particulares. Dessa forma, 

ao contrário dos textos estritamente referenciais, o texto literário oferece ao leitor um mundo que está mais 

aberto ao jogo de interpretações, sendo, assim, avesso ao estabelecimento de um sentido único. 

III. O texto literário tem um caráter histórico, não no sentido de que narra fatos históricos, mas no de que revela os 

ideais e as concepções de um grupo social em uma determinada época. 

IV. O escritor de um texto literário recria a realidade em um universo autônomo. 

Estão corretas 

A  apenas as afirmações I, II e III. 

B  apenas as afirmações I, II e IV. 

C  apenas as afirmações I, III e IV.  

D  apenas as afirmações II, III e IV. 

E  as afirmações I, II, III e IV. 

 

F   
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Dinossauros em tempos difíceis 

A sobrevivência da espécie (dos escritores) e da cultura é uma boa causa 

Minha vocação nasceu com a ideia de que o trabalho literário é uma responsabilidade que não se limita ao lado artístico: ela está 

ligada à preocupação moral e à ação cívica. Até o presente, esses fatores animaram tudo o que escrevi e, por isso, vão fazendo de mim, 

nesta época da realidade virtual, um dinossauro que usa calças e gravata, rodeado de computadores. 

(...) Em nossa época se escrevem e publicam muitos livros, mas ninguém à minha volta - ou quase ninguém, para não discriminar os 

pobres dinossauros – acredita mais que a literatura sirva de grande coisa, a não ser para evitar que as pessoas se aborreçam muito no 

ônibus ou no metrô, e para que, adaptada para o cinema e a televisão, a ficção literária – se for sobre marcianos, horror, vampirismo ou 

crimes sadomasoquistas, melhor – se torne televisiva ou cinematográfica. Para sobreviver a literatura tornou-se “light” – é um erro traduzir 

essa noção por “leve”, porque, na verdade, ela significa "irresponsável" e, muitas vezes, idiota. [...] Se o objetivo é apenas o de entreter e 

fazer com que os seres humanos passem momentos agradáveis, perdidos na irrealidade, emancipados da sordidez cotidiana, do inferno 

doméstico ou da angústia econômica, em descontraída indolência intelectual, as ficções da literatura não podem competir com as 

oferecidas pelas telas, seja de cinema ou de TV. As ilusões forjadas com a palavra exigem a participação ativa do leitor, um esforço de 

imaginação, e, às vezes - quando se trata de literatura moderna –, complicadas operações de memória, associação e criação, algo de que as 

imagens do cinema e da televisão dispensam os espectadores. E, por isso, os espectadores se tornam cada vez mais preguiçosos, mais 

alérgicos a um entretenimento que requeira esforço intelectual. (...) 

As ficções apresentadas nas telas são intensas por seu imediatismo e efêmeras por seus resultados. Prendem-nos e nos 

desencarceram quase de imediato – das ficções literárias nos tornamos prisioneiros pela vida toda. Dizer que os livros daqueles escritores 

entretêm seria injuriá-los, porque, embora seja impossível não ler tais livros em estado de transe, o importante de sua boa literatura é 

sempre posterior à leitura – um efeito deflagrado na memória e no tempo. Ao menos é o que acontece comigo, porque, sem elas, para o 

bem ou para o mal, eu não seria como sou, não acreditaria no que acredito nem teria as dúvidas e as certezas que me fazem viver. 
Mario Vargas Llosa, in: O Estado de S. Paulo, 1996. 

22.  Assinale a opção que melhor corresponde à ideia central do texto do escritor peruano Mário Vargas Llosa. 

A  Os meios audiovisuais diminuíram o poder da palavra escrita. 

B  O papel cívico da literatura está na complexidade do conteúdo da obra e dispensa o leitor. 

C  O avanço da tecnologia audiovisual contribuiu para a morte da literatura. 

D  A literatura que não mobiliza o leitor torna-se estéril. 

E  A literatura “light” possibilita a fuga da realidade objetiva. 

23.  No segmento de texto "Mas os colonizadores norte-americanos, compreendendo em que consiste a liberdade, não 

pensavam assim.", o emprego da preposição "em" deve-se à regência do verbo consistir. Assim, é correto concluir que 

o objeto indireto desse verbo é o pronome "que". Nas orações a seguir, há casos em que também ocorre o pronome 

relativo "que". Leia-as e avalie se há desvios da língua padrão quanto à regência verbal. 

I. Os colonizadores norte-americanos, sabendo de que depende a liberdade, não pensavam assim. 

II. Os colonizadores norte-americanos, sabendo a que tipo de liberdade queriam chegar, não pensavam assim. 

III. Os colonizadores norte-americanos, sabendo de que liberdade nos referimos, não pensavam assim. 

IV. Os colonizadores norte-americanos, sabendo que liberdade visavam, não pensavam assim. 

V. O carro que eu viajei com ele para Goiânia foi encontrado num desmanche de Anápolis, num pátio a céu aberto. 

Estão corretas  

A  as sentenças I, II, III, IV e V. 

B  apenas as sentenças I, II, III e V. 

C  apenas as sentenças I e II. 

D  apenas as sentenças I, II, III e IV. 

E  apenas as sentenças I, II e IV. 

24.  Em qual das opções abaixo, o uso da preposição acarreta mudança total no sentido do verbo? 

A  Usei todos os ritmos da metrificação portuguesa. / Usei de todos os ritmos da metrificação portuguesa. 

B  Precisou a quantia que gastaria nas férias. / Precisou da quantia que gastaria nas férias. 

C  Enraivecido, pegou a vara e bateu no animal. / Enraivecido, pegou da vara e bateu no animal. 

D  Cuidado, não bebas esta água. / Cuidado, não bebas desta água. 

E  A enfermeira tratou a ferida com cuidado. / A enfermeira tratou da ferida com cuidado. 
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25.  Considerando os elementos envolvidos no processo de comunicação e as funções da linguagem a eles associados, 

assinale a opção correta. 

A  O tema do desenho, as mãos desenhando-se, revela o desejo do emissor de falar sobre a própria linguagem, o que 
possui caráter metalinguístico. 

B  Além da função poética, que predomina no ato de criação da gravura, é marcante a ação da função referencial. 

C  O código empregado na construção da imagem, a reprodução de duas mãos desenhando, é posto em destaque na 
obra. 

D  O tema do desenho, as mãos desenhando-se, revela a ocorrência da função referencial. 

E  Além da função poética, que predomina no ato de criação da gravura, é marcante a ação da função fática. 

 

HISTÓRIA 

26.   

 

A charge acima com D. Pedro II de Angelo Agostini, humorista e jornalista do período do Segundo Reinado, bem poderia 
ser utilizada para ilustrar a própria situação do Império Brasileiro. Dentre as razões da crise que acabou levando a queda 
do império, podemos citar, exceto: 

A  A incapacidade de fazer as reformas que modernizassem as estruturas políticas do Império; 

B  As mudanças ocorridas no Brasil na segunda metade do século XIX, como o trabalho assalariado no campo, o 
surgimento da poderosa burguesia cafeicultora paulista e o aumento das classes médias urbanas; 

C  As questões social (ou abolicionista), militar e religiosa, que envolveram o Império nos últimos anos e acabaram por 
abalar definitivamente a já combalida monarquia; 

D  As pressões internacionais pelo fim da monarquia brasileira, especialmente da Grã-Bretanha que defendia o ideal 
republicano em todo o Mundo; 

E  O exército brasileiro com fortes ideais republicanos, positivistas e antimonárquicos. 
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27.   

O desenvolvimento tecnológico agora dependia de matérias-primas que, devido ao clima ou ao acaso geológico, seriam encontradas 
exclusiva ou profusamente em lugares remotos. O motor de combustão interna, criação típica do período que nos ocupa, dependia do 
petróleo e da borracha. O petróleo ainda vinha predominantemente dos EUA e da Europa (Rússia e, muito atrás, da Romênia) mas os 
campos petrolíferos do Oriente Médio já eram objeto de intenso confronto e conchavo diplomático. A borracha era um produto 
exclusivamente tropical, extraída com uma exploração atroz de nativos nas florestas equatoriais do Congo e da Amazônia. [...] A Malaia 
cada vez mais significava borracha e estanho; o Brasil, café; o Chile, nitratos; o Uruguai, carne; Cuba, açúcar e charutos. 

(HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006). 

Sobre a expansão imperial do século XIX referida no texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

 Contribuiu para que as potências europeias diminuíssem suas rivalidades econômicas, políticas e militares, em 
razão das ações conjuntas desenvolvidas para promover a exploração colonial, especialmente na África. 

 Ao expandir-se à procura de petróleo, borracha, açúcar, café, ouro, diamantes na América, no Oriente, na África e 
na Ásia, as potências imperiais contaram com a ação de missionários cristãos que empreenderam com sucesso a 
conversão de todos os pagãos e infiéis. 

 Pautou-se pela exploração de colônias como complementares à economia metropolitana e como áreas de domínio 
político direto e indireto. 

 Implementou o novo colonialismo como um subproduto de uma era de rivalidade econômico-política entre as 
economias nacionais, intensificada pelo protecionismo. 

Assinale a letra da sequência correta. 

A  F, V, F, F 

B  V, F, F, V 

C  V, V, F, F 

D  F, F, V, V 

E  V, V, V, V 

 

28.   

“O governo Rio Branco enfrentou outra grande batalha, dessa vez contra a hierarquia da Igreja católica.” 
Fonte: CARVALHO, José Murilo. A Vida Política. In. História do Brasil Nação: 1808-2010. A Construção Nacional. 1830 – 1889. Org. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. 1ºed. São Paulo. Objetiva, 2012. P. 115.  

Sobre a chamada questão religiosa ocorrida no período da crise do Segundo Reinado, assinale o único item correto: 

A  Ocorreu em virtude da forte repressão imposta pelo Imperador aos maçons, o que levou membros do clero 
brasileiro a se rebelarem contra o regime monárquico. 

B  Por não ter dado o beneplácito a bula papal que determinava duras penas aos católicos que fossem maçons, D. 
Pedro II teve que encarar a revolta da elite brasileira. 

C  A questão religiosa fortaleceu os laços entre a Igreja e o regime monárquico, uma vez que ambos eram contra a 
presença de maçons no seio do clero.  

D  Em virtude das condenações recebidas pelos bispos de Olinda e Belém, a Igreja deixou de ser uma instituição que 
sairia em defesa do regime monárquico. 

E  A defesa feita pelo imperador as atitudes tomadas pelos bispos de Olinda e Belém gerou um grande desgaste entre 
ele e membros da elite brasileira.  

29.  A partilha da África desenvolveu-se, principalmente, com a realização da Conferência de Berlin (1884-85), que definiu 
as condições segundo as quais as aquisições coloniais seriam reconhecidas pelos outros Estados europeus. Nessa 
partilha, os países europeus buscavam: 

A  levar a cultura e o padrão de vida europeu às áreas pobres da África. 

B  mercados fornecedores de matérias-primas, consumidores de manufaturados e receptores de capitais e 
máquinas/equipamentos. 

C  mercados consumidores de produtos agrícolas  para escoar a produção excedente da Europa. 

D  metais preciosos, encontrados em meados do século não só na África do Sul, mas em todo o continente. 

E  o controle das importantes rotas para o petróleo do Oriente Médio a para as especiarias da Índia. 

30.  Sobre a consolidação e expansão da produção cafeeira no período monárquico, assinale o único item correto.  

A  A produção cafeeira no Vale do Rio Paraíba reproduzia o sistema de plantation, marcante no período colonial, cujo o 
caráter policultor da produção voltado para o mercado externo era uma de suas características. 

B  A ausência de técnicas de manejo ou de insumos para aumentar a produtividade, de técnicas pré-industriais para 
beneficiamento dos grãos, bem como o precário sistema de transporte, com o uso de animais caracterizava a 
produção no Vale do Rio Paraíba.  
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C  A queda abrupta da produtividade cafeeira no Vale do Rio do Paraíba, que levou a decadências dos cafezais da 
região ocorreu sobretudo em virtude das terríveis consequências econômicas da Guerra do Paraguai para o Brasil.  

D  A presença de uma visão mais empresarial no Oeste Paulista levou os cafeicultores a implementarem modernas 
técnicas de produção e armazenamento dos grãos, todavia a falta de investimentos na infraestrutura de transporte 
impediu um maior crescimento econômico da região.  

E  No oeste paulista foi realizada uma substituição gradual da mão de obra escrava africana pela mão de obra 
imigrante. O motivo foi a forte tendência abolicionista dos cafeicultores da região que passaram a defender 
abertamente o fim do regime escravista.  

 

GEOGRAFIA 

31.   

“O geopolítico é um geógrafo a procura de um Estado-Maior”. 
                                                     Jean Gottmann 

A frase do francês Gottmann faz uma co-relação entre Geopolítica e Geografia Política. Sobre essas escolas da Geografia 
assinale o item correto. 

A  A Geopolítica restringe a ação do Estado ao seu território geográfico, por esse motivo o autor destaca a procura de 
um Estado-Maior. 

B  A Geografia Política permite ao Estado extrapolar a sua área de ação sem necessariamente gerar conflitos belicistas. 

C  O termo Estado-Maior restringe-se ao crescimento físico do espaço geográfico do país, excluindo as suas relações 
diplomáticas. 

D  A Geopolítica permite ao Estado atuar além de suas fronteiras através das relações internacionais criando assim um 
Estado-Maior. 

E  A Geopolítica desassocia a relação diplomática do Estado dos recursos naturais nele existente e sua soberania. 

32.  Por todo o mundo, os Estados nacionais surgiram em momentos históricos diferentes, situações peculiares e sofrendo 
influências múltiplas internas e externas. Analogamente, suas funções se modificaram ao longo do processo histórico. 
De forma mais abrangente pode-se denominar o Estado como: 

A  Um organismo político-administrativo que ocupa um território determinado, é dirigido por um governo próprio e 
se constitui pessoa jurídica de direito público internacionalmente conhecida. 

B  Um conjunto de pessoas unidas por laços naturais e portanto eterno e que , por causa desses laços, se torna a base 
da organização do poder. 

C  Qualquer conjunto ou aglomerado populacional considerado um todo, como os Palestinos. 

D  Qualquer território habitado e organizado coletivamente, como o que se materializa pela atuação do Estado 
Islâmico. 

E  Um organismo social com poderes sobre uma comunidade econômica e culturalmente organizada. 

33.  Leia os textos que seguem e marque a opção correta acerca do tema: visões diferentes da formação do Estado moderno  

Texto 1 

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir 

aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais 

satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência necessária (conforme se mostrou) das 

paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao 

cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza.  
(Thomas Hobbes (1588-1679). Leviatã. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.)  

Texto 2 

O príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades (...). O príncipe 

não deve se desviar do bem, mas deve estar sempre pronto a fazer o mal, se necessário.  
(Nicolau Maquiavel (1469-1527). O Príncipe. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1986.)  

Assim, é possível afirmar que  

A  ambos defendem o absolutismo, mas Hobbes vê o Estado como uma forma de proteger os homens de sua própria 
periculosidade, e Maquiavel se preocupa em orientar o governante sobre a forma adequada de usar seu poder. 

B  Hobbes defende o absolutismo, por tomá-lo como a melhor forma de assegurar a paz, e Maquiavel o recusa, por não 
aceitar que um governante deva se comportar apenas para realizar o bem da sociedade.  

C  ambos rejeitam o absolutismo, por considerarem que ele impede o bem público e a democracia, valores que jamais 
podem ser sacrificados e que fundamentam a vida em sociedade.  
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D  Maquiavel defende o absolutismo, por acreditar que os fins positivos das ações dos governantes justificam seus 
meios violentos, e Hobbes o recusa, por acreditar que o Estado impede os homens de viverem de maneira 
harmoniosa.  

E  ambos defendem o absolutismo, mas Maquiavel acredita que o poder deve se concentrar nas mãos de uma só 
pessoa, e Hobbes insiste na necessidade da sociedade participar diretamente das decisões do soberano. 

34.   
 

"Casa que não entra sol, entra médico." 

Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de 
forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade. 

Assim, confrontando casas construídas em Lisboa (ao norte do Trópico de Câncer) e em Curitiba (ao sul do Trópico de 
Capricórnio), para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para 
os pontos cardeais: 

A  norte / sul. 

B  sul / norte. 

C  leste / oeste. 

D  oeste / leste. 

E  oeste / oeste. 

35.  O sistema de coordenadas geográficas, usado na elaboração de mapas, consiste numa rede de paralelos e meridianos, 
cujos valores, em graus, estabelecem as latitudes e longitudes, respectivamente. 

Analise o quadrado apresentado a seguir, com 2 cm de lado, formado por paralelos e meridianos, onde cada grau 
corresponde a 1h. 

1 °W

 

O ponto A indicado na figura apresenta como coordenadas geográficas, aproximadamente: 

A  latitude 0° 30' Norte e longitude 1° 30' Oeste. 

B  latitude 1° 25' Sul e longitude 0° 35' Leste. 

C  latitude 0°15' Sul e longitude 0° 45' Oeste. 

D  latitude 1° 45' Norte e longitude 1° 15' Leste. 

E  latitude 0° 35' Norte e longitude 0° 25' Oeste. 

 

 

 


