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MATEMÁTICA 

1.  O valor de 3log ,E  sendo 
3 29

0,2

log 27 log 0,015625
,

log 125
E


  é igual a  

A  1. 

B  2. 

C  3. 

D  4. 

E  5. 

2.  Considerando log 2 0,3  e log 3 0,48,  o valor de log 0,06  é  

A  menor que 3.  

B  maior que 3  e menor que 2.  

C  maior que 2  e menor que 1.  

D  maior que 1   e menor que 0. 

E  maior que 0. 

3.  Em um triângulo ABC, tem-se 4AB  , 6AC   e 8BC  . Se  med ,B AC   então sen  é igual a  
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4.  Considere a função :f   em que ( ) sen ,f x h x   com h . Sabendo que o conjunto-imagem de f  é 

2 ; 0 ,    é correto afirmar que h é igual a  

A  .  

B  0. 

C  1. 

D  2.  

E  1.  
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5.  Analise o gráfico a seguir. 
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Esse gráfico pode ser a representação cartesiana de parte do gráfico de uma função :f   em que  

A  ( ) cos(2 ) 1f x x  . 

B  ( ) 1 cos(2 )f x x  . 

C  ( ) 2 cos 2
2

x
f x
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D  ( ) cos (2 ) 1f x x  . 

E  ( ) cos 1
2

x
f x
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FÍSICA 

6.  Numa aula, utilizando experimentos com material de baixo custo, o professor de Óptica tenta mostrar, aos seus 
alunos, a formação de imagens num espelho esférico. Para realizar a demonstração, ele utilizou a superfície externa e 
espelhada de uma bola de árvore de Natal, cujo diâmetro vale 20 cm, e, usando uma vela acesa como objeto real, 
colocou-a sobre o eixo principal e anotou cuidadosamente os dados de suas observações sobre a imagem obtida.  

 
Considerando esse espelho apresenta comportamento gaussiano e colocando uma vela de 12 cm de altura, num ponto que 
se encontra a 25 cm da superfície do espelho, conforme a figura, o professor mostrou que a imagem é: 

A  invertida com altura de 3,0 cm. 

B  invertida com altura de 2,0 cm. 

C  direita com altura de 3,0 cm.  

D  direita com altura de 2,0 cm. 

E  imprópria. 

7.  A figura mostra o olho de um mergulhador que, quando olha para cima, vê o pássaro na posição II e, quando olha para 
baixo, vê o peixe na posição VI.  

 

Dentre as posições apresentadas nessa figura, aquelas que melhor apresentam as posições reais do pássaro e do peixe são, 
respectivamente: 

A  I e IV. 

B  I e V. 

C  II e V. 

D  III e V. 

E  III e VI. 
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8.  A figura abaixo mostra a trajetória de um feixe de luz monocromática que vem de um meio I, atravessa os meios II e 
III, e é totalmente refletido na interface dos meios III e IV. Os ângulos ,  e  são os ângulos formados entre as 
normais às superfícies de separação dos meios e o feixe de luz monocromático, sendo  >  > . Os meios são 
homogêneos, transparentes e as interfaces são planas e paralelas. 

 

Sabe-se que o índice de refração absoluto do vidro é maior que o da água e que o índice de refração absoluto da água é 
maior que o do ar. Baseado nessas informações é correto afirmar que os meios I, II, III e IV podem ser, respectivamente: 

A  ar, vidro, água e ar.  

B  vidro, ar, água e vidro. 

C  água, vidro, ar e água. 

D  vidro, água, ar e vidro. 

E  ar, água, vidro e ar. 

 

9.  Uma lâmina homogênea de faces paralelas é constituída de um material com índice de refração n2 = 1,5. De um lado da 
lâmina, há um meio homogêneo de índice de refração n1 = 2,0; do outro lado, há ar, cujo índice de refração n3 
consideramos igual a 1,0. Um raio luminoso proveniente do primeiro meio incide sobre a lâmina com ângulo de 
incidência θ1,como indica a figura. 

 

Calcule o valor de θ1 a partir do qual o raio que atravessa a lâmina sofre reflexão total na interface com o ar. 

A  4,5° 

B  15° 

C  30° 

D  45° 

E  60° 

10.  Um raio de luz monocromática se propaga no ar (índice de refração igual a 1,0) e atinge a superfície plana de um dos 
meios listados na tabela a seguir, segundo um mesmo ângulo de incidência. A seguir são listados os índices de refração 
desses meios para essa mesma luz monocromática. 

Meio Índice de refração 

Acrílico 2,00 

Água 1,33 

Álcool etílico 1,63 

Diamante 2,42 

Vidro comum 1,50 

Um estudante deseja que um raio de luz dessa luz monocromática passe do ar para um desses meios, sendo o ângulo de 
incidência 64° e o de refração 37. Considerando sen 37° = 0,6 e sen 64° = 0,9, o meio mais adequado para que o 
comportamento da luz seja o desejado pelo aluno será o(a): 

A  vidro comum 

B  álcool etílico 

C  diamante 

D  acrílico 

E  água 
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QUÍMICA 

11.  O gálio, que é utilizado na composição dos "chips" dos computadores, apresenta-se como um elemento químico de 
notáveis propriedades. Dentre estas, destaca-se a de fundir a 30 °C e somente experimentar ebulição a 2403 °C, à 
pressão atmosférica. Com relação a este elemento, é correto afirmar que: 

A  sua configuração eletrônica, no estado fundamental, é [Ne]3d104s24p1, tendendo a formar ânions. 

B  apresenta, no estado fundamental, três elétrons desemparelhados, encontrando-se sempre no estado líquido, 
independente da temperatura. 

C  seu íon mais estável é representado por Ga3+, resultando na mesma configuração eletrônica do elemento neônio. 

D  apresenta-se no estado sólido, em temperaturas acima de 30°C e, no estado líquido, em temperaturas abaixo de 
2403 °C.  

E  experimenta processo de fusão ao ser mantido por um longo período de tempo em contato com a mão de um ser 
humano normal. 

12.  As configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos: 

 E1 = 1s2 2s2 2p6 3s1; 

 E2 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 E3 = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  

A alternativa correta é:  

A  O elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1.  

B  O elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3.  

C  O elemento E3 tem maior afinidade eletrônica que o elemento E2.  

D  Os elementos E1 e E2 são metais e o elemento E3 é não-metal.  

E  O elemento E3 e os íons E2
- e E1

- são isoeletrônicos.  

13.  Considere as afirmações a seguir, acerca da tabela periódica. 

I. No grupo 16, a eletronegatividade aumenta de cima para baixo.  

II. Os números atômicos dos elementos químicos aumentam da esquerda para a direita, nos períodos.  

III. No grupo 1, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. 

IV. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, nos períodos.  

V. No grupo 17, a temperatura de ebulição aumenta de cima para baixo. 

As afirmações corretas são em número de  

A  5 B  3 C  4  D  1 E  2 

14.  Do leite ao peixe, os minerais estão presentes em todos os alimentos. São fundamentais para o corpo humano, atuando 
como poderosos coadjuvantes da saúde física e psíquica ao manter bem ajustado um sem-número de funções. Pela sua 
importância, são classificados: Macrominerais: Ca, Fe e P  

 Microminerais antioxidantes: Cu, Mg, Zn e Se  

 Microminerais dos recursos hídricos: K e Na  

É correto afirmar que:  

A  Na, Cu, Zn e Se pertencem ao mesmo período da classificação periódica. 

B  com relação à afinidade eletrônica a ordem crescente correta é P>Se>Na>Cu.  

C  Mg, Ca e K são metais alcalino terrosos e, portanto, apresentam as mesmas propriedades químicas. 

D  Fe possui, em seu estado fundamental, o subnível d incompleto. 

E  a ordem decrescente de raio atômico Ca>K>Mg>P.  

15.  Considere as seguintes propriedades:  

 configuração eletrônica da camada de valência ns2np3;  

 boa condutividade elétrica;  

 baixa energia de ionização;  

 alta afinidade eletrônica.  

A sequência de elementos que apresentam as propriedades relacionadas, na ordem dada, é  

A  P, Cu, Na e Cl. 

B  N, Pt, Cl e F. 

C  Ca, Cu, K e Br. 

D  Al, Au, Cl e Na. 

E  As, Cl, K e Br. 
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BIOLOGIA 

16.   

Há 60 anos, Alexander Fleming observou que sua cultura de Staphylococcus aureus – temível bacilo que causa infecção generalizada 
– estava contaminada pelo fungo Penicillium notatum. Foi assim que, praticamente por acaso, o mundo ingressou na era dos antibióticos, 
substâncias capazes de matar muitas bactérias comuns que infectam o homem. 

Disponível em: < http://super.abril.com.br>. (Adaptado). Acesso em: 09 set. 2015. 

Apesar de todos os benefícios, o uso indiscriminado de antibióticos tem um lado nocivo – induz o aumento do número de 
bactérias resistentes, uma vez que ele 

A  modifica a constituição da parede celular. 

B  seleciona bactérias com variações genéticas. 

C  inibe a síntese proteica realizada pelos ribossomos. 

D  altera as moléculas de ácidos nucleicos da bactéria. 

E  causa mutações nas bactérias. 

17.   

A leptospirose é uma doença infectocontagiosa causada por bactérias espiroquetas do gênero Leptospira, sendo a mais conhecida a 
L. interrogans. A contaminação ocorre normalmente quando uma pessoa entra em contato com água, solo e, até mesmo, alimentos 
contaminados pela urina de roedores, principalmente. 

Como ratos são encontrados frequentemente em esgotos e no lixo, torna-se comum o contágio por pessoas que vivem em locais 
submetidos a frequentes enchentes. Além disso, por ser transmitida por roedores, sua ocorrência é maior em áreas de baixa renda e 
saneamento básico inadequado. No Brasil, o maior número de casos está na região sul e sudeste. 

Após o contato com a bactéria, a leptospirose pode demorar até um mês para manifesta-se, sendo esse, portanto, o período de 
incubação da doença. Os sintomas iniciam-se de maneira repentina e podem ocorrer de forma leve ou grave. (LEPTOSPIROSE. 2016) 

LEPTOSPIROSE. Disponível em:< http://biologianet.uol.com.br/doencas/leptospirose.htm>. Acesso em: 18 out. 2016. 

A partir das informações do texto e com os conhecimentos sobre essa doença, é correto afirmar: 

A  O vetor da leptospirose é um procarionte com um metabolismo bem diversificado. 

B  O gênero Leptospira faz parte do reino monera e apresenta uma única espécie. 

C  A leptospirose é uma doença simples e por isso prescinde de cuidados específicos. 

D  O desenvolvimento da leptospirose pode ser limitado a partir do uso precoce de antibióticos específicos. 

E  A L. interrogans é encontrada, principalmente, nos excrementos dos roedores que podem entrar em contato com 
águas de enchentes. 

18.  São conhecidas várias interações biológicas entre espécies diferentes. Considere os três tipos de relações 
interespecíficas abaixo: 

I. Nas raízes de leguminosas encontram-se nódulos onde se instalam bactérias fixadoras de nitrogênio do ar. 
Após transformações bioquímicas, compostos nitrogenados são utilizados pelas plantas para sintetizar 
proteínas. Por sua vez, as bactérias utilizam material orgânico produzido pelas plantas. 

II. Tênias adultas vivem no intestino de mamíferos, utilizando alimentos já digeridos por enzimas dos 
hospedeiros. 

III. Num dado ambiente, insetos servem de alimento para anfíbios e esses servem de alimento para répteis. 

As relações descritas em I, II e III são, respectivamente, 

A  comensalismo, inquilinismo e predação. 

B  comensalismo, predação e parasitismo. 

C  mutualismo, parasitismo e predação. 

D  mutualismo, inquilinismo e predação. 

E  inquilinismo, comensalismo e parasitismo. 

19.  Em três tubos de ensaio foi adicionado o mesmo meio de cultura líquido mantendo-se um espaço com ar. Em cada 
tubo foi cultivada uma espécie diferente de bactéria. As células dessas bactérias se reproduziram a ponto de as 
colônias serem visíveis a olho nu. Ao final do experimento, verificou-se a distribuição dessas colônias no meio de 
cultura. 

 
(Gerard J.Tortora et al. Microbiologia, 2012. Adaptado.) 
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As espécies de bactérias contidas nos tubos 1, 2 e 3 são, respectivamente, 

A  anaeróbias facultativas, aeróbias obrigatórias e anaeróbias obrigatórias. 

B  aeróbias obrigatórias, anaeróbias obrigatórias e anaeróbias facultativas. 

C  anaeróbias obrigatórias, anaeróbias facultativas e aeróbias obrigatórias. 

D  anaeróbias obrigatórias, aeróbias obrigatórias e anaeróbias facultativas. 

E  aeróbias obrigatórias, anaeróbias facultativas e anaeróbias obrigatórias. 

20.  A Vigilância Sanitária da cidade de Fortaleza realizou inspeção em um estabelecimento especializado em venda de 

carnes. Os fiscais detectaram que algumas carcaças de carne bovina apresentavam-se como uma pequena vesícula 

branca, do tamanho de uma ervilha e cheia de líquido. O material foi apreendido e enviado a um laboratório, onde foi 

identificada a presença de uma estrutura que representa um estágio do ciclo evolutivo de um parasita da classe 

Cestoda. Com base nas informações sobre o achado na referida carne, pode-se afirmar que 

A  a carne pode estar contaminada com cisticerco de Taenia saginata, podendo transmitir a teníase para pessoas que 

ingerirem a carne mal cozida. 

B  provavelmente, a carne contém cisticerco de Taenia solium, que tem a capacidade de desencadear a cisticercose em 

humanos. 

C  possivelmente, trata-se de ovo de Taenia saginata, podendo causar teníase na pessoa que ingerir a carne crua e/ou 

mal cozida. 

D  possivelmente, a carne contém ovo de Taenia solium, que é capaz de causar uma doença conhecida como 

cisticercose no homem. 

E  a carne está contaminada pelo cisticerco da Taenia sp, podendo causar tanto teníase, como cisticercose humana. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Canção do exílio 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores. 

 

Em  cismar, sozinho, à noite,  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

 

Minha terra tem primores,  

Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar sozinho, à noite 

Mais prazer eu encontro lá;  

 

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

 

Sem que desfrute os primores  

Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 
(Gonçalves Dias) 

21.  Gonçalves Dias consolidou o Romantismo no Brasil. Sua 
“Canção do exílio” pode ser considerada tipicamente 
romântica porque 

A  apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-
romana; emprega figuras de ornamento, até com certo 
exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de 
aliterações. 

B  Exalta a terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é 
tratado de modo sentimental, emotivo.  

C  utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; 
sua linguagem é hermética, erudita; glorifica o canto dos 
pássaros e a vida selvagem. 

D  poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a 
natureza e o tema bucólico são tratados com objetividade; 
usa com parcimônia as formas pronominais de primeira 
pessoa. 

E  refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na 
ordem sucessiva, cronológica; utiliza-se do exílio como o 
meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 
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22.  (UFV-MG) Leia com atenção a crítica de Alfredo Bosi sobre a obra de Gonçalves Dias: 

[...] é preciso ver na força de Gonçalves Dias indianista o ponto exato em que o mito do bom selvagem, constante desde os árcades, 
acabou por fazer-se verdade artística.  

(Alfredo Bosi. História concisa da literatura brasileira. 3. Ed. São Paulo, Cultrix, 1981, p.115.) 

Agora leia os versos citados abaixo e assinale a opção em que Gonçalves Dias NÃO retrata o perfil do herói nacional a que 
se refere Alfredo Bosi: 

A  Andei longes terras, 

lidei cruas guerras, 
Vaguei pelas serras 
Dos vis aimorés (p.79) 

B  Um velho Timbira, coberto de glória, 

                           [guardou a memória 
do moço guerreiro, do velho Tupi! (p. 86) 

C  Adeus Qu’eu parto, senhora: 

Negou-me o fado inimigo 
Passar a vida contigo (p. 58) 

D  Viu primeiro os íncolas 

Robustos, das florestas, 
Batendo os arcos rígidos (p. 73) 

E  Tamoio nasceste, 

Valente serás. (p. 89) 
(Gonçalves Dias. Poemas. Rio de Janeiro, Ediouro, 1996.) 

23.   

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. 
A verdade é que não houve cartas nem anúncios.  

Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. 

A oração destacada classifica-se, sintaticamente, como 

A  subjetiva. 

B  completiva nominal. 

C  objetiva direta. 

D  objetiva indireta. 

E  predicativa. 

24.  Considere os seguintes períodos compostos: 

I. Numa dessas tardes, porém, o telefone, ansiosamente repicado, avisou Jacinto de que a sua doce amiga 
jantava em Enghien com os Trèves. 

                                                 Eça de Queiroz. A cidade e as serras. 

II. Era um domingo silencioso, enevoado e macio, convidando às voluptuosidades da melancolia. E eu (no 
interesse da minha alma) sugeri a Jacinto que subíssemos à Basílica do Sacré-Couer. 

                                                     Eça de Queiroz. A cidade e as serras. 

As orações subordinadas substantivas destacadas classificam-se, sintaticamente, como  

A  subjetiva e predicativa. 

B  objetiva indireta e subjetiva. 

C  completiva nominal e objetiva direta. 

D  objetiva indireta e objetiva direta. 

E  objetiva indireta e predicativa. 

25.  Leia os versos iniciais do poema “Eros e Psique”, de Fernando Pessoa, e observe os conectivos destacados. 

Conta a lenda que dormia 
Uma Princesa encantada 
A quem só despertaria 
um Infante, que viria 
de além do muro da estrada. 

Eles introduzem orações que, no período, estabelecem, pela ordem, as seguintes relações sintático-semânticas: 

A  complemento do verbo “conta”; restrição do sentido do nome “Princesa”; explicação do sentido do nome “Infante”.  

B  restrição do sentido do nome “lenda”; complemento do verbo “despertaria”; restrição do sentido do nome “Infante”. 

C  complemento do verbo “conta”; restrição do sentido do nome “Princesa”; complemento do verbo “viria”. 

D  complemento do verbo “conta”; explicação do sentido do nome “Princesa”, restrição do sentido do nome “Infante”. 

E  explicação do sentido do nome “lenda”; restrição do sentido do nome “Princesa”; explicação do sentido do nome 
“Infante”. 
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HISTÓRIA 

26.  Entre os séculos XVI e XVIII ocorreram diversas transformações culturais na Europa ocidental. Assinale a seguir a 
opção que identifica corretamente uma dessas transformações: 

A  o desenvolvimento do pensamento científico, nos séculos XVII e XVIII, baseava-se na crítica, no empirismo e no 
naturalismo. 

B  o movimento reformista, no século XVI, caracterizou-se por uma unidade de pensamento e práticas nos diversos 
países nos quais se difundiu. 

C  a Contrarreforma, expressa no Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, alterou os dogmas católicos a partir de um 
enfoque humanista, que extinguiu os Tribunais da Santa Inquisição. 

D  o Iluminismo, no século XVIII, baseando-se no racionalismo, criticou os fundamentos do poder da Igreja, apoiando 
os princípios do poder monárquico absoluto. 

E  o Liberalismo econômico, na segunda metade do século XVIII, criticava o sistema colonial, defendendo a 
manutenção dos monopólios como geradores de riqueza da sociedade. 

27.  (Mackenzie-SP) Leis britânicas acirraram as divergências entre colonos americanos e a Coroa inglesa, provocando a 
luta pela independência. Dentre os objetivos dessas leis, destacam-se: 

A  aumentar a receita real, impedir o contrabando e o comércio intercolonial e recuperar a Companhia das Índias 
Orientais. 

B  aumentar o consumo de chá e de açúcar na colônia, obrigar o uso de selos nas correspondências e aumentar as 
exportações da colônia. 

C  abolir a escravidão nas colônias, separar juridicamente as Treze Colônias e ajudar a Pensilvânia a anexar terras no 
Oeste. 

D  recuperar Companhia das Índias Ocidentais, abrir o porto de Boston às nações amigas e aumentar as importações 
da colônia. 

E  pagar indenizações à França, devido à derrota inglesa na Guerra dos Sete Anos, revogar os atos Townshend e 
favorecer os produtores locais de açúcar. 

28.  (PUC-PR) Leia o texto a seguir e extraia a ideia central: 

"São verdades incontestáveis para nós: todos os homens nascem iguais; o Criador lhes conferiu certos direitos inalienáveis, entre os 
quais os de vida, o de liberdade e o de buscar a felicidade; para assegurar esses direitos se constituíram homens-governo cujos poderes 
justos emanam do consentimento dos governados; sempre que qualquer forma de governo tenda a destruir esses fins, assiste ao povo o 
direito de mudá-la ou aboli-la, instituindo um novo governo cujos princípios básicos e organização de poderes obedeçam às normas que 
lhes pareçam mais próprias para promover a segurança e a felicidade gerais." 

(Trecho da "Declaração de Independência dos Estados Unidos da América", Ministro das Relações Exteriores, EUA.) 

A ideia central do texto é: 

A  A forma de governo estabelecida pelo povo deve ser preservada a qualquer preço. 

B  A realização dos direitos naturais independem da forma, dos princípios e da organização do governo. 

C  Cabe ao povo determinar as regras sob as quais será governado. 

D  Todos os homens têm direitos e deveres. 

E  Cabe aos homens-governo estabelecer as regras para o povo. 

29.  Leia: 

É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o Novo Mundo uma única nação com um único vínculo que ligue as partes entre si 
e com o todo. Já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes e uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo 
que confederasse os diferentes Estados que haverão de se formar; mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, 
interesses opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América.  

(Simón Bolívar. Carta da Jamaica [06.09.1815]. In: Simón Bolívar: política, 1983.) 

O texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos dizer que: 

A  ao contrário do que afirma na carta, Bolívar não aceitou a diversidade americana e, em sua ação política e militar, 
reagiu à iniciativa autonomista do Brasil. 

B  ao contrário do que afirma na carta, Bolívar combateu as propostas de independência e unidade da América e se 
empenhou na manutenção de sua condição de colônia espanhola. 

C  conforme afirma na carta, Bolívar defendeu a unidade americana e se esforçou para que a América Hispânica se 
associasse ao Brasil na luta contra a hegemonia norte-americana no continente. 

D  conforme afirma na carta, Bolívar aceitou a diversidade geográfica e política do continente, mas tentou submeter o 
Brasil à força militar hispano-americana. 

E  conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade americana, mas, em sua ação 
política e militar, reconheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. 
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30.  Assinale a opção que contém um dos objetivos de Simón Bolívar: 

A  Emancipar a América Latina como uma associação comercial unitária, que, posteriormente, daria a origem à ALALC. 

B  Desenvolver a industrialização no continente sob a hegemonia norte-americana para fazer frente à forte economia 

inglesa. 

C  Desenvolver a solidariedade continental em torno da hegemonia do Canadá, estabelecendo um intercâmbio direto 

deste com todos os países latino-americanos. 

D  Estabelecer uma política separatista respeitando as diferenças culturais e até linguísticas entre os países latino-

americanos. 

E  Criar uma Confederação dos Estados Americanos face à possível contraofensiva da Europa apoiada pela Santa 

Aliança. 

 

GEOGRAFIA 

31.  A estrutura geológica do Brasil é composta por 

I. escudos cristalinos, muito antigos, de rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e algumas 

depressões, compondo 1/3 do território nacional. 

II. bacias sedimentares compostas de rochas sedimentares que originaram as planícies, planaltos sedimentares ou 

depressões, ocupando cerca de 64% do total do país. 

III. dobramentos modernos que originaram planaltos e relevos montanhosos, formados no Terciário, ocupando 

cerca de 30% do território nacional. 

IV. escudos cristalinos recentes, pouco desgastados por processos erosivos, que deram origem às formas de relevo 

no qual predominam os planaltos montanhosos distribuídos por quase todo o território nacional. 

Assinale a opção correta. 

A  Somente as afirmativas I e II são corretas. 

B  Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

C  Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

D  Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

E  Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 

 

“As altitudes do relevo brasileiro são, em geral, modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa os 3 mil metros: o pico da 

Neblina (2993 m), perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Cerca de 41% do território nacional tem, no máximo, 200 m de 

altitude; 78% tem até 500m; e 92,7% até 900m de altitude”. 
(Adaptado de: VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. Geografia do Brasil. 32º edição. São Paulo: Editora Ática, 2006. p.252). 

32.  As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é 

A  bastante acidentado, com elevada incidência de dobramentos modernos. 

B  diretamente influenciado pelas ações recentes de tectonismos. 

C  geologicamente antigo, portanto mais desgastado. 

D  pouco transformado pelos agentes erosivos e intempéricos. 

E  totalmente aplainado, com poucas áreas de depressão. 

33.  No território brasileiro, a ausência de cadeias montanhosas explica-se 

A  pela pouca atuação dos agentes externos de transformação do relevo. 

B  pela ausência de dobramentos modernos. 

C  pelas intensas atuações do tectonismo. 

D  pelo escasseamento dos depósitos sedimentares. 

E  pela intensiva ação humana sobre as áreas naturais. 
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34.  A divisão do território brasileiro em espaços geográficos regionais sempre constituiu um problema. Existem várias 
divisões, porém a mais conhecida é a divisão oficial do IBGE, que, em 1969, estabeleceu para o Brasil cinco grandes 
regiões, formadas por vários estados.  

Assinale a letra (C) para a afirmação certa e a letra (E) para a errada. 

C E 
A região Norte é formada pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Amapá e 
Roraima. 

C E 
A região Nordeste é formada pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo. 

C E A região Sul é formada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 

C E A região Sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

C E 
A região Centro-Oeste é formada somente pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal. 

A sequência correta de julgamentos, de cima para baixo, é 

A  C C C C C. 

B  E C E C E. 

C  C E C C E. 

D  E E E C E. 

E  C E C E C. 

35.  A estrutura geológica do Brasil é basicamente constituída por crátons (ou escudos cristalinos e maciços antigos) e 
bacias sedimentares. Essas últimas são predominantes, ocupando cerca de 60% do território, o que pode indicar 

A  uma boa disponibilidade de combustíveis fósseis. 

B  a predominância de áreas de planície. 

C  a ausência de depressões relativas. 

D  uma acentuada amplitude altimétrica. 

E  a não existência de terras verdadeiramente férteis. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


