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MATEMÁTICA 
1.  (UFMG) A área de um quadrado que tem ��4; 8� e ���2; 2� como vértices opostos é igual a 

A  36. 

B  20. 

C  18. 

D  16. 

E  12. 

2.  O polinômio ( ) ( )2 3 216 4 20,− + + + −a x a x bx  na variável x, tem grau 2. Dado que 1 é uma raiz desse polinômio, tem-se 

que a b+  é igual a 

A  7. 

B  14. 

C  15. 

D  16. 

E  21. 

3.  (UFMG) Um ônibus de 54 lugares foi fretado para uma excursão. A empresa cobra de cada passageiro que embarca a 
quantia de R$ 55,00 e mais R$ 2,50 por lugar vago. O número de passageiros que dá à empresa rentabilidade máxima 
é 

A  16 

B  24. 

C  38. 

D  49. 

E  54. 

4.  A distância do ponto de interseção das retas 2 3 26 0x y− + =  e 5 2 49 0x y+ − =  à origem é igual a 

A  13. 

B  	23. 

C  15. 

D  18. 

E  17. 

5.  Considere a identidade de polinômios, ambos na variável x, ( ) ( )3 2 4 3 21 4 3 1 2 6 .+ + ⋅ + + − − ≡ + +x x ax b x x x x x  Nessas 

condições, o valor de ⋅a b  é igual a 
A  2. 

B  1. 

C  

1
.

2  
D  0. 

E  –1. 
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FÍSICA 
6.  Um balão de volume constante e massa m eleva-se na atmosfera. Sabendo-se que a densidade do ar atmosférico 

diminui com o aumento da altura e desconsiderando os efeitos da variação da temperatura e movimento do ar 
atmosférico, pode-se afirmar que o balão subirá: 

A  até manter em torno de uma altura onde o empuxo sobre ele iguala o seu peso.  

B  indefinidamente até escapar da atmosfera terrestre, em razão do aumento do empuxo sobre ele à medida que sobe.  

C  até uma determinada altura e voltará a descer até a posição inicial, devido à ação da gravidade.  

D  até uma determinada altura e voltará a descer até a posição inicial, em razão da variação do empuxo à medida que 
se move no ar.  

E  indefinidamente até escapar da atmosfera terrestre, em razão da não variação do empuxo sobre ele à medida que 
sobe. 

7.  Uma partícula de massa m e carga q, positiva, é abandonada em repouso num campo elétrico uniforme, produzido por 
duas placas metálicas P1 e P2, movendo-se então unicamente sob a ação desse campo. 

 

Na situação descrita, espera-se que: 

A  A aceleração da partícula seja � � � ∙ � ∙ �.  

B  A partícula execute um movimento uniforme. 

C  A força que atua sobre a partícula seja perpendicular ao campo. 

D  A partícula seja desviada para a direita, descrevendo uma trajetória parabólica.  

E  A energia cinética, após a partícula ter percorrido uma distância d, seja �� � � ∙ � ∙ �.  

8.  Considere uma esfera metálica, de raio R, eletrizada com carga positiva e isolada eletricamente do resto do universo. 
Considere um ponto P externo à esfera e a uma distância 2R de seu centro. Em relação ao campo elétrico criado pela 
esfera eletrizada, seja V o potencial elétrico e E o módulo do vetor campo elétrico, associado ao ponto P. A razão V/E 
vale: 

A  1. 
B  R/2. 

C  R. 

D  3/2 R. 

E  2 R. 

9.  Considere o circuito simples abaixo representado com os valores indicados. 

 

Ligando entre os pontos M e N um amperímetro ideal e, a seguir, substituindo-o por um voltímetro ideal, suas indicações 
serão, respectivamente:  

A  8 A e 80 V  

B  4 A e 40 V  

C  4 A e 20 V 

D  2 A e 40 V  

E  2 A e 20 V 
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10.  Quatro lâmpadas, associadas a um amperímetro ideal e uma fonte ideal de 20 V, de acordo com o esquema, 

apresentam as seguintes inscrições nominais: L1- (10 W, 20 V); L2 - (20 W, 20 V); L3 - (5 W, 10 V); L4 - (10 W, 10 V). 

 

Ao ligarmos a chave K, observaremos que:  

A  nenhuma lâmpada se “queimará” e o amperímetro ideal acusará a passagem de corrente de intensidade 1 A. 

B  nenhuma lâmpada se “queimará” e o amperímetro ideal acusará a passagem de corrente de intensidade 4,5 A. 

C  nenhuma lâmpada irá acender, pois foram ligadas fora da especificação do fabricante . 

D  as lâmpadas L1 e L3 se “queimarão”.  

E  as lâmpadas L2 e L4 se “queimarão. 

 

QUÍMICA 
11.  (Unesp-SP) Os pontos de fusão (PF) e de ebulição (PE) de dois brometos de alquila estão na tabela a seguir: 

Composto PF/oC PE/oC 

CH3Br –93,6 3,6 

CH3(CH2)10CH2Br –9,5 276,1 

A alternativa correspondente ao composto que apresenta a maior pressão de vapor e sua respectiva fase de agregação a 
25oC é: 

A  CH3Br, gasoso 

B  CH3Br, sólido 

C  CH3(CH2)10CH2Br, gasoso 

D  CH3(CH2)10CH2Br, líquido 

E  CH3(CH2)10CH2Br, sólido 

 

12.  Com base nas estruturas dos compostos orgânicos abaixo, indique a alternativa que apresenta corretamente a ordem 
crescente de temperatura de ebulição destas moléculas: 

 

A  benzeno < cloreto de benzila < clorobenzeno 

B  cloreto de benzila < clorobenzeno < benzeno 

C  benzeno < clorobenzeno < cloreto de benzila 

D  clorobenzeno < cloreto de benzila < benzeno 

E  cloreto de benzila < benzeno < clorobenzeno 

13.  Com base na análise das estruturas químicas e nos valores de temperatura de ebulição (TE) e solubilidade em 
100 gramas de água (em uma mesma temperatura), marque a alternativa correta sobre as propriedades físicas do 
orto-nitrofenol e do para-nitrofenol: 

 
Artigo: Solubilidade das substâncias orgânicas 

A  a ligação de hidrogênio intermolecular contribui para o aumento da volatilidade do composto orto-nitrofenol que, 
assim, apresenta temperatura de ebulição mais alta que o composto para-nitrofenol. 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA :: 
 

 

SIGMAIS  ::  jun/2018  |  3ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  23_2_S+_04_2018_atv.docx     4 

B  o para-nitrofenol possui uma solubilidade maior em água em relação ao orto-nitrofenol, pois sua estrutura 
apresenta mais carbonos com hibridização sp2.  

C  pode-se inferir que o para-nitrofenol é doze vezes mais solúvel em água do que o orto-nitrofenol.  

D  é possível separar o orto-nitrofenol do para-nitrofenol, presentes em uma mistura, por meio de uma filtração.  

E  é possível ocorrer a formação de ligação de hidrogênio intramolecular no orto-nitrofenol diminuindo sua 
solubilidade em água, pois reduz a possibilidade de formação de ligação de hidrogênio intermolecular do tipo água-
fenol.  

14.  Assinale a opção que contém a afirmação ERRADA a respeito da velocidade de transformações físico-químicas. 

A  As velocidades de desintegrações radioativas espontâneas, independem da temperatura. 

B  O aumento de temperatura torna mais rápidas tanto as reações químicas exotérmicas como as endotérmicas. 

C  Reações entre íons com cargas opostas podem ser rápidas. 

D  Um bom catalisador para uma reação num sentido, também é um bom catalisador para a reação no sentido oposto. 

E  Se a solubilidade de um sólido num líquido decresce com a temperatura, a dissolução do sólido no líquido é tanto 

mais rápida quanto mais baixa for a temperatura. 

15.  (UFPB) A tabela abaixo indica valores das velocidades de reação e as correspondentes concentrações em mol.L-1 dos 
reagentes em idênticas condições, para o processo químico representado pela equação: 

3 X + 2 Y � 1 Z + 5 W 

v/mol · L-1 · min-1 [X] [Y] 

10 5 10 

40 10 10 

40 10 20 

A equação de velocidade desse processo é: 

A  v = k [X]2 [Y]0  

B  v = k [X]2 [Y]2 

C  v = k [X]0 [Y]2 

D  v = k [X]3 [Y]2 

E  v = k [X]2 [Y]3 

 

BIOLOGIA 
16.  Assinale a opção incorreta, considerando o processo de excreção no rim humano. 

A  A substância que passa, em maior abundância, do sangue para a cápsula de Bowman é a água. 

B  A maior parte do líquido filtrado é absorvida na cápsula de Bowman. 

C  Em condições normais, substâncias como vitaminas, hormônios e glicose, filtradas na cápsula de Bowman, são 
reabsorvidas nos túbulos renais. 

D  Os túbulos renais podem absorver ou deixar passar cloreto de sódio, dependendo da concentração dessa substância 

no sangue. 

E  O principal produto da excreção, eliminado pelos rins, é a ureia, que provém das proteínas ingeridas 

17.  Um indivíduo com o genótipo AaBb produz gametas nas seguintes proporções: 25% AB; 25% Ab; 25% aB e 25% ab. 
Outro indivíduo, com o genótipo DdEe, produz gametas nas seguintes proporções: 50% DE e 50% de. Um terceiro 
indivíduo, com o genótipo RrSs, produz gametas nas proporções: 45% de RS, 5% de rS, 45% de rs e 5% de Rs. 

Podemos concluir que: 

A  os genes A e B segregam-se independentemente e entre eles ocorre crossing-over. 

B  os genes A e B estão ligados e entre eles não ocorre crossing-over. 

C  os genes D e E segregam-se independentemente, e entre eles não ocorre crossing-over. 

D  os genes D e E estão ligados e entre eles ocorre crossing-over. 

E  os genes R e S estão ligados e entre eles ocorre crossing-over. 
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18.  A tabela abaixo compara a concentração de certos íons nas células de Nitella e na água do lago onde vive essa alga. 
Analise a tabela e utilize os conhecimentos necessários para julgar os itens a seguir e assinalar o único correto. 

 Concentração de íons (mg/L) 

 Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl– 

Células 1 980 2 400 260 380 3 750 

Água do lado 28 2 36 26 35 

A  A diferença de concentração dos íons, nos meios intra e extracelular, é decorrente da permeabilidade seletiva da 
parede celular. 

B  A absorção desses íons independe de proteínas carreadoras, presentes na membrana plasmática. 

C  A diferença de concentração dos íons, nos meios intra e extracelular, é devido em grande parte a processos de 
transporte ativo. 

D  As células da Nitella absorveram todos os íons por difusão simples ou facilitada. 

E  Os íons, presentes nas células, entraram dissolvidos na água obtida por osmose. 

19.  Considere os esquemas abaixo e os conhecimentos sobre membrana plasmática e transporte através da membrana, 
para julgar as afirmações a seguir e assinalar a alternativa correta. 

 
A  A bicamada lipídica da membrana é permeável ao produto da digestão de alimentos proteicos. 

B  As proteínas transportadoras sempre carreiam aminoácidos e glicose a favor de um gradiente de concentração. 

C  Sem a presença de proteínas na membrana plasmática, a célula morreria por falta de moléculas e íons essenciais 
para o seu metabolismo. 

D  O transporte de K+ através da membrana, realizado pelas proteínas transportadoras, só é possível se houver 
investimento energético por parte da célula. 

E  O fato de a molécula de fosfolipídio apresentar uma região polar e outra apolar aumenta a probabilidade da 
existência de membrana plasmática com monocamada lipídica. 

20.  Numa ave doméstica, o gene C condiciona plumagem branca e o seu alelo recessivo, plumagem colorida; o gene P 
determina patas com plumas e o seu alelo recessivo, patas sem plumas. Esses pares de genes são autossômicos e 
segregam independentemente. Uma ave branca com patas com plumas, homozigota para os dois pares de genes, foi 
cruzada com uma ave colorida com patas sem plumas. Se os descendentes obtidos forem cruzados entre si, espera-se 
que a proporção de aves homozigotas para os dois pares de genes seja de: 

A  9/16 

B  1/2 

C  4/16 

D  3/16 

E  1/16 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
21.   

O anel de vidro 

Aquele pequenino anel que tu me deste, 
– Ai de mim – era vidro e logo se quebrou 
Assim também o eterno amor que prometeste, 
– Eterno! era bem pouco e cedo se acabou. 
 
Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, 
Símbolo da afeição que o tempo aniquilou, – 
Aquele pequenino anel que tu me deste, 
– Ai de mim – era vidro e logo se quebrou... 
 
Não me turbou, porém, o despeito que investe 
Gritando maldições contra aquilo que amou. 
De ti conservo no peito a saudade celeste 
Como também guardei o pó que me ficou 
Daquele pequenino anel que tu me deste... 

                                                                                              Manuel Bandeira. 

Alguns poemas de Manuel Bandeira, representante típico da “geração de 22” do Modernismo, reportam-se às cantigas e às 
brincadeiras oriundas da tradição oral. Esse texto, 

A  é uma incursão na cantiga de amigo, de tradição trovadoresca, presente na voz feminina que se evidencia nos 
versos. 

B  encerra o tema do amor que espera correspondência, embora o sujeito poético não expresse sofrimento ante o elo 
quebrado. 

C  trata a temática do fim do amor com frieza e distanciamento, típica atitude dos poetas modernistas. 

D  apresenta lirismo sentimental, manifesto, em grande parte, na retomada da quadrinha popular “O anel que tu me 
deste / Era vidro e se quebrou (...)”.  

E  pronuncia, na metáfora “anel de vidro”, um tratamento irônico à temática amorosa, com o objetivo de desqualificar 
o Romantismo. 

22.   

Uma linha de coerência se esboça através dos ziguezagues de sua vida. Ora espiritualista, ora marxista, criando um dia o Pau-Brasil, 
e logo buscando universalizá-lo em antropofagia, primitivo e civilizado a um tempo, como observou Manuel Bandeira, solapando o edifício 
burguês sem renunciar à habitação em seus andares mais altos, manteve sempre intata sua personalidade, de sorte a provocar, ainda em 
seus últimos dias, a irritação ou a mágoa que inspirava quando “fauve” modernista de 1922.  

                                                                                       Carlos Drummond de Andrade, Poesia e prosa (com adaptação). 

Nesse texto, ao dimensionar atitudes do grande agitador da fase “heroica” do Modernismo brasileiro, Carlos Drummond de 
Andrade 

A  refere-se às utopias modernistas de Mário de Andrade, voltadas para os momentos iniciais da colonização 
brasileira, relidas sob a lente da crítica, da ironia e da paródia. 

B  aponta, nos aspectos ideológicos e político, uma linha de coerência na vida de Oswald de Andrade. 

C  constata uma coerência entre os aspectos ideológicos e a classe social de Oswald de Andrade.   

 

D  relaciona, de forma debochada, o lado político e ideológico de Manuel Bandeira com sua personalidade e 
comportamento em termos de classe social. 

E  vale-se do recurso retórico da ironia ao apontar a oposição entre a classe social de Oswald de Andrade e a atitude 
antiburguesa presente em grande parte de sua obra. 

23.  Leia o texto a seguir para responder à questão. 

O Brasil foi jogar bola no Haiti e isso não teve nada a ver com preparação para a próxima Copa. Quem estava em campo era a 
diplomacia. Para comprovar, basta ver a cobertura da televisão: em vez da Fifa, era a ONU que aparecia nas imagens. No lugar do 
centroavante, era o presidente do país que atraía a atenção dos repórteres. Não foi a primeira nem será a última vez em que futebol e 
política se misturaram. É por causa dessa proximidade que alguns estudiosos olham para o gramado e enxergam um retrato perfeito da 
sociedade. A bola está na moda entre os analistas políticos. 

Se 22 jogadores em campo podem resumir o mundo, surge então a dúvida: por que justamente o futebol, e não o cinema ou a 
literatura? “A arte sempre será produto da imaginação de uma pessoa. O futebol é parte da comunidade, da economia, da estrutura 
política. É um microcosmo singular”, diz um jornalista americano. Não apenas singular, mas global. É o esporte mais popular do planeta. 
Uma fama, aliás, que tem razões pouco esportivas. “O futebol nasceu na Inglaterra numa época em que os ingleses tinham um império e 
viajavam por muitos países. Ferroviários levaram a bola para a América do Sul, petroleiros para o Oriente Médio”, acrescenta ele. 
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Mas é preciso não confundir o papel do esporte. Ele faz entender, mas não muda o mundo. “Não se trata de uma força 
revolucionária capaz de transformar uma nação. É apenas um enorme espelho que reflete a sociedade em que vivemos”, diz outro 
especialista. 

Em 1990, quando o Brasil, sob a tutela de Sebastião Lazzaroni, foi eliminado da Copa, o presidente era Fernando Collor. Além de 
contemporâneos, eles foram ícones de uma onda que varreu o país na virada da década: a febre dos importados. Era uma fase em que se 
idolatrava o que vinha de fora – a solução dos problemas estava no exterior. Motivos existiam: com o mercado fechado aos importados, a 
indústria estava obsoleta e pouco competitiva. O estilo futebol-arte da seleção, por sua vez, completava 20 anos de frustrações em Copas. 
Collor e Lazzaroni bancaram o risco. Enquanto o presidente prometia revolucionar a economia com tecnologia estrangeira, o treinador se 
inspirou numa tática europeia, colocou um líbero em campo e a seleção jogou na retranca. O resultado todos conhecem. 

(Sérgio Gwercman. Como o futebol explica o mundo. Superinteressante. São Paulo, num. p. 88 e 90, out. 2004. Com adaptações.) 

Considerando-se o emprego de pronomes no texto, grifados nos segmentos abaixo, a única afirmativa INCORRETA é 

A  “e isso não teve nada a ver”: o pronome demonstrativo vale pela frase “O Brasil foi jogar bola no Haiti.”. (1º 
parágrafo) 

B  “dessa proximidade”: o pronome retoma a ideia da mistura entre futebol e política. (1º parágrafo) 

C  “alguns estudiosos”: o pronome indefinido limita o número dos que compartilham a mesma opinião. (1º parágrafo) 

D  “Ele faz entender”: o pronome substitui o termo “o esporte”, para evitar repeti-lo. (3º parágrafo) 

E  “de uma onda que varreu o país”: o pronome refere-se a “país”. (4º parágrafo) 

24.  Assinale a frase cujo “A” ou “AS” pode receber acento grave indicativo da crase. 

A  Chamamos neolatina a toda língua originária do latim. 

B  Chamamos neolatinas a línguas originárias do latim. 

C  Chamamos neolatinas as línguas originárias do latim. 

D  Chamam-se neolatinas as línguas originárias do latim. 

E  Chamamos neolatinas a línguas originárias do latim. 

25.   

Sobre os perigos da leitura 

Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao 
doutoramento, o que é um sofrimento. Dizer esse entra, esse não entra é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai sem sentimento 
de culpa. Como, em 20 minutos de conversa, decidir sobre a vida de uma pessoa amedrontada? Mas não havia alternativas. Essa era a 
regra. Os candidatos amontoavam-se no corredor recordando o que haviam lido da imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive 
uma ideia que julguei brilhante. Combinei com os meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma 
pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e se esforçando por parecer confiante, eu lhe fazia a pergunta, a mais deliciosa de 
todas: “Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar!”. [...] 

A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto: pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que 
eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido, um vazio imenso. Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, 
eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar, a partir da infância. Mas falar sobre os próprios pensamentos – ah, isso não 
lhes tinha sido ensinado! 

Na verdade, nunca lhes havia passado pela cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhes 
havia passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes. 

(Rubem Alves, www.cuidardoser.com.br. Adaptado.) 

A textualidade é um conjunto de características que fazem um enunciado ser considerado um texto, ou seja, um todo 
significativo, e não um amontoado de palavras e frases. Entre esses atores, há a coesão e a coerência. Acerca desses dois 
conceitos aplicados ao texto de Rubem Alves, pode-se dizer que 

A  a coerência presente é “seleção de candidatos”; “fazer-lhes a mesma pergunta”, “reação negativa à pergunta”; “causa 
da reação”. 

B  a coerência está comprometida: o terceiro e o segundo parágrafos deveriam estar invertidos no texto. 

C  a coesão entre o segundo e o terceiro parágrafos poderia ser de conclusão, com o uso de “por isso” em lugar de “no 
entanto”. 

D  a coesão entre o primeiro e o segundo período do primeiro parágrafo não está explicitada por um elemento coesivo, 
mas pode ser compreendida como de explicação ou de consequência. 

E  a coesão está comprometida pelas marcas de oralidade presentes no texto e pela repetição de expressões. 

 

HISTÓRIA 
26.  A corrente do capitalismo cuja doutrina se caracteriza por um forte intervencionismo do Estado na economia é: 

A  Liberalismo. 

B  Neoliberalismo. 

C  Keynesianismo. 

D  Social-Democracia. 

E  Irialismo. 
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27.   

O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e 
os preços industriais, reativar o mercado interno — o único que é importante —, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização 
dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. 

CROUZET, M. Os Estados perante a crise. História geral das civilizações. São Paulo: Dífel, 1977 (adaptado) 

Tendo como referência os condicionantes históricos do entreguerras, as medidas governamentais descritas objetivavam 

A  flexibilizar as regras dos mercado financeiro. 

B  fortalecer o sistema de tributação regressiva. 

C  introduzir os dispositivos de contenção creditícia. 

D  racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. 

E  recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. 

28.  Censura, liberdade de expressão, poder e influência da mídia. São várias as expressões usadas quando o assunto é 
regulação da mídia. O tema, que já foi alvo de debates e criação de leis, ainda é polêmico no Brasil. Em relação à 
História da Imprensa no Brasil, assinale a alternativa correta.  

A  A liberdade de imprensa imperou em todos os períodos da história brasileira.  

B  O período de 1964 a 1985 é considerado um período de ouro da imprensa brasileira, tendo ela total liberdade para 
estabelecer suas críticas e fazer suas análises sem nenhuma intervenção estatal.  

C  A história da imprensa no Brasil se inicia com o nascimento do rádio, em 1922.  

D  A chegada da televisão no Brasil, na década de 1950, fez com que a imprensa impressa perdesse significativo 
espaço.  

E  No governo de Getúlio Vargas no Brasil, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP – em 1939, que, 
no decorrer do Estado Novo, tornou-se o órgão coercitivo máximo da liberdade de pensamento e expressão. 

29.   

A Companhia Siderúrgica Nacional – Usina Presidente Vargas – e a cidade de Volta Redonda formam desde os anos 1940 um só 
complexo. A cidade foi construída pelo Estado à imagem e semelhança da usina, que traçou para o complexo a função de espaço disciplinar 
da massa trabalhadora nele empregada, extensiva como exemplo a toda a classe trabalhadora brasileira. De uma certa forma, o complexo 
vem para atuar como um grande laboratório de experiências necessárias à constituição da moderna sociedade brasileira como uma 
sociedade do trabalho avançada. 

Rui Moreira. Formação espacial brasileira.  

A formação desse complexo urbano-industrial expressa uma política territorial que 

A  aplica preceitos do neoliberalismo econômico. 

B  antecipa ações do nacional-desenvolvimentismo. 

C  reforça valores da descentralização democrática. 

D  refuta decisões de planejamento do governo central. 

E  privilegia intervenções de expansão das exportações. 

30.  A imagem da comemoração do dia do trabalho no ano de 1942, no estádio do clube de futebol Vasco da Gama, no Rio 
de Janeiro, mostra 

A  a adesão espontânea da população brasileira aos governantes de um país democrático. 

B  a permanência da antiga política oligárquica, descentralizadora e federalista no Estado brasileiro. 

C  o isolamento do governo brasileiro em sua época, o único a promover comemorações políticas de massa. 

D  o culto da personalidade do presidente da República organizado e promovido pelo Estado Novo. 

E  o esforço do governo em impedir a democratização do regime após a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. 

 

GEOGRAFIA 
31.   

[...] em 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se 29 [...] países que se apresentavam como do Terceiro Mundo. Pronunciaram-
se pelo socialismo e pelo neutralismo, mas também contra o Ocidente e contra a União Soviética, e proclamaram o compromisso dos povos 
liberados de ajudar a libertação dos povos dependentes [...] 

A conferência a que o texto se refere é apontada como um 

A  indicador da crise do sistema colonial, por representar os interesses dos países que estavam sofrendo as 
consequências do processo de industrialização na Europa. 

B  indício do processo de globalização da economia mundial, uma vez que suas propostas defendiam o fim das 
restrições alfandegárias nos países periféricos. 
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C  sintoma de esgotamento do imperialismo americano no Oriente Médio, provocado pela quebra do monopólio 
nuclear a favor dos árabes. 

D  sinal de desenvolvimento da economia dos denominados “tigres asiáticos”, que valorizou o planejamento 
estratégico, a industrialização independente e a educação. 

E  marco no movimento descolonizador da África e da Ásia, que condenou o colonialismo, a discriminação racial e a 
corrida armamentista. 

32.  As resistências à descolonização da Argélia derivaram essencialmente 

A  da reação de setores políticos conservadores na França, associados aos franceses que viviam na Argélia. 

B  da pressão das grandes potências, que temiam a implantação do fundamentalismo islâmico na região. 

C  da iniciativa dos Estados Unidos, que pressionaram a França a manter a colônia a qualquer preço. 

D  da ação pessoal do general De Gaulle, que se opunha aos projetos hegemônicos dos Estados Unidos. 

E  da atitude da França, que desejava expandir suas colônias após a Segunda Guerra Mundial. 

33.  Considere as afirmações abaixo, sobre a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. 

I. Em virtude da capacidade de “destruição mútua assegurada”, no caso de uma guerra aberta entre os dois 
países, não ocorreu nenhum conflito armado entre eles. 

II. Nos anos de 1970, o período da chamada “distensão” entre ambas as potências chegou ao fim com a construção 
do Muro de Berlim, no final daquela década. 

III. Durante a Guerra Fria, foi estimulado o desenvolvimento da indústria bélica dos Estados Unidos e da União 
Soviética e fomentada a corrida espacial entre os dois países entre as décadas de 1950 e 1980. 

Quais estão corretas? 

A  Apenas I. 

B  Apenas II. 

C  Apenas III. 

D  Apenas I e III. 

E  I, II e III.  

34.  Os domínios morfoclimáticos brasileiros são definidos a partir da combinação dos elementos da natureza, como os 
climáticos, botânicos, pedológicos, hidrológicos e fitogeográficos, sendo possível delimitar seis regiões, de acordo com 
Aziz Ab’Saber (1970), além das faixas de transição.  

O mapa a seguir apresenta a localização de tais domínios.  

 
(AB’SABER, Aziz Nacib. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 32-33.) 

Com base no mapa e sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, associe o domínio com a sua característica.  

I. Mar de Morros  

II. Caatinga  

III. Araucária  

IV. Pradaria  

V. Cerrado  

VI. Amazônico  
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A. Caracteriza-se por solos férteis e rios de planalto com alto poder para geração de energia hidrelétrica. A vegetação 
característica é o pinheiro, que desapareceu quase totalmente devido ao extrativismo na área.  

B. É o segundo maior domínio em extensão territorial. Sua vegetação predominante caracteriza-se por árvores 
retorcidas e cipós. Possui também planaltos e chapadas.  

C. Caracteriza-se por dois tipos de estações fluvioclimáticas: a das cheias dos rios e a da seca; esta última não 
interrompe o processo pluviométrico diário, somente em índices diferentes.  

D. Caracterizado por relevo em "meias laranjas", tem significativas redes de drenagens, além da boa precipitação.  

E. O clima característico é o semiárido e o solo é raso e pedregoso; os latossolos sofrem o intemperismo físico e os 
litólicos são pouco erodidos.  

F. A morfologia do relevo é levemente ondulada, com a utilização do solo arenoso sem controle; percebe-se um sério 
problema erosivo, que origina as ravinas. 

Assinale a opção que contém a associação correta.  

A  I-A, II-F, III-C, IV-E, V-B, VI-D.  

B  I-B, II-F, III-A, IV-E, V-D, VI-C.  

C  I-C, II-E, III-A, IV-B, V-F, VI-D.  

D  I-D, II-E, III-A, IV-F, V-B, VI-C.  

E  I-D, II-F, III-B, IV-E, V-C, VI-A.  

35.  O mosaico botânico brasileiro resulta da expansão e da retração de florestas, cerrados e caatingas, provocadas pela 
alternância de climas úmidos e secos nas regiões tropicais durante os períodos glaciais. 

Com base nessas considerações, analise a tabela a seguir. 

BIOMA 
Temperatura 

media anual (°C) 
Pluviosidade 

média anual (mm) 
Solo Vegetação 

X 25 800 
Possui nutrientes, porém 
sem capacidade de reter 

umidade 

Arvores e arbustos 
caducifólios e redução da 
superfície foliar 

Y 26 1200 Ácido, rico em alumínio 
Arvores com caules 
retorcidos, com cascas 
grossas e folhas coriáceas 

Z 28 2000 Pobre em minerais 

Arvores de grande porte 
com folhas largas e perenes 
e maior densidade no 
estrato arbustivo 

Com base na tabela, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a sequência dos biomas representados 
pelas letras X, Y e Z. 

A  Caatinga, cerrado e floresta. 

B  Caatinga, floresta e cerrado. 

C  Cerrado, caatinga e floresta. 

D  Floresta, caatinga e cerrado. 

E  Floresta, cerrado e caatinga. 

 

 

 


