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MATEMÁTICA 

1.  Considere as matrizes ( )
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3.  Simplificando a expressão 
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A  0,5. 
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5.  A soma das raízes reais da equação ( )22 cos cos 2 0,⋅ + =x x  para 0 ; ,x π∈     é igual a  

A  0. 

B  .
2

π
 

C  
3

.
2

π
 

D  2 .π  

E  .π  

 

2ª série 

Ensino Médio • Módulo 4 • 2º período 

ESTE SIGMAIS TEM DE SER ENTREGUE NO DIA 28/6, ATÉ ÀS 7H15. 
 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA :: 
 

 

SIGMAIS  ::  jun/2018  |  2ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  22_2_S+_04_2018_atv.docx     2 

FÍSICA 
6.  As cores de luz exibidas na queima de fogos de artifício dependem de certas substâncias utilizadas na sua fabricação. 

Sabe-se que a frequência da luz emitida pela combustão do níquel é 6,0 × 1014 Hz e que a velocidade da luz é 
3 × 108 m/s. 

 

Com base nesses dados e no espectro visível fornecido pela figura abaixo, assinale a opção correspondente à cor da luz dos 
fogos de artifício que contêm compostos de níquel. 

A  vermelha 

B  violeta 

C  laranja 

D  verde 

E  azul 

7.  Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a olá mexicana. Os espectadores de uma linha, sem 
sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O 
efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração. 

 

Calcula-se que a velocidade de propagação dessa “onda humana” é 45 km/h e que cada período de oscilação contém 16 
pessoas, que se levantam e sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 cm. 

Nessa olá mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de: 

A  0,3.  

B  0,5.  

C  1,0.  

D  1,9.  

E  3,7. 

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, 
Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um 
padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam duas gotas a cada segundo. A distância entre duas 
cristas consecutivas era de 25 cm e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com velocidade de 1,0 m/s. 

Após algum tempo a chuva diminuiu e a goteira passou a cair uma vez por segundo. 

Com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, 
respectivamente, 

A  maior que 25 cm e maior 1,0 m/s. 

B  maior que 25 cm e igual a 1,0 m/s. 

C  menor que 25 cm e menor que 1,0 m/s. 

D  menor que 25 cm e igual a 1,0 m/s. 

E  igual a 25 cm e igual a 1,0 m/s. 
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9.  A figura a seguir mostra parte de duas ondas, I e II, que se propagam na superfície da água de dois reservatórios 
idênticos. Com base nessa figura, pode-se afirmar que 

 
A  a frequência da onda I é menor do que a da onda II, e o comprimento de onda de I é maior que o de II. 

B  as duas ondas têm a mesma amplitude, mas a frequência de I é menor do que a de II. 

C  as duas ondas têm a mesma frequência, e o comprimento de onda é maior na onda I do que na onda II. 

D  os valores da amplitude e do comprimento de onda são maiores na onda I do que na onda II. 

E  os valores da frequência e do comprimento de onda são maiores na onda I do que na onda II. 

10.  Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham; 965-1040 d.C.) escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, 
que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o 
funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos 
europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado 
como anteparo. 

 

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à) 

A  íris. 

B  retina. 

C  pupila. 

D  córnea. 

E  cristalino. 

 

QUÍMICA 
11.  O tetracloreto de silício é usado na fabricação de silício de qualidade, fibras óticas, semicondutores e células voltaicas. 

Analisando sua fórmula, pode-se afirmar corretamente que seu momento dipolar: 

A  é nulo porque a soma vetorial dos momentos de suas ligações é zero.    

B  é significativo porque o átomo central apresenta baixa eletronegatividade.    

C  é nulo porque se trata de uma estrutura plana.    

D  é significativo porque todas as suas ligações são polares 

E  é nulo, porque a geometria da molécula é polar.  
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12.   

Os gases do efeito estufa envolvem a Terra e fazem parte da atmosfera. Estes gases absorvem parte da radiação infravermelha 

refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. Atualmente são seis 

os gases considerados como causadores do efeito estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonetos 

(CFCs), hidrofluorcarbonetosn (HFCs), e hexafluoreto de enxofre (SF6). Segundo o Painel Intergovernamental de mudanças do Clima, o CO2 é 

o principal “culpado” pelo aquecimento global, sendo o gás mais emitido (aproximadamente 77%) pelas atividades humanas. No Brasil, 

cerca de 75% das emissões de gases do efeito estufa são causadas pelo desmatamento, sendo o principal alvo a ser mitigado pelas políticas 

públicas. No mundo, as emissões de CO2 provenientes do desmatamento equivalem a 17% do total. O hexafluoreto de enxofre (SF6) é o gás 

com maior poder de aquecimento global, sendo 23.900 vezes mais ativo no efeito estufa do que o CO2. Em conjunto, os gases fluoretados 

são responsáveis por 1,1% das emissões totais de gases do efeito estufa. 
http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas/gases_do_efeito_estufa. 

A respeito dos gases citados no texto, de acordo com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência 
(VSEPR), é correto afirmar que as moléculas 

Dados: números atômicos (Z): H = 1, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9 e S = 16.  

A  do metano e do gás carbônico apresentam geometria tetraédrica.    

B  do óxido nitroso e do gás carbônico apresentam geometria angular.    

C  do hexafluoreto de enxofre apresentam geometria linear.    

D  do metano apresentam geometria tetraédrica e as do gás carbônico são lineares.    

E  do óxido nitroso têm geometria angular e as do metano são lineares.    

13.  Quando tetracloreto de carbono, água e n-octano (principal constituinte da gasolina) são, nessa sequência, adicionados 
em uma proveta, é formada uma mistura trifásica com tetracloreto de carbono na fase inferior, água na fase do meio e 

n-octano na fase superior. Quando a ordem de adição é modificada para CCℓ4, n-octano e água, forma-se uma mistura 

bifásica. 

Considere as afirmações abaixo, a respeito desses solventes. 

I. A polaridade do CCℓ4 é elevada, dada a alta eletronegatividade do cloro e do número de átomos de cloro, 

tornando-o miscível com a água. 

II. Uma das fases, na mistura bifásica, é constituída de n-octano e tetracloreto de carbono; a outra, de água. 

III. A água por ser uma molécula apolar realiza interações dipolo permanente. 

Quais estão corretas?  

A  Apenas I.    

B  Apenas II.    

C  Apenas III.    

D  Apenas II e III.    

E  I, II e III.   

14.  A grande utilização dos metais demonstra sua importância para a humanidade e decorre do fato de as substâncias 
metálicas apresentarem um conjunto de propriedades que lhes são características. 

Considere as informações abaixo que justificam, de forma adequada, propriedades típicas dos metais, com base no 
modelo do mar de elétrons. 

I. Metais apresentam, geralmente, elevados pontos de fusão devido à grande estabilidade do retículo cristalino 
metálico. 

II. A boa condução de calor ocorre, pois o aquecimento aumenta a vibração dos íons positivos, possibilitando que 
eles capturem os elétrons livres, o que provoca a desestruturação do retículo cristalino metálico e possibilita a 
propagação do calor. 

III. A boa condução de eletricidade é explicável, pois a aplicação de uma diferença de potencial provoca uma 
movimentação ordenada dos elétrons livres. 

Quais estão corretas?  

A  Apenas I.     

B  Apenas II.    

C  Apenas III.     

D  Apenas I e III.    

E  I, II e III.     
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15.  Forças intermoleculares são responsáveis pela existência de diferentes fases da matéria, em que fase é uma porção da 
matéria que é uniforme, tanto em sua composição química quanto em seu estado físico. Com base nestas informações, 
relacione os termos às afirmações que melhor os descrevem. 

1. Ligações de hidrogênio 

2. Interações íon-dipolo 

3. Forças London 

4. Interações dipolo permante  

 Podem ocorrer quando sólidos tais com KCℓ ou Nal, por exemplo, quando 

dissolvidos em meio aquoso interagem com moléculas como a água. 

 Podem ocorrer entre moléculas possuem grupos em que elementos com 
eletronegatividade elevada (como F, O e N) estão ligados covalentemente 
com o átomo de hidrogênio. 

 São forças que estão presentes quando temos, por exemplo, uma amostra 

de ácido clorídrico (HCℓ) interagindo com uma amostra de ácido 

cianídrico (HCN) 

 Ocorrem entre compostos não polares, sendo esta uma interação bastante 
fraca. 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.  
A  2 – 4 – 3 – 1    

B  4 – 3 – 2 – 1    

C  2 – 1 – 4 – 3    

D  4 – 2 – 3 – 1    

E  3 – 1 – 4 – 2    

 

 

BIOLOGIA 
16.  Os seres vivos apresentam características peculiares que os diferenciam em grandes grupos. De acordo com tais 

características, assinale a alternativa incorreta. 

A  As algas são seres vivos eucarióticos, uni ou multicelulares, de nutrição autotrófica, com parede celular constituída 
principalmente por celulose. 

B  Os fungos são seres vivos eucarióticos, uni ou multicelulares, de nutrição heterotrófica, com parede celular 
constituída principalmente por quitina. 

C  As bactérias são seres vivos procarióticos, unicelulares, com envoltório externo denominado parede celular, 
constituída principalmente por quitina e membrana plasmática lipoproteica. 

D  As plantas são seres vivos eucarióticos, multicelulares, de nutrição autotrófica, com parede celular constituída 
principalmente por celulose. 

E  Os animais são seres vivos eucarióticos, multicelulares e de nutrição heterotrófica, que não apresentam parede 
celular. 

17.  Considere o cladograma a seguir. 

 

Suponha que uma via bioquímica relacionada ao etileno tenha sido encontrada em diversas ordens de plantas terrestres e 
algas vermelhas, mas não em algas pardas. 

De acordo com o cladograma, essa via bioquímica deveria ser encontrada em algas verdes, dado que essas algas são 

A  mais aparentadas às algas pardas e vermelhas do que às plantas terrestres. 
B   mais aparentadas às plantas terrestres e algas vermelhas do que às algas pardas. 
C   intermediárias evolutivas entre as algas vermelhas e as plantas terrestres. 
D   originárias do grupo das plantas terrestres. 
E   mais evoluídas que as algas pardas. 

18.  O filo Mollusca é constituído por um grande número de espécies. Dentre seus representantes, podemos citar caracóis, 
ostras, mariscos, polvos e lulas. Embora possuam ampla diversidade morfológica, compartilham as seguintes 
características: 

A   simetria radial, protostômios, acelomados, diblásticos e sistema circulatório fechado. 
B   simetria bilateral, protostômios, celomados, triblásticos e excreção por metanefrídeos. 
C   simetria bilateral, deuterostômios, celomados e triblásticos e sistema nervoso ganglionar. 
D   simetria radial, deuterostômios, celomados, triblásticos e hermafroditas. 
E   simetria radial, protostômios, pseudocelomados, diblásticos e respiração pulmonar. 
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19.  Considere os grupos de invertebrados relacionados abaixo e as características descritas. 

Grupos de invertebrados 

I. Platelmintos 

II. Anelídeos 

III. Nemátodos 

IV. Equinodermos 

V. Moluscos 

Características 

1. Excreção por células-flama 

2. Deuterostômios (blastóporo dá origem ao ânus) 

3. Pseudocelomados 

4. Respiração pulmonar ou branquial 

5. Celomados 

A alternativa que relaciona corretamente o grupo de invertebrado com as características é: 

       I    II    III     IV    V 

A  1     5      3        2      4 

B  2     1      4        5      3 

C  3     2      5        1      4 

D  5     1      2        4      3 

E  1     3      5        2      4 

20.   

O fitoplâncton é um dos tipos de plâncton formado por organismos em sua grande maioria microscópicos, que flutuam com pouca 

capacidade de locomoção nos oceanos, mares, águas salobras e doces. O crescimento de atividades antrópicas que influenciam a qualidade 

das águas, como o aumento do aporte de esgotos domésticos e industriais e o aumento do escoamento de insumos agrícolas, pode alterar 

a comunidade fitoplantônica, ocasionando modificações ecológicas importantes. 

Assinale a alternativa correta em relação à importância ecológica do fitoplâncton. 

A  O fitoplâncton também tem um importante papel na produção do gás O2, apesar de as plantas terrestres serem as 
principais produtoras desse gás na atmosfera. 

B  Um dos exemplos de fitoplâncton são as cianobactérias, ou algas verdeazuis, que possuem este nome devido à sua 
capacidade de decompor matéria orgânica. Por essa razão, são classificadas como decompositoras na cadeia trófica. 

C  O fitoplâncton é encontrado em todas as profundidades dos oceanos, inclusive nas comunidades abissais, o que faz 
desse grupo extremamente cosmopolita e importante no processo de fotossíntese nessas comunidades. 

D  A presença de fitoplâncton se resume às águas superficiais, pois eles precisam de luz para que possam realizar o 
processo de quimiossíntese. 

E  O aumento de certas comunidades de fitoplâncton, como os dinoflagelados, resultam em eventos como a maré-
vermelha, que pode causar a morte em cascata de diversos outros organismos marinhos, devido às toxinas 
produzidas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
21.   

Perto de casa havia um barbeiro, que me conhecia de vista, amava a rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que ia 

passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-lo (tudo são pretextos a um coração agoniado), ele viu-me, e continuou a 

tocar. Não atendeu a um freguês, e logo a outro, que ali foram, a despeito da hora e de ser domingo, confiar-lhe as caras à navalha. Perdeu-

os sem perder uma nota; ia tocando para mim. Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja, voltado para ele. Ao fundo, 

levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele; 

creio que me descobriu de dentro, e veio agradecer-me com a presença o favor que eu fazia ao marido. Se me não engano, chegou a dizê-lo 

com os olhos. Quanto ao marido, tocava agora com mais calor; sem ver a mulher, sem ver fregueses, grudava a face no instrumento, 

passava a alma ao arco, e tocava, tocava... 

Divina arte! Ia-se formando um grupo, deixei a porta da loja e vim andando para casa; enfiei pelo corredor e subi as escadas sem 

estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro, ou por estar ligado a um momento grave de minha vida, ou por esta máxima, que os 

compiladores podiam tirar daqui e inserir nos compêndios da escola. A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações que pratica, e 

verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre barbeiro! Perdeu duas barbas naquela noite, que eram o pão do dia seguinte, tudo para ser 

ouvido de um transeunte. Supõe agora que este, em vez de ir-se embora, como eu fui, ficava à porta a ouvi-lo e namorar-lhe a mulher; 

então é que ele, todo arco, todo rabeca, tocaria desesperadamente. Divina arte! 
Machado de Assis. Dom Casmurro. 

Vocabulário  
Chita: tecido de algodão barato. 

Compêndio: resumo de uma teoria, livro escolar. 

Compilador: indivíduo que resume teorias de várias origens em uma obra.  

Estrépito: ruído estrondoso. 

Rabeca: instrumento de cordas, medieval, precursor do violino. 

Transeunte: pessoa que transita. 

Trigueira: morena. 
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Pode-se depreender do texto que 

A  a música era uma paixão para o barbeiro e, embora tocasse muito bem, não costumava ter audiência. 

B  o narrador permaneceu na calçada devido à impressão de ser privilegiado pelo barbeiro. 

C  era por sua mulher que o barbeiro tocava a rabeca todos os dias. 

D  o narrador  recolheu-se a sua casa porque, com a chegada da mulher do barbeiro, temia trair seu vizinho.  

E  o fato é narrado com distanciamento, de modo neutro, isento das impressões pessoais 

22.   

Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a 

mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o 

autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou 

espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro 

indivíduo, para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos 

misteriosos; muita preguiça e alguma devoção, - devoção, ou talvez medo; creio que medo. 

Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida; era aquilo com 

dezesseis anos. 
Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. 

Vocabulário 
Faceira: alegre, formosa, jeitosa. 

Ímpeto: impulso. 
Pueril: imatura. 

Primazia: dignidade. 
Voluntariosa: pessoa teimosa. 

 

Assinale a opção que apresenta um trecho do texto em que melhor se percebe a crítica do narrador ao Romantismo. 

A  “era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça...” 

B  “Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ...” 

C  “Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza...” 

D  “... em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa...” 

E  “... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas...” 

23.  Assinale a opção que apresenta o mesmo sentido do trecho, retirado do romance Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha. 

“Enquanto iam-lhe cicatrizando as feridas roxas do corpo tatuado pela chibata, abria-se-lhe na alma rude de marinheiro um grande 

vácuo.” 

A  Na medida em que na alma rude de marinheiro um grande vácuo abria-se-lhe, o corpo tatuado pela chibata 
cicatrizava as feridas roxas. 

B  Na alma rude de marinheiro, abria-se-lhe um grande vácuo, a fim de que as feridas roxas cicatrizassem no corpo 
tatuado pela chibata. 

C  Um grande vácuo era aberto na sua alma rude de marinheiro, ao mesmo tempo que cicatrizavam as feridas roxas do 
corpo tatuado pela chibata. 

D  A chibata abria um grande vácuo pelo corpo tatuado do marinheiro de alma rude, embora as feridas roxas 
cicatrizassem. 

E  As feridas roxas do corpo tatuado pela chibata cicatrizavam, à medida que a alma rude do marinheiro deixava de 
existir no vácuo. 

24.  Leia este trecho de texto: 

Como se sabe, os escritores brasileiros do período romântico interpretaram o ideário de sua escola literária num contexto criado 

pela independência política; por isso, entenderam a exaltação da natureza como exaltação da natureza tropical e elaboraram um mito das 

origens da nacionalidade em que no lugar do cavaleiro medieval aparece o índio. 
Rodolfo Illari/Renato Basso. O português da gente. São Paulo: Contexto, 2006.p.214. 

Nele, os articuladores linguísticos destacados estabelecem vínculos sintático-semânticos essenciais para a coesão textual, e 
essa, por sua vez, cria a textualidade, isto é, a rede semântica que produz o sentido geral do trecho. 

Relativamente ao papel exercido por esses articuladores, identifique a afirmação incorreta. 

A  No início do texto, o articulador “como” introduz uma ideia de conformidade, por meio da qual os autores 
antecipam que, na continuidade do texto, vão apresentar uma informação supostamente conhecida pelo autor. 

B  O conectivo “por isso” introduz um segmento textual que justifica o segmento anterior a ele e dá sequência à 
exposição lógica dos autores. 

C  O conectivo “como”, em sua segunda ocorrência, estabelece entre dois segmentos textuais o mesmo vínculo 
sintático-semântico estabelecido em sua primeira ocorrência.  

D  O conectivo “e” estabelece uma relação de adição entre os dois segmentos textuais cujos núcleos são os verbos 
“entenderam” e “elaboraram”. 

E  O termo “que” introduz um segmento de valor adjetivo que restringe, limita o sentido do sintagma “um mito das 
origens da nacionalidade”. 
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25.  Leia este trecho de texto: 

Nove em cada dez usuários da internet recebem spams em seus e-mails corporativos. [...] Tomando-se como base os números 

apontados pela pesquisa, uma corporação de médio porte, com mil funcionários, perde, portanto, 828 mil euros por ano – ou R$2,3 milhões 

– com esta prática que é considerada, conquanto simplória, uma verdadeira praga da modernidade. 

Veja, 23/11/2016. 

A expressão “conquanto simplória” pode ser substituída por 

A  ainda que pouco complexa.  

B  no entanto fácil. 

C  embora efêmera. 

D  todavia rápida. 

E  entretanto ímpar. 

 

HISTÓRIA 
26.   

Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa cousa em matéria de edificação da cidade. A topografia do local, caprichosamente 

montuosa, influiu decerto para tal aspecto, mais influíram, porém, os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais 

sem plano qualquer, pode ser imaginado. (...) Há casas de todos os gostos e construídas de todas as formas. Vaise por uma rua a ver um 

correr de chalets, de porta e janela, parede de frontal, humildes e acanhados, de repente se nos depara uma casa burguesa, dessas de 

compoteiras de cimalha rendilhada, a se erguer sobre um porão alto com mezaninos gradeados. Passada essa surpresa, olha-se acolá e dá-

se com uma choupana de pau a pique, coberta de zinco ou mesmo palha, em torno do qual formiga uma população. 

Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma, 1915. 

Para além de uma mera ocupação do espaço, os processos de urbanização e formação das cidades estão ligados a relações 
de poder e sociabilidades que nos permitem pensar nossa própria história. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

A  Mesmo que fale sobre o seu próprio tempo, a literatura não pode ser tratada como uma fonte histórica. 

B  O texto nos permite dizer que a ocupação urbana do Rio de Janeiro só aconteceu a partir do século XIX. 

C  O traço irregular dos subúrbios cariocas foi uma das razões para que, ainda na primeira metade do século XX, fosse 
realizada a transferência da capital para Brasília. 

D  O contexto retratado na obra remonta à favelização do Rio de Janeiro, que fora combatida pelas reformas do 
prefeito Pereira Passos (1902-1906). 

E  O surgimento de construções mais sofisticadas na cidade do Rio de Janeiro pode ser relacionado com a chegada da 
Família Real Portuguesa ao Brasil, ocorrida em 1808. 

27.   

Texto I: Sua Majestade El Rey de Portugal promete tanto em Seu próprio Nome, como no de Seus Sucessores, de admitir para sempre daqui 

em diante no Reyno de Portugal os Panos de lã, e mais fábricas de lanifício de Inglaterra, como era costume até o tempo que foram 

proibidos pelas Leys, não obstante qualquer condição em contrário. 

Texto II: [...] Primo: que sejam admissíveis nas Alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas, ou 

em navios estrangeiros das Potências, que se conservam em paz e harmonia com a minha leal Coroa, ou em navios dos meus vassalos, [...] 

Segundo: que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os Portos, que bem lhes parecer a 

benefício do comércio e agricultura, que tanto desejo promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, a exceção do pau-brasil, 

ou outros notoriamente estancados. [...]. 

Observando-se as informações dos textos I e II, pode-se afirmar que: 

A  os dois textos tratam de acordos diplomáticos envolvendo Portugal e Inglaterra, com vantagens comerciais do 
segundo país para com o primeiro país. 

B  o primeiro texto trata do Tratado de Methuen de 1703. O segundo texto trata da Carta Régia de 1808 que decretou a 
Abertura dos Portos às Nações Amigas. 

C  os dois textos tratam de benefícios concedidos por D. Pedro I, em troca do reconhecimento da Independência do 
Brasil por parte da Inglaterra. 

D  enquanto que o texto I, Tratado de Methuen, pode ter ser relacionado à atividade mineradora no Brasil e à 
Revolução Industrial inglesa, o segundo texto, consequência dos Tratados de 1810, pode ser relacionado com as 
invasões napoleônicas sobre Portugal em 1807. 

E  os dois textos reforçam as tentativas do marquês de Pombal de romper com influência inglesa sobre a economia 
portuguesa. 
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28.   

Jean Baptiste Debret, pintor e autor do livro Viagem pitoresca ao Brasil, foi um dos ilustres integrantes da missão francesa que 

esteve no Brasil, no século XIX, evidenciando a retomada do tradicional vínculo cultural do país com a França, por meio de medidas oficiais. 

Essa missão representou um dos vetores de transformação cultural decorrentes da(o) 

A  decisão política de emancipação do Brasil, tomada por D. Pedro I 

B  movimentação política favorável à instauração da república 

C  promoção do meio artístico e intelectual por D. Pedro II 

D  transferência da Corte real portuguesa para o Brasil 

E  fortalecimento do pacto colonial vigente por D. João VI 
 

TEXTO: 1 - Comum à questão: 29 

Com a vinda da Corte, pela primeira vez, desde o início da colonização, configuravam-se nos trópicos portugueses preocupações 

próprias de uma colônia de povoamento e não apenas de exploração ou feitoria comercial, pois que no Rio teriam que viver e, para 

sobreviver, explorar “os enormes recursos naturais” e as potencialidades do Império nascente, tendo em vista o fomento do bem-estar da 

própria população local. 

(Maria Odila Leite da Silva Dias. 

A interiorização da metrópole e outros estudos, 2005.) 

29.  A alteração na relação entre o governo português e o Brasil, mencionada no texto, pode ser notada, por exemplo, 

A  na redução dos impostos sobre a exportação do açúcar e do algodão, no reforço do sistema colonial e na maior 

integração do território brasileiro. 

B  no estreitamento dos vínculos diplomáticos com os Estados Unidos, na instalação de um modelo federalista e na 
modernização dos portos. 

C  na ampliação do comércio com as colônias espanholas do Rio da Prata, na reurbanização do Rio de Janeiro e na 

redução do contingente do funcionalismo público. 

D  na abertura de estradas, na melhoria das comunicações entre as capitanias e no maior aparelhamento militar e 
policial. 

E  no restabelecimento de laços comerciais com França e Inglaterra, na fundação de casas bancárias e no 

aprimoramento da navegação de cabotagem. 

30.  Considere o texto de uma carta escrita na década de 1810. 

Os cabras, mulatos e crioulos andavam tão atrevidos que diziam que éramos todos iguais (...). Os boticários, cirurgiões e 

sangradores davam-se ares de importância e até os barbeiros recusavam-se a fazer-lhe a barba, alegando que estavam "ocupados no 

serviço da pátria". Para seu grande escândalo vira-se obrigado a fazer a própria barba. Pior ainda lhe pareciam os modos livres e pouco 

respeitosos dos "cabras". – Vossa Mercê, escrevia ele ao seu compadre, não suportava chegasse a Vossa Mercê um cabra, com o chapéu na 

cabeça, a bater-lhe no ombro e dizer-lhe: - Adeus, Patriota, como estais? 

(Adaptado de Emilia Viotti da Costa. In: Carlos Guilherme Motta (org.). Brasil em Perspectiva. São Paulo: Difel, 1968. p. 67) 

O texto faz referência a um movimento revolucionário ocorrido em 1817, durante o período do Brasil-Reino (1808-1822). 
Em relação a esse movimento, é possível afirmar que seu autor 

A  tece críticas contundentes aos seus participantes, pela ousadia com que parte das massas pobres se compara aos 
membros da elite. 

B  defende os ideais dos seus líderes, pela forma extremamente democrática com que os seus participantes populares 

tratam uns aos outros. 

C  demonstra engajamento aos rebelados, que exigiam a permanência dos portugueses no Brasil, quando os chamam 
de "cabras" e "patriotas". 

D  demonstra um grande sentimento anti-lusitano, principalmente no momento em que se iguala às camadas pobres e 

urbanas da população. 

E  apoia os ideais democráticos e igualitários dos rebeldes, que se inspiraram nos ideais iluministas para combater os 
estrangeiros no poder. 
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GEOGRAFIA 
31.  O Brasil tem um grande potencial em sua rede hidrográfica, por apresentar rios caudalosos, grande volume d’água, 

predomínio de rios perenes, de foz em estuário, de regime pluvial de drenagem exorreica, de grande potencial 
hidráulico, entre outros. Observe o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. 

 

A linha que vai de “A” a “B” passa sobre três 
bacias hidrográficas, que são 

A  Amazônica, do Tocantins-Araguaia e do 
Nordeste. 

B  do São Francisco, do Nordeste e do 
Leste. 

C  Platina, do São Francisco e do Sul-
Sudeste. 

D  do Tocantins-Araguaia, do São 
Francisco e do Leste. 

E  do Norte, Platina e do Leste. 

32.  Sobre as bacias hidrográficas brasileiras, afirma-se que 

I. a Bacia Amazônica, de regime pluvial e exorreico, é a maior do Brasil. 

II. a característica climática semiárida inviabiliza a geração hidrelétrica na Bacia do São Francisco. 

III. a maior produção hidroelétrica brasileira é verificada na Bacia do Paraná. 

IV. a expansão da soja tem impactado os rios da Bacia do Paraguai. 

V. a maior ilha fluvial do mundo, a do Bananal, encontra-se no interior da Bacia do Rio Parnaíba. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

A  I, II e III. 

B  I, II e V. 

C  I, III e IV. 

D  II, IV e V. 

E  III, IV e V. 

33.  Um dos grandes desafios do século XXI para tornar o mundo melhor é o de aprender a conviver com os outros, aceitar 
e respeitar os que são diferentes na cultura, na religião, nos costumes, na sexualidade etc. A intolerância, os 

preconceitos, as discriminações e o racismo, no entanto, vêm crescendo. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que 

A  o princípio de que todos os seres humanos são iguais, independentemente de sexo, cor da pele, orientação sexual, 

local de nascimento, valores culturais, existe, de direito e de fato, nas sociedades democráticas. 

B  o racismo consiste numa tendência a desvalorizar certos grupos étnicos, sociais ou culturais, atribuindo-lhes 
características inferiores e manifesta-se na segregação e rejeição de valores culturais. 

C  os neonazistas, os carecas, os arianos, entre outros, são grupos organizados que visam combater os preconceitos, 

sobretudo contra migrantes pobres. 

D  a xenofobia e a homofobia atingem, em maior grau, os indígenas, os negros e a mulher, considerados inferiores em 
determinadas sociedades. 

E  ocorre a homogeneização das sociedades eliminando, gradativamente a xenofobia e os movimentos de aversão nas 

sociedades modernas. 

A 

B 
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34.  (Enem) 

 
Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1885u52.jhtm>. Acesso 

em: 20 abr. 2010 (adaptado). 

Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encontrando 
problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios, extraídos dos 
relatórios desses dois pesquisadores. 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 

I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os pinheiros, a gralha-azul 
também está em processo de extinção.” 

II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão sendo utilizadas 
em carvoarias.” 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 

III. “Das palmeiras que predominam nesta região, podem ser extraídas substâncias importantes para a economia 
regional.” 

IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar a sua 
biodiversidade.” 

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos seguintes ecossistemas: 

A  Caatinga, Cerrado, Zona dos Cocais e Floresta Amazônica 

B  Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos Cocais e Caatinga. 

C  Manguezais, Zona dos Cocais, Cerrado e Mata Atlântica. 

D  Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. 

E  Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos Cocais e Pantanal. 

35.  O Cerrado é um sistema biogeográfico, composto por diversos subsistemas intimamente interatuantes e 
interdependentes, que se relacionam com maior ou menor grau com as condições do clima, do solo, da água e do fogo. 
Sobre esse sistema, assinale a opção correta. 

A  As veredas, áreas de afloramento do lençol freático no Cerrado, são caracterizadas por possuírem solos 
hidromórficos. Nestas áreas, predomina, exclusivamente, a vegetação arbórea, com diversas espécies de árvores 
que chegam a atingir 15 m de altura, devido à umidade constante no solo ao longo do ano. 

B  Os solos do Cerrado, além de alcalinos, possuem certa deficiência nutricional que pode ser corrigida pela calagem e 
aplicação da adubação química. 

C  O Cerrado é um domínio morfoclimático caracterizado pelo clima com duas estações bem definidas: uma chuvosa, 
com temperaturas mais amenas, e outra seca, com temperaturas mais elevadas. 

D  A vegetação nativa do Cerrado é bem adaptada ao fogo, regenerando-se com certa rapidez, principalmente após o 
retorno do período chuvoso. 

E  A estratificação do Cerrado permite encontrar, em um mesmo domínio morfoclimático, tipos distintos de climas, 
dentre eles o tropical, o tropical úmido e o semiárido. 

1 

2 


