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MATEMÁTICA 

1.  O suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do complemento desse ângulo. A 

medida desse ângulo é igual a 

A  20°. 

B       

C       

D       

E        

 

2.  Uma reta transversal intersecta duas retas paralelas, formando ângulos alternos internos expressos, em graus, por

 5 8x   e  7 .– 12x  A soma das medidas desses ângulos é igual a 

A  80°. 

B  96°. 

C  116°. 

D  128°. 

E  150°. 

3.  Em um mercado, um funcionário pretendia organizar x recipientes de detergente, com 100 150.x   Ele observou 

que organizando-os em grupos de 12, ou em grupos de 15 ou em grupos de 20, sempre restava um recipiente. Assim, a 

quantidade de recipientes que o funcionário dispunha para serem organizados era igual a  

A  120. 

B  121. 

C  148. 

D  149. 

E  150. 

4.  O piso de uma sala retangular, medindo 3,52 m por 4,16 m, será revestido com uma quantidade inteira de ladrilhos 

quadrados, todos idênticos, de forma que não fique espaço vazio entre ladrilhos vizinhos. Os ladrilhos serão escolhidos 

de modo que a medida de cada lado seja a maior possível. 

Na situação apresentada, quantos ladrilhos, exatamente, serão utilizados? 

A  24 

B  32 

C  121 

D  169 

E  143 

5.  Sendo  | 11 4 ,A x x      0; 11B      e  | 15 x 3 ,D x      tem-se que o conjunto  A B D   é igual a 

A  
15; 11 .     

B  
15; 11 .     

C  
3; 11 .    

D  
3; 11 .    

E  
11; 3 .    

FÍSICA 

6.  Dois blocos A e B de massas            e            estão ligados entre si por um fio ideal sobre uma superfície 
perfeitamente lisa, conforme a figura abaixo.  

B
F
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Sabendo que a força horizontal  ⃗  que atua sobre o bloco B tem módulo de 196 N, o valor da aceleração horizontal 
adquirida pelo conjunto é  

A  6 m/s². 

B  7 m/s². 

C  8 m/s². 

D  9 m/s². 

E  10 m/s². 

7.  Um bloco de massa m repousa sobre uma superfície perfeitamente horizontal. Sobre ele atua uma força vertical e para 
baixo de módulo  . Denotando por   o módulo da aceleração da gravidade local e   o módulo da força normal que 
atua sobre o bloco, a expressão correta para o valor de m é 

A     
   

 
 

B    (   )    

C     
   

 
 

D    (   )    

E     
   

 
 

8.  Com base no gráfico a seguir, que representa o movimento uniformemente variado de um móvel, é correto que 
concluir que no instante t1 o movimento faz a transição entre as classificações de  

v (t)

v0

0
v = 0

t1 t

 

A  progressivo e retardado para regressivo e retardado. 

B  regressivo e retardado para regressivo e acelerado. 

C  progressivo e retardado para regressivo e acelerado. 

D  regressivo e acelerado para regressivo e retardado. 

E  progressivo e acelerado para regressivo e acelerado. 

9.  Considere um avião a jato, com massa total de 100 toneladas, durante a decolagem a partir de uma pista horizontal. 
Partindo do repouso, o avião necessita de 2000 m de pista para atingir a velocidade de 360 km/h, a partir da qual ele 
começa a voar (caso seja necessário, utilize a aceleração gravitacional g = 10 m/s²).  

Os módulos da reação normal à superfície quando esse avião estiver em repouso no solo horizontal e da componente 
horizontal da força resultante média agindo sobre o avião enquanto ele está em contato com o solo, durante o 
processo de aceleração valem, respectivamente:  

A  1,0·106N e 2,5·105 N.  

B  1,0·106 N e 9,0·105 N.  

C  1,0·105 N e 2,5·105 N.  

D  1,0·103 N e 2,5·102 N.  

E  1,0·102 N e 1,5·102 N.  

10.  Um corpo em MRUV tem, em determinado instante de tempo  , uma velocidade positiva de módulo  . No instante de 
tempo 4 , a sua velocidade é negativa e de módulo   . Nessas condições, o valor da aceleração escalar   desse corpo é 
corretamente representado pela expressão  

A     
    

   
 

B     
   

   
 

C     
    

   
 

D     
   

   
 

E     
    

   
 

QUÍMICA 

11.  (Unicamp 2018)  
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Com a crise hídrica de 2015 no Brasil, foi 

necessário ligar as usinas termoelétricas para a geração 

de eletricidade, medida que fez elevar o custo da energia 

para os brasileiros. O governo passou então a adotar 

bandeiras de cores diferentes na conta de luz para 

alertar a população. A bandeira vermelha indicaria que a 

energia estaria mais cara. O esquema a seguir representa 

um determinado tipo de usina termoelétrica. 
(Adaptado de BITESIZE. Thermal power stations. Disponível 

em: 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/physics/energy_matter

s/generation_of_eletricity/revision/1/. Acessado em 26/07/17). 

Conforme o esquema apresentado, no funcionamento da usina há  

A  duas transformações químicas, uma transformação física e não mais que três tipos de energia.     

B  uma transformação química, uma transformação física e não mais que dois tipos de energia.     

C  duas transformações químicas, duas transformações físicas e pelo menos dois tipos de energia.     

D  uma transformação química, duas transformações físicas e pelo menos três tipos de energia.    

E  uma transformação química, uma transformação física e um tipo de energia.     

12.  (G1 - IFSP 2017) Com relação a processos químicos e físicos, correlacione às colunas. 

1. Processos Químicos. 

 

2. Processos Físicos. 

 Queima de papel. 

 Papel amassado. 

 Obtenção de sal a partir da evaporação da água do mar. 

 Palha de aço enferrujada. 

 Bloco de cobre transformado em fios de cobre. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  

A  1 – 2 – 1 – 2 – 1    

B  1 – 2 – 2 – 1 – 2    

C  2 – 1 – 1 – 2 – 1    

D  1 – 1 – 2 – 1 – 2    

E  2 – 1 – 2 – 1 – 1  

13.  (Uefs 2017)   

 

Normalmente as substâncias são obtidas em mistura, seja na natureza, seja em 

laboratórios como produtos de reações químicas. Na maioria das vezes, é necessário 

separar os componentes de uma mistura para que possam ser utilizados. Para a 

separação, recorre-se a técnicas baseadas em diferenças de propriedades entre os 

componentes da mistura. O esquema mostra as etapas de separação de uma mistura. 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as técnicas de separação empregadas em 1, 2 e 3 são, 
respectivamente,  

A  centrifugação, destilação fracionada e recristalização fracionada.    

B  decantação, destilação simples e sublimação.    

http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/physics/energy_matters/generation_of_eletricity/revision/1/
http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/physics/energy_matters/generation_of_eletricity/revision/1/
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C  filtração, destilação simples e decantação.    

D  filtração, decantação e destilação simples.    

E  decantação, flotação e fusão fracionada.    

14.  (G1 - CFTMG 2017) Até que esteja própria para o consumo, a água é submetida a vários processos de tratamento. Após 
a captação, a primeira etapa consiste na adição de uma substância química denominada sulfato de alumínio, 

2 4 3A (SO ) .  O esquema a seguir representa a ação desse composto sobre as impurezas presentes na água. 

 

Nesse esquema, os processos verificados nos recipientes II e III são denominados, respectivamente,  

A  filtração e flotação.    

B  decantação e filtração.    

C  floculação e decantação.    

D  flotação e sedimentação.    

E  flotação e decantação  

15.  O volume de um corpo é a extensão que ele ocupa no espaço. A unidade padrão usada pelo Sistema Internacional (SI) 
para representar o volume é o metro cúbico (m3). Em nosso cotidiano e nos laboratórios, a unidade mais usada para se 
medir o volume é o litro (L). Na conversão de unidades de medida 1m3 equivale a: 

A  1000 mL 

B  100 dm3 

C  1000 L  

D  100 cm3 

E  10 L 

 

BIOLOGIA 

16.  Analise as informações a seguir a respeito dos carboidratos. 

Carboidratos 

Carboidratos (glicídios, hidratos de carbono ou açúcares) 
Composição: carbono, hidrogênio, oxigênio. 
Origem: fotossíntese. 
Papel: fonte de energia e estrutural. 
Tipos:  
Monossacarídeos 
Oligossacarídeos 
Polissacarídeos 

Considerando as informações fornecidas, julgue as proposições e marque a letra correta. 

I. O amido é um tipo de carboidrato encontrado nos animais, e é classificado como um polissacarídeo. 

II. Dissacarídeos e dipeptídeos são exemplos de oligossacarídeos. 

III. A união entre duas moléculas de glicose resulta na formação de uma molécula de maltose e duas moléculas de 
água. 

IV. C5H10O5 é a fórmula molecular de uma pentose, que pode ser a desoxirribose ou a ribose. 
A  Existem apenas uma proposição correta. 

B  Existe apenas duas proposições incorretas. 

C  Existe apenas três proposições corretas. 

D  Todas as proposições estão corretas. 

E  Não existe nenhuma proposição correta. 
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17.   

Os lipídios são moléculas orgânicas formadas pela união de ácidos graxos e um tipo de álcool, que normalmente é o glicerol. Os 
lipídios apresentam em sua constituição átomos de carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio (O), e diferem dos carboidratos por 
apresentarem menos átomos de oxigênio, podendo ter na sua estrutura, além do ácido graxo e glicerol, átomos de fósforo, colesterol etc. 
Os lipídios aparecem com muita frequência na composição química dos seres vivos em diferentes partes do corpo, como no tecido adiposo, 
nas membranas celulares, na bainha de mielina dos neurônios, como precursores de vitaminas e hormônios, ceras impermeabilizantes nas 
superfícies de folhas e frutos etc. De um modo geral, são substâncias insolúveis em água e solúveis em compostos orgânicos como éter, 
benzeno, clorofórmio e álcool.  

Considerando o texto e conhecimentos correlatos, julgue as proposições a seguir e marque a letra correta: 

I. O colesterol é um tipo de lipídio classificado como esteroide. 

II. Além do evidenciado no texto, os lipídios exercem outras funções biológicas, como a de isolante térmico em 
alguns animais. 

III. Certos lipídios atuam como reguladores de atividades biológicas. 

IV. Os lipídios encontrados na membrana plasmática são exemplos de lipídios que possuem átomos de fósforo em 
sua constituição. 

A  Existe apenas uma proposição correta. 
B  Existe apenas duas proposições incorretas. 

C  Existe apenas três proposições corretas. 

D  Todas as proposições estão corretas. 

E  Não existe nenhuma proposição correta. 

18.   

AMINOÁCIDOS - A MONTAGEM DE UMA PROTEÍNA 

As proteínas são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores conhecidas como aminoácidos. A maioria dos 
seres vivos, incluindo o homem, utiliza somente cerca de vinte tipos diferentes de aminoácidos para a construção de suas proteínas. Com 
eles, cada ser vivo é capaz de produzir centenas de proteínas diferentes e de tamanho variável. Dentre os vinte tipos alguns são sintetizados 
pelo próprio organismo enquanto que outros necessitam serem obtidos de quem os produz (plantas ou animais). 

Uzunian e Birner, vol. único, Ed. Harbra, pg. 29 e 32 (com adaptações). 

Considerando o texto e conhecimentos correlatos, julgue as proposições a seguir e marque a letra correta: 

I. O que distingue uma proteína de outra são os seus aminoácidos: número, tipo e sequência em que estão ligados. 

II. Colágeno e queratina são exemplos de proteínas que desempenham papel hormonal. 

III. As proteínas podem também ser chamadas de polímeros ou de polipeptídios. 

IV. Polipeptídios são cadeias de aminoácidos, e a sequências destes origina a chamada estrutura primária. 
 

A  Existe apenas uma proposição correta. 

B  Existe apenas duas proposições incorretas. 

C  Existe apenas três proposições corretas. 

D  Todas as proposições estão corretas. 

E  Não existe nenhuma proposição correta. 

19.  Observe a figura a seguir. 

Pirâmide de números em unidades 

 

Com o auxílio da figura e dos seus conhecimentos, julgue as afirmações a seguir. 
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I. A pirâmide da ilustração é de um ecossistema terrestre. 
II. Caso transformássemos essa pirâmide de número em uma de energia, elas teriam formas diferentes. (base mais 

larga que o ápice na pirâmide de energia, o inverso para a pirâmide de números). 
III. As pirâmides de número, de massa e de energia são, geralmente, semelhantes quanto ao formato. 
IV. Nas pirâmides de energia, considera-se a energia transferível de um nível trófico ao anterior. 

Marque a letra correta. 

A  Todas as afirmações estão corretas. 
B  Existe apenas uma afirmação correta. 
C  Existem apenas duas afirmações corretas. 
D  Existem apenas três afirmações corretas. 
E  Todas as afirmações estão erradas. 

20.  A figura abaixo, extraída do livro Biologia, volume único, de Armênio Uzunian e Ernesto Birner, relaciona a 
produtividade primária líquida (PPL) de vários ecossistemas naturais, estimada em g/m²/dia. Após análise da da 
figura, marque a letra incorreta. 

 

A  Entre os fatores limitantes que inibem a PPL nos desertos, estão temperatura e luz. 

B  A grande PPL observada na agricultura intensiva de milho, por exemplo, deve-se principalmente à utilização de 
adubos químicos na preparação do solo para o plantio. 

C  A elevada PPL verificada nos recifes de corais decorre entre outros fatores, da considerável concentração de 
nutrientes nesses locais. 

D  A presença de animais como vacas e cavalos, nas áreas de pastagens, contribui para diminuir a PPL nesses 
ecossistemas. 

E  O fato de algas poderem se fixar no substrato e ainda assim receberem luz é um dos fatores que possibilitam alguns 
ecossistemas de plataforma continental apresentarem maior PPL do que ambientes de mar aberto. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

21.   

O poeta  
declina de toda responsabilidade  
na marcha do mundo capitalista  
e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas  
promete ajudar  
a destruí-lo  
como uma pedreira, uma floresta,  
um verme  

(Carlos Drummond de Andrade) 

Vocabulário  
Declina: afasta-se. 

Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. 

A  O caráter ficcional da literatura nos permite entrar em contato com a nossa história, nossa trajetória como nação. 

B  Por meio da convivência com os textos literários, que traçam tantos e diversos destinos, a literatura acaba por nos 
oferecer possibilidades de resposta a questões comuns a todos os seres humanos.  

C  A literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela são completamente distintos dos 
mundos familiares. As pessoas que habitam esses mundos literários são completamente distintas e vivem 
problemas totalmente diferentes dos nossos. 

D  A literatura tem o poder de transportar o ser humano, provocar alegria ou tristeza, divertir ou emocionar. Ela nos 
oferece um descanso dos problemas cotidianos, quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia. 

E  A literatura pode ter um papel fundamental: o de criticar a realidade, em relação a causas sociais e políticas.  

22.   

Grito negro 

Eu sou carvão! 
E tu arrancas-me brutalmente do chão 
e fazes-me tua mina, patrão. 
Eu sou carvão! 
E tu acendes-me, patrão, 
para te servir eternamente como força motriz 
mas eternamente não, patrão. 
Eu sou carvão 
e tenho que arder sim; 
queimar tudo com a força da minha combustão. 
Eu sou carvão; 
tenho que arder na exploração 
arder até às cinzas da maldição 
arder vivo como alcatrão, meu irmão, 
até não ser mais a tua mina, patrão. 
Eu sou carvão. 
Tenho que arder 
queimar tudo com o fogo da minha combustão. 
Sim! 
Eu sou o teu carvão, patrão. 

(José Craveirinha – poeta africano) 

Assinale a opção correta a respeito do poema apresentado. 

A  O eu lírico expressa um sentimento de cumplicidade com o 
patrão, mostrando que a literatura é a arte mais próxima da 
essência humana. 

B  Pode-se afirmar que o tema do texto remete à exploração do 
homem pelo homem, exemplo de que a literatura é 
linguagem carregada de significado.   

C  Os aspectos sonoros do texto, o uso da linguagem denotativa 
e os traços humanos comprovam que o poema é um 
exemplo de arte da palavra. 

D  As palavras “patrão” e “carvão” apresentam mais de um 
significado nos versos, possibilitando ao leitor entender o 
tema do texto. 

E  O eu lírico considera que deve sempre servir ao patrão, a 
quem chama “meu irmão”, sem questionamentos. 

23.  Leia o texto a seguir para responder ao que se pede. 

Como sabemos, o efeito de um livro sobre nós, mesmo no que se refere à simples informação, depende de muita coisa além do 
valor que ele possa ter. Depende do momento da vida em que o lemos, do grau do nosso conhecimento, da finalidade que temos pela 
frente. Para quem pouco leu e pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser a fonte reveladora. Para quem sabe muito, um livro 
importante não passa de chuva no molhado. Além disso, há as afinidades profundas, que nos fazem afinar com certo autor (e, portanto, 
aproveitá-lo ao máximo) e não com outro, independente da valia de ambos. 

Antônio Candido, “Dez livros para entender o Brasil”. Teoria e debate. Ed. 45, 01/07/2000. 

Constitui recurso estilístico do texto 

I. a combinação da variedade culta da língua escrita, que nele é predominante, com expressões mais comuns na 
língua oral; 

II. a repetição de estruturas sintáticas, associada ao emprego de vocabulário corrente, com feição didática; 

III. o emprego dominante do jargão científico, associado à exploração intensiva da intertextualidade. 

Está correto apenas o que se afirma em 

A  I.  B  II.  C  I e II.  D  III.  E  I e III. 
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24.  Tendo o texto abaixo como referência, responda ao que se pede. 

E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a 
síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; 
era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a 
nenhuma outra planta; era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre feridas 
com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que esvoaçava havia muito tempo em torno 
do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe 
cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela 
nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. 

Aluísio Azevedo. O cortiço. 

O conceito de hiperônimo (vocábulo de sentido mais genérico em relação a outro) aplica-se à palavra “planta” em relação a 
“palmeira”, “trevos”, “baunilha” etc., todas presentes no texto. Tendo em vista a relação que estabelece com outras palavras 
do texto, constitui também um hiperônimo a palavra 

A  “alma”.  

B  “cobra”. 

C  “fazenda”.  

D  “impressões”. 

E  “saudade”. 

25.   

O operário no mar 

Na rua passa um operário. Como vai firme! Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na sua 

blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro 

que os outros, e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para onde vai ele, pisando assim tão firme? 

Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo, com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios, os fios, os 

fios. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens, que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados 

Unidos. Não ouve, na Câmara dos Deputados, o líder oposicionista vociferando. Caminha no campo e apenas repara que ali corre água, que 

mais adiante faz calor. Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não 

nos entenderemos nunca. E me despreza.... Ou talvez seja eu próprio que me despreze a seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-

lo: uma fascinação quase me obriga a pular a janela, a cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, pelo menos implorar-lhe que suste a 

marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade 

no operário, e não vejo rodas nem hélices no seu corpo, aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou-o passar. Onde estão 

nossos exércitos que não impediram o milagre? Mas agora vejo que o operário está cansado e que se molhou, não muito, mas se molhou, e 

peixes escorrem de suas mãos. Vejo-o que se volta e me dirige um sorriso úmido. A palidez e confusão do seu rosto são a própria tarde que 

se decompõe. Daqui a um minuto será noite e estaremos irremediavelmente separados pelas circunstâncias atmosféricas, eu em terra 

firme, ele no meio do mar. Único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso cada vez mais frio atravessa as grandes massas líquidas, 

choca-se contra as formações salinas, as fortalezas da costa, as medusas, atravessa tudo e vem beijar-me o rosto, trazer-me uma esperança 

de compreensão. Sim, quem sabe se um dia o compreenderei? 
Carlos Drummond de Andrade. Sentimento do mundo. 

Dentre estas propostas de substituição para diferentes trechos do texto, a única que NÃO está correta do ponto de vista da 
norma-padrão é: 

A  “quem sabe se um dia o compreenderei” = quem sabe um dia compreenderei-o. 

B  “O operário não lhe sobra tempo de perceber” = Ao operário não lhe sobra tempo de perceber. 

C  “Teria vergonha de chamá-lo meu irmão” = Teria vergonha de chamá-lo de meu irmão. 

D  “Tenho vergonha e vontade de encará-lo” = Tenho vergonha e vontade de o encarar. 

E  “Para onde vai ele, (...)?” = Aonde vai ele, (...)? 

 

HISTÓRIA 

26.  A respeito das classes que compunham a sociedade romana na Antiguidade, é CORRETO afirmar que: 

A  os "plebeus" podiam casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiam quitar suas 
pendências de terra e dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. 

B  os "plebeus" compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se por 
meio do comércio, atividade que lhes era permitida. 

C  os "clientes" eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios e transformados em escravos, quando sua conduta moral 
não condizia com a de seus protetores. 

D  os "patrícios" foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando da revolta dos clientes, que 
lutaram contra a exclusão social da qual eram vítimas. 

E  os "escravos" por dívida eram resultado da transformação de qualquer romano em propriedade de outrem, o que 
ocorria para todos que violassem a obrigação de pagar os impostos que sustentavam o Estado expansionista. 
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27.  No contexto social da Roma Antiga, os escravos poderiam ser: 

A  patrícios sem posses de terras. 

B  prisioneiros de guerra ou escravos por dívida. 

C  somente do continente africano. 

D  somente gregos. 

E  trocados com os nativos da América do Sul. 

28.  Sobre a crise da República e o surgimento do Império Romano, é correto afirmar que: 

A  foi ocasionada pelo êxodo rural e pelas crises de abastecimento, que geraram conflitos civis e constantes 
convocações de ditadores, generais e triunviratos. 

B  foi ocasionada por causa do descontentamento dos plebeus frente ao monopólio da política nas mãos das elites 
patrícias, e, frente a isso, os plebeus passaram a reivindicar seus direitos, recusando-se a fazer parte do exército. 

C  foi ocasionada por causa da expansão territorial romana para fora da península Itálica. A conquista da supremacia 
no mar Mediterrâneo despertou a hostilidade dos cartagineses, que acabaram contribuindo para a instabilidade da 
República. 

D  foi ocasionada em função da revolta liderada pelo gladiador Espártaco, que organizou uma rebelião escrava com a 
finalidade de tornar-se imperador. 

E  foi ocasionada por causa do colapso do sistema escravista, causado pelo fim das guerras de conquistas e a perda da 
principal fonte de mão de obra: os prisioneiros escravizados. 

29.  Na Roma Antiga, a expressão "até tu Brutus?" foi atribuída a Júlio César que, de acordo com fontes históricas, a teria 
proferido no momento de seu assassinato, em 44 a.C. Nesse contexto da história de Roma, Júlio César tornou-se 
conhecido porque  

A  iniciou o processo de expansão romana, desencadeando as chamadas guerras púnicas, por meio das quais Roma se 
converteu em potência marítima.  

B  criou o primeiro código escrito, denominado "Leis das Doze Tábuas", que tratava de assuntos referentes ao Direito 
Civil e ao Direito Penal.  

C  adquiriu grandes poderes e privilégios especiais, como os títulos de ditador perpétuo e de censor vitalício, 
suscitando lutas políticas pelo poder, sobretudo no Senado Romano.  

D  contribuiu, com as suas leis abolicionistas, para crise geral do escravismo romano, que abalou as atividades 
agrícolas de todo o Império Romano.  

E  propôs à Assembleia Romana o seu projeto de reforma agrária, limitando a ocupação de terras públicas aos 
cidadãos romanos. 

30.  A expansão romana pelo Mar Mediterrâneo gerou importantes transformações políticas, econômicas e sociais.  

Dentre elas temos:  

A  fortalecimento da família; desenvolvimento das atividades agropastoris; grande afluxo de riquezas, provenientes 
das conquistas.  

B  aumento do trabalho livre; maior concentração populacional nos campos e enriquecimento da elite patrícia.  

C  influência bastante grande da cultura grega; domínio político dos plebeus; grande moralização dos costumes.  

D  fim do trabalho escravo; concentração da plebe no campo; domínio político dos militares.  

E  grande número de escravos; predomínio do comércio; êxodo rural, gerando o empobrecimento da plebe. 

 

GEOGRAFIA 

31.  A cartografia é a ciência que, por meio de variadas técnicas, representa a superfície da Terra em diferentes tipos de 
mapas. Sobre as técnicas utilizadas pela ciência cartográfica assinale a opção correta. 

A  O norte cartográfico é o mesmo utilizado para a indicação do norte geográfico e magnético. 

B  A grandeza de uma escala é inversamente proporcional ao seu denominador e a riqueza de detalhes de um mapa é 
diretamente proporcional à grandeza do mesmo.  

C  A planificação da esfera terrestre, com o auxílio de diferentes técnicas cartográficas, pode aproximar-se da 
perfeição e produzir mapas que representam a superfície do planeta. 

D  Um mapa do Distrito Federal cartografado na escala 1 : 1 000 000 apresentará menor riqueza de detalhes que um 
mapa cartografado na escala 1 : 1 500 000. 

E  A escala numérica, por sua precisão de detalhes, é a mais adequada para representar qualquer modelo de mapa, 
inclusive os estatísticos. 
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32.  As projeções cartográficas são técnicas importantes para o tipo de mapa que se pretende produzir. Observe a projeção 

cartográfica cônica representada na figura e assinale a opção correta sobre ela. 

 
A  Essa projeção consiste em um mapa confeccionado a partir de um plano tangente a um ponto qualquer sobre a 

superfície terrestre. 

B  O objetivo dessa projeção é manter as formas das massas continentais, mesmo causando deformação nas 
proporções das áreas. 

C  É a projeção usada nas rotas áreas e marítimas por manter a precisão nas distâncias e formas a partir do plano de 
tangência do papel. 

D  É uma projeção que apresenta menores distorções nas áreas próximas ao paralelo tangente ao cone e os 
meridianos são retos e convergentes para os polos. 

E  É o modelo de projeção usado no símbolo da ONU (Organização das Nações Unidas) por apresentar menor 
distorção entre as proporções das áreas dos países.  

33.  Um mapa de escala 1:300.000 apresenta uma distância de 0,15 metros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta 

distância entre esses dois pontos, na realidade, é de 

A  30 km. 

B  45 km. 

C  75 km. 

D  90 km. 

E  150 km. 

34.  O esquema representa a área total de duas propriedades rurais, A e B, nas quais se pratica o cultivo do mesmo tipo de 

produto. 

 

Baseado no esquema acima, é possível afirmar que  

A  as duas propriedade têm, na realidade, a mesma dimensão em m². 

B  o cálculo da escala de A foi feito em m² e o da escala de B em hectare.  

C  a propriedade B tem menor número de pés plantados por hectare.  

D  as duas propriedades têm o mesmo número de pés planta dos.  

E  as duas propriedades têm o mesmo número de pés plantados por hectare.  
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Solstícios e equinócios 

 
FONTE: SENE, E.; MOREIRA, J. C. (adaptação). 

Legenda 

1. Trópico de Câncer 

2. Equador 

3. Trópico de Capricórnio 

35.  A distribuição de energia solar, ou insolação, depende dos movimentos de rotação e translação da Terra. Esses 
movimentos são os responsáveis pela recepção do calor no globo.  

Considerando a importância da insolação e as posições de solstícios e equinócios, marque a opção correta. 

A  A representação A da figura demonstra o equinócio de Primavera no hemisfério Sul ou o equinócio de Outono no 
hemisfério Norte. 

B  A representação B da figura demonstra o solstício de verão no hemisfério Sul ou o solstício de Inverno no 
hemisfério Norte, que ocorrem por volta de 21 de junho. 

C  A inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra, em relação à sua trajetória em torno do Sol é de 23° 27' e em 
nada interfere na ocorrência das estações do ano. 

D  Quanto mais nos afastamos do equador, maior a inclinação com que os raios solares incidem na superfície 
terrestre, portanto, as elevadas latitudes formarão áreas mais aquecidas. 

E  A representação D da figura demonstra um solstício de Verão no hemisfério Sul, onde o dia é mais longo que a 
noite, no solstício de Inverno, esse hemisfério terá o dia mais curto. 

 


