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MATEMÁTICA 

1.  Um capital aplicado a juros simples, à taxa de 1,25% ao mês, duplica em 

A  40 meses. 

B  80 meses. 

C  120 meses. 

D  160 meses. 

E  200 meses. 

2.  Um capital de R$ 2 000,00 é aplicado em regime de juros compostos, a uma taxa de 6% ao semestre. O valor mais 
próximo do montante dessa aplicação ao final de 2 anos é igual a 

A  R$ 2 240,00. 

B  R$ 2 247,20. 

C  R$ 2 480,00. 

D  R$ 2 524,95. 

E  R$ 3 296,00. 

3.  Seja   ,na  com * ,n  uma sequência numérica tal que

1

2

2 1

2

2  .

 n n n

a

a

a a a
 




 
  

 A soma dos dez primeiros termos dessa 

sequência é igual a  

A  2. 

B  0. 

C  –2. 

D  –4. 

E  –6. 

 

4.  Seja ABC  um triângulo isósceles em que .AB AC  Sobre o lado AC  desse triângulo, considere um ponto D  tal que os 

segmentos ,   AD BD  e BC  são todos congruentes entre si. A medida do ângulo BÂC  é igual a 

A       

B     . 

C        

D       

E       

 

5.  Na figura a seguir,      é um quadrado e     é um triângulo equilátero. 

E

D C
P

A B  

Sabendo que DE  é perpendicular a DP  e que , DE AD  é correto afirmar que a medida do ângulo DÂE  é igual a  

A  7°30’. 

B  12°30’. 

C  15°. 

D  22°30’. 

E  30°. 

1ª série 

Ensino Médio • Módulo 3 • 2º período 

ESTE SIGMAIS TEM DE SER ENTREGUE NO DIA 23/4, ATÉ ÀS 7H15. 

 



 

 

SIGMAIS  ::  abr/2018  |  1ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  21_1_S+_03_2018_atv.docx     2 

FÍSICA 

6.  Um automóvel movimenta-se por uma pista plana horizontal e a seguir por uma pista plana em aclive formando um 
ângulo  , em relação à horizontal, como mostra a figura. Na situação (1), a força de reação normal da pista sobre o 

automóvel é HN  e na situação (2) a força de reação normal da pista sobre o automóvel é 1N . Considerando que 

0 90   , pode-se afirmar que 

 

A  
1HN N  

B  1HN N  

C  1HN N  

D  
1HN N  

E  1HN N  

 

7.  A figura abaixo representa um conjunto sobre o qual é exercida uma força F de módulo igual a 10 N aplicada sobre um 
bloco A de 2,0 kg justaposto a um bloco B de 3,0 kg. 

 

Desprezando o atrito entre os blocos e a superfície, determina-se que 

A  B exerce em A uma força de 4,0 N. 

B  B exerce em A uma força de 10 N. 

C  A exerce em B uma força de 6,0 N. 

D  a aceleração dos corpos vale 2,0 m/s2. 

E  a aceleração dos corpos vale 5,0 m/s2. 

8.  Um corpo com massa de 30 kg, inicialmente em repouso, inicia o movimento em função de uma força resultante de 
300 N. 

Nessas condições, qual é a velocidade do corpo 2 segundos após o instante em que a força resultante ficou diferente de 
zero? 

A  10 m/s. 

B  15 m/s. 

C  600 m/s. 

D  60 m/s. 

E  20 m/s. 

9.  Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. 

 

A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t é: 

A  5t – 0,55t2 

B  5t + 0,625t2 

C  20t – 1,25t2 

D  20t + 2,5t2 

E  ???????????????????????????? 
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10.  Considere o gráfico da velocidade de um móvel em função do tempo: 

v

t  

Assinale a alternativa que corresponde ao gráfico da aceleração em função do tempo deste movimento. 

A 

 

D 

 

B 

 

E 

 

C 

 

 

 

 

QUÍMICA 

11.  Uma determinada quantidade de metano (CH4) é colocada para reagir com cloro (Cl2) em excesso, a 400 °C, gerando 
HCl(g) e os compostos organoclorados H3CCl, H2CCl2,  HCCl3,  CCl4, cujas propriedades são mostradas na tabela. A 
mistura obtida ao final das reações químicas é então resfriada a 25 °C, e o líquido, formado por uma única fase e sem 
HCl, é coletado. 

Composto 
Ponto de fusão 

(°C) 
Ponto de 

ebulição (°C) 

Solubilidade em 
água a 

25 °C (g/L) 

Densidade do 
líquido a 

25 °C (g/mL) 

H3CCl –97,4 –23,8 5,3 - 

H2CCl2 –96,7 39,6 17,5 1,327 

HCCl3 –63,5 61,2 8,1 1,489 

CCl4 –22,9 76,7 0,8 1,587 

A melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por 
essa técnica são: 

A  decantação; H3CCl.  

B  destilação fracionada; CCl4.  

C  cristalização; HCCl3.  

D  destilação fracionada; H2CCl2.  

E  decantação; CCl4.  

12.  Em relação aos processos de separação de mistura de sólidos, assinale a alternativa correta. 

A  O funil de bromo (separação) é o método mais indicado para separar dois sólidos. 

B  A destilação é o processo mais utilizado na separação de sólidos miscíveis. 

C  A imantação é uma técnica que pode ser utilizada para separar uma mistura de sólidos, dependendo das 
propriedades magnéticas dos componentes da mistura. 

D  Uma mistura de sólidos é impossível de separar. 

E  A filtração a vácuo é o processo mais indicado nesse tipo de separação. 
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13.  Os modelos atômicos são teorias elaboradas pelos cientistas numa tentativa de explicar o átomo baseadas na 
experimentação. Apesar de existirem hoje modelos abrangentes, a proposta de Rutherford apresenta uma 
particularidade que NÃO foi alterada naqueles que o sucederam. Tal característica é a(o) 

A  existência de orbitais atômicos. 

B  presença do núcleo denso e positivo. 

C  distribuição dos elétrons em níveis e subníveis. 

D  confinamento dos elétrons no núcleo. 

E  existência de uma eletrosfera, região densa, sem espaços vazios e negativa.  

14.  Desde a Grécia antiga, filósofos e cientistas vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi 
uns dos primeiros filósofos a propor que a matéria era constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as 
quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados, à medida que novos e 
melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir, são apresentadas as representações gráficas 
de alguns modelos atômicos: 

 
Assinale a alternativa que correlaciona o modelo atômico com a sua respectiva representação gráfica. 

A  I - Thomson, II - Dalton, III – Rutherford. 

B  I - Rutherford, II - Thomson, III - Dalton. 

C  I - Dalton, II - Rutherford, III - Thomson. 

D  I - Dalton, II - Thomson, III - Rutherford.  

E  I - Thomson, II - Rutherford, III - Dalton. 

15.  Os modelos atômicos foram sendo modificados ao longo do tempo, a partir de evidências experimentais, a exemplo 
dos modelos de Thomson, proposto com base em experimentos com tubo de raios catódicos e o de Rutherford, que, ao 
fazer incidir partículas alfa, ,α  sobre lâminas de ouro, observou que a maioria das partículas atravessava a lâmina, 

algumas desviavam e poucas eram refletidas. 

A partir das considerações do texto, é correto destacar: 

A  O núcleo do átomo é denso e positivo com um tamanho muito menor do que o do seu raio atômico, de acordo com 
Rutherford. 

B  O modelo de Thomson considera que o átomo é constituído por elétrons que ocupam diferentes níveis de energia. 

C  As partículas subatômicas de cargas elétricas opostas estão localizadas no núcleo do átomo, segundo Thomson. 

D  As experiências com raios catódicos evidenciaram a presença de partículas de carga elétrica positiva nos átomos 
dos gases analisados. 

E  O experimento conduzido por Rutherford permitiu concluir que as partículas positivas e negativas constituintes dos 
átomos têm massas iguais. 

 

BIOLOGIA 

16.  As proteínas são os tijolos do seu corpo. Sem elas, você não seria capaz de repor ou reparar as células do corpo. Um 
homem comum com 70 kg possui por volta de 11 kg de proteínas; metade delas, aproximadamente, nos músculos 
ligados ao esqueleto. 

Assinale a opção correta, considerando as funções essenciais de proteína. 

A  As proteínas são as principais fontes para formação dos hormônios sexuais. 

B  As proteínas são, principalmente, fonte energética dos organismos vivos. 

C  Nos vegetais, as proteínas são os principais responsáveis pelo transporte de componentes dissolvidos na seiva 
conduzida ao longo caule. 

D  As proteínas componentes das membranas plasmáticas e da parede celular vegetal não são digeríveis pelas enzimas 
digestórias humanas. 

E  As proteínas são macromoléculas que funcionam como catalisadores biológicos e reguladoras da maioria das 
reações que ocorrem no metabolismo. 
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17.  A invertase é a enzima que hidrolisa a sacarose em glicose e frutose. Incubou-se, em condições adequadas, essa enzima 
com sacarose, de tal forma que a concentração inicial, em milimoles por litro, do dissacarídeo fosse de 10 mM. Observe 
os gráficos abaixo. 

 

Aquele que melhor representa a variação das concentrações, em função do tempo de incubação, da sacarose e da 
glicose, é 

A  o de número 4. 

B  o de número 3. 

C  o de número 2. 

D  o de número 1. 

E  nenhum deles. 

 

 

Em meados do século XIX, alguns coelhos selvagens foram levados da Inglaterra para a Austrália para serem usados em caçadas. Na 
Europa, as populações de coelhos eram naturalmente controladas por diversos predadores e parasitas. Na Austrália, não existiam tantas 
espécies que atacassem os coelhos e eles se reproduziram rapidamente, chegando a atingir mais de 200 milhões de indivíduos, que 
passaram a destruir as plantações de trigo e pastagens. 

Muitas tentativas foram feitas para diminuir a população de coelhos, até que em 1950 foi introduzido um vírus transmitido por 
mosquitos que lhes causou uma doença mortal. O número de coelhos caiu, mas havia alguns resistentes ao vírus e, aos poucos, a população 
voltou a crescer, embora sem atingir níveis tão altos quanto os anteriores. Em 1996, outro tipo de vírus passou a ser usado contra os 
coelhos e o número voltou a cair. Novamente, nem todos foram atacados. 

Até hoje o coelho é considerado uma praga na Austrália e ainda se pesquisam vírus mais eficientes.  

18.  Considerando as palavras e expressões grifadas presentes no texto, assinale a letra que contém a afirmação correta. 

A  Os termos sublinhados no texto correspondem a cinco diferentes níveis de organização. 

B  O trecho coelhos selvagens corresponde ao nível de organização comunidade. 

C  Considerando a sua estrutura, nos coelhos são encontrados todos os níveis de organização inferiores a sistema. 

D  O texto não apresenta nenhum exemplo que corresponda ao nível de organização população. 

E  O texto não apresenta nenhum exemplo que corresponda ao nível de organização biosfera. 

19.  Considere a pirâmide de números ao lado, na qual os algarismos correspondem aos níveis tróficos da comunidade. 

 

Assinale a letra que contenha a cadeia alimentar que melhor corresponde ao esquema. 

A  Milho → boi → carrapatos → pássaros. 

B  Milho → lagartos → gaviões → cobras. 

C  Milho → boi → carrapatos → pássaros. 

D  Milho → preás → corujas → urubus. 

E  Milho → aves → pulgas → bactérias parasitas 
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20.  Observe o esquema referente ao ciclo do carbono na biosfera. A seguir, julgue as afirmações e assinale aquela que 
estiver incorreta. 

 

A  O processo 4 envolve a utilização de moléculas orgânicas como fonte de 
energia. 

B  O processo representado em 6 contribui de forma efetiva para agravar o 
efeito estufa. 

C  Em 5, está representado um processo importante para a reciclagem da 
matéria nos ecossistemas. 

D  Em 2, ocorre a nutrição heterotrófica de organismos consumidores. 

E  Durante o processo 1 não há fixação de energia nas moléculas 
produzidas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

21.  Os textos a seguir foram escritos por Manuel Bandeira, poeta brasileiro do século XX. 

Texto I Texto II 

Poema de finados 

Amanhã que é dia dos mortos 
Vai ao cemitério. Vai 
E procura entre as sepulturas 
A sepultura de meu pai. 
 

Leva três rosas bem bonitas. 
Ajoelha e reza uma oração. 
Não pelo pai, mas pelo filho: 
O filho tem mais precisão. 
 

O que resta de mim na vida 
É a amargura do que sofri. 
Pois nada quero, nada espero.  
Em verdade estou morto ali. 

Toada 

Fui sempre um homem alegre. 
Mas depois que tu partiste, 
Perdi de todo a alegria: 
Fiquei triste, triste, triste. 
Nunca dantes me sentira 
Tão desinfeliz assim: 
É que ando dentro da vida 
Sem vida dentro de mim. 

 

Levando em consideração a linguagem e as ideias dos textos apresentados, assinale a opção correta. 

A  Ambos os textos são literários: o poeta, por meio de uma linguagem figurada, realiza uma mensagem objetiva da 
realidade.  

B  Esses textos de Bandeira levam em consideração apenas o plano da informação: transmitem, de modo denotativo, 
informações a respeito do escritor.  

C  A mensagem e a linguagem desses dois textos são semelhantes: expressam uma vida quase inútil, provocada pela 
perda de alguém por meio de uma linguagem não-habitual.  

D  Apenas o segundo texto pode ser considerado literário, porque, no primeiro, não há preocupação com a maneira de 
dizer, mas apenas com o conteúdo.  

E  O texto conotativo, exemplificado pelo “Poema de finados”, apresenta sempre leituras complexas e difíceis e o texto 
denotativo, a exemplo de “Toada”, geralmente é fácil, já que é escrito para leitores mais apressados e sedentos de 
informação. 

22.  Estação [do lat. statione]. S.f. 1. Cada um dos quatro períodos do ano que constam de três meses, dos quais dois 
começam nos solstícios e dois nos equinícios, e que se distinguem entre si pelas características climáticas: primavera, 
verão, outono e inverno. 2. Centro transmissor de rádio e televisão. 3. Local escolhido para determinada pesquisa ou 
observação para se colocar um marco ou uma baliza. 

Considerando a leitura do texto acima, assinale a opção correta. 

A  As ideias apresentadas têm características tanto denotativas quanto conotativas, caracterizando-se como um texto 
criativo, rico em sentidos.  

B  As palavras apresentam sentidos carregados de valores afetivos e, por isso, caracterizam a linguagem conotativa.  
C  As ideias são, literalmente, conotativas, o que se pode observar, apenas, pelas definições das características 

climáticas do ano.  
D  Para caracterizar o termo estação, o escritor utilizou termos exatos, precisos. Nesse caso, escreveu um texto 

denotativo.   
E  O texto apresenta linguagem plurissignificativa ao informar o significado da palavra estação. 
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23.  Um meme recente, que você deve ter visto pela internet, é o meme da candidata de emprego que era realmente 
perfeccionista: 

 

Essa é uma visão comum sobre a língua: que ser cuidadoso, falar bem, é seguir as regras da gramática. Quase sempre, o que 
é visto como “erro” pela gramática tradicional do português, na verdade, se produz conforme regras coerentes com a 
gramática internalizada dos falantes, uma gramática operativa, funcional e socialmente compartilhada.  

Por exemplo, em qual das frases abaixo o verbo “acabar” não tem como sujeito a pessoa que fala? 

A  Me empresta o caderno para mim acabar de copiar a matéria? 

B  Pra mim, acabar a comida da casa seria gravíssimo. 

C  Pra mim acabar a faculdade falta pouco. 

D  Deixem a porta aberta pra mim acabar com ele, antes que os convidados cheguem. 

E  O Jorge trouxe o esboço pra mim acabar. 
 

24.  Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. 

A fuga dos rinocerontes 

Espécie ameaçada de extinção escapa dos caçadores da maneira mais radical possível – pelo céu. 
Os rinocerontes-negros estão entre os bichos mais visados da África, pois sua espécie é uma das preferidas pelo turismo de caça. 

Para tentar salvar alguns dos 4.500 espécimes que ainda restam na natureza, duas ONG ambientais apelaram para uma solução extrema: 
transportar os rinocerontes de helicóptero. A ação utilizou helicópteros militares para remover 19 espécimes – com 1,4 toneladas cada um – 
de seu habitat original, na província de Cabo Oriental, no sudeste da África do Sul, e transferi-los para a província de Lampopo, no norte do 
país, a 1.500 quilômetros de distância, onde viverão longe dos caçadores. Como o trajeto tem áreas inacessíveis de carro, os rinocerontes 
tiveram de voar por 24 quilômetros. Sedados e de olhos vendados (para evitar sustos caso acordassem), os rinocerontes foram içados pelos 
tornozelos e voaram entre 10 e 20 minutos. Parece meio brutal? Os responsáveis pela operação dizem que, além de mais eficiente para 
levar os paquidermes a locais de difícil acesso, o procedimento é mais gentil. 

(BADÔ, F. A fuga dos rinocerontes. Superinteressante, nº 229, 2011.) 

Na construção da coesão textual, a relação entre hiperônimos e hipônimos é fundamental, pois contribuem para a 
retomada de sentido no texto. Marque com 1 as palavras que no texto funcionam como hiperônimos e com 2 as que 
funcionam como hipônimos. 

 Espécie 

 Espécimes 

 Rinocerontes-negros 

 Bichos 

Assinale a sequência correta. 

A  1, 1, 2, 1 B  1, 2, 1, 2 C  2, 2, 1, 1 D  2, 1, 1, 2 E  2, 1, 2, 1 

 

Palavras jogadas fora 

Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar e ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da 
palavra é o de “jogar fora” (pincha fora essa porcaria) ou “mandar embora” (pincha esse fulano daqui). Teria sido uma das muitas palavras 
que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago às pessoas se conhecem esse verbo, comumente 
escuto respostas como “minha avó fala isso”.  Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir 
tão logo essa geração antiga morrer. 

As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição: elas já estavam lá antes de nascermos. “Tradição”, 
etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir (sobretudo valores culturais). O rompimento da tradição de uma 
palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os 
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falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga 
não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? 

É louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas-azuis ou dos micos-leão-dourados, mas a extinção de uma palavra 
não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário, 
muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. 

VIARO, M. E. Língua Portuguesa, n. 77, mar. 2012 (adaptado). 

25.  A discussão empreendida sobre o (des)uso do verbo “pinchar” nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a 
partir da qual compreende-se que 

A  as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários, conforme sugere o título. 

B  o cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. 

C  o mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas. 

D  as gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. 

E  o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. 

 

HISTÓRIA 

26.  As lutas que envolveram patrícios e plebeus na Roma antiga foram motivadas principalmente: 

A  pela exclusividade de participação política dos plebeus no Senado Romano;  

B  pelo interesse dos patrícios em implantar na cidade o voto livre e universal;  

C  pela incapacidade dos plebeus em realizar uma boa administração pública;  

D  pela insistência dos patrícios em promover a paz nas fronteiras do Império;  

E  pelo desejo dos plebeus em assegurar maior igualdade de direitos com os patrícios. 

27.  (Mackenzie 2014) O Mar Mediterrâneo foi a maior de todas as vias de circulação romanas e dele resultou a formação 
do Império Romano (27 a.C. a 476 d.C.). A respeito dessa importante conquista para a civilização romana, assinale a 
alternativa correta. 

A  A eliminação da hegemonia cartaginesa sobre a região além de permitir que Roma passasse a dominar o comércio 
mediterrâneo, possibilitou aumentar o dinamismo próprio da estrutura escravista, que necessitava de mão de obra 
decorrentes das conquistas.  

B  Após a derrota romana nas Guerras Púnicas, quando fenícios e cartagineses ocuparam o estreito de Gibraltar, a 
única saída para dar continuidade ao processo de expansão foi a conquista do mar Mediterrâneo.  

C  A explosão demográfica e os conflitos internos com a plebe urbana exigiram medidas expansionistas por parte do 
governo, para que se estabelecessem colônias romanas fora da península itálica a fim de minimizar as tensões 
sociais.  

D  A necessidade de expansão do cristianismo, que a partir do século IV, tornou-se a religião oficial do império 
romano, implicou na divulgação dos princípios dessa nova doutrina para os povos bárbaros.  

E  A crescente produção de cereais, durante o império romano, especialmente, o trigo, levou à expansão de suas 
fronteiras, uma vez que era necessário ser escoado e vendido para as demais províncias romanas. 

28.  (UFPR)  

Toda a Gália está dividida em três partes, uma habitada pelos belgas, outra pelos aquitanos, a terceira por aqueles que nós 

chamamos de gauleses (em sua língua, celtas). Essas nações diferem entre si pela língua, pelos costumes e pelas leis.  
(Júlio César, Guerra das Gálias.)  

Esse trecho de Júlio César se refere às conquistas da Roma Antiga e à maneira como os romanos viam os povos que 
conquistavam. Sobre as conquistas romanas, é correto afirmar:  

A  O exército romano era composto somente por escravos. 

B  Os povos conquistados eram considerados incultos e menosprezados pelos romanos.  

C  As estruturas administrativas construídas pelos romanos foram pouco duráveis, o que limitou a sua capacidade de 
expansão.  

D  Os romanos não tinham uma política de destruição, nem de integração cultural dos povos conquistados, 
preservando a posição das elites que se aliassem a eles.  

E  Durante as guerras de conquista, houve uma diminuição do número de escravos capturados pelos romanos. 

29.  (Fuvest 2014)  

César não saíra de sua província para fazer mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para restabelecer em seus 
poderes os tribunos da plebe que tinham sido, naquela ocasião, expulsos da Cidade, para devolver a liberdade a si e ao povo romano 
oprimido pela facção minoritária. 

(Caio Júlio César. A Guerra Civil. São Paulo: Estação Liberdade, 1999, p. 67.) 
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O texto, do século I a.C., retrata o cenário romano de  

A  implantação da Monarquia, quando a aristocracia perseguia seus opositores e os forçava ao ostracismo, para 
sufocar revoltas oligárquicas e populares.  

B  transição da República ao Império, período de reformulações provocadas pela expansão mediterrânica e pelo 
aumento da insatisfação da plebe.  

C  consolidação da República, marcado pela participação política de pequenos proprietários rurais e pela 
implementação de amplo programa de reforma agrária.  

D  passagem da Monarquia à República, período de consolidação oligárquica, que provocou a ampliação do poder e da 
influência política dos militares.  

E  decadência do Império, então sujeito a invasões estrangeiras e à fragmentação política gerada pelas rebeliões 
populares e pela ação dos bárbaros 

30.  (UNAERP) Na história de Roma, o século III da era cristã é considerado o século das crises. Foi nesse período que: 

A  As tensões geradas pelas conquistas se refletiram nas contendas políticas, criaram um clima de constantes 
agitações, promovendo desordens nas cidades.  

B  O exército entrou em crise e deixou de ser o exército de cidadãos proprietários de terras.  

C  O império romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza.  

D  Os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram-se fiéis a seus generais partilhando com eles os espólios de 
guerra.  

E  Os conflitos pela posse da terra geraram a Guerra Civil. 

 

GEOGRAFIA 

31.  Observe os dois planisférios abaixo, construídos a partir de projeções diferentes. 

 

A partir da análise e da interpretação desses planisférios, assinale a opção incorreta. 

A  A representação correspondente ao planisfério 1 expressa as reais proporções entre os diferentes continentes que 
compõem a superfície terrestre. 

B  A representação correspondente ao planisfério 2 mostra deformações de áreas, que são maiores nas mais elevadas 
latitudes. 

C  A representação correspondente ao planisfério 2 é utilizada intensamente na navegação aérea e marítima, pela 
viabilidade de se traçarem nela, com precisão, os rumos de uma rota. 

D  A representação correspondente ao planisfério 1 possibilita a percepção correta da configuração das massas 
continentais, principalmente nas regiões intertropicais. 

E  A cartografia das áreas situadas nas latitudes superiores a 80º, tanto ao norte quanto ao sul, apresenta deformações 
insignificantes nas duas projeções. 

32.  Imagine a seguinte situação: você está no terminal rodoviário de Brasília e quer ir até o gramado do Congresso 
Nacional. Calcule a distância aproximada que você terá que caminhar, sabendo que, nessa planta, de escala 1:50.000, a 
distância, em linha reta, entre esses dois lugares, é de 18 mm. O valor encontrado é de 

A  1.800 m. 

B  9.000 m. 

C  18.000 m. 

D  900 m. 

E  1 km. 
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33.  A escala é um dos recursos utilizados em cartografia para representar qualquer realidade espacial em um mapa. Sobre 
esse recurso cartográfico, assinale a afirmação. 

A  A correspondência entre as distâncias na superfície da Terra e no mapa, na escala numérica, é indicada por meio de 
uma reta graduada, tendo como módulo básico o centímetro.  

B  A escala estabelece a correspondência entre as distâncias representadas e as distâncias reais da superfície 
cartografada. 

C  Um mapa confeccionado com uma pequena escala abrange uma área pequena, mostrando riqueza de detalhes. 

D  A escala gráfica a ser utilizada na confecção de um mapa deverá ser maior quando se tratar de uma área geográfica 
de grande dimensão.  

E  Considerando a mesma medida de papel, na cartografia da área do território brasileiro, deve-se utilizar uma escala 
menor que a utilizada para representar o continente americano. 

34.  Sobre as técnicas cartográficas utilizadas para representar a superfície terrestre, marque a opção correta. 

A  A compreensão dos símbolos utilizados na representação dos fenômenos geográficos pouco auxilia na leitura 
técnica de um mapa. 

B  Na projeção azimutal, ou geopolítica, a superfície terrestre é representada sobre um cone imaginário. 

C  A indicação da escala utilizada é indispensável para a leitura adequada de projeções cartográficas. 

D  Por tratar-se de área coberta por águas, a representação do relevo oceânico não necessita de escala ao ser 
cartografada. 

E  Quanto maior o denominador da escala de uma representação cartográfica, maiores e mais visíveis serão os 
detalhes de cada fenômeno representado. 

35.  Sobre as rochas e os minerais, assinale a opção correta. 

A importância dos minerais e das rochas no desenvolvimento tecnológico da humanidade cresceu continuamente desde a época da 
pedra lascada. Entre outras coisas, a sociedade tecnológica não teria conseguido chegar à Lua não fosse o seu conhecimento sobre as 
características e propriedades dos minerais. A dureza excepcional do diamante, por exemplo, foi responsável pela fabricação de peças 
mecânicas de altíssima precisão. 

A  A elevada resistência das rochas é determinada pelo tempo de sua formação, concluído há milhares de anos. 

B  As rochas magmáticas têm seu processo de formação no interior da crosta terrestre, enquanto as metamórficas e 
sedimentares são formadas na parte externa da Terra. 

C  O processo de formação das rochas está ligado aos fatores internos da Terra, tendo as forças externas importância 
insignificante.  

D  As rochas metamórficas são formadas a partir da fusão de rochas que ocorre no manto. 

E  Quando a consolidação do magma acontece de maneira lenta, esse material resfria e se solidifica no interior da 
Terra, formando as rochas intrusivas. 

 

 


