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MATEMÁTICA 
1.  A forma trigonométrica do número complexo 3i   é 

A  
2 cos isen .

3 3

  
 

    

B  
2 cos isen .

6 6

  
 

    

C  

2 2
2 cos isen .

3 3

  
 

   

D  

5 5
2 cos isen .

3 3

  
 

    

E  

5 5
2 cos isen  .

6 6

  
 

    

 

2.  (UFU) As representações gráficas dos números complexos 1 cos30  30z isen    e 2  102  102 ,z cos isen    no plano 

complexo, correspondem a vértices consecutivos de um polígono regular inscrito em uma circunferência com centro 
na origem. O número de lados desse polígono é igual a  

A  12. 

B  10. 

C  8. 

D  6. 

E  5. 

 

3.   (PUC) Um capital  , aplicado a juros compostos a uma taxa   por período, produz, ao final de   períodos, o montante 

 , dado por  1 .
n

M C i    Nessas condições, utilizando-se log2 0,3  e log3 0,48,  o capital de R$        , aplicado 

a juro composto à taxa de     a.a., produzirá o montante R$        , ao final de um período de 

A  2 anos. 

B  3,5 anos. 

C  4 anos. 

D  5 anos. 

E  8,5 anos. 

 

4.   (UFPE) Escolhendo aleatoriamente um dos anagramas da palavra COVEST, qual a probabilidade de suas primeira e 
última letras serem consoantes? 

A  

1

5  

B  

2

5   

C  

3

5   

D  

4

7   

E  

5

7   

 

5.   (UNESP) Dado um poliedro com 5 vértices e 6 faces triangulares, escolhem-se ao acaso três de seus vértices. A 
probabilidade de que os três vertices escolhidos pertençam à mesma face do poliedro é de 

V1

V2

V3

V4

V5

 

A  

3
.

10   

B  

1
.

6   

C  

3
.

5   

D  

1
.

5   

E  

6
.

35   
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FÍSICA 
6.  Dois planetas A e B descrevem suas respectivas órbitas em torno do Sol de um sistema solar. O raio médio da órbita de 

B é o dobro do raio médio da órbita de A. Baseando-se na Terceira Lei de Kepler, o período de revolução de B é, com 
relação ao de A 

A  2 vezes maior. 

B  22  vezes maior. 

C  32  vezes menor. 

D  23  vezes menor. 

E  o mesmo. 

7.  Em 23 de julho de 2015, a NASA, agência espacial americana, divulgou informações sobre a existência de um 
exoplaneta (planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol) com características semelhantes às da Terra. O planeta 
foi denominado Kepler 452-b. Sua massa foi estimada em cerca de 5 vezes a massa da Terra e seu raio em torno de 
1,6 vezes o raio da Terra. 

Considerando g o módulo do campo gravitacional na superfície da Terra, o módulo do campo gravitacional na 
superfície do planeta Kepler 452-b deve ser aproximadamente igual a 

A  g/2. 

B  g. 

C  2g. 

D  3g. 

E  5g. 

8.  Um próton e um elétron são acelerados a partir do repouso, por um campo elétrico uniforme em um acelerador de 
partículas linear. Sobre o assunto, analise as afirmativas.  

I. A velocidade do elétron, depois de um mesmo intervalo de tempo, será maior que a velocidade do próton.  

II. A aceleração de ambas as partículas será sempre a mesma.  

III. Os módulos das forças que atuam em ambas as partículas são iguais.  

IV. O trabalho realizado sobre o elétron pelo campo elétrico será positivo.  

Estão corretas as afirmativas  

A  II, III e IV, apenas.  

B  II e III, apenas.  

C  I, III e IV, apenas.  

D  I e II, apenas.  

E  I, II e IV, apenas.  

9.  Numa instalação elétrica de um escritório, são colocadas 3 lâmpadas idênticas em paralelo conectadas a uma fonte de 
tensão. 

 

Se uma das lâmpadas queimar, o que acontecerá com a corrente nas outras lâmpadas? 
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A  Aumentará por um fator 1,5. 

B  Aumentará por um fator 2. 

C  Diminuirá por um fator 1,5. 

D  Diminuirá por um fator 2. 

E  Permanecerá a mesma. 

 

10.  Considere um fio de 28,0m de comprimento e área de secção reta 0,5cm2, feito de um material cuja resistividade, 
suposta constante, é 2,5 10–6 . 

 
Sendo suas extremidades submetidas a uma ddp de 4,2V, então a intensidade da corrente que percorre 
o fio, em A, é igual a 

 
a) 3,0 
b) 3,5 
c) 4,0 
d) 4,5 
e) 5,0 

 

QUÍMICA 
11.  Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água 

salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana 
semipermeável: em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão 
mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através 
da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. 

Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem  

A  mesmo sentido e mesma intensidade.    

B  sentidos opostos e mesma intensidade.     

C  sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica.     

D  mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica.     

E  sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica.   

12.  A adição de determinados solutos em meio aquoso muda algumas das propriedades físicas do solvente. Considere três 
recipientes que contenham 1,0 L de soluções aquosas com concentração molar igual a 0,5 mol/L das seguintes 
substâncias: 

I. Sacarose – C12H22O11.  

II. Cloreto de sódio – NaCl.  

III. Nitrato de cálcio – Ca(NO3)2.  

Ao medir algumas das propriedades físicas dessas soluções, foi observado que  

A  a solução de nitrato de cálcio é que apresentava o menor valor de pressão de vapor.    

B  a solução de sacarose apresentava pontos de fusão e ebulição superiores ao da água pura.    

C  a solução de cloreto de sódio apresentava ponto de congelamento inferior à solução de nitrato de cálcio.    

D  apenas as soluções iônicas possuíam pontos de ebulição superiores ao da água pura.   

E  a maior variação entre os pontos de fusão e ebulição para essas substâncias será observada para a solução de 
sacarose.  

13.  Em uma seleção realizada por uma indústria, para chegarem à etapa final, os candidatos deveriam elaborar quatro 
afirmativas sobre o gráfico apresentado a seguir e acertar, pelo menos, três delas. 

 m.
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Um dos candidatos construiu as seguintes afirmações: 

I. A reação pode ser catalisada, com formação do complexo ativado, quando se atinge a energia de 320 kJ.  

II. O valor da quantidade de energia E3 determina a variação de entalpia ( H ) da reação, que é de –52kJ.  

III. A reação é endotérmica, pois ocorre mediante aumento de energia no sistema. 

IV. A energia denominada no gráfico de E2 é chamada de energia de ativação que, para essa reação, é de 182 kJ.  

Quanto à passagem para a etapa final da seleção, esse candidato foi  

A  aprovado, pois acertou as afirmações I, II e IV.    

B  aprovado, pois acertou as afirmações II, III e IV.    

C  reprovado, pois acertou, apenas, a afirmação II.    

D  reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações I e III.    

E  reprovado, pois acertou, apenas, as afirmações II e IV.    

14.  Tramadol é um opiácio usado como analgésico para o tratamento de dores de intensidade moderada a severa, atuando 
sobre células nervosas específicas da medula espinhal e do cérebro. O metronidazol possui atividade antiprotozoária e 
antibacteriana contra os bacilos gram-negativos anaeróbios, contra os bacilos gram-positivos esporulados e os cocos 
anaeróbios, presentes na cavidade oral. 

 

O tramadol e o metronidazol apresentam em comum as funções orgânicas  

A  amina e nitroderivado    

B  fenol e nitrila    

C  álcool e éter    

 

 

D  álcool e amina    

E  fenol e nitroderivado    

 

15.  A cor amarela do xixi se deve a uma substância chamada urobilina, formada em nosso organismo a partir da 
degradação da hemoglobina. A hemoglobina liberada pelas hemácias, por exemplo, é quebrada ainda no sangue, 
formando compostos menores que são absorvidos pelo fígado, passam pelo intestino e retornam ao fígado, onde são 
finalmente transformados em urobilina. Em seguida, a substância de cor amarelada vai para os rins e se transforma 
em urina, junto com uma parte da água que bebemos e outros ingredientes. Xixi amarelo demais pode indicar que 
você não está bebendo água o suficiente. O ideal é que a urina seja bem clarinha. 
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Quais são as funções orgânicas representadas na estrutura da urobilina?  

A  Aldeído, Ácido Carboxílico e Cetona    

B  Amida, Amina, Ácido Carboxílico    

C  Cetona, Amina e Hidrocarboneto    

D  Ácido Carboxílico, Amida e Fenol    

E  Fenol, Amina e Amida 

 

 

BIOLOGIA 
16.  As informações a seguir referem-se às diferenças existentes entre o DNA e o RNA. Assinale a letra correta. 

A  O DNA e o RNA não apresentam diferenças quando observamos as bases nitrogenadas neles existentes. 

B  Tanto para o DNA quanto para o RNA, vale a relação: quantidade de bases púricas = quantidade de bases 
pirimídicas. 

C  A formação de ligações de hidrogênio ocorre com a mesma facilidade no DNA e no RNA. 

D  O DNA é uma molécula com formato helicoidal duplo, o RNA apresenta estruturas terciária e quaternária. 

E  No RNA, a pentose possui um oxigênio a menos que a pentose do DNA, o nome da pentose do DNA indica essa 
condição. 

 

17.  Analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas eram constituídas por adenina. 

Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, os valores encontrados para as outras bases 

nitrogenadas foram: 

A  T = 40%; C = 20%; G = 40% 

B  T = 10%; C = 10%; G = 40% 

C  T = 10%; C = 40%; G = 10% 

D  T = 40%; C = 10%; G = 10% 

E  T = 40%; C = 60%; G = 60% 

18.  Considere o heredograma abaixo, que representa uma família portadora de caráter recessivo condicionado por um 

gene situado em um dos cromossomos sexuais. 

 

A respeito desta genealogia, assinale a alternativa correta. 

A  a mulher 2 é homozigota. 

B  as filhas do casal 3-4 são, certamente, portadoras do gene. 

C  as mulheres 2 e 3 são, certamente, portadoras do gene. 

D  todas as filhas do casal 1 e 2 são portadoras do gene. 

E  os homens 1 e 4 são, certamente, portadores do gene. 

19.  (UFCG)  

O ar dos pulmões é constantemente renovado, de modo a garantir um suprimento contínuo de gás oxigênio ao sangue 

que circula pelos alvéolos pulmonares. Com relação a esse assunto, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
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A  O diafragma sobe e as costelas descem, aumentando o volume da caixa torácica e forçando o ar a entrar nos 

pulmões. 

B  A entrada de ar nos pulmões denominada de inspiração dá-se pela contração da musculatura do diafragma e dos 

músculos intercostais. 

C  Durante a expiração ocorre uma compressão da caixa torácica favorecendo a liberação do excesso de oxigênio. 

D  Em regiões de altitudes elevadas a respiração é facilitada devido à baixa tensão de oxigênio no ar. 

E  A atividade muscular, relativamente intensa, aumenta a taxa de CO2 no sangue, e consequentemente reduz a 

frequência respiratória. 

20.  (PUC-PR)  

A respiração é o fenômeno vital pelo qual os seres vivos extraem a energia química armazenada nos alimentos e a 

utilizam nos seus diversos processos metabólicos. No mecanismo respiratório, os animais podem efetuar as trocas 

gasosas com o ambiente, de várias maneiras. Assim temos os exemplos de animais com o correspondente tipo de 

respiração: 

(1) minhoca 

(2) tubarão 

(3) gafanhoto 

(4) galinha 

(5) aranha 

 respiração filotraqueal 

 respiração traqueal 

 respiração cutânea 

 respiração branquial 

 respiração pulmonar 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta: 

A  3 – 5 – 4 – 2 – 1. 

B  5 – 3 – 2 – 4 – 1. 

C  3 – 4 – 5 – 1 – 2. 

D  5 – 3 – 1 – 2 – 4. 

E  1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
São João Del Rei 

Sol 
O cansaço da ilusão 
Igrejas 
O ouro na serra de pedra 
A decadência 

Oswald de Andrade. 

21.  Assinale a opção que se relaciona com o texto transcrito. 

A  Por liberar imagens em que o movimento e as cores se fundem, esse poema relaciona-se com o Dadaísmo. 

B  É um poema inspirado no Cubismo, porque a realidade é fracionada e expressa por meio de planos superpostos e 
simultâneos. 

C  Esses versos inspiram-se no Dadaísmo, por ridicularizarem, agredirem e desmascararem os valores ditos 
civilizados. 

D  Trata-se de um poema futurista, pois representa a destruição violenta da natureza e o consequente esfacelamento 
do homem contemporâneo. 

E  Caracteriza-se pelo automatismo psíquico por meio do qual o poeta expressa o funcionamento real do pensamento 
desprovido de qualquer preocupação estética ou moral. 

 
 
 
 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA :: 

 
 

 

SIGMAIS  ::  abr/2018  |  3ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  23_2_S+_03_2018_atv_3ªsérie     7 

 

22.  Assinale a opção inadequada às tendências artísticas que surgiram na Europa no início do século XX. 

A  O Expressionismo caracterizou a arte sob o impacto do sofrimento humano, “a arte criada sob o impacto da 
expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser e que se manifestam pateticamente”.  

B  A expressão “Eu estou contra os sistemas; o mais aceitável dos sistemas é o de não ter princípio algum” caracteriza 
a corrente dadaísta. 

C  O trecho “Digam a si mesmos que a literatura é um dos mais tristes caminhos que leva a tudo. Escrevam depressa, 
sem um assunto preconcebido, bastante depressa para não conterem e não serem tentados a reler. A primeira frase 
virá sozinha.” Apresenta características do Surrealismo. 

D  A proposta de ignorar as noções de belo ou de feio e valorizar o registro da expressão do mundo, ressaltando seus 
elementos grotescos e bizarros caracteriza a corrente futurista. 

E  O cubismo literário foi um “sistema poético de desintegração da realidade”, uma poesia que teve preocupação com a 
disposição gráfica do poema. 

 

 

23.  Para tentar convencer o pai a comprar seu desenho, Calvin empregou uma função de linguagem específica. Assinale a 
opção correta. 

A  Função metalinguística. 

B  Função conativa. 

C  Função fática. 

D  Função poética. 

E  Função emotiva. 

 

24.  Leia o poema a seguir, de José Paulo Paes, para responder à questão. 

 
São exemplos da manifestação da função poética exceto 

A  a decomposição do signo “negócio”. 

B  a disposição do poema no espaço da página. 

C  a seleção de palavras que possuem semelhança sonora e gráfica. 

D  o nexo entre as palavras no contexto do poema. 

E  os novos significados que as palavras só possuem no poema. 

 

25.  Os trechos a seguir constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro de regência de acordo com a norma 
culta. 

A  Desde abril, já é possível perceber algum decréscimo da atividade econômica, com queda da produção de bens de 
consumo duráveis, especialmente eletrodomésticos, e do faturamento real do comércio varejista. 

B  Apesar da queda da inflação em maio, espera-se aceleração no terceiro trimestre, fenômeno igual ao observado nos 
dois últimos anos, em decorrência da concentração de aumentos dos preços administrados. 

Epitáfio para um banqueiro 

negócio 

  ego 

      ócio 

         cio 

             0 
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C  Os principais focos de incerteza em relação às perspectivas para a taxa de inflação nos próximos anos referem-se a 
evolução do preço internacional do petróleo, o comportamento dos preços administrados domésticos e o ambiente 
econômico externo. 

D  Desde maio, porém, entraram em foco outros fatores: o racionamento de energia elétrica, a intensificação da 
instabilidade política interna e a depreciação acentuada da taxa de câmbio. 

E  A mais nova fonte de incerteza é o choque derivado da limitação de oferta de energia elétrica no País, pois há 
grande dificuldade em se avaliar seus efeitos com o grau de precisão desejável. 

(Trechos adaptados do Relatório de Inflação. Banco Central do Brasil) 

 

HISTÓRIA 
26.   

A senhora já deve ter lido que em 1930 os gaúchos invadiram a capital, amarraram seus cavalos no obelisco e jogaram nossas 
tradições no lixo. Tempos mais tarde um prefeito esclarecido reabilitou meu pai, dando seu nome a um túnel. Mas vieram os militares e 
destituíram papai pela segunda vez, rebatizaram o túnel com o nome de um tenente que perdeu a perna. 

Chico Buarque. Leite derramado.  

  Nesse trecho de romance, o narrador 

A  acusa sua presença, em solilóquio, enquanto lembra velhas tradições da família. 

B  mantém-se impessoal, informando sobre o passado de uma personagem da história brasileira. 

C  acusa sua presença, numa interlocução, comentando alternâncias da política nacional. 

D  mantém-se impessoal, afetando uma interlocução, criticando a condição estática da política brasileira. 

E  acusa sua presença, numa página de carta, enquanto cria quadros delirantes que dá como históricos. 

27.  A Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira, que passou a ser dividida, a partir de então, entre 
República Velha e República Nova. Sobre esse episódio, leia e analise as afirmativas abaixo. 

I. Denomina-se Revolução de 1930 o movimento armado que depôs o então presidente da República Washington 
Luiz Pereira de Souza, pouco antes do término do seu mandato. 

II. Getúlio Vargas não tomou parte nesse movimento, assumindo uma postura legalista e democrática, que 
marcaria sua história política. 

III. O objetivo principal desse movimento era impedir a posse de Júlio Prestes, que havia derrotado a chapa de 
Getúlio Vargas e João Pessoa, nas eleições presidenciais de março de 1930. 

IV. Os protagonistas desse episódio esforçaram-se por ampliar o significado da Revolução, investindo na ideia de 
República Nova como ruptura em relação à República Velha, e associando o regime instalado em 1930 à ideia 
de Brasil moderno. 

V. A Revolução de 1930 marcou a história republicana brasileira, ao romper com o controle oligárquico do poder 
político e inaugurar uma longa fase de governo democrático, somente rompida com o Golpe de 1964. 

Assinale a alternativa correta, em relação às afirmativas. 

A  Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 

B  Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

C  Somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras. 

D  Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 

E  Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

28.   

Júlio Prestes venceu as eleições de 1º de março de 1930. O resultado das eleições parecia marcar o fim da cisão regional. Borges de 

Medeiros reconheceu a vitória de Júlio Prestes, declarando ainda que o Rio Grande do Sul se disporia a colaborar com o novo governo. Mas 

nem todos na oposição pensavam assim. Começou a aparecer como alternativa o ponto de vista dos chamados ‘tenentes civis’, que 

queriam uma resposta pelas armas. 
Boris Fausto. História do Brasil.  

No contexto do golpe que levou Getúlio Vargas ao poder, em 1930, assinale a alternativa que aponta corretamente o 
significado da expressão ‘tenentes civis’. 
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A  Aponta a união entre reivindicações militares por mudanças políticas, iniciadas na década de 1930, e a disposição, 
de lideranças políticas dentro da Aliança Liberal, em promover tais mudanças pelas vias golpistas. A ascensão de 
Getúlio Vargas ao poder resultou da conjugação desses dois lados. 

B  Trata-se dos grupos civis e militares que, desde a década anterior e liderados por Luís Carlos Prestes, exigiam 
mudanças políticas para o país. Em 1930, a derrota de Getúlio Vargas nas eleições evidenciou o uso das fraudes 
eleitorais, servindo, por sua vez, como estopim para o golpe de Estado. 

C  Refere-se às lideranças militares que, desde a proclamação da República, pretendiam mudanças políticas pelas vias 
armadas. Em 1930, os “civis” eram grupos políticos de São Paulo e Rio Grande do Sul, que se uniram contra a 
liderança mineira na condução da política nacional. 

D  Indica a disposição de militares e civis em derrubar o governo pelas vias armadas. Em 1930, a derrota da Aliança 
Liberal nas eleições evidenciou a fragilidade política dos grupos governistas, fortalecendo o movimento golpista 
que resultou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 

E  Retoma as reivindicações tenentistas da Primeira República por mudanças políticas pelas vias armadas. Em 1930, 
os “civis” eram jovens políticos da Aliança Liberal, insatisfeitos com os resultados das eleições e que, por isso, 
estavam dispostos a derrubar o governo pelas armas. 

29.  Sobre o contexto social da Rússia, anterior à Revolução Bolchevique de 1917, é incorreto dizer que: 

A  a grande massa da população era camponesa, reflexo das condições econômicas e sociais anteriores, havendo 
grande concentração fundiária nas mãos de poucos. 

B  a industrialização estava restrita a poucas cidades, como Moscou e São Petersburgo, e fora financiada, em grande 
parte, pelo capital europeu ocidental. 

C  apresentava uma burguesia forte e organizada, com um projeto revolucionário amadurecido, que defendia, entre 
outros aspectos, a criação de uma República no lugar do governo czarista. 

D  o proletariado enfrentava péssimas condições de vida nas cidades, fruto dos baixos salários, mas dispunha de um 
certo grau de organização política, que possibilitava sua mobilização. 

E  após o fim da servidão, houve uma intensa migração do campo em direção à cidade, contribuindo para o aumento 
da mão-de-obra disponível, que seria direcionada, em grande parte, para a indústria. 

30.  Leia o texto a seguir. 

Em 1921, o problema nacional central era o da recuperação econômica - o índice de desespero do país é eloquente: naquele ano, 36 

milhões de pessoas não tinham o que comer. Nas novas e ruinosas condições da paz, o "comunismo de guerra" revelava-se insuficiente: era 

preciso estimular mais efetivamente os mecanismos econômicos da sociedade. Assim, ainda em 1921, no X Congresso do Partido, Lenin 

propõe um plano econômico de emergência: a Nova Política Econômica. 
            NETO, J. P. "O que é Stalinismo". São Paulo: Brasiliense, 1981. 

Sobre a chamada Nova Política Econômica é correto afirmar que 

A  ela reintroduziu práticas de exploração econômica anteriores à Revolução Russa de 1917 que se traduziram num 
abandono temporário de todas as transformações socialistas já feitas e um retorno ao capitalismo. 

B  ela consistiu na manutenção de elementos econômicos socialistas, na organização da economia (como o 
planejamento) e na permissão para o estabelecimento de elementos capitalistas por meio da livre iniciativa em 
certos setores. 

C  ela significou fundamentalmente uma reforma agrária radical que promoveu a coletivização forçada das 
propriedades agrárias e a construção de fazendas coletiva, os Kolkhozes. 

D  seu resultado foi catastrófico, mesmo permitindo a volta controlada de relações capitalistas na economia, já que ela 
ampliou ainda mais o nível de desemprego e produziu fome em grande escala. 

E  ela significou, com a abertura para o capitalismo, um aumento substancial da produção industrial, mas, ao mesmo 
tempo, por ter retirado todos os incentivos anteriormente concedidos à produção agrícola, foi a razão da ruína do 
campo. 

  



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA :: 

 
 

 

SIGMAIS  ::  abr/2018  |  3ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  23_2_S+_03_2018_atv_3ªsérie     10 

GEOGRAFIA 
31.   

 
A atividade sísmica mundial, através das concentrações dos epicentros, delimita áreas da superfície terrestre como se fossem as 

peças de um “quebra-cabeça global”. A distribuição dos sismos é uma das melhores evidências dos limites dessas “peças”, chamadas placas 
tectônicas. Cerca de 75% da energia liberada com terremotos ocorre ao longo das estruturas marginais do oceano Pacífico, caracterizando o 
“Cinturão de Fogo do Pacífico”, em alusão à presença de vulcões coincidentes com os sismos. 

Decifrando a Terra – Marcelo Assunção e Cariolano M. Dias Neto – Oficina de Textos/USP. 

Considere as informações contidas no mapa e no texto e marque a opção correta. 

A  Os epicentros se organizam em escala global, nas porções centrais das placas tectônicas e nunca no fundo dos 
oceanos, seguindo o eixo das dorsais. 

B   O material magmático que sobe para a crosta terrestre se solidifica, transformando-se em uma unidade de relevo 
formada por um agente externo, o vulcanismo. 

C  Os sismos intermediários e profundos ocorrem, preferencialmente, ao longo do Cinturão do Pacífico. Entretanto, na 
margem oeste da América do Norte, eles não estão presentes. 

D  A África e a América do Sul estão se distanciando, com o alargamento do oceano Atlântico e o deslocamento da placa 
Sul-Americana em direção à de Nazca. 

E  No interior das placas, não ocorrem sismos em decorrência das tensões geradas nas bordas. Essas tensões e essa 
energia não são transmitidas para o interior. 

32.  Observe o mapa, que nos permite identificar as áreas de ocorrência dos principais biomas terrestres. 

 

A região delimitada no mapa abrange terras caracterizadas 

A  por uma pluviosidade anual inferior a 500 mm e uma grande variação sazonal de temperatura em todas as áreas 
destacadas. 

B  por solos distróficos e inférteis associados à vegetação rasteira que viabiliza melhor distribuição da umidade. 

C  pela presença de florestas e matas tropicais, nas quais a temperatura média do ambiente está associada ao clima. 

D  pela continentalidade, sem a interferência da maritimidade, pelo domínio das folhas caducas e dos campos limpos. 
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E  pelos campos temperados, característicos de um clima subtropical, onde se encontram os maiores índices de 
biodiversidade. 

33.  Os cartazes foram um importante meio de publicidade utilizado pelos países beligerantes durante a II Guerra Mundial, 
expressando a imagem que cada um tinha de seus inimigos e de si próprio. Frente a isso, analise o cartaz abaixo. 

 

O cartaz acima expressa a 

A  entrada dos ingleses na II Guerra Mundial. 

B  a vitória dos estadunidenses sobre os japoneses. 

C  a entrada dos estadunidenses na II Guerra Mundial. 

D  a vitória dos estadunidenses sobre os italianos. 

E  a tomada de Paris pela Alemanha. 

34.  Os analistas políticos cunharam a expressão Guerra Preventiva para designar 

A  a defesa intransigente dos valores morais cristãos, contrários à liberalização dos costumes na sociedade 
contemporânea. 

B  o combate à criminalidade – organizada ou não –, seguido da regra da “Tolerância Zero”. 

C  a oposição sistemática ao islamismo, considerado incompatível com o desenvolvimento econômico e cultural do 
Ocidente. 

D  uma política externa direcionada para o entendimento internacional, visando evitar conflitos armados. 

E  a intervenção militar dos Estados Unidos contra países que representam algum tipo de ameaça, mesmo antes de 
algum ataque direto. 

35.  Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a ação do Partido Nazista na Alemanha ampliou a propaganda 
contra os que foram considerados os inimigos internos da nação germânica. O cartaz abaixo é um exemplo dessa 
política. 
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“Por trás das potências inimigas: o judeu” 

Internet: <advertisingarchives.co.uk>. (Adaptado) 

Um aspecto da ideologia nazista observado nesse cartaz é o 

A  antissemitismo. 

B  anticapitalismo. 

C  anticomunismo. 

D  antiamericanismo. 

E  antifascismo. 

 


