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MATEMÁTICA 
1.  Se sen cosx x   , então o valor de  1 sen 2y x   é igual a  

A  22 .  

B  2 2.   

C  2 .  

D  2 1.   

E  21 .  

2.  Sendo 
5

sen
13

  , com 
2


   , é correto afirmar que o valor de tg

2

 
 
 

 é igual a  

A  
5 26

26
. 

B  
1

5
. 

C  5. 

D  26 . 

E  
26

26
. 

3.  Seja sen24 sen36A   . Então, o valor de A é equivalente a 

A  cos8 .  

B  cos4 .  

C  cos24 .  

D  cos5 .  

E  cos6 .  
 

4.  Na equação matricial 

2 3

2 2

3 4 0

4 2 5 1

x yx y

x yx y

     
      

    
 

os valores de x e y são, respectivamente, iguais a  

A  –4 e –1.  

B  –4 e 1.  

C  –4 e 0.  

D  1 e –1.  

E  1 e 0. 
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5.  A matriz transposta da matriz  
3 2ij x

A a , em que 2 3ija i j  , é igual a 

A  
1 1 3

.
4 2 0

   
 
  

 

B  
1 1 3

.
4 2 0

 
 
  

 

C  
1 1 3

.
4 2 0

 
 
  

 

D  
3 1 1

.
0 2 4

 
 

  
 

E  
3 1 1

.
0 2 4

 
 

 
 

 

FÍSICA 
6.  A figura representa, esquematicamente, a quantidade absorvida (I) por certos tipos de vegetais, em função do 

comprimento de onda (λ) da radiação eletromagnética proveniente do Sol. 

 

A frequência, em Hz, que os seres humanos percebem como verde, tomando a velocidade da luz como 3,0·108 m/s, é de 
cerca de: 

A  1,5·102. 

B  1,5·103. 

C  6,0·105. 

D  1,5·1011. 

E  6,0·1014. 

7.  Uma onda periódica se propaga numa corda fina com velocidade de 8,0 m/s e comprimento de onda igual a 40 cm. 
Essa onda se transmite para outra corda grossa onde a velocidade de propagação é de 6,0 m/s. 

 

Na corda grossa, essa onda periódica tem frequência, em hertz, e comprimento de onda, em centímetros, respectivamente 
iguais a: 

A  20 e 60. 

B  20 e 30. 

C  15 e 60. 

D  15 e 30. 

E  15 e 20. 

 

8.  A figura mostra uma onda transversal periódica, que se propaga com velocidade 𝑣1 =  8 𝑚/𝑠 em uma corda AB, cuja 
densidade linear é µ1. Essa corda está ligada a uma outra, BC, cuja densidade é µ2, sendo que a velocidade de 
propagação da onda nesta segunda corda é 𝑣2 =  10 𝑚/𝑠. 

 

O comprimento dessa onda enquanto ela se propaga na corda BC é igual a: 

A  7 m. 

B  6 m. 

C  5 m. 

D  4 m. 

E  3 m. 
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9.  No gráfico abaixo, apresenta-se a amplitude de um sinal sonoro em função do tempo t, medido em milissegundos. 

 

A frequência de oscilação periódica deste sinal é de: 

A  100 mHz 

B  60 Hz. 

C  50 Hz. 

D  40 mHz. 

E  20 Hz. 

10.  A figura a seguir mostra pulsos produzidos por dois garotos, Breno e Tomás, nas extremidades de uma corda. Cada 
pulso vai de encontro ao outro. O pulso produzido por Breno tem maior amplitude que o pulso produzido por Tomás. 
As setas indicam os sentidos de movimento dos pulsos.  

 

Assinale a alternativa que contém a melhor representação dos pulsos, logo depois de se encontrarem. 

A 

 

D 

 

B 

 

E 

 

C 

 

  

 

QUÍMICA 
11.   

 

Geladeiras que funcionam com a queima de gás de cozinha ou 
querosene são muito úteis, quando não se pode contar com a energia elétrica, 
como em certas zonas rurais, nos campings. A figura acima mostra o esquema 
de funcionamento de um produto desse tipo. O ciclo por absorção usa 
determinada substância como gás refrigerante, além de hidrogênio/água que 
atuam como substâncias auxiliares. A pressão total é teoricamente a mesma em 
todos os pontos do circuito. O que muda são as pressões parciais. As diferenças 
de pressões parciais são provocadas pela água, que tem grande afinidade pela 
substância refrigerante e quase nenhuma pelo hidrogênio. 

Adaptado de: http://www.mspc.eng.br/tecdiv/topDiv130.shtml. 

Considerando as informações, a substância refrigerante desse tipo de 
geladeira é a(o)  

A  Br2 

B  NaClO 

C  HCl 

D  O2 

E  NH3 

http://www.mspc.eng.br/tecdiv/topDiv130.shtml
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12.  Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir a formação de cáries. Dentre 
os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluossilícico, cuja fórmula molecular corresponde a H2SiF6. 

O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a:  

A  +1 

B  +2 

C  +6 

D  +4 

E  +5 

13.   

Certamente você já estourou pipoca no micro-ondas ou já aqueceu algum alimento utilizando esse eletrodoméstico. Você sabe 
como isso ocorre? O micro-ondas emite uma radiação eletromagnética com comprimento de onda maior que o da luz e menor que o das 
ondas de rádio. À medida que as ondas passam pelas moléculas de água, estas absorvem a radiação e movimentam-se mais rapidamente. 
Ao colidirem com moléculas vizinhas, transferem a elas parte de sua agitação térmica e, assim, o alimento vai sendo aquecido. Moléculas 
polares são capazes de absorver as micro-ondas e transformar essa energia em agitação térmica. 

Fonte: CISCATO, Carlos A. M.; PEREIRA, Fernando P. Planeta Química. 

São Paulo: Ática, 2008, p. 89-90. (adaptado) 

Então, analise as afirmações: 

I. A molécula de água é polar, pois sua geometria é angular; assim, apresenta capacidade de dissolver substâncias 
polares, como o sal de cozinha e o óleo utilizados para o cozimento de macarrão, formando uma mistura 
heterogênea com duas fases distintas. 

II. A água é uma substância simples, formada por elementos com diferentes valores de eletronegatividade. 

III. O compartilhamento de elétrons entre os átomos de hidrogênio e oxigênio na molécula de água ocorre através 
de ligações do tipo covalente. 

IV. A água apresenta ponto de ebulição (PE) maior que a amônia, pois as forças intermoleculares na água são 
maiores que na amônia. 

Estão corretas  

A  apenas I e II.    

B  apenas I e III.    

C  apenas II e III.    

D  apenas II e IV.    

E  apenas III e IV.    

14.  Considere as seguintes afirmativas: 

I. Ácidos de Arrhenius são conhecidos por liberar íons H+ em solução aquosa. 

II. Os ácidos clorídrico e nítrico são considerados ácidos forte e fraco, respectivamente. 

III. O ácido sulfúrico, quando em meio aquoso, é um ótimo condutor de eletricidade. 

IV. Quanto maior o grau de ionização de um ácido, maior será sua força. 

Dentre as afirmativas acima, são CORRETAS apenas:  

A  I, II e IV    

B  II e IV    

C  I, III e IV    

D  I e II 

E  III e IV 

15.  Analise as afirmações a seguir: 

I. O processo KBr → K+ + Br- representa uma ionização.  

II. Uma solução aquosa de KOH pode ser considerada uma solução eletrolítica.  

III. A dissolução de álcool etílico (etanol), composto por moléculas polares, em água pura promove a formação de 
íons tornado a solução eletrolítica.  

IV. A solução aquosa de H2SO4 é capaz de conduzir eletricidade, porém uma solução aquosa de sacarose não 
conduz corrente elétrica.  

Dentre as afirmativas, estão corretas as: 

A  I, II e IV.  

B  II e IV.  

D  I, III e IV.  

E  II e III.  
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C  I e IV.  

BIOLOGIA 
16.   

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  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. 

C  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. 

D  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. 

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

17.  A figura representa as formas de reprodução da alga verde filamentosa Ulothrix. 

 
(http://intranet.tdmu.edu.ua. Adaptado.) 

Os filamentos adultos são __________ e na reprodução 
sexuada produzem __________ por __________. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 

A  haploides – gametas – meiose 

B  diploides – gametas – meiose 

C  haploides – zoósporos – mitose 

D  haploides – gametas – mitose 

E  diploides – zoósporos – mitose 

 

18.   

“(...) Durante a nossa permanência observei alguns animais marinhos. É muito comum ver-se uma grande eplísia medindo cerca de 
doze centímetros de comprimento e tendo uma cor suja amarelada com veias de púrpura. De cada lado da superfície inferior, ou pé, existe 
uma larga membrana que parece algumas vezes agir como ventilador para dirigir uma corrente de água sobre as branquias dorsais. Quando 
incomodado este animal segrega um fluido muito fino que atinge a água em um raio de 30 cm ao seu redor.” 

“Em várias ocasiões observei com interesse os hábitos de um octopus, ou polvo. (...) Com o auxílio de seus longos tentáculos e de 
suas ventosas, conseguiam se esgueirar pelas fendas mais estreitas... As vezes, porém, céleres como uma flecha, lançavam-se para a outra 
extremidade da poça soltando, ao mesmo tempo, uma tinta castanho-escura que turvava toda a água.(...).”  

(trechos extraídos da obra: Viagens de um naturalista ao redor do mundo – Charles Darwin) 

Acerca do grupo de invertebrados descrito por Darwin, analise as proposições abaixo e assinale a sequência correta: 

V. A descrição refere-se ao filo Molusca, os quais apresentam habitat exclusivamente marinho. 

VI. A estrutura corpórea desses animais é constituída basicamente por cabeça, pé e massa visceral. 

VII. Os animais descritos são representantes das classes Gastrópoda e Cefalópoda. 

VIII. As estruturas de defesa mencionadas são os cromatóforos. 

IX. Não apresentam sistema digestivo completo, de forma que a digestão é processada através de uma bolsa 
enzimática. 
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A  F F V F F  

B  V V V V V  

C  F V V V F 

D  V F V V F 

E  F V F F V 

 

19.   

Estudo que contou com a participação de um pesquisador brasileiro revela que a presença das minhocas no solo aumenta a 
produtividade agrícola. O resultado mostra que a presença das minhocas aumentou a produtividade de grãos e a biomassa aérea de 
plantas, afirma George Brown, pesquisador em ecologia do solo da Embrapa Florestas (PR). “O resultado era esperado", afirma Brown. "Há 
centenas de anos as minhocas são consideradas aliadas do agricultor, ajudando no crescimento das plantas. Contudo, o que não sabíamos 
ainda era a dimensão do efeito positivo, nem como ele funcionava”. 

Fonte: texto modificado a partir de https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2057172/minhocas-aumentam-produtividade-agricola. 

Acesso em 04/10/2016. 

Leia as afirmativas a seguir: 

I. As minhocas vivem em galerias escavadas no solo e a sua atividade de escavação melhora a textura e a 
estrutura do solo tornando-o mais poroso e aerado. 

II. As minhocas se alimentam da matéria orgânica disponível no substrato, acelerando a sua decomposição e 
reincorporação ao solo. 

III. As minhocas são predadores que se alimentam de invertebrados do solo prejudiciais para as plantas, ajudando, 
assim, no controle de pragas de plantações. 

IV. Os excrementos das minhocas são ricos em nitrogênio, um dos nutrientes mais importantes para o crescimento 
das plantas. 

V. As fezes das minhocas, quando incorporadas ao substrato, formam o húmus, um excelente adubo natural. 

Assinale a alternativa com as afirmativas CORRETAS: 

A  Somente I, II, IV, V. 

B  Somente II, IV, V. 

C  Somente I, II, III, IV. 

D  Somente I, III, IV, V. 

E  Somente I, III, IV. 

20.   

As minhocas pertencem à Classe Oligochaeta e são representadas pelas espécies Pheretyma hawayana (minhoca brasileira), 
Lumbricus terrestris (minhoca europeia) e Eisenia phoetida (minhoca vermelha da Califórnia). Todas as espécies participam ativamente na 
produção de húmus, o que contribui para o aumento da fertilidade do solo. Além disso, cavam inúmeras galerias subterrâneas que são 
responsáveis pela drenagem e aeração do solo. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar que as minhocas são organismos 

A  monóicos, isto é, cada indivíduo apresenta apenas um órgão sexual; triploblásticos, isto é, possuem os três folhetos 
embrionários; protostômios, isto é, a cavidade anal é originada do blastóporo; a fecundação dos óvulos ocorre no 
interdo clitelo. 

B  dióicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos como femininos; diploblásticos, isto é, 
possuem apenas dois folhetos embrionários; deuterostômios, isto é, apresentam a cavidade oral originada do 
blastóporo; a fecundação dos óvulos ocorre no interior do receptáculo seminal. 

C  dióicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos como femininos; diploblásticos, isto é, 
possuem apenas um dos dois folhetos embrionários (ectoderma ou endoderma); deuterostômio, isto é, apresentam 
cavidade anal originada do blastóporo; armazenam o esperma recebido de outra minhoca em seus apêndices 
carnosos denominados de parapódios. 

D  monóicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos quanto femininos; triploblásticos, isto é, 
possuem os três folhetos embrionários; protostômios, isto é, apresentam a cavidade oral originada do blastóporo; a 
fecundação dos óvulos ocorre no interior do casulo. 

E  monóicos, isto é, cada indivíduo apresenta tanto órgãos sexuais masculinos quanto femininos; triploblásticos, isto é, 
possuem apenas três folhetos embrionários; deuterostômios, isto é, apresentam a cavidade oral originada do 
blastóporo; liberam o esperma armazenado nas vesículas seminais quando o casulo contendo óvulos passa pelas 
aberturas dos receptáculos seminais. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Pestana assentiu com um gesto. Poucas lições tinha, vendera a casa para saldar dívidas, e as necessidades iam comendo o resto, 

que era assaz escasso. Aceitou o contrato. 
– Mas a primeira polca há de ser já, explicou o editor. É urgente. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao 

poder; vão fazer a reforma eleitoral. A polca há de chamar-se: Bravos à eleição direta! Não é política; é um bom título de ocasião. 
Pestana compôs a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de silêncio, não perdera a originalidade nem a inspiração. 

Trazia a mesma nota genial. As outras polcas vieram vindo, regularmente. Conservara os retratos e os repertórios; mas fugia de gastar todas 
as noites ao piano, para não cair em novas tentativas. Já agora pedia uma entrada de graça, sempre que havia alguma boa ópera ou 
concerto de artista, ia, metia-se a um canto, gozando aquela porção de coisas que nunca lhe haviam de brotar do cérebro. Uma ou outra 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2057172/minhocas-aumentam-produtividade-agricola
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vez, ao tornar para casa, cheio de música, despertava nele o maestro inédito; então, sentava-se ao piano, e, sem ideia, tirava algumas 
notas, até que ia dormir, vinte ou trinta minutos depois. 

(Machado de Assis. Um homem célebre) 

Vocabulário 
Assaz – muito, bastante. 

21.  Considerando o fragmento acima e a leitura integral da obra de que faz parte, julgue as afirmações a seguir.  

I. Nessa passagem, a expressão “despertava nele o maestro inédito” remete ao sentido de “cair em novas 

tentativas”; ideia que ressalta o conflito da narrativa. 

II. Ao sugerir o título da polca, a personagem retoma um assunto tratado anteriormente na história: esse tipo de 

composição deve ter um fato recente como tema principal, o que remete ao jogo de aparências do mundo 

burguês. 

III. A referência aos retratos ressalta o conflito do protagonista, pois sugere a dupla relação que Pestana estabelece 

com as polcas, característica das personagens esféricas do Realismo.  

Está(ão) correta(s) 

A  I apenas. 

B  II apenas.  

C  II e III apenas.  

D  I e III apenas.  

E  III apenas. 
 

Não se demorou o alienista em receber o barbeiro; declarou-lhe que não tinha meios de resistir, e portanto estava prestes a 
obedecer. Só uma coisa pedia, é que o não constrangesse assistir pessoalmente à destruição da Casa Verde. 

– Engana-se Vossa Senhoria, disse o barbeiro depois de alguma pausa, engana-se em atribuir ao governo intenções vandálicas. Com 
razão ou sem ela, a opinião crê que a maior parte dos doidos ali metidos estão em seu perfeito juízo, mas o governo reconhece que a 
questão é puramente científica e não cogita em resolver com posturas as questões científicas. Demais, a Casa Verde é uma instituição 
pública; tal a aceitamos das mãos de haver um alvitre intermédio que restituía o sossego ao espírito público. 

O alienista mal podia dissimular o assombro; confessou que esperava outra coisa, o arrasamento do hospício, a prisão dele, o 
desterro, tudo, menos... 

– O pasmo de Vossa Senhoria, atalhou gravemente o barbeiro, vem de não atender à grave responsabilidade do governo. O povo, 
tomado de uma cega piedade que lhe dá em tal caso legítima indignação, pode exigir do governo, certa ordem de atos; mas este, com a 
responsabilidade que lhe incumbe, não os deve praticar, ao menos integralmente, e tal é a nossa situação. A generosa revolução que ontem 
derrubou uma câmara vilipendiada e corrupta, pediu em altos brados o arrasamento da Casa Verde; mas pode entrar no ânimo do governo 
eliminar a loucura? Não. E se o governo não a pode eliminar, está ao menos apto para discriminá-la, reconhecê-la? Também não; é matéria 
de ciência. Logo, em assunto tão melindroso, o governo não pode, não quer dispensar o concurso de Vossa Senhoria. O que lhe pede é que 
de certa maneira demos alguma satisfação ao povo. 

Unamo-nos, e o povo saberá obedecer. Um dos alvitres aceitáveis, se Vossa Senhoria não indicar outro, seria fazer retirar da Casa 
Verde aqueles enfermos que estiverem quase curados e bem assim os maníacos de pouca monta etc. Desse modo, sem grande perigo, 
mostraremos alguma tolerância e benignidade. 

(Machado de Assis. O alienista) 

22.  Marque a opção correta em relação ao fragmento de “O alienista”, acima apresentado. 

A  O barbeiro sugere que a destruição da Casa Verde pode ser comparada a um ato de vandalismo, argumentando que 
a população não tem a mesma percepção, porque ignora a ciência.  

B  Simão Bacamarte acreditava que era intenção do novo governo acabar com a Casa Verde, mas ficou surpreso 
quando soube que o barbeiro queria apenas o apoio do médico na elaboração dos argumentos para convencer o 
povo.  

C  Segundo o Barbeiro, os canjicas foram generosos, mas se equivocaram quando se voltaram contra a Casa Verde, por 
isso perderam a batalha.  

D  Fica evidente que a forma verbal que inicia o último parágrafo nega todos os argumentos construídos pelo barbeiro. 

E  O desenrolar dos fatos comprova que o médico não atendeu ao pedido do Barbeiro; ao contrário, levou ao hospício 
dezenas de pessoas.  

23.  Considere os períodos a seguir: 

I. Estando em boa fase, não fez grande partida. 

II. Não veio por estar assaz ocupado. 

III. Feitas as ressalvas, encerramos a sessão plenária. 

IV. Advertido do perigo, continuava lutando. 

As orações em destaque apresentam, respectivamente, as seguintes circunstâncias: 
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A  Condição – causa – tempo – concessão. 

B  Concessão – conformidade – condição – consequência. 

C  Concessão – causa – tempo – concessão. 

D  Causa – conformidade – condição – conformidade. 

E  Tempo – causa – tempo – concessão. 

24.  Leia os trechos abaixo: 

Trecho A 

Pronomes relativos são palavras que representam nomes já 
referidos, com os quais estão relacionados. Daí denominarem-se 
relativos. 

[...] 
Onde, como pronome relativo, tem sempre antecedente e 

equivale a em que: A casa onde moro (= em que) foi de meu pai. 
(Domingos Paschoal Cegalla) 

Trecho B 

[...] Onde exprime estabilidade; o lugar em que [...] 
Aonde indica movimento, lugar a que [...] 

(Rocha Lima) 

 

Assinale a opção em que o pronome “onde” esteja em consonância com as prescrições dos dois gramáticos: 

A  A convocação da seleção é onde eu não concordo com o treinador, pois ele é muito autoritário, não aceita opinião. 

B  No início do século XX, houve um desenvolvimento maior do Sudeste, aonde tudo que se plantava era exportado. 

C  As mulheres estão cada vez mais independentes, onde eu acho que está a razão para um crescente número de 
separações: elas não se submetem à vontade dos homens. 

D  Não sei o banco onde pagar a guia de inscrição e nem sei aonde devo ir logo depois. 

E  Agindo dessa forma, sem medir as consequências, logo João verá o lugar onde vai chegar – é o que tenho dito a ele 
com frequência. 

25.  Assinale a opção que não apresenta erro no que diz respeito ao emprego da(s) vírgula(s). 

A  Van Gogh, que pintou quadros hoje valiosíssimos, morreu na miséria. (As vírgulas isolam um aposto explicativo) 

B  Algumas crianças, esquálidas, morriam de fome. (As vírgulas isolam um predicativo do sujeito)  

C  Gostava daquele lugar, da solidão, do cheiro do mato. (As vírgulas separam adjuntos adverbiais de mesma função) 

D  Brasília, a obra-prima de Oscar Niemeyer, foi um sonho erguido no cerrado. (As vírgulas isolam uma oração de 
natureza explicativa) 

E  O professor de desenho prefere os alunos criativos e o de lógica, os ousados na teoria. (A vírgula marca a elipse do 
sujeito) 

 

HISTÓRIA 
26.   

A carta de despedida de D. Pedro I é um dos documentos que assinalam o triunfo do Partido Brasileiro sobre o Partido Português e a 
passagem do Primeiro Reinado ao Período Regencial. Em 1834, foi promulgado um Ato Adicional à Constituição, que tentava conciliar os 
interesses das facções políticas. Esse período conturbado de nossa história, caracterizado por lutas entre restauradores, exaltados e 
moderados, assim como pelas rebeliões provinciais que colocaram em risco a integridade territorial e política do país, encerrou-se em 1840, 
com o golpe da maioridade e o início do Segundo Reinado.  

COSTA, Luís César Amad & MELLO, Leonel Itaussu de Almeida. História do Brasil. São Paulo: Scipione, 2007, p.169. (Adaptado).  

Ao ler o texto, percebemos que surge, após o Primeiro Reinado, uma nova fase para a história política brasileira. Durante 
essa fase ou período,  

A   ocorreu a manutenção do Conselho de Estado, órgão que assessorava o imperador no exercício do poder 
Moderador.  

B   a Revolução Farroupilha, que apresentava caráter separatista e republicano, foi motivada pelo descontentamento 
com a política tributária aplicada à província, entre outros fatores.  

C   o Golpe da Maioridade, desfechado pelo Partido Conservador, trouxe harmonia política às próximas quatro décadas, 
evitando confrontos ideológicos entre os partidos da época.  

D   o Brasil experimentou pela primeira vez o sistema parlamentarista, que ficou conhecido como “parlamentarismo às 
avessas”, visto que o Primeiro-Ministro tinha poderes reduzidos.  

E   foi marcado por grandes conflitos externos, como foi o caso da Guerra do Paraguai, que, ao seu final, elevou o 
prestígio do exército brasileiro no contexto da política nacional. 

27.  A Guerra dos Farrapos (1835-1845), também conhecida como Revolução Farroupilha, foi a mais longa revolta de todo 
o período Regencial e Imperial brasileiro. Sobre este movimento revolucionário NÃO é correto afirmar que: 

A  foi iniciativa das populações mais pobres, os farrapos, que desejavam acabar com as injustiças sociais e a miséria 
em que se encontrava a maioria da população gaúcha. 
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B  expressou o descontentamento dos pecuaristas gaúchos com as medidas do governo central, que impunham pesada 
carga tributária à economia rio-grandense. 

C  há controvérsias entre os historiadores sobre se os farrapos desejavam ou não separar-se do Brasil, formando um 
novo país com o Uruguai e as Províncias do Prata. 

D  um ponto comum entre os rebeldes era o de fazer do Rio Grande do Sul, pelo menos, uma província autônoma, com 
rendas próprias, livre de centralização do poder imposta pelo Rio de Janeiro. 

E  a posição do governo central foi entremeada de combates e concessões aos rebeldes,  uma vez que a região onde 
lutavam tinha grande importância estratégica para o império 

28.   

Durante o Período Regencial, a atuação política dos partidos Liberal e Conservador não impediu ocorrência de diversos conflitos, 

entre eles a Cabanagem, que envolveu a população civil, políticos influentes e as forças militares leais aos governos regenciais, entre 1835 e 

1840.  

Sobre esse contexto pode-se afirmar, EXCETO:  

A  Fugas e deserções como as descritas no texto I demonstravam o descontentamento popular e a resistência aos 

serviços forçados, fatores que fomentaram a participação de mestiços e negros na Cabanagem;  

B  A exemplo do que aconteceu em Minas Gerais, o partido Conservador do Grão-Pará não aceitou a posse de D. Pedro 

I depois da independência e esse foi o estopim do conflito, que terminou sem derramamento de sangue;  

C  Os governos regenciais não eram considerados representativos dos interesses de fazendeiros e comerciantes do 

Norte, desejosos de maior participação política na organização do Império;  

D  Ribeirinhos, negros, índios, mestiços e brancos compuseram, em diferentes escalas, a enorme massa de mortos em 

consequência da Cabanagem;  

E  O Período Regencial trouxe mudanças na legislação que demonstram a limitada participação popular no governo, 

pois não abordavam problemas como saúde, habitação, educação, etc. e geraram grande instabilidade política no 

Império. 

29.  Leia o texto. 

Em abril de 1831, Dom Pedro I abdicou ao trono do Brasil em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara que tinha, então, cinco 

anos de idade. Uma Regência foi criada para governar até que Dom Pedro II, como ficaria conhecido, atingisse a maioridade e pudesse ser 

coroado. 

Durante o Período Regencial, a política brasileira foi marcada 

A  pela intensificação da política expansionista do regente Feijó, que acentuou os conflitos internacionais no Cone Sul 

(Guerras da Cisplatina e do Paraguai), e pelo aumento progressivo da dívida externa brasileira. 

B  pela fragmentação do Império, marcada pela perda de territórios fronteiriços (Província Cisplatina, Amazônia 

Colombiana) nos combates com as tropas de Simón Bolívar e José de San Martín. 

C  pelo pacto federativo, conduzido pelo jovem imperador, que favoreceu as demandas dos regionalistas, concedendo 

autonomia administrativa às províncias. 

D  pela promulgação da primeira Constituição do Império, que sofreu forte resistência das elites regionais por seu 

caráter centralizador, pela criação do poder Moderador e pela extensão do direito de voto aos analfabetos. 

E  pela criação das Assembleias Legislativas Provinciais e pela eclosão de rebeliões em diversas províncias, sendo 

algumas de caráter popular (como a Cabanagem) e outras comandadas pelas elites regionais (caso da Guerra dos 

Farrapos). 

30.  Sobre a regência do paulista Diogo Antônio Feijó, entre 1835 e 1837, é correto afirmar que 

A  o regente conseguiu vencer a eleição devido ao apoio recebido dos produtores de algodão do Nordeste, classe 

emergente nos anos 1830, o que possibilitou o combate às rebeliões regenciais e o início do processo de 

centralização político-administrativa. 

B  o apoio inicial que Feijó recebeu de todas as forças políticas do Império foi, progressivamente, sendo corroído 

porque o regente eleito mostrou simpatia pelo projeto político da Balaiada, que defendia uma Monarquia baseada 

no voto universal. 

C  a opção de Feijó em negociar com os farroupilhas e com a liderança popular da Cabanagem provocou forte reação 
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dos grupos mais conservadores, especialmente do Partido Conservador, que organizaram a queda de Feijó por meio 

de um golpe de Estado. 

D  o isolamento político do regente Feijó, que provocou a sua renúncia do mandato, relacionou-se com a sua 

incapacidade de conter as rebeliões que se espalhavam por várias províncias do Império e com a vitória eleitoral do 

grupo regressista. 

E  as condições econômicas brasileiras foram se deteriorando durante a década de 1830 e provocaram um forte 

desgaste da regência de Feijó, que renunciou ao cargo depois de um acordo para uma reforma constitucional.  
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GEOGRAFIA 
31.  Julgue as proposições a respeito do tema do mapa. 

 

I. A partir do século XVI, iniciou-se a formação da população brasileira com a chegada dos portugueses e sua 
miscigenação com os grupos indígenas e negros africanos, trazidos como escravos. 

II. A partir do século XVI, com a chegada dos negros africanos para servir de mão de obra escrava, ampliou-se o 
processo de miscigenação. 

III. Três grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas, cultura sudanesas, bantas e 
guineano-sudanesas islamizadas. 

Assinale a opção que demonstra a(s) proposição(ões) correta(s). 

A  Apenas I está correta. 

B  Apenas I e II estão corretas. 

C  Apenas II e III estão corretas. 

D  Todas estão corretas. 

E  Nenhuma está correta. 

 

32.  Sabe-se que a sociedade brasileira passa por um forte processo de miscigenação desde os primeiros séculos de sua 
história, que, ainda em curso, tem contribuído há mais de cinco séculos para formar a sociedade brasileira. Sobre as 
três etnias, autóctones (isto é, os indígenas), europeus e africanos, analise. 

I. No caso do território brasileiro, o principal grupo europeu que aqui chegou foram os portugueses, que se 
apoderaram do território e não levaram em consideração a existência dos indígenas nem das suas expressões 
culturais. 

II. Os principais grupos humanos africanos vieram do Congo, do Golfo da Guiné e de Angola; alguns vieram também 
de outros locais como Nigéria e Moçambique. 

III. Os europeus estão presentes no território brasileiro desde o início do processo colonizador. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

A  I, II e III. B  III, apenas. C  II, apenas. D  I e II, apenas. E  II e III, apenas. 

33.  Um dos grandes desafios do século XXI para tornar o mundo melhor é 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  a xenofobia é a forma de preconceito mais evidente nos países onde a migração é elevada, como Brasil, França, 
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Austrália.  
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34.   

“O BRAZIL QUEM USA SOU EEUU” 

Essa frase, retirada de um grafite de parede de uma cidade brasileira, é uma crítica 

A  à crise nas escolas públicas brasileiras. 

B  ao alto índice de analfabetismo da sociedade. 

C  à obrigatoriedade do ensino do Inglês nas escolas. 

D  à influência da cultura norte-americana no Brasil. 

E  ao excessivo número de filmes norte-americanos na televisão. 

35.  Assinale com C (Certo) ou E (Errado) os itens abaixo, sobre a história das relações étnico-raciais do Brasil. 

C E 
No contato entre os diferentes povos e culturas ao longo do século XIX, as ideias de “civilização” e de 
“selvageria” foram centrais na estratégia de dominação das populações originárias. 

C E 
A partir de referenciais europeus, foi introduzida, no final do século XIX, uma série de teorias que 
procuravam dar caráter científico às diferenças raciais, articulando enfoques biológicos com análises 
culturais. 

C E 
Com a crescente urbanização dos povos indígenas e sua assimilação ao processo político e social republicano, 
nota-se, a partir da metade do século XX, o fim dos movimentos sociais indígenas, com a definição de seus 
direitos pela Constituição de 1988. 

C E 
Na década de 1970, o Brasil assiste ao desenvolvimento de movimentos sociais que procuram opor-se ao 
racismo, por meio da valorização da ancestralidade africana. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

A  C – C – E – C. 

B  C – E – C – E. 

C  C – E – E – C. 

D  E – C – E – E. 

E  E – E – C – C. 


