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 MATEMÁTICA 
1.  Um polinômio  q x , do 2º grau, é definido por   2q x ax bx c   , com a, b e c constantes reais e 0.a  Dentre os 

polinômios a seguir, aquele que verifica a igualdade    1q x q x  , para todo x real, é 

A     2 .q x a x x c    

B     2 .q x a x x c    

C     2 2 .q x a x x c     

D     2 2 .q x a x x c     

E    2 .q x ax c    

2.  Os polinômios  A x  e  B x  são tais que     3 23 2 1    A x B x x x x . Sabendo-se que 1  é raiz de  A x  e 3 é raiz 

de  B x , tem-se que    3 1A B   é igual a 

A  98. 

B  100. 

C  102. 

D  103. 

E  105. 

3.  Quando presa a duas paredes paralelas, certa rede toma a forma da curva de equação 2 6 10y x x   , com

0 10, x  conforme indicado na figura. 

 

y

x

M

P  
 

Considerando-se que o eixo x representa o solo, é correto afirmar que a distância entre o ponto mais baixo dessa rede e o 
solo (distância entre os pontos M e P) é igual a 

A  1. 

B  √3. 

C  2. 

D  √5. 
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E  3. 

4.  A distância entre os pontos  ; 5A m  e  7;B n , pertencentes à reta de equação 4 3 11, y x  é igual a 

A  1. 

B   2. 

C  3. 

D  4. 

E  5. 

5.  Em um sistema de eixos perpendiculares xOy , em que  0; 0O  , considere a reta 𝑟 que intersecta o eixo das abscissas 

no ponto  ; 0P p  e o eixo das ordenadas no ponto  0;Q q , em que 𝑝 e 𝑞 são duas constantes reais não nulas. Com 

base nessas informações, é correto afirmar que  

A  a reta r tem coeficiente angular igual a 
p

q
 . 

B  o triângulo delimitado pelos eixos coordenados e pela reta r tem área igual a p q . 

C  a equação de r na forma segmentária é dada por 1
x x

q p
   . 

D  a reta r passa pela origem do sistema de eixos xOy . 

E  uma possível equação para a reta r é .
q

y x q
p

     

 

FÍSICA 
6.  Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, observa o gráfico, que relaciona a 

vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de água (mca). 

 
Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, 
permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto quatro metros 
abaixo do nível da lâmina de água, que se mantém constante dentro do reservatório. Ao final de 60 dias, esses banhos 
consumirão um volume de água, em litros, igual a 

A  69 120. B  17 280. C  14 400. D  8 640. E  2 400. 

7.  O gráfico da figura representa a curva característica de um gerador. 
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O rendimento desse gerador quando percorrido por uma corrente de intensidade de 1 A será de: 

A  75%. B  50%. C  33%. D  20%. E  10%. 

 

8.  A figura representa a curva de potência útil de um gerador de fem (ε) e resistência interna (r). 

 

Os valores de ε, em volts, e de r, em ohms, são, respectivamente: 

A  25 e 10. 

B  10 e 5. 

C  10 e 1. 

D  5 e 5. 

E  5 e 1. 

 

9.  Duas esferas metálicas, A e B, de raios 3R e R, estão isoladas e em equilíbrio eletrostático. Ambas estão eletrizadas 
com cargas positivas 6Q e Q, respectivamente. Interligando-as com um fio metálico, para atingir o equilíbrio 
eletrostático: 

A  a esfera A terá de atingir uma carga nove vezes maior que a carga de B.  

B  ambas terão de chegar à mesma quantidade de carga elétrica. 

C  não será necessário o deslocamento de cargas elétricas. 

D  os elétrons irão deslocar-se de A para B. 

E  os elétrons irão deslocar-se de B para A. 

10.  Duas esferas metálicas, A e B, de raios 2R e R, respectivamente, são eletrizadas com cargas QA e QB. Uma vez 
interligadas por um fio metálico, não se observa passagem de corrente. Podemos então afirmar que a razão QA/QB é 
igual a 

A  1/4. 

B  1/2. 

C  1. 

D  2. 

E  4. 

 

 

QUÍMICA 
11.  (Cálculos Básicos) O pentafluoreto de bromo, um líquido à temperatura ambiente, é explosivo quando em contato com 

água. Acima de 41 °C ele é um gás corrosivo e irritante aos olhos. A altas temperaturas ele se decompõe conforme a 
seguinte equação: 

2BrF5 (g)  ⇌  Br2 (g) + 5F2 (g) 

A 1500K, quando 0,200 mol de BrF5, é colocado num recipiente de 20,0 L encontra-se que a quantidade de equilíbrio de F2 
é 0,180 mol. Sabendo que, no equilíbrio, a pressão total é 2,12 atm, os valores de Kp e Kc, aproximadamente, são 
respectivamente: 

Dado: R= 0,082 atm·L·K–1·mol–1 

A  0,3 e 8 × 10–5 

B  0,6 e 3 × 10–9 

C  0,8 e 7 × 10–6 

D  0,7 e 8 × 10–8 

E  0,2 e 5 × 10–7 

12.  (Cálculos Básicos) O ácido lático (C3H6O3) é uma substância usada como fixador nos processos de tintura de lãs e como 

agente neutralizador nos processos de curtimento de couros. Uma solução aquosa dessa substância, um ácido fraco 
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monoprótico, de concentração 0,0500 mol·L–1, tem grau de ionização de 0,255%. O valor aproximado de K para esse 

ácido fraco é: 

A  3 × 10–7 

B  5 × 10–3 

C  8 × 10–7 

D  2 × 10–9 

E  5 × 10–7 

13.  (Catanduva-SP) Dentre os pares de compostos orgânicos relacionados abaixo, assinale o que exemplifica um caso de 
isomeria plana de cadeia: 

A  propanal e propanona 

B  propilamina e metil-etilamina 

C  butanol e 2-butanol 

D  metoxipropano e etoxietano 

E  ácido propanoico e metanoato de etila 

14.  (PUC-SP) Sabendo-se que 2,46L de um hidrocarboneto gasoso, medido à pressão de 1 atm e 27  °C, tem massa igual a 
5,6 gramas e que esse hidrocarboneto apresenta isomeria cis-trans, isomeria de cadeia e isomeria de posição, pode-se 
afirmar que se trata de: 

Dado: R= 0,082 atm.L.K-1.mol-1 

A  but-1-eno 

B  metilciclobutano 

C  propeno 

D  ciclobutano 

E  but-2-eno 

15.   

“Um grupo internacional de pesquisadores, entre eles o neurocientista brasileiro Eduardo Schenberg, à época no Departamento de 
Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), analisou em detalhes os efeitos do LSD no cérebro humano por meio de 
diferentes técnicas de neuroimagem. LSD é a sigla de Lysergsäurediethylamid, palavra alemã para a dietilamida do ácido lisérgico, 
substância conhecida pelo seu efeito alucinógeno. Em um estudo publicado na segunda-feira, 11, na Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS), os pesquisadores verificaram que o ácido desencadeou alterações nos padrões de atividade e conectividade de redes de 
neurônios no cérebro de voluntários.” 

Pesquisa FAPESP – Pesquisadores avaliam os efeitos do LSD no cérebro humano 

 

Com relação a estrutura do LSD, marque a alternativa correta: 

A  não desvia a luz plano polarizada, pois não possui carbono quiral. 

B  consiste em um hidrocarboneto policíclico aromático com todos os anéis não planares.  

C  possui 4 estereoisômeros opticamente ativos e duas misturas racêmicas.  

D  apresenta as funções orgânicas: amina e cetona e possui apenas dois enantiômeros.  

E  a mistura racêmica do LSD é opticamente inativa, por compensação interna ou externa, quando as proporções dos 
enantiômeros são diferentes.   
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BIOLOGIA 
16.  Considere que o formato das cristas de galinhas depende da interação de dois pares de genes, conforme a tabela a 

seguir. 

Genótipo Formato da crista 

R_E_ noz 

R_ee rosa 

rrE_ ervilha 

rree simples 

Tendo em vista essas informações, assinale a única opção correta. 

A  Cruzamento entre galos de crista rosa com galinhas de crista ervilha sempre geram crista noz. 

B  Cruzamento entre galos de crista simples com galinhas de crista simples sempre geram crista simples. 

C  Cruzamento entre galos de crista rosa com galinhas de crista rosa sempre geram crista rosa. 

D  Cruzamento entre galos de crista ervilha com galinhas de crista ervilha sempre geram crista ervilha. 

E  Cruzamento entre galos com crista rosa com galinhas de crista noz sempre geram crista ervilha. 

17.  Considere as distâncias entre os genes A, B, C, D e E, que estão presentes em um mesmo cromossomo, como as 
apresentados na tabela, para julgar as opções a seguir e assinalar a única correta. 

Gene A B C D E 

A — 8 12 4 1 

B 8 — 4 12 9 

C 12 4 — 16 13 

D 4 12 16 — 3 

E 1 9 13 3 — 
 

A  A sequência CDEAB indica o posicionamento correto dos genes ao longo dos cromossomos. 

B  É mais provável ocorrer a permutação gênica entre os genes A e B do que entre os genes C e D. 

C  Não é possível ocorrer a formação de um gameta com a sequência BACDE. 

D  Em um gameta, podem estar presentes os genes na sequência ABEDC. 

E  Em um gameta, a sequência AABBCCDDEE é produzida em um processo meiótico normal. 

18.  A figura abaixo mostra como o sistema nervoso regula a movimentação de um membro do corpo humano. Com o 
auxílio dela, julgue os itens seguintes. 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA :: 

 
 

 

SIGMAIS  ::  ago/2018  |  3ª SÉRIE  ::  ENSINO MÉDIO  |  23_3_S+_05_2018_atv     6 

 

I. Embora a movimentação dos membros seja habitualmente voluntária, a figura mostra um ato reflexo. 

II. As setas A e B indicam o sentido de condução da informação nervosa. 

III. O corpo celular do neurônio motor está localizado dentro do sistema nervoso central. 

IV. O movimento da perna depende da liberação de mediadores químicos nas sinapses nervosas e 
neuromusculares. 

São corretas as seguintes afirmações: 

A  apenas I e III. 

B  apenas II e III. 

C  apenas I, II e IV. 

D  apenas II, III e IV. 

E  todas. 

19.  No episódio da Inconfidência Mineira, a corte portuguesa não se contentou em enforcar e esquartejar Tiradentes; a 
sua casa foi queimada e o terreno salgado, para que nenhuma planta se desenvolvesse, nem mesmo uma erva daninha. 

Com relação à prática de salgar a terra para evitar o desenvolvimento de plantas, julgue os itens abaixo e assinale o 
correto. 

A  O solo perde potencial osmótico, tornando-se hipotônico em relação às células das raízes das plantas. 

B  O excesso de sal retém umidade no solo, o que estimula o aparecimento de microrganismos que impedem o 
desenvolvimento das plantas. 

C  A adição de sais ao solo torna-o hipertônico em relação à solução das células das raízes das plantas e estas perdem 
água por osmose. 

D  O salgamento destrói os microrganismos do solo, gerando água, o que promove o apodrecimento das raízes. 

E  Os sais, mesmo provenientes de adubação excessiva, tornam o solo hipertônico, retirando a água das raízes por 
difusão ativa. 

20.  O esquema apresentado abaixo representa uma célula secretora de enzimas em que duas organelas citoplasmáticas 
estão indicadas por letras (A e B). Aminoácidos radioativos incorporados por essa célula concentram-se, inicialmente, 
na organela A. Após algum tempo, a radioatividade passa a se concentrar na organela B e, pouco mais tarde, pode ser 
detectada fora da célula. 
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Considere a situação apresentada acima e os conhecimentos citológicos, para julgar as afirmações a seguir e assinalar a 
opção correta. 

A  Conforme mostra a figura, as membranas que delimitam as organelas A e B apresentam diferentes composições 
químicas. 

B  A radioatividade detectada em B é consequência do armazenamento de enzimas produzidas em A e que, 
posteriormente, serão liberadas da célula. 

C  A detecção da radioatividade fora da célula é um indício de que os aminoácidos radioativos não foram aproveitados 
na síntese proteica, razão pela qual foram eliminados da célula. 

D  A situação descrita não deve ser considerada uma evidência da relação funcional entre as duas organelas. 

E  Para produzir e liberar as enzimas, a célula esquematizada não depende de nenhuma organela citoplasmática, além 
de A e B. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
21.   

Senhor feudal 

Se Pedro Segundo 
Vier aqui 
Com história 
Eu boto ele na cadeia. 

Oswald de Andrade. 

Levando em conta as características da “geração heroica” do Modernismo e da poética Oswaldiana, a alusão a D. Pedro II, 
nesse texto, sugere 

A  a pouca influência recebida da arte literária portuguesa, o que confere autenticidade à Literatura Brasileira. 

B  a negação do valor da Literatura Portuguesa e apresentação da Brasileira como insuperável. 

C  o confronto entre a arte literária brasileira e a portuguesa, elucidando a inevitável influência daquela para a 
formação desta. 

D  a irreverência ao referencial artístico português e, por extensão, crítica à importação de valores literários europeus. 

E  a reafirmação da base literária brasileira, decalque dos valores europeus. 

22.   

Irene do céu 

Irene preta 
Irene boa 
Irene sempre de bom humor. 
Imagino Irene entrando no céu: 
— Licença, meu branco! 
E São Pedro, bonachão: 
— Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. 

Manuel Bandeira. 

Enquanto poeta modernista, o autor, nesses versos, revela uma de suas características marcantes, qual seja, a tendência a 

A  sublimar seus problemas de saúde. 

B  associar subjetividade e objetividade. 

C  excluir personagens associadas às minorias marginalizadas. 

D  tematizar o cotidiano em linguagem cifrada e metafórica. 
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E  recorrer ao mundo real para denunciar questões sociais. 

23.  Em “Boiadeiros urbanos capricham na indumentária (chegam a importá-la), o pronome destacado substitui “a 
indumentária”, evitando, assim, a repetição de termos na frase. A alternativa em que não se usa o pronome de acordo 
com as exigências da norma culta da língua é 

A  A música country não para de tocar nas emissoras locais, porque os boiadeiros urbanos a preferem a qualquer outro 
ritmo nacional. 

B  Os camelôs invadem Barretos nesta época do ano; podemos encontrá-los em todas as ruas movimentadas. 

C  Um ônibus repleto de motoristas cariocas parou na frente do melhor hotel da cidade, mas, antes mesmo do 
desembarque, o porteiro informou-lhes de que não havia mais dívidas. 

D  Neste ano, os criadores de cavalo aproveitaram a cobertura da imprensa para protestar contra os altos juros 
bancários, mas o governo não perdoou-lhes as dívidas. 

E  “A costela está ótima!” — anunciou o garçom ao turista gaúcho — “O senhor vai querê-la” com chantilly ou creme de 
leite? 

24.  Leia o trecho abaixo. 

Beber é mal, mas é muito bom. 
(Fernandes, Millôr, Mais! Folha de São Paulo.) 

Assinale a opção correta. 

A  O ponto de vista do autor sobre o ato de beber álcool está explícito no texto. 

B  O ponto de vista do autor sobre o ato de beber álcool está explícito no texto, já que os prazeres que ele traz 
compensam os males que causa à saúde. 

C  O ponto de vista do autor é expresso por um subentendido causado pela palavra “mas”, que tem por efeito de sentido 
a anulação semântica dos termos anteriores. 

D  Não há domínio absoluto das ideias propostas pelo autor. 

E  O ponto de vista do autor é expresso por um pressuposto causado pela palavra “mas”, que tem por efeito de sentido 
a anulação semântica dos termos anteriores  

25.  Leia o trecho abaixo. 

Ela saltou no meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora para a esquerda, ora para 
a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante; já correndo de barriga empinada; já 
recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e 
nunca encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, 
descendo, subindo, sem nunca parar os quadris, e em seguida sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os 
braços, que dobrava, ora um, ora outro, sobre a nuca enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, titilando. 

(Aluísio Azevedo. O cortiço. 25ª ed. São Paulo: Ática, 1992, ps. 72-73.) 

Julgue as afirmações a seguir. 

I. O texto de Aluísio de Azevedo descreve a personagem Rita Baiana dançando agilmente. O efeito de agilidade e 
velocidade é passado, além de outros aspectos linguísticos, por uma sucessão de verbos no gerúndio. 

II. O efeito de sentido passado por essa sucessão de verbos é um pressuposto. 

III. O efeito de sentido passado pela sucessão de verbos está subentendido, já que o uso do gerúndio não pressupõe 
agilidade. Isso é o que se subentende. 

É correto afirmar que 

A  as afirmações I e III estão corretas. 

B  as afirmações I e II estão corretas. 

C  apenas a afirmação III está correta. 

D  nenhuma afirmação está correta. 

E  todos as afirmações estão corretas. 

HISTÓRIA 
26.  Leia esta notícia veiculada pela imprensa em 13 de agosto de 2013. 

A Câmara dos Deputados devolveu hoje, simbolicamente, o mandato parlamentar a 14 deputados, do antigo Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), que foram cassados em 1948. Os mandatos foram cassados pelo então Superior Tribunal Eleitoral (STE), que cancelou o 

registro do partido em 7 de maio de 1947, quase três anos após os deputados terem sido eleitos. 

No início da sessão, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), prestou sua homenagem aos 

deputados cassados. “Hoje, ao prestar esta homenagem, resgatamos a dignidade do Parlamento brasileiro frente a um episódio que fez o 

partido sangrar e deixou importante parcela da população sem representação política”, disse. 
Coluna Informativa EBC. 

Com base nessa notícia, é correto afirmar: 
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A  A cassação dos parlamentares ocorreu devido à descoberta de um projeto de tomada do poder pelo PCB, que teria 

como base a formação de uma guerrilha rural estabelecida no interior do Brasil. 

B  A cassação dos parlamentares revela os limites da democracia brasileira entre 1945 e 1964, impedindo a livre 

organização partidária no país, no contexto da Guerra Fria. 

C  A cassação dos parlamentares ocorreu devido à denúncia do deputado comunista Jorge Amado de que o PCB havia 

conspirado com Getúlio Vargas visando à manutenção do Estado Novo. 

D  A cassação interrompeu uma longa jornada de funcionamento legal do PCB, iniciada em 1922, quando da sua 

fundação e interrompida, pela primeira vez, em 1947. 

E  A cassação levou ao fim do PCB e à fundação do PC do B, que teve seus direitos imediatamente reconhecidos, e à 

formação de diversos outros pequenos partidos, que se dedicaram à luta armada. 

27.  Em 1945 o Brasil experimenta um processo ao qual não estava acostumado. Com a eleição do General Eurico Gaspar 

Dutra à presidência da República inicia-se o processo de redemocratização. 

Assinale a única alternativa correta, em relação a esse contexto. 

A  A nova Constituição Brasileira, feita para negar o arcabouço jurídico do Estado Novo, era inovadora: instituía o 

direito de voto aos analfabetos e, pela primeira vez no Brasil, legalizava o direito de greve e a livre organização 

sindical. 

B  Fato marcante da redemocratização foram os mais de 500 mil votos dados aos comunistas. A forte campanha 

contrária promovida pelos partidos políticos ligados ao ex-presidente Vargas não impediu que o partido comunista 

elegesse uma bancada de 15 membros para a Assembleia Nacional Constituinte de 1946. 

C  A eleição do General Dutra e o próprio processo de redemocratização garantiram o aniquilamento das práticas 

populistas implantadas por Getúlio Vargas de 1930 a 1945. Dutra implantou uma política que impedia que a farta 

distribuição de favores servisse como valor de troca nas eleições parlamentares. 

D  Apesar ter sido eleito através da aliança PSD-UDN, de nítida orientação liberal, Dutra implantou uma política 

econômica estatal estritamente intervencionista, fechando o país às importações, o que impediu que o Brasil fosse 

invadido por produtos de consumo não-duráveis norte-americanos. 

E  Mesmo sendo militar e em que pesasse o mundo enfrentar as consequências da Guerra Fria, Dutra não aceitava as 

pressões da conservadora elite brasileira que, assustada pelo crescimento da força do Partido Comunista, pedia a 

cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas. 

28.   

Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das 

“multidões” através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou 

Goebbels, “não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito”. 
CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. In: PANDOLFI. D. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de 

Janeiro: FGV. 1999. 

O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental à propaganda política, na 

medida em que visava 

A  conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. 

B  ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. 

C  aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. 

D  estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. 

E  alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. 

29.  Em 23 de agosto de 1939, Hitler e Stalin assinaram um pacto de não agressão. Alemanha e União Soviética se 

comprometeram a não atacar uma à outra e se manter neutras se uma delas fosse atacada por uma terceira potência. 
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Stalin (segundo à direita) na assinatura do pacto 

Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/1939-assinado-o-pacto-de-n% C3%A3o-agress%C3%A3o/a-615078>.  Acesso em: 23 nov. 2016. 

A assinatura desse pacto teve importância crucial para a Segunda Guerra Mundial, pois, sem medo de ser atacado pela 

União Soviética, Hitler dá início à guerra 

A  invadindo a Polônia. 

B  conquistando a Suíça. 

C  ocupando os países baixos. 

D  invadindo os países bálticos. 

E  retomando a Alsácia-Lorena. 

 

30.   

“Por ocasião da assinatura do tratado de não-agressão entre o Reich alemão e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os 

representantes abaixo assinados das duas partes discutiram, durante uma conversa totalmente confidencial, a questão da delimitação das 

esferas de influência de cada um dos lados na Europa oriental.” 
“Acordo Ribbentrop-Molotov”, 23.8.1939, in Marc Ferro.  

História da Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Ática, 1995, p. 54. 

O tratado assinado por Alemanha e União Soviética, em 1939, determinou, entre outros fatores, 

A  o alinhamento diplomático e ideológico entre os dois países e a articulação de uma ação militar conjunta contra 

inimigos comuns. 

B  a aliança militar entre os dois países, simbolizada no ingresso das tropas soviéticas no Eixo, ao lado de Alemanha e 

Itália. 

C  o fim da disputa pelo controle político e militar da Polônia e o apoio dos dois países às forças republicanas, que 

lutavam na Guerra Civil espanhola. 

D  a divisão formal do território europeu em dois blocos, com a liderança alemã na parte ocidental e a hegemonia 

soviética na fração oriental. 

E  o respeito recíproco às iniciativas militares no Leste e no Norte da Europa e o aumento das trocas comerciais entre 

os dois países. 

 

GEOGRAFIA 
31.  Os climogramas abaixo se referem, respectivamente, aos climas brasileiros: 
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A  Tropical de altitude, Tropical e Tropical úmido. 

B  Equatorial Semi-úmido, Tropical de altitude e Tropical Semi-árido. 

C  Tropical Úmido, Equatorial Semi-Úmido e Equatorial úmido. 

D  Equatorial úmido, Tropical e Tropical úmido. 

E  Tropical de altitude, Subtropical e Tropical úmido. 

32.  Analise o gráfico de precipitação no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte (1961-1990): 

 
Assinale a opção que explica as diferenças de precipitação entre as cidades do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. 

A  A diminuição da precipitação nos meses de abril a setembro em Belo Horizonte é decorrência do aumento da 
atuação da massa de ar Equatorial Continental em Minas Gerais. 

B  A maior ocorrência de precipitação nos meses de outubro a março em Belo Horizonte é consequência da atuação 
mais intensa, nesse período, da massa de ar Polar Atlântica. 

C  As chuvas se distribuem com maior regularidade, ao longo do ano, no Rio de Janeiro devido à constante influência da 
massa de ar Tropical Atlântica nessa área do litoral. 

D  A precipitação entre outubro e março no Rio de Janeiro é menor em comparação a Belo Horizonte, devido à 
densidade maior de edificações, fator que dificulta as precipitações. 

E  A precipitação mais elevada entre outubro e março em Belo Horizonte decorre da atuação da massa de ar Tropical 
Continental, mais úmida que a massa Tropical Atlântica. 

33.  Analise a representação apresentada pela charge. 
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A situação retratada faz referência  

A  ao acordo de cooperação militar germano-soviético, pelo qual as diferenças ideológicas eram superadas pelos 
interesses dos complexos industriais. 

B  ao fortalecimento da Sociedade das Nações, que era instrumentalizada pelas potências com ideologias antagônicas 
para reprimir os países não-industrializados. 

C  à aliança militar ofensiva entre a Alemanha e a URSS, que permitiu as operações conjuntas desses países de 
ideologias opostas no leste europeu. 

D  ao pacto germano-soviético de não-agressão, pelo qual interesses de natureza estratégica sobrepuseram-se ao 
antagonismo ideológico. 

E  ao programa germano-soviético de integração econômica, pelo qual se superava o antagonismo ideológico para fazer 
frente ao capital norte-americano na Europa Oriental. 

34.   

“A Conferência está de acordo em declarar que o colonialismo, em todas as suas manifestações, é um mal a que deve ser posto fim 
imediatamente." 

Declaração da conferência de Bandung, abril de 1955. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a dominação ocidental no continente asiático e no continente africano foi contestada por 
movimentos locais de confronto com as nações imperialistas, em prol da independência e da autodeterminação dos povos 
desses continentes. Dentre os fatores que possibilitaram o processo de descolonização afro-asiático, NÃO podemos 
apontar a(o): 

A  influência da doutrina socialista, principalmente nas áreas coloniais que sofreram transformações revolucionárias, 
tais como o Vietnã e Angola. 

B  transferência para as áreas coloniais de uma ideologia humanista e antinacionalista, expressa na organização 
doutrinária do Bloco dos Não-Aliados. 

C  deslocamento dos centros hegemônicos das decisões políticas internacionais da Europa para os EUA e a U.R.S.S. 

D  enfraquecimento das potências coloniais europeias provocado por sua participação na Segunda Guerra Mundial. 

E  fim do mito da inferioridade dos povos afro-asiáticos, em virtude das vitórias japonesas contra os ocidentais na 
guerra do Pacífico. 

35.   
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[...] em 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se 29 (...) países que se apresentavam como do Terceiro Mundo. Pronunciaram-
se pelo socialismo e pelo neutralismo, mas também contra o Ocidente e contra a União Soviética, e proclamaram o compromisso dos povos 
liberados de ajudar a libertação dos povos dependentes [...]. 

A conferência a que o texto se refere é apontada como um 

A  indicador da crise do sistema colonial por representar os interesses dos países que estavam sofrendo as 
consequências do processo de industrialização na Europa. 

B  indício do processo de globalização da economia mundial, uma vez que suas propostas defendiam o fim das 
restrições alfandegárias nos países periféricos. 

C  sintoma de esgotamento do imperialismo americano no Oriente Médio, provocado pela quebra do monopólio 
nuclear a favor dos árabes. 

D  sinal de desenvolvimento da economia dos denominados "tigres asiáticos" que valorizou o planejamento estratégico, 
a industrialização independente e a educação. 

E  marco no movimento descolonizador da África e da Ásia, que condenou o colonialismo, a discriminação racial e a 
corrida armamentista. 

 

 


