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MATEMÁTICA
1. Um poliedro convexo de nove vértices possui quatro ângulos triédricos e cinco ângulos tretraédricos. Assim, o número
de faces desse poliedro é
A 12.
D 9.
B 11.
E 8.
C 10.
2. Em uma barraca de praia, ao longo de uma temporada de verão, constatou-se que a quantidade diária de picolés
vendida, x , variava de acordo com o preço unitário de venda , em reais, e a relação quantitativa entre essas variáveis
1
9
era dada pela lei p = − x + . Se, em um determinado dia dessa temporada, cada picolé for vendido por R$ 3,00,
20
2
então a quantidade de picolés vendida e o valor total arrecadado, em reais, por essa barraca, com a venda de picolés,
são, respectivamente, iguais a
A 50 e 100.
D 45 e 101,25
B 45 e 101,25.
E 30 e 90.
C 40 e 100.
3. Seja f : R → R uma função quadrática tal que f ( x ) = 3x 2 − bx + c . Sabendo que as raízes dessa função são

1e

tem-se que f ( x ) é igual a

A 3x 2 − x − 1 .

D 3x 2 − 2x − 1 .

B 3x 2 + x − 1 .

E 3x 2 − x + 1 .

1
,
3

C 3x 2 + 2x − 1 .
4. (ENEM - 2013) O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$ 10,00,
sempre contava com 1 000 pessoas a cada apresentação, faturando R$ 10 000,00 com a venda dos ingressos.
Entretanto, percebeu também que, a partir de R$ 10,00, a cada R$ 2,00 que ele aumentava no valor da entrada, recebia
para os espetáculos 40 pessoas a menos.
Nessas condições, considerando o número de pessoas presentes em um determinado dia e o faturamento com a
venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dada por

A F =−
B F=

P2
+ 60P .
20

P2
− 60P .
20

D F =−

P2
+ 60 .
20

E F = P 2 − 1 200P .

C F = − P 2 + 1 200P .
5. Um poliedro convexo de 10 vértices apresenta faces triangulares e quadrangulares. O número de faces
quadrangulares, o número de faces triangulares e o número total de faces formam, nesta ordem, uma progressão
aritmética. O número de arestas é igual a
A 10.
D 22.
B 17.
E 23.
C 20.
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FÍSICA
6. Acerca dos conceitos envolvendo o equilíbrio de corpos extensos, analise as afirmativas a seguir e marque a opção
correta.

A É impossível que um corpo sob a ação de duas forças de mesma intensidade e sentidos opostos esteja
B
C
D
E

desequilibrado.
Quando a resultante de forças sobre o centro de massa de um corpo for nula, ele certamente estará em equilíbrio de
rotação.
Se o torque resultante sobre um corpo for nulo, então a força resultante sobre ele também será nula.
Um corpo cujo centro de massa descreva um movimento retilíneo e uniforme pode ter sobre si um torque
resultante não-nulo.
Um corpo cujo centro de massa descreva um movimento circular uniforme pode ter sobre si uma resultante de
forças nula.

7. O desafio é o seguinte: uma bandeja homogênea, de massa desprezível, está apoiada sobre um pino que passa pelo seu
centro geométrico. É preciso que se distribua sobre esta bandeja quatro corpos de mesma massa, de forma a mantê-la
equilibrada. Sabendo que os três primeiros corpos foram colocados em posições que podem ser escritas na forma de
coordenadas cartesianas, como representado na tabela.
Corpo

Coordenada x (cm)

Coordenada y (cm)

A

0

0

B

1

4

C

2

2

Considerando que a posição (0, 0) representa o centro geométrico da bandeja, as coordenadas, x e y, em centímetros, de
onde devemos colocar um quarto corpo para que a bandeja se mantenha equilibrada, são
A (0; 0).
B (1; 6).
C (–1; –6).
D (3; 6).
E (–3; –6).

8. Com relação aos conceitos ligados aos estudos físicos sobre trabalho e energia, analise as afirmativas a seguir e
marque a opção errada.

A É possível que um corpo esteja em MRU enquanto uma força realiza sobre ele um trabalho resistente.
B O trabalho resultante sobre um corpo que está sob a ação de uma única força não pode ser nulo.
C As forças peso e elástica são ditas conservativas por apresentarem a tendência de manter constante a energia total
dos corpos sobre os quais atuam.
D Num processo em que a força de atrito realiza trabalho sobre um corpo há violação do princípio de conservação da
energia mecânica.
E Se um corpo, inicialmente em MRU, for completamente desacelerado pela ação de uma mola, e em seguida
acelerado pela ação dessa mesma mola, é certo afirmar que sua velocidade ao final desse processo terá o mesmo
módulo da velocidade ao início do processo.
9. Um engenheiro mecânico projetou um pistão que se move na direção horizontal dentro de uma cavidade cilíndrica.
Suas medidas indicavam que a força horizontal 4F5, aplicada ao pistão por um agente externo, pode ser relacionada à
posição horizontal x do pistão por meio do gráfico abaixo. Para ambos os eixos do gráfico, valores positivos indicam o
sentido para a direita, enquanto valores negativos indicam o sentido para a esquerda. Sabe-se que a massa do pistão
vale 1,5 kg e que ele está inicialmente em repouso.
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Com relação ao gráfico, considere as seguintes afirmações:
45 sobre o pistão entre x = 0 e x = 1 cm vale 7,5 ·1067 J.
I.
O trabalho realizado pela força F

II.
III.
IV.

A aceleração do pistão entre x = 1 cm e x = 2 cm é constante e vale 10 m/s7 .
Entre x = 4 cm e x = 5 cm, o pistão se move com velocidade constante.
O trabalho total realizado pela força 4F5 sobre o pistão entre x = 0 e x = 7 cm é nulo.

Dessas afirmações, é(são) correta(s) apenas
A I e II.
B I e III.

C III.
D II e IV.

E I, II e III.

10. (Enem 2015 - adaptada) Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de
madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra
utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em
seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até
atingir a situação de equilíbrio.

Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?
A 15,00 kg.
C 10,00 kg.
B 12,50 kg.
D 7,50 kg.

E 5,00 kg.

QUÍMICA
11. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante
utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza
75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações
químicas:
2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2
ZnO + CO → Zn + CO2
Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2 (32g/mol); ZnO (81 g/mol); SO2 (64 g/mol); CO (28 g/mol); CO2 (44
g/mol) e Zn (65 g/mol).
Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir de 100 kg de esfalerita?
A 40
C 25
E 54
B 33
D 50

12.
Aspartame é um edulcorante artificial (adoçante dietético) que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum,
permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor
energético que corresponde a 4 calorias/grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o
acúmulo da fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA (índice diário aceitável) desse adoçante é 40 mg/kg de massa
corpórea.
Disponível em: http://boaspraticasfarmaceuticas.blogspot.com. Acesso em: 27 fev. 2012.

Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, em mol, que uma pessoa de 70 kg
de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de
Dado: massa molar do aspartame = 294g/mol
A 1,3 × 10–4.
C 4 × 10–2.
E 823.
B 9,5 × 10–3.
D 2,6.
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13. O ácido hidrazoico HN3 é um ácido volátil e tóxico que reage de modo extremamente explosivo e forma hidrogênio e
nitrogênio, de acordo com a reação abaixo.

2 HN3 → H2 + 3 N2
Sob determinadas condições, a velocidade de decomposição do HN3 é de 6,0 × 10–2 mol L–1 min–1.
Nas mesmas condições, as velocidades de formação de H2 e de N2 em mol L–1 min–1, são, respectivamente:
A 0,01 e 0,03.
B 0,03 e 0,06.
C 0,06 e 0,09.
D 0,03 e 0,09.
E 0,06 e 0,18.

14. Alguns medicamentos são apresentados na forma de comprimidos que, quando ingeridos, dissolvem-se lentamente no
líquido presente no tubo digestório, garantindo um efeito prolongado no organismo. Contudo, algumas pessoas, por
conta própria, amassam o comprimido antes de tomá-lo.
Esse procedimento é inconveniente, pois reduz o efeito prolongado devido
A à diminuição da superfície de contato do comprimido, provocando redução na velocidade da reação.
B à diminuição da superfície de contato, favorecendo a dissolução.
C ao aumento da velocidade da reação em consequência do aumento da superfície de contato do comprimido.
D diminuição da frequência de colisões das partículas do comprimido com as moléculas do líquido presente no tubo
digestório.
E A ação de amassar o comprimido antes de tomá-lo não influência na ação do fármaco.

15. Considere a reação representada pela equação química

NH3(g) → H2(g) + N2(g)
que não se encontra balanceada. Ao ser decomposto 1,7 × 105 g de gás amônia, em um processo cujo rendimento global
seja de 100%, é correto afirmar que o volume total dos gases produzidos nas CNTP é de:
Dados: massas molares (g·mol–1). H = 1 e N = 14, volume molar nas CNTP · (L · mol–1) = 22,4.
A 6,00 · 105 L.
B 3,36 · 105 L.
C 2,24 · 105 L.
D 1,12 · 105 L.
E 4,48 · 105 L.

BIOLOGIA
16. A respeito do tipo celular apresentado, é correto afirmar que

A
B
C
D
E

ela é eucariótica.
nela ocorre a tradução gênica.
apresenta maior diversidade de organelas que nos outros tipos celulares.
nela, a membrana plasmática é o envoltório mais externo.
nela, a membrana plasmática é constituída principalmente por celulose e
proteínas.
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17. Observe o esquema apresentado.

O processo representado chama-se
A clasmocitose.
B fagocitose.
C pinocitose.
D osmose.
E embebição.

18. Compare as características das células A, B e C indicadas na tabela a seguir.
Célula 1

Célula 2

Célula 3

Ribossomo

+

+

+

Cloroplastos

–

+

–

Mitôcondrias

+

+

–

Parede Celular

–

+

+

Membrana Nuclear

+

+

–

Complexo de Golgi

+

+

–

(–) = ausência

+

Componentes Celulares

(+) = presença

Considerando a tabela e conhecimentos correlatos, marque a opção incorreta.

A
B
C
D
E

A célula 1 é animal.
A célula 3 é de uma bactéria.
As células 1, 2 e 3 são, respectivamente, eucarionte, eucarionte e procarionte.
Apesar de ausente na tabela, o retículo endoplasmático é encontrado nas células 1, 2 e 3.
Centríolos caracterizam a célula 1.

19. Observe o esquema a seguir.

Considerando o esquema e conhecimentos correlatos, marque a opção mais adequada.
A A ilustração refere-se ao nucléolo.
B A estrutura B está presente em cromossomos duplicados e não duplicados.
C Existem cromossomos que possuem cinco estruturas.
D A é uma estrutura também encontrada nos ribossomos.
E Histonas e DNA compõem o componente celular evidenciado.
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20. Analise a figura e a tabela (referente ao Código Genético) a seguir,

U

C

UUU
UUC

U

UCU

Phe

UUA
UUG

CUC
CUA

A

UCG

UAG

PARADA

UGG

Trp

G

CCU

CAU

CCA

CAC

Pro

AAU

GUC
GUA

ACC
ACA

Met

Val

GUG

AAC

Thr

AAG

GCU

GAU

Ala

GCG

GAC
GAA
GAG

U

CGC
CGA

Gin

C

Arg

A

CGG

G

AGU

Asn

AAA

ACG

GCC
GCA

CGU

His

CAA

ACU

GUU
G

PARADA

AUU

AUG

C

UGA

CAG

AUA

UCG

U

Cys

PARADA

CCG

Ile

UAU

Tyr

UAA

CUG

AUC

A

UAC

Ser

CCC

Leu

G

UAU

UCC
UCA

Leu

CUU
C

A

AGC

U

Ser

C

AGA

Lyx
Asp

Glu

AGG

A

Arg

G

GGU
GGC
GGA

U
C
A

Gly

GGG

G

Abreviações dos aminoácidos
Ala – alanina
Arg – arginina
Asn – aspargina
Aso – ácido aspártico
Cys – cisteína

Gin – glutamina
Glu – ácido glutâmico
Gly – glicina
His – histidina
Ile – isolecina

Leu – leucina
Lys – lisina
Met – metionina
Ohe – fenilalanina
Pro – prolina

Ser – serina
Thr – ternina
Trp – triptofano
Tyr – tirosina
Val – valina

Considerando a figura, a tabela e conhecimentos correlatos, julgue as afirmações a seguir e marque a opção incorreta.

I.
II.
III.
IV.

O primeiro anticódon do esquema codifica o aminoácido glutamina.
Se houvesse uma mudança no DNA formador do RNA do esquema e a substituição do primeiro códon por GTT,
não haveria alteração na proteína formada.
O anticódon GCU determina a ligação do aminoácido alanina.
Arginina, serina e leucina são os aminoácidos que possuem o maior número de códons que os codificam.

A I e III estão incorretas.
B Apenas IV está correta.
C A afirmação II está correta.

D Existem duas corretas e duas incorretas.
E A substituição de anticódon por códon em I torna esta afirmação correta.
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LÍNGUA PORTUGUESA
... os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o
governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os povos. — Os outros ladrões
roubam um homem: estes roubam cidades e reinos; os outros furtam debaixo do seu risco: estes sem temor, nem perigo; os outros, se furtam,
são enforcados: estes furtam e enforcam.

21. Sobre esse fragmento do Sermão do bom ladrão, de Padre Antônio Vieira, pode-se reconhecer

A a presença do cultismo, tendo em vista a sofisticação e extravagância dos termos utilizados.
B a ausência de cuidado com a linguagem, com a utilização de repetições indevidas que apenas tornam cansativo o
texto.
C o uso fantasioso de antíteses e paradoxos que, tornando complexo o pensamento, filiam-se ao estilo de gôngora.
D o conceptismo que, por meio do predomínio da lógica das ideias, é praticado como recurso à crítica contra as
injustiças.
E a subjetividade que marca o estilo barroco do autor, preocupado em defender os poderosos.
TEXTO 2

TEXTO 1
Eu quero uma casa no campo
do tamanho ideal
pau-a-pique e sapê
Onde eu possa plantar meus amigos
meus discos
meus livros
e nada mais.

Se o bem desta choupana pode tanto,
Que chega a ter mais preço, e mais valia,
Que da cidade o lisonjeiro encanto;
Aqui descanse a louca fantasia;
E o que té agora se tornava em pranto,
Se converta em afetos de alegria.
(Cláudio Manuel da Costa)
(Zé Rodrix e Tavito)

22. Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos aproximam-se, pois o ideal que defendem é:

A
B
C
D
E

O uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira do homem seus melhores sentimentos.
O desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas naturais.
A dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de inspiração dos poetas.
O aproveitamento do dia presente – o carpe diem-, pois o tempo passa rapidamente.
O sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos centros urbanos.

Dia nacional da luta antimanicomial é tema de evento de psicologia na Universidade Federal de Roraima (UFRR)
O curso de Psicologia da Universidade Federal de Roraima (UFRR) realiza nos dias 21 e 22 de maio, no auditório Alexandre Borges, o
seminário "Outros manicômios, outras resistências", em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado no dia 18 deste mês.
O evento é uma parceria da disciplina com o Departamento de Políticas de Saúde Mental do Estado e vai contar mesas redondas,
capacitações e intervenções culturais.
De acordo com a organização, as palestras são voltadas a estudantes, psicólogos, profissionais envolvidos com o cuidado de pessoas
em sofrimento psíquico e interessados
"A ideia é fomentar o debate acerca das formas manicomiais ainda presentes no cotidiano do estado e ampliar o enfrentamento
para além dos serviços de saúde mental", destaca a comissão organizadora.
Durante o evento será debatida a situação de imigrantes venezuelanos em Roraima e as repercussões psicossociais desse assunto.
Também serão debatidas possibilidades de intervenção clínica dos imigrantes que tenham sido expostos a situações extremas como
guerras, genocídios e tortura. Além daqueles que apresentam sintomas severos de estresse psicológico e outros sintomas.
Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/dia-nacional-da-luta-antimanicomial

23. Acerca do trecho “ao Dia nacional da luta antimanicomial” (l. 2), assinale a alternativa correta.

A
B
C
D
E

Trata-se de um complemento nominal, que ajuda a completar o sentido de um substantivo abstrato.
Trata-se de um adjunto adnominal, que atua como qualificador de um adjetivo.
Constitui-se como termo expletivo, já que não deveria aparecer na constituição do período.
Gera ambiguidade, pois deixa obscura a ideia a que se faz alusão.
Causa perda de coerência porque torna o texto truncado e pouco compreensível.

Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes. Essa distância parece aumentar. Apesar da
grande maioria dos diagnósticos (70-90%) ser feita com base na história do paciente, a escuta médica é sem dúvida o ponto de maior
fragilidade na medicina atual. Os médicos geralmente querem saber apenas dos fatos, interrompendo os pacientes antes da história
completa.
O registro técnico, resumido, com linguagem técnica e supostamente neutra, é insuficiente para uma inter-relação que possa
auxiliar a criação de narrativas que facilitem a realização de hipóteses diagnósticas e a escolha de intervenções terapêuticas que levem em
conta a perspectiva do próprio paciente. No processo de criação de anamneses médicas objetivas, acabamos, muitas vezes, por
desumanizar e suprimir delas aspectos que podem ser decisivos para a abordagem diagnóstica e terapêutica, além de dificultarmos a
criação de uma narrativa por parte do paciente que dê sentido ao seu processo de adoecimento.
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O declínio das doenças infecciosas, o envelhecimento da população e o concomitante aumento da prevalência das doenças crônicas
determinam a necessidade de um novo papel do profissional de saúde, em especial do médico, na condução dos conflitos inerentes ao
acompanhamento de pessoas com doenças que não têm cura, mas que muitas vezes levam a incapacidades permanentes e de longa
duração.
Em relação à incompreensão médico-paciente, uma das dificuldades é, sem dúvida, a barreira de linguagem criada pela
terminologia técnica entre os profissionais e os pacientes. A condição clínica do paciente é interpretada e referida a ele em uma linguagem
que muitas vezes ele não entende. Na alta hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença eles foram tratados e menos de 1/4 que tipo
de terapia receberam.
Ana Luísa Rocha Mallet. Literatura e medicina: uma experiência de ensino. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados, 2014, pp. 18-19 (Adaptado)

24. Sobre a sintaxe do período “Parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes”, é
correto afirmar que o termo abismo de mútua incompreensão é um

A complemento nominal.
B objeto direto.

C adjunto adnominal.
D adjunto adverbial.

E sujeito.

25. Considerando-se aspectos sintáticos dos versos, assinale a alternativa correta.
As rosas não falam
[...]
Volto ao jardim
Com a certeza que devo chorar
Pois bem sei que não queres voltar
para mim
Queixo-me às rosas,
Mas que bobagem
As rosas não falam
Simplesmente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti
[...]

A No verso “Queixo-me às rosas”, o pronome “me” exerce função de
objeto direto.

B O segmento que devo chorar é um objeto indireto oracional.
C O segmento que não queres voltar para mim é um objeto direto
oracional.
D O termo ao jardim exerce função de objeto indireto.
E O termo o perfume é sujeito simples.

Cartola. In: Cartola, São Paulo: EMI, 2005.
v.1. Faixa 08.

HISTÓRIA
26. Sobre a sociedade colonial espanhola na América, indique a afirmativa que contém informações incorretas.

A O fato de ser nascido e criado na Europa ou no Novo Mundo não influenciava nos privilégios detidos pelas classes
mais abastadas, já que as posições ocupadas na pirâmide social estavam relacionadas apenas ao poder econômico.

B O direito a uma propriedade, geralmente concedido pelo rígido controle metropolitano, garantia uma condição
econômica confortável e a exploração da mão de obra daqueles que eram desprovidos de semelhante autonomia.

C A maioria absoluta da população colonial era formada pelos indígenas, que tinham sua mão de obra
sistematicamente explorada pelos espanhóis.

D Fruto do envolvimento entre o europeu e o indígena, os mestiços viviam à margem da política colonial,
sobrevivendo de expedientes variados nos espaços urbanos e rurais hispânicos.

E Os criollos viviam uma condição econômica abastada, podendo praticar o comércio, deter a propriedade de terras e
a exploração da força de trabalho nativa e da escrava.
27.
“O rei é vencido e preso. O Parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o Exército. A intransigência de Carlos, a
radicalização do Exército, a inépcia do Parlamento somam-se para impedir essa saída "moderada"; o rei foge do cativeiro, afinal, e uma
nova guerra civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical (1649):
os presbiterianos são excluídos do Parlamento, a câmara dos lordes é extinta, o rei decapitado por traição ao seu povo após um julgamento
solene sem precedentes, proclamada a república; mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais independentes, Cromwell à testa,
que as esvaziam de seu conteúdo social.”
(RENATO JANINE RIBEIRO. In: HILL, Christopher. "O mundo de ponta-cabeça: ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640". São
Paulo: companhia das letras, 1987).

O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa no século XVII: a Revolução Puritana (16421649). A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana, sob a liderança de Oliver
Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro Ato de Navegação. A
determinação do Ato de Navegação consistia em:
A não permitir que nenhuma matéria-prima de origem asiática entrasse na Inglaterra.
B exigir que, para o comércio com os ingleses, no mínimo a metade da tripulação deveria ser de burgueses ingleses;
C permitir que os portos ingleses fossem usados livremente por outras nações;
D permitir que os holandeses usufruíssem da frota marítima inglesa.
E não permitir que as frotas marítimas inglesas trafegassem fora dos mares do norte.

SIGMAIS :: out/2018 | 1ª SÉRIE :: ENSINO MÉDIO | 21_4_S+_07_2018_atv.docx

8

CENTRO EDUCACIONAL SIGMA ::

28. Analise as afirmativas abaixo sobre o Absolutismo francês:
Para dar fim aos conflitos de ordem religiosa, o Henrique IV estabeleceu a assinatura do Edito de Nantes,
acordo que concedia liberdade de culto aos protestantes.
II.
o monarca Luís XIII chegou ao trono delegando amplos poderes ao ministro Richelieu, que tomou medidas que
ampliavam os poderes da monarquia sobre os nobres e comerciantes do país, colocando ainda a França contra
a dinastia dos Habsburgo durante a Guerra dos Trinta Anos (1618 – 1648).
III.
Preparado para o cargo desde criança, o rei Luís XIV sintetizou a supremacia do governo absolutista ao dizer:
“o Estado sou eu”. Com o auxílio do ministro Colbert, pôde consolidar o mercantilismo francês, estimulando a
atividade burguesa.
Marque a alternativa:
A se apenas as alternativas I e II estão corretas.
D se todas as alternativas estão corretas.
B se apenas as alternativas I e III estão corretas.
E se nenhuma das alternativas está correta.
C se apenas as alternativas II e III estão corretas.

I.

29. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a
Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que:

A o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval.
B houve o resgate, pelos intelectuais renascentistas, dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo,
sobretudo da concepção teocêntrica de mundo.
C nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade
nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas.
D o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de
agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua vontade e interesse.
E os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o
ser humano.
30. No contexto dos diversos conflitos religiosos que eclodiram na Europa, ao longo do século XVI, identificamos a
convocação pela Igreja Católica, a partir de 1545, do Concílio de Trento. Dentre suas determinações, destacamos
corretamente o (a):

A reconhecimento da autoridade política e teológica da Igreja anglicana frente ao papado, encerrando os conflitos
provocados na Inglaterra devido à luta de Henrique VIII contra o Vaticano.

B fim do clero regular como solução para conter os abusos cometidos pela Igreja, tais como a venda de indulgências e
sacramentos.
C oficialização da doutrina calvinista que admitia o lucro comercial como uma dádiva divina e não mais como um
pecado usurário, como um novo dogma católico.
D submissão da Igreja católica aos Estados imperiais laicos e a validade da livre interpretação da Bíblia.
E reafirmação da hierarquia eclesiástica católica e a reativação do tribunal do Santo Ofício da Inquisição.

GEOGRAFIA
31. Analise o gráfico.
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A partir da análise do gráfico, assinale a opção correta.
A O processo de urbanização evoluiu de forma constante e estável ao longo do período registrado no gráfico.

B O gráfico apresenta o crescimento urbano desde a Revolução Industrial e a projeção para o ano de 2050.
C A maior proporção de população rural entre 1950 e 1960 pode ser explicada por políticas de fixação do homem no
campo.

D A projeção apontada no gráfico não conta com a população dos países desenvolvidos, uma vez que esses já
encerraram seu processo de urbanização.

E O gráfico permite concluir que a população mundial tornou-se predominantemente urbana no século XXI.
32.
Maiores concentrações urbanas, 1970 e 2015 população (em milhões)
1970

2015

Tóquio, Japão

16,5

Mumbai (Bombaim), Índia

28,2

Nova Iorque, Estados Unidos

16,2

Tóquio, Japão

26,4

Xangai, China

11,2

Lagos, Nigéria

23,2

Osaka, Japão

9,4

Daca, Bangladesh

23,0

Cidade do México, México

9,1

São Paulo, Brasil

20,4

Londres, Inglaterra

8,6

Karachi, Paquistão

19,8

Paris, França

8,5

Cidade do México, México

19,2

Buenos Aires, Argentina

8,4

Nova Délhi, Índia

17,8

Los Angeles, Estados Unidos

8,4

Nova Iorque, Estados Unidos

17,4

Pequim, China

8,1

Jacarta, Indonésia

17,3

Com o auxílio dos dados apresentados na tabela, assinale a opção correta.
A Na década de 1970, seis das maiores concentrações urbanas encontrava-se em países desenvolvidos, e, em 2015,
apenas duas. Essa dinâmica pode ser explicada pela rápida urbanização ocorrida em alguns países
subdesenvolvidos.

B O processo de urbanização, por se tratar de um fenômeno global, apresenta causas e consequências semelhantes
nos diferentes grupos de países.

C Nos países desenvolvidos, a urbanização ocorre independentemente do êxodo rural.
D Os dados apresentados na tabela permitem concluir que as dez maiores concentrações urbanas estão localizadas na
área conhecida como “formigueiro humano”, na região da Ásia monçônica.

E A tabela permite inferir, pelo número de habitantes das áreas metropolitanas, que os países onde elas se encontram
são urbanos.
33. O processo contemporâneo de urbanização tem produzido espaços cada vez mais característicos e específicos, que
evidenciam as transformações sociais da atualidade. Assim, nos diferentes países e regiões da Terra, podem ser
observados, por exemplo, espaços como os caracterizados a seguir.
Conjunto de cidades conurbadas ligadas pela expansão da periferia da malha urbana, nas quais se observa uma
cidade-matriz.
II.
Conurbação entre duas ou mais regiões metropolitanas, com integração do fluxo de pessoas, capitais,
informações, mercadorias e serviços.
III.
Cidade com mais de 10 milhões de habitantes.
IV.
Cidades que são sedes de importantes empresas e bancos, conectadas aos fluxos econômicos mundiais.
Marque a opção que nomeia corretamente os espaços e aglomerados urbanos descritos nos tópicos acima, na sequência em
que aparecem.
A Conurbação, megalópole, metrópole nacional e cidades globais.

I.

B
C
D
E

Metrópole, região metropolitana, cidade global e megalópoles.
Região metropolitana, megalópole, megacidade e cidades globais.
Região metropolitana, megalópole, cidade global e megacidades.
Megalópole, cidades globais, capital nacional e metrópoles.
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34.
O relatório Perspectivas Globais de Urbanização das Nações Unidas, lançado no dia 10 de julho, mostra que cerca de 2,5 bilhões de
pessoas passarão a viver em áreas urbanas até o ano de 2050. Com o processo de contínua urbanização, as cidades vão inchar, com o salto
de 54%, em 2014, para 66% no percentual de pessoas residentes nessas regiões nos próximos 36 anos. Em números reais, isso significa que
o espaço urbano global, que este ano já é ocupado por 3.880.128 bilhões de pessoas, vai abrigar 6.338.611 bilhões de pessoas no ano de
2050.
(http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia. Acesso em:24/9/14)

Acerca do processo de urbanização dos países subdesenvolvidos, assinale a afirmação correta.
A Até a primeira metade do século XX, a maioria da população urbana mundial encontrava-se nos países
subdesenvolvidos, em decorrência do fato de suas economias serem predominantemente agrárias. Os países mais
ricos possuíam economias industriais, o que contribuía para a concentração de pessoas no campo.
B A urbanização nos países subdesenvolvidos, além de ter acontecido de forma extremamente rápida, foi realizada de
modo descontrolado, gerando verdadeiras concentrações demográficas em algumas cidades, assim surgindo uma
gama de mazelas.
C Os países subdesenvolvidos foram os primeiros a passarem por um intenso processo de urbanização. A Revolução
Industrial, a partir do século XVIII, atraiu milhares de trabalhadores para as cidades. O espaço urbano se tornou
caótico, aparecendo inúmeras mazelas.
D Os países subdesenvolvidos se urbanizaram tardiamente, em especial a partir do século XX, apresentando
crescimento planejado e tal processo já produziu megacidades em países emergentes.
E Os países subdesenvolvidos, a partir da década de 1950, assistiram ao processo de industrialização de suas
economias por meio do pleno desenvolvimento das indústrias nacionais, que, nesse mesmo período, se expandiram
para os países desenvolvidos do norte.

35.
O processo de urbanização de diversas cidades ocorreu de maneira acelerada e desordenada, causando problemas urbanos de
ordem social, ambiental e até econômica, em razão de um fator fundamental: a falta de planejamento. Muitos centros urbanos têm um
crescimento desordenado e acelerado provocado pelo desenvolvimento do país em um curto espaço de tempo, que causa um fenômeno
marcado pelo inchaço e pela falta de estrutura em determinadas áreas da cidade.

O fenômeno a que o texto se refere é
A êxodo rural.
B expansão rural-urbana.
C conurbação.
D metropolização.
E macrocefalia urbana
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