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LÍNGUA PORTUGUESA 
Poema de desintoxicação 

Em densas noites 

com medo de tudo: 

de um anjo que é cego 

de um anjo que é mudo. 

Raízes de árvores 

enlaçam-me os sonhos 

no ar sem aves 

vagando tristonhos. 

Eu penso o poema 

da face sonhada, 

metade de flor 

metade apagada. 

O poema inquieta 

o papel e a sala. 

Ante a face sonhada 

o vazio se cala. 
(João Cabral de Melo Neto) 

1.  Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que 
corresponde às ideias dos versos apresentados. 

A  Por meio da convivência com os textos literários, que traçam tantos e diversos 

destinos, a literatura acaba por nos oferecer possibilidades de resposta a 
questões comuns a todos os seres humanos.  

B  A literatura acompanha a trajetória humana, pois os mundos construídos por ela 
são completamente distintos dos mundos familiares. As pessoas que habitam 

esses mundos literários são completamente distintas e vivem problemas 
totalmente diferentes dos nossos. 

C  A literatura, por ter caráter exclusivamente ficcional, permite-nos entrar em 

contato com a nossa história, nossa trajetória como nação.  

D  A literatura tem o poder de transportar o ser humano, provocar alegria ou 
tristeza, divertir ou emocionar. Ela nos oferece um descanso dos problemas 
cotidianos, quando nos descortina o espaço do sonho e da fantasia.   

E  A literatura pode ter um papel fundamental: o de criticar a realidade, em relação 

a causas sociais e políticas. 

2.   

Grito negro 

Eu sou carvão! 

E tu arrancas-me brutalmente do chão 

e fazes-me tua mina, patrão. 

Eu sou carvão! 

E tu acendes-me, patrão, 

para te servir eternamente como força motriz 

mas eternamente não, patrão. 

Eu sou carvão 

e tenho que arder sim; 

queimar tudo com a força da minha combustão. 

Eu sou carvão; 

tenho que arder na exploração 

arder até às cinzas da maldição 

arder vivo como alcatrão, meu irmão, 

até não ser mais a tua mina, patrão. 

Eu sou carvão. 

Tenho que arder 

queimar tudo com o fogo da minha combustão. 

Sim! 

Eu sou o teu carvão, patrão. 
 (José Craveirinha – poeta africano) 

Assinale a opção correta a respeito do poema apresentado. 

A  Pode-se afirmar que o tema do texto remete à exploração do homem pelo homem, exemplo de que a literatura é 
linguagem carregada de significado.   

B  O eu lírico expressa um sentimento de cumplicidade com o patrão, mostrando que a literatura é a arte mais próxima 

da essência humana. 

C  Os aspectos sonoros do texto, o uso da linguagem denotativa e os traços humanos comprovam que o poema é um 
exemplo de arte da palavra. 

D  As palavras “patrão” e “carvão” apresentam mais de um significado nos versos, possibilitando ao leitor entender o 

tema do texto. 

E  O eu lírico considera que deve sempre servir ao patrão, a quem chama “meu irmão”, sem questionamentos. 
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3.   

 

A marca de roupas italiana Benetton lança, há algum tempo, através de seu criador Oliviero Toscani, campanhas polêmicas 
que misturam questões sociais; caracterizadas por utilizarem pouco texto e fotografia surpreendente, são responsáveis 
pelo “espanto”, ou gritante surpresa do público. As fotografias, em sua grande maioria, retratam uma realidade que não é 
mostrada tão explicitamente na mídia. Esse “alvoroço” que a grife causa, a cada campanha, faz com que a marca seja fixada 
na mente do consumidor e torne-se conhecida no mundo todo. Nessa peça publicitária, o autor procura convencer o leitor 
a 

A  repugnar as grifes brasileiras que utilizam excessivos tons vermelhos, em florais exagerados, que limitam o público 
jovem ao uso do jeans. 

B  adotar uma atitude de repúdio diante do uso do cigarro, droga lícita, e dos males que causa ao coração. 

C  rechaçar o racismo, convicção sobre a superioridade de determinadas raças, com base em diferentes motivações.  

D  admitir que a obesidade causa danos irrecuperáveis ao coração e as crianças são os principais interlocutores 
atingidos pela mídia que promove alimentos fast-food. 

E  recusar o tráfico de órgãos humanos e a clandestina receptação e distribuição desses órgãos.  

4.  Um meme recente, que você deve ter visto pela internet, é o da candidata de emprego que era realmente 
perfeccionista: 

 

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

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

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

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

C  Pra mim acabar a faculdade falta pouco. 

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

E  O Jorge trouxe o esboço pra mim acabar. 
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5.   

Em Pasárgada tem tudo 

É outra civilização 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepção 

Tem telefone automático 

Tem alcaloide à vontade 

Tem prostitutas bonitas 

Para a gente namorar 
(Manuel Bandeira) 

O emprego do verbo “ter”, nos contextos acima, é característico da língua popular. Assinale a opção em que a substituição 

desse verbo se faz de acordo com a língua culta. 

A  Deve haver telefone automático / Existe prostitutas bonitas. 

B  Existe alcaloide à vontade / Existe prostitutas bonitas. 

C  Existe telefone automático / Deve existir prostitutas bonitas. 

D  Deve haver tudo / Devem haver prostitutas bonitas. 

E  Há alcaloide à vontade / Há prostitutas bonitas.  

 

HISTÓRIA 
Será que, ao contrário, por origens entende-se as causas? Então não haveria mais outras dificuldades a não ser aquelas que, 

constantemente e sem dúvida mais ainda nas ciências do homem, são por natureza inerentes às investigações causais. 
Marc Bloch. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 56. 

6.  Sobre a busca dos historiadores, ao longo do tempo, por encontrar as origens das civilizações, bem como por realizar 
as investigações causais dos fatos históricos, analise as afirmativas abaixo e marque a opção correta. 

A  Heródoto de Halicarnasso, em seu livro sobre as origens das “Guerras Médicas”, objetivava construir um espírito 
nacional grego, a partir dos exemplos dos heróis do passado.  

B  Ao escrever a obra “História da Guerra do Peloponeso”, o ateniense Tucídides buscou encontrar as causas do 
referido fato histórico e não somente narrá-lo.  

C  Tito Lívio e Tácito construíram narrativas sobre as origens da civilização romana, bem como do regime imperial, 
que não concediam um sentido prático e objetivo aos cidadãos romanos.  

D  Para Marx e Engels, fundadores do materialismo histórico, a origem das lutas de classes ocorreu em virtude da 
criação de um modelo político oligárquico, ao longo da antiguidade.  

E  Os historiadores positivistas explicavam as causas das transformações políticas e sociais das nações europeias do 
século XIX por meio de pontos de vistas econômicos.  

7.  Sobre a divisão tradicional da história, julgue as afirmações abaixo e marque a opção correta. 

I. A periodização tradicional da história, construída pelos europeus, tem valor universal. Os marcos históricos 

relacionam-se às civilizações ou nações ocidentais e orientais.  

II. O principal evento da Idade Antiga foi a consolidação do feudalismo na Europa Ocidental. 

III. Ao longo da Idade Moderna ocorreram as Grandes Navegações, a colonização da América e o Renascentismo.  
 

A  Somente a afirmação I está correta. 

B  Somente a afirmação II está correta. 

C  Somente a afirmação III está correta. 

D  Somente as afirmações I e II estão corretas. 

E  Somente as afirmações I e III estão corretas. 

8.  Sobre a Escola dos Annales ou Nova História, escola historiográfica surgida no século XX, marque a opção correta. 

A  Preocupa-se com o estudo do cotidiano de um povo, seus hábitos e costumes.  

B  Busca construir uma história exclusivamente política. 

C  Tem por base de análise o determinismo econômico. 

D  Não utiliza fontes orais e iconográficas em suas pesquisas. 

E  Os historiadores voltam seus olhares somente ao acontecimento.  
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9.  O Período Homérico da civilização grega, entre os séculos XII a.C. e VIII a.C., foi assim denominado pela falta de fontes 
históricas de seus estudos além dos poemas Ilíada e Odisseia, escritos pelo poeta grego Homero. Quanto ao período 

em questão, analise as seguintes afirmativas e assinale a que caracterize corretamente suas características. 

A  Durante o Período Homérico, os povos gregos se organizavam predominantemente em genos, grandes famílias 
lideradas por um chefe, o páter, o que caracterizou as comunidades gentílicas como patriarcais. 

B  Assim como na civilização cretense, a mulher tinha um papel determinante nos genos e, unidas aos homens, 
exerciam liderança sobre a sociedade. 

C  O páter era a autoridade política máxima, mas havia os responsáveis por exercer as funções de juiz, de chefe 
religioso e de militar. 

D  Os genos eram ainda unidades econômicas, políticas, religiosas e sociais independentes, tendo como base de sua 
economia a agricultura destinada ao comércio. 

E  O cultivo de terras e o uso dos instrumentos agrícolas se davam a partir da ordem da classe dominante, os 
proprietários de terras, sobre a classe dominada que trabalhava em troca de proteção (alimento e moradia). 

10.  Perante a violenta invasão dos dórios que, de acordo com estudiosos sobre o assunto, gerou uma fase de obscuridade 
e de atraso aos gregos da antiguidade, assinale a opção que os caracterize corretamente. 

A  Origem africana, eram muito habilidosos com armas, mantinham avançada estrutura política e se preocupavam 
com o aprendizado filosófico como base para a estrutura emocional do exército. 

B  Origem indo-europeia, atrasados culturalmente, eram hábeis guerreiros e conheciam a produção de armas de ferro.  

C  Origem egípcia, tinham estrutura militar muito avançada e valorizavam o desenvolvimento político e cultural 
visando uma excelente organização política. 

D  Origem indo-europeia, eram habilidosos com as armas, não conheciam o ferro e promoveram uma política 
teocêntrica baseada na monocultura. 

E  Origem egípcia, eram habilidosos na produção de armas de madeira e ao dominarem parte da região indo-europeia, 
impuseram o Império Cretense. 

 

GEOGRAFIA 
11.  Leia, atentamente, o texto abaixo. 

"A produção do espaço é a ação do homem agindo sobre o próprio espaço, através de objetos naturais e artificiais, cada nível de 

paisagem é a reprodução diferente de forças produtivas, materiais e imateriais, pois o conhecimento também faz parte do rol de forças 

produtivas (...)." 
(Milton Santos. Metamorfose do espaço habitado, p.64-65.) 

De acordo com a relação sociedade-natureza, é possível concluir que a produção do espaço geográfico 

A  é um produto acabado da dinâmica das relações sociais de um só momento histórico. 

B  é a paisagem geográfica que pode ser entendida de duas formas: a paisagem natural e artificial, sendo ambas fruto 
da atuação humana sobre o meio natural. 

C  é o espaço das sociedades modernas, onde ainda há o predomínio de grandes paisagens naturais. 

D  é o meio natural, caracterizado por estabelecer uma relação harmônica entre homem e natureza, ao contrário do 
que ocorre no meio técnico-científico-informacional. 

E  é o fruto das construções e posteriores alterações antrópicas no espaço terrestre ao longo de seu processo histórico. 

12.   

A Geografia é muito mais do que localizar rios, desertos e a tundra em um mapa que distorce a configuração dos continentes e dos 

oceanos, e que certamente estará desatualizado em muitos dos seus aspectos. 
(George J. Demko. Com adaptações.) 

Com relação à temática do texto acima, assinale a única opção correta. 

A  A Geografia procura analisar e compreender os processos espaciais de transformação contínua que envolvem as 
relações entre sociedade e natureza. 

B  A Geografia não se atém às conexões e às subordinações que transformam ininterruptamente o espaço e fazem com 
que os mapas se desatualizem muito rapidamente. 

C  A Geografia se restringe às áreas do globo onde os fluxos de transformações antrópicas são constantes. 

D  O objeto de estudo da Geografia é a investigação de como a natureza se subordina e se adapta às atividades 
humanas, cada vez mais intensas e causadoras de impactos. 

E  Os estudos geográficos segregam nitidamente as abordagens sobre relações humanas e as análises relacionadas ao 
espaço físico. 
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13.   

No âmbito das ciências, a temática ambiental tem estado sempre presente, sendo tratada de forma diversa, de acordo com os 

diferentes momentos históricos que caracterizam o desenvolvimento do conhecimento cientifico. Nosso propósito é a análise de como a 

temática ambiental tem sido tratada pela ciência geográfica. Não seria ela um conhecimento cultural mais elaborado, como alguns 

questionam? Como situar a Geografia: no campo das ciências humanas? Ou das ciências da natureza? Ela estuda o espaço geográfico ou a 

organização do espaço? Qual seria o ambiente do conhecimento geográfico? 

(Francisco Mendonça. Geografia e Meio Ambiente. São Paulo, Contexto, 1993.) 

Baseando-se nos conhecimentos produzidos pela Geografia, marque a única opção correta. 

A  A Geografia é uma ciência que procura analisar e compreender as transformações antrópicas sobre o espaço natural 

e, consequentemente, diagnosticar os resultados que essas alterações promovem no globo terrestre. 

B  O objeto de estudo da Geografia é o Espaço Natural que, por sua vez, representa os espaços criados e alterados pela 

ação antrópica. 

C  A descrição de paisagens representa a principal forma de análise que a Geografia impõe, atualmente, sobre seu 

objeto de estudo, desvencilhando-se de qualquer outra forma de averiguação mais minuciosa sobre a organização 

das sociedades e sua ocupação no planeta Terra. 

D  A Geografia, como ciência sistematizada e institucionalizada, é fenômeno recente. Contudo, o conhecimento é tão 

antigo quanto a existência dos primeiros grupamentos humanos.  

E  A teoria criada pela Escola Geográfica Determinista francesa baseava-se nas imposições da natureza sobre o ser 

humano, tornando-o assim extremamente dependente e influenciado pelo meio natural. 

14.  A construção da ciência geográfica tem suas bases na Grécia antiga. É possível dividir a história da Geografia em dois 

momentos: o período pré-moderno e o período moderno. De acordo com os assuntos que compõem o pensamento 

geográfico, escolha a opção correta.  

A  O caráter descritivo da Geografia é estabelecido desde o início dessa ciência. No entanto, com o avanço do 

pensamento geográfico, essa vertente desapareceu dos estudos da Geografia. 

B  A ciência geográfica tem sua origem no pensamento filosófico grego no período após a antiguidade clássica. A prova 

real disso é o fato de Aristóteles ter edificado o viés da Geografia crítica. 

C  O filosofo e matemático Eratóstenes contribuiu com o pensamento geográfico quando aplicou seus conhecimentos 

matemáticos à Geografia. Esses conhecimentos foram bases para a Cartografia. 

D  A maior evolução do pensamento geográfico ocorre no período da Idade Média. Esse contexto permitiu avanços no 

estudo da relação entre Terra e o sistema solar. 

E  A planificação do geoide terrestre era um processo realizado banalmente pelos europeus. A figura de Mercator, 

cartografo flamenco, ganha notoriedade por ser um grande pintor de mapas. 

15.  O século XVII foi um período histórico da Geografia marcado pela reafirmação da matemática na geografia. Nos 

séculos seguintes, transformações socioespaciais permitiram um crescimento nas bases da Geografia. De acordo com 

o histórico geográfico, escolha a opção correta. 

A  A Geografia, assim como outras ciências, passou por uma revolução no século XX. Os avanços científicos da época 

tinham como uma de suas preocupações descrever e representar a Terra. 

B  O conhecimento geográfico estava diluído entre outras ciências e assim permaneceu até o final do século XX. 

C  O século XIX foi um marco para a ciência geográfica. Nesse período, surgem duas escolas geográficas, o 

Determinismo e o Possibilismo. 

D  A corrente Possibilista tem seu berço na França. Essa corrente coloca um ser humano como um ser influenciado do 

espaço como única corrente de pensamento. 

E  O Determinismo Geográfico, construído dentro do pensamento científico alemão, é uma vertente que estabelece 

uma relação entre o ser humano e o meio natural. Nessa relação, o ser humano pode modificar o meio natural. 
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MATEMÁTICA 
16.  Considere os conjuntos 

{ }{ }1, 2 , 3, 5 ,A =  

{ }| 3 10B x x= ∈ − ≤ <ℝ  e 

{ }| é um número natural ímpar .C x x=  

De acordo com a teoria de conjuntos, é correto afirmar que 

A  { }1 .A⊄  

B  .B∅ ⊂  

C  .A B⊂  

D  { }* | 2 1, .C x x n n= ∈ = + ∈ℝ ℝ  

E  { }{ }1, 2 , 3 .A∈  

17.  Dado o conjunto { } { }{ }, 1, 2, 1 , 2, 3A = ∅ , tem-se que o número de elementos do conjunto das partes de A  é igual a  

A  5. 

B  6. 

C  25. 

D  31. 

E  32. 

18.  Os alunos de uma turma cursam, dentre todas as disciplinas, Matemática, Física e Química. Nesse contexto, tem-se 
que: 

� o número de alunos que cursam Matemática e Física, mas não cursam Química é 5; 

� o número de alunos que cursam Matemática e Química, mas não cursam Física é 7; 

� o número de alunos que cursam Física e Química, mas não cursam Matemática é 6; 

� o número de alunos que cursam exatamente uma das disciplinas é 150; 

� o número de alunos que cursam pelo menos uma das três disciplinas é 190. 

Com base nessas informações, determine o número de alunos que cursam as três disciplinas. 

A  22 

B  21 

C  20 

D  19 

E  18 

19.  Uma firma é constituída por dois sócios, A e B, cujos capitais investidos são 200 mil reais e 350 mil reais, 
respectivamente. Todo lucro ou prejuízo é dividido entre os dois, proporcionalmente ao capital investido. A firma 
acusou um prejuízo de 121 mil reais. As parcelas do prejuízo correspondentes a cada sócio são, respectivamente, 
iguais a  

A  20 mil reais e 101 mil reais. 

B  50 mil reais e 71 mil reais. 

C  44 mil reais e 77 mil reais.   

D  49 mil reais e 72 mil reais. 

E  100 mil reais e 21 mil reais. 

20.  Em um circuito oval de automobilismo, um piloto faz o percurso em 5 min. Se aumentar a velocidade média em 
12 km/h, ele reduz o tempo em 1 min. O comprimento do circuito é 

A  4 km. 

B  5 km. 

C  10 km. 

D  40 km. 

E  50 km. 

 

FÍSICA 
21.  Quando dizemos que a velocidade de uma bola é de 20 m/s, horizontal e para a direita, estamos definindo a 

velocidade como uma grandeza: 

A  linear. 

B  escalar. 

C  vetorial.  

D  absoluta. 

E  algébrica.  
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22.  São grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, EXCETO: 

A  massa do átomo de hidrogênio; 

B  força exercida em um bloco de ferro; 

C  densidade de uma liga de ferro; 

D  intervalo de tempo entre dois eclipses solares; 

E  a energia de ligação entre dois átomos de hidrogênio. 

23.  A luz do Sol demora, aproximadamente, 8 minutos desde sua emissão na superfície do Sol até ser captada na 
superfície da Terra. Considerando a velocidade da luz como 3,0 ∙ 10� km/s, podemos estimar que a ordem de grandeza 
da distância entre esses dois astros, em unidade S.I., terá o valor numérico de: 

A  10�.  

B  104. 

C  10. 

D  10�. 

E  10��. 

24.   Leia o texto paa responder à questão. 

O acelerador de íons pesados relativísticos de Brookhaven (Estados Unidos) foi inaugurado com a colisão entre dois núcleos de 
ouro, liberando uma energia de 10 trilhões de elétrons-volt. Os cientistas esperam, em breve, elevar a energia a 40 trilhões de elétrons- 
volt, para simular as condições do Universo durante os primeiros microssegundos após o Big Bang.  

Ciência Hoje, setembro de 2000. 

Sabendo que 1 elétron-volt é igual a 1,6.10-19 joules, a ordem de grandeza da energia, em joules, que se espera atingir em 
breve com o acelerador de Brookhaven é: 

A  10��.  

B  10��. 

C  10�. 

D  10��. 

E  10��. 

25.  Após longa análise sobre o comportamento físico de um bloco escorregando ao longo de um plano inclinado, Júlia 
consegue determinar a seguinte equação envolvendo a aceleração "�" do bloco: 

a − −⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅1 1 2 18 10 80 10 10 6 8 10 2 10  
Se a expressão estiver corretamente montada e ajustada ao S.I., Júlia tem de encontrar uma aceleração de: 

A  �3200 m/s�. 

B  �4,0 m/s�. 

C  3,2 m/s�. 

D  4,0 m/s�. 

E  320 m/s�. 

 

QUÍMICA 
26.  (IFCE 2016) Com base nas Leis de Lavoisier e de Proust, determine os valores de a, b, c, d e e, respectivamente, 

observando os experimentos realizados para a reação a seguir. 

2 2 33 2N H NH+ →  
EXPERIMENTO NITROGÊNIO HIDROGÊNIO AMÔNIA EXCESSO 

I 28,0 g  a 34,0 g  0,0 

II b 12,0 g  c 0,0 

III 57,0 g  12,0 g  d e 

A  3,0;56,0; 68,0; 68,0;1,0.     

B  6,0;34,0; 48,0; 69,0; 0,0.     

C  3,0;14,0;17,0; 69,0; 0,0.     

D  6,0;56,0; 68,0; 68,0;1,0.     

E  6,0;34,0; 69,0; 69,0;1,0.     
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27.  Uma amostra sólida, sem cavidades ou poros, poderia ser constituída por um dos seguintes materiais metálicos: 
alumínio, bronze, chumbo, ferro ou titânio. Para identificá-la, utilizou-se uma balança, um recipiente de volume 
constante e água. Efetuaram-se as seguintes operações: 

� pesou-se a amostra; 

� pesou-se o recipiente completamente cheio de água; 

� colocou-se a amostra no recipiente vazio, completando seu volume com água, e determinou-se a massa desse 
conjunto. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 
Dadas as densidades da água e dos metais, pode-se concluir que a amostra desconhecida é constituída de: 

(Densidades 3(g cm ):  água=1,0; alumínio=2,7; bronze=8,8; chumbo=11,3; ferro=7,9; titânio=4,5.)  

A  alumínio.     

B  bronze.    

C  chumbo.     

D  ferro.     

E  titânio. 

28.  O esquema seguinte mostra um experimento que ocorre em duas etapas: a combustão (reação com O2) do enxofre e a 
reação do produto obtido com a água presente no recipiente. Assim, produz-se ácido sulfúrico 2 4( ),H SO  o que pode 

ser confirmado pelo aumento da acidez do meio. 

 
Considere que, ao final de dois experimentos análogos, foram obtidos os dados registrados na tabela seguinte. 

Experimentos Massa dos Reagentes (g)  Massa do Produto (g)  

 8S  2O  2H O  2 4H SO  

I 0,32  0,48  X  0,98  

II 1,28  Y  0,72  Z  

A análise desses dados permite afirmar, corretamente, que  

A  / 4.Y X <     

B  ( ).Z X Y< +     

C  / 0,48 / 0,72.Y X=     

D  Z = 3,92.   

E  X = 32.  
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29.  O tema “teoria da evolução” tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas 
entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo “teoria” que, no 
entanto, tem significado bem definido para os cientistas. Sob o ponto de vista da ciência, teoria é: 

A  uma ideia, apoiada no conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo 
fazer previsões sobre eles. 

B  sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental. 

C  uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano. 

D  sinônimo de lei científica, que descreve regularidades de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões 
sobre eles. 

E  uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma 
verdade incontestável. 

30.  A série sobre Harry Potter trouxe para as telas do cinema o simpático bruxinho, campeão de vendas nas livrarias. 
Criticado por alguns e amado por muitos outros, Harry Potter traz à tona temas como bruxaria e alquimia. Essas duas 
crenças, ou “pseudo-ciências”, foram desmistificadas pelos cientistas, mas graças a bruxos, bruxas e alquimistas é que 
a química nasceu e deu os primeiros passos, afirmando-se como ciência. Alguns conceitos da química foram 
alicerçados pelos trabalhos e observações desses “cientistas” ou, como queiram, bruxos anônimos. Com relação a 
alquimia, assinale o item correto.  

A  A alquimia está pautada somente na energia espiritual. 

B  A alquimia é uma prática atual que combina elementos da química, antropologia, magia, misticismo e religião.  

C  As alquimistas se baseavam em dois princípios fundamentais: transmutação dos metais em ouro e obtenção do 
elixir da longa vida.  

D  Os alquimistas foram todos perseguidos e condenados pela Santa Inquisição pois tinham pacto com Satanás.  

E  A alquimia deixou legados para a química que se desenvolveu a partir do misticismo. 

 

BIOLOGIA 
31.  A figura mostra duas propriedades da molécula de água, fundamentadas na polaridade da molécula e na ocorrência de 

pontes de hidrogênio. 

 
Essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo de 

A  seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos, em plantas. 

B  sangue nos vasos do sistema circulatório fechado, em animais. 

C  água no interior do intestino delgado de animais. 

D  urina no interior da uretra durante a micção dos animais. 

E  seiva elaborada no interior dos vasos floemáticos, em plantas. 
 

32.  A massa corporal dos seres vivos é constituída de aproximadamente 75% de água. A solução que preenche todas as 
células vivas consiste em uma mistura aquosa. Qual a propriedade da água e a função biológica a ela associada, 
respectivamente, que se relaciona a esse contexto? 

A  Calor específico de vaporização; regular a temperatura corporal. 

B  Polaridade; dissolver substâncias iônicas e não iônicas. 

C  Tensão superficial; sustentar pequenos animais na superfície da água. 

D  Pontos de solidificação e de vaporização; manter a vida em ampla faixa de temperatura. 

E  Densidade no estado sólido; manter a vida aquática em lagos congelados. 
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33.  Quanto aos níveis de organização dos seres vivos, assinale o que for incorreto. 

A  Os níveis de organização interna estudados em Biologia são, do mais complexo ao mais simples: organismos, 
sistemas, órgãos, tecidos, células, orgânulos, moléculas e átomos. 

B  Os níveis de organização externa, do mais simples ao mais complexo, são: organismo, população, comunidade, 
ecossistema e biosfera. 

C  Os ecologistas são cientistas que estudam as relações dos organismos entre si e deles com o ambiente em que 
vivem. Os níveis de organização com que eles trabalham são: população, comunidade, ecossistema e biosfera. 

D  Quanto aos níveis de organização, o que difere seres humanos das amebas é a presença de tecidos, órgãos e 
sistemas apenas nos primeiros. 

E  Nicho ecológico é o nível de organização biológica que engloba fatores físicos e fatores biológicos que operam em 
determinada área. O número de indivíduos de cada população se mantém mais ou menos estável ao longo do 
tempo, devido ao controle que cada população exerce sobre as outras. 

34.  Alguns pesquisadores discutem se os vírus devem ser considerados organismos vivos, uma vez que, dentre as várias 
características de um ser vivo, os vírus 

A  não possuem organização celular e não crescem. 

B  não transmitem material genético e não se movimentam ativamente. 

C  não possuem organização celular e não possuem genes que codifiquem proteínas. 

D  não possuem variabilidade genética e não crescem. 

E  não possuem metabolismo e não possuem genes que codifiquem proteínas. 

35.   

“O termo Ecologia designa o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem”  
AMABIS; MARTHO, 2010, p.230. 

Sobre os conceitos básicos em Ecologia, identifique a opção incorreta. 

A  Os seres vivos de uma comunidade, que são seus componentes bióticos, interagem com as partes não vivas do 
ambiente, os fatores abióticos. 

B  A biosfera pode ser definida como o conjunto de regiões do ambiente terrestre onde não há a presença de seres 
vivos. 

C  Habitat é o ambiente em que vivem determinadas espécies ou comunidades biológicas. 

D  Os biomas são grandes ecossistemas terrestres com uma fisionomia vegetal característica, determinada 
principalmente pela influência de fatores macroclimáticos. 

E  O termo ecossistema é utilizado para descrever uma unidade em que seres vivos (comunidade biológica) e fatores 
abióticos (físicos e químicos) interagem. 

 


