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LÍNGUA PORTUGUESA 
Textos para a questão 1. 

I. O Romantismo, movimento literário do século XIX, apresenta, entre outras características, uma visão de mundo 
centrada no indivíduo. Seus heróis são personagens portadoras de verdades, destemidas, de caráter exemplar e que 
realizam grandes missões.  

(Fuvest/2009) 

II.  
HAGAR – Dik Browne 

 

1.  Em relação aos heróis românticos, a fala da personagem no segundo quadrinho da tira 

A  manifesta uma atitude oposta ao ideal de coragem do herói romântico. 

B  representa um herói literário, disposto a enfrentar qualquer perigo. 

C  demonstra sua decepção com a sociedade e rejeita seus valores. 

D  questiona as convicções que impulsionam os atos de bravura.  

E  apresenta uma atitude angustiada e pessimista diante dos perigos. 

Inocência 

Ó meu anjo, vem correndo, 

Vem tremendo 

Lançar-te nos braços meus; 

Vem depressa, que a lembrança 

[...] 

É belo o pudor, mas choro, 

E deploro 

Que assim sejas medrosa. 

Por inocente tens medo 

De tão cedo, 

De tão cedo ter amor; 

Mas sabe que a formosura 

Pouco dura, 

Pouco dura, como a flor. 

[...] 

 (Gonçalves Dias. Poesia lírica e indianista. p. 125) 

2.  O poema acima permite afirmar que 

A  a temática gira em torno da experiência amorosa comprovada no título. 

B  a mulher é apresentada como um  ser frágil, angelical e inatingível.  

C  o poeta lança mão de uma linguagem coloquial, utilizando a metáfora e a antítese para reforçar o escapismo. 

D  na segunda estrofe, verifica-se que o eu lírico admira o pudor da amada e prefere que ela continue tendo medo de 
amar. 

E  o poeta utiliza linguagem de caráter erótico, lançando mão de imagens predominantemente metafóricas.  

NÓS VENCEREMOS HOMENS, PORQUE 
LUTAMOS PELO QUE É CERTO! TENHO UMA  

PERGUNTA, HAGAR 

SE ESTAMOS LUTANDO PELO QUE É 
CERTO, POR QUE ELES ESTÃO LUTANDO 
TÃO ARDUAMENTE PELO QUE É ERRADO? 

2ª série 

Ensino Médio • Módulo 1 • 1º período 

ESTE SIGMAIS TEM DE SER ENTREGUE NO DIA 1º/3, ATÉ ÀS 7H15. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 3 e 4.                 

Dos bicheiros ao PCC, onde está o Estado? 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

Determinar o uso das Forças Armadas para fazer varreduras em presídios com certeza tem força retórica midiática e pode até, 
em momentos de convulsão como o que vivemos, trazer resultados práticos. No entanto, imaginar essa medida como parte de um 
plano nacional de segurança beira a infantilidade. A melhor forma de as Forças Armadas contribuírem para o enfrentamento do crime 
organizado que domina as penitenciárias brasileiras está exatamente em uma das razões maiores de sua existência: a vigilância de 
nossas fronteiras. É sabido por gregos e troianos que o tráfico internacional de drogas e armas é a principal fonte de energia dessas 
facções criminosas. Também é de conhecimento público o fato de que uma organização criminosa só é derrotada ou perde 
consideravelmente sua força na medida em que é atacada em sua base financeira. 

A história ensina que o crime só se organiza onde há carência de Estado. Há alguns anos, o exemplo mais notório que 
tínhamos de crime organizado no Brasil eram os bicheiros. O jogo do bicho perdeu espaço para as loterias oficiais e parte da estrutura 
montada pelos bicheiros caiu nas mãos do tráfico. Hoje, os associados e simpatizantes do PCC ou outros grupos recebem mais dos 
criminosos do que o Estado. E uma efetiva política de segurança só dará certo se for capaz de que se estimule a reocupação do Estado 
com saúde, educação, lazer, esportes, etc. 

 
IstoÉ, 25/11/2017. 

3.  Com relação à sintaxe do período simples, assinale a opção correta. 

A  O termo “das Forças Armadas” (l.1) refere-se a “uso” (l.1) e exerce função sintática de complemento nominal.  

B  A forma verbal “fazer” (l.1) é transitiva direta e indireta. Logo, apresenta dois complementos verbais: “varreduras” 
e “em presídios”. 

C  O termo “do crime organizado” (l.3 e 4) subordina-se a “enfrentamento” (l.3) e desempenha função sintática de 
objeto indireto. 

D  O termo “a vigilância de nossas fronteiras” (l.4 e 5) está isolada por dois-pontos porque exerce a função de aposto 
explicativo da forma verbal “domina” (l.4). 

E  Na oração “há carência de Estado” (l.8), a forma verbal está flexionada na 3ª pessoa do singular para concordar com 
a expressão “carência de Estado” (l.8), o que atende a exigência de uso do verbo haver em contextos formais. 

4.  Considere os seguintes trechos extraídos do texto “Dos bicheiros ao PCC, onde está o Estado?” e responda ao que se 
pede a seguir. 

I. “É sabido por gregos e troianos que o tráfico internacional de drogas e armas é a principal fonte de energia 
dessas facções criminosas.” 

II. “E uma efetiva política de segurança só dará certo se for capaz de que se estimule a reocupação do Estado 
com saúde, educação, lazer, esportes, etc.” 

As orações subordinadas substantivas destacadas classificam-se, respectivamente, como 

A  objetiva direta – objetiva indireta. 

B  predicativa – objetiva indireta. 

C  subjetiva – completiva nominal.   

D  subjetiva – objetiva indireta. 

E  predicativa – completiva nominal. 

 

5.  Dito isto, expirei às duas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. 
Tinha uns sessenta e quatro anos. Era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por 
onze amigos. Não se sabe se houve cartas nem anúncios. 

A oração destacada classifica-se, sintaticamente, como 

A  objetiva direta. 

B  predicativa. 

C  objetiva indireta. 

D  completiva nominal. 

E  subjetiva.  

 

 

HISTÓRIA 
6.  Analise as afirmações a seguir acerca da Revolução Inglesa do século XVII. 

I. Significou o rompimento com um passado pré-industrial e a construção de um modelo econômico baseado na 
exportação de capitais para as nações menos desenvolvidas. 

II. Representou a instalação de uma ordem política marcada pela destruição do absolutismo monárquico e pela 
afirmação de um regime dominado pela burguesia. 

III. Manifestou, com a Revolução Gloriosa, a constituição de uma aliança entre a monarquia parlamentar e os 
interesses da burguesia inglesa. 

 

Assinale a opção correta.  

A  Somente I e II são verdadeiras.    
B  Somente I e III são verdadeiras.    

D  Somente I é verdadeira.    
E  Somente III é verdadeira.    
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C  Somente II e III são verdadeiras.     
7.   

A expressão Revolução Industrial tem sido utilizada para designar um conjunto de transformações econômicas, sociais e 
tecnológicas que teve início na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII. Em pouco tempo, essas mudanças afetariam outros países da 
Europa e outros continentes, alterando definitivamente as relações entre as sociedades humanas. 

D. G. Figueira. História . São Paulo: Ática, 2005, p. 193. 

Sobre esse tema, são feitas as seguintes afirmações: 

I. A produção de tecidos foi um dos primeiros setores a desenvolver o processo industrializador. 
II. Ao aumentar a produtividade de cada trabalhador, aumentou a oferta de mercadoria e, por consequência, 

possibilitou uma redução nos preços dos produtos. 
III. O sucesso da Revolução Industrial foi tão significativo que originou um apoio à utilização de máquinas, processo 

que ficou conhecido como ludismo. 

Assinale:  

A  se apenas a afirmação I for correta.    

B  se apenas a afirmação II for correta.    

C  se apenas a afirmação III for correta.    

D  se as afirmações I e II forem corretas.    

E  se as afirmações II e III forem corretas.    

8.  A Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do século XVIII, gerou profundas transformações econômicas e 
sociais. 

Entre essas transformações, pode-se apontar  

A  a retração do mercado consumidor nos países industrializados.    

B  a superação do conflito capital-trabalho em face dos acordos sindicais.    

C  a dominação de todas as etapas da produção pelo trabalhador.    

D  a proliferação do trabalho doméstico nas áreas mais mecanizadas.    

E  a redução dos custos de produção, ampliando o mercado consumidor.    

9.  Em 1784, Kant assim caracterizou o Iluminismo: 

A saída do homem de sua minoridade, do qual é ele próprio o responsável. Minoridade, isto é, incapacidade de se servir do seu 
entendimento sem a direção de outrem (...) Tem a coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis aí a divisa do Iluminismo. 

Tendo como referência o texto apresentado, é correto afirmar que: 

I. para os iluministas, o entendimento humano era viabilizado pela razão e pelo saber científico; 
II. a "divisa do Iluminismo" representou, entre outros aspectos, a extinção dos regimes monárquicos, no mundo 

europeu da época; 
III. a "coragem de se servir de seu próprio entendimento" foi associada à concepção da liberdade como um direito 

universal do homem; 
IV. a "saída do homem de sua minoridade" correspondeu, na prática, à defesa do ideal de uma civilização livre de 

quaisquer práticas religiosas. 

Assinale a opção correta.  

A  Apenas as afirmações I e II estão corretas.    
B  Apenas as afirmações I e III estão corretas.    
C  Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.  

D  Apenas a afirmação IV está correta.    
E  Todas as afirmações estão corretas.    
 

10.   
A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça é tirânica. A justiça sem a força será contestada, porque há sempre maus; a 

força sem a justiça será acusada. É preciso reunir a justiça e a força; e dessa forma, fazer com que o justo seja forte, e o que é forte seja 
justo.  

Pascal. Pensamentos V, 298. Apud. Alberto Ribeiro de Barros. A teoria da soberania de Jean Bodin. São Paulo: UNIMARCO, 2001. 

Essa passagem dos Pensamentos do filósofo e matemático Blaise Pascal (1623 -1662) remete à relação de equilíbrio que 
deve existir entre o poder político e a justiça. A respeito dessa questão central para a filosofia e a ciência política desde o 
século XVII, assinale a opção correta.  

A  Nos séculos XVII e XVIII, as monarquias absolutistas foram controladas pelos parlamentos em toda a Europa, 
prevalecendo as teorias políticas constitucionais sobre a teoria do direito divino dos reis.    

B  Ao escrever sobre as formas de governo, Montesquieu (1689-1755) aproximou-se do pensamento político de John 
Locke, tornando-se um opositor da monarquia e defensor do regime republicano democrático.    

C  John Locke (1632-1704) defendia que ninguém podia isentar-se das leis que regem a sociedade civil, criticando 
enfaticamente as teorias absolutistas, que consideravam uma prerrogativa do poder monárquico não se submeter 
às leis que regulavam a vida dos súditos.    

D  Os pensadores políticos dos séculos XVI e XVII que defenderam a causa política da monarquia eram seguidores dos 
princípios políticos pragmáticos enunciados por Maquiavel no começo do século XVI, mesmo que para tanto 
tivessem que renunciar à moral e à religião.     

E  Thomas Hobbes (1588-1679) foi um defensor do equilíbrio entre executivo e legislativo, pregando a necessidade de 
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um parlamento forte que moderasse a monarquia. 

GEOGRAFIA 
11.  A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi 

consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão 
com um dos Tratados de Limites:  

A  A expansão da fronteira Norte, impulsionada pela descoberta das minas de ouro, foi consolidada nos Tratados de 
Utrecht.  

B  A região missioneira no Sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com a extinção da 
Companhia de Jesus.  

C  O Tratado de Madri revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual.  

D  O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das Missões e do rio da Prata.  

E  Os Tratados de Santo Ildefonso e Badajós consolidaram o domínio português no Sul, passando a incluir a região 
platina.  

12.  A definição dos limites do Brasil colonial em diversos tratados, durante o século XVIII, foi o resultado político de 
vários movimentos, dentre os quais se destaca na Região Sul o(a):  

A  interesse português no rio da Prata, materializado na fundação da Colônia do Sacramento.  

B  necessidade natural de ocupação de novas terras para a "plantation" canavieira.  

C  proteção portuguesa aos aldeamentos indígenas, contrariando a política espanhola de escravização do gentio.  

D  disputa pela posse das zonas mineradoras na região platina.  

E  interferência do Papado na negociação do Tratado de Madri para resguardar as zonas missioneiras.  

13.   

A Guerra Guaranítica foi a revolta dos missioneiros guaranis contra as imposições do Tratado de Madri, que os obrigava a 

abandonar suas terras, moradias, plantações e rebanhos. O acordo de 1750 favorecia as monarquias ibéricas, defendendo seus interesses 

na região, mas prejudicava gravemente os indígenas. 
Júlio Quevedo. A Guerra Guaranítica. São Paulo: Ática, 1996. p.29. 

Com base no texto, é correto afirmar:  

A  os índios reagiram à dominação colonial, porque defendiam exclusivamente o Império Teocrático organizado pela 
Igreja Católica, que se sobressaía na América, através da Companhia de Jesus.  

B  os missioneiros guaranis estavam desaculturados do "ser" índio devido à tirania jesuíta, portanto defendiam 
somente os interesses dos padres.  

C  a guerra expressou a luta dos missioneiros guaranis que não queriam se transformar numa espécie de "sem terra" 
do século XVIII, visto que suas terras foram doadas aos soldados espanhóis.  

D  a guerra representou um dos raros momentos de reação indígena, organizada contra as imposições da Coroa e dos 
colonizadores luso-espanhóis.  

E  os missioneiros guaranis enfrentaram os exércitos luso-espanhóis, porque estavam organizando uma confederação 
indígena antiespanhola. 

14.   

As secas e o apelo econômico da borracha — produto que no final do século XIX alcançava preços altos nos mercados internacionais 

— motivaram a movimentação de massas humanas oriundas do Nordeste do Brasil para o Acre. Entretanto, até o início do século XX, essa 

região pertencia à Bolívia, embora a maioria da sua população fosse brasileira e não obedecesse à autoridade boliviana. Para reagir à 

presença de brasileiros, o governo de La Paz negociou o arrendamento da região a uma entidade internacional, o Bolivian Syndicate, 

iniciando violentas disputas dos dois lados da fronteira. O conflito só terminou em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, pelo 

qual o Brasil comprou o território por 2 milhões de libras esterlinas. 
Internet:< www.mre.gov.br>.  

Compreendendo o contexto em que ocorreram os fatos apresentados, o Acre tornou-se parte do território nacional 
brasileiro 

A  pela formalização do Tratado de Petrópolis, em que o Brasil indenizava a bolívia pela sua anexação. 

B  por meio do auxílio do Bolivian Syndicate aos emigrantes brasileiros na região. 

C  devido à crescente emigração de brasileiros que exploravam os seringais e os desdobramentos após o conflito que 
culminou na assinatura do Tratado. 

D  em função da presença de inúmeros imigrantes estrangeiros na região. 

E  pela indenização que os emigrantes brasileiros pagaram à Bolívia. 
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15.   

Na segunda metade do século XVIII os limites territoriais entre as áreas coloniais portuguesas e espanholas na América ainda eram 

imprecisos e, apesar dos diferentes acordos assinados, houve conflitos entre os reinos ibéricos. Os lusitanos avançaram no território 

espanhol e incorporaram áreas que atualmente fazem parte da Região Sul do Brasil, atitude que desagradou as autoridades espanholas. 

Diante da situação, portugueses e espanhóis assinaram um Tratado em 1777. 

Sobre o referido Tratado, é correto afirmar que: 

A  reafirmava os limites estabelecidos pelo Tratado de Madrid e as formas de demarcação dos mesmos. 

B  estabelecia as normas do processo de permuta entre a Colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das 
Missões, que passaram a pertencer a Portugal. 

C  ao firmar o tratado, os portugueses perderam a Colônia do Sacramento e a área dos Sete Povos das Missões. 

D  foi vantajoso para os lusitanos pois, além  de  manter  o  controle sobre a Colônia do Sacramento, agregava a região 
dos Sete Povos das Missões. 

E  as demarcações realizadas tornaram os limites entre os territórios espanhóis e portugueses mais precisos e 
restabeleceram a paz entre os reinos. 

 

MATEMÁTICA 

16.  Uma expressão geral que representa todos os arcos côngruos a um arco de medida 
127
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D  4. 

E  16. 

18.  (ENEM – 2011) Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento: 
a partir de um ponto �, mediu o ângulo visual � fazendo mira em um ponto fixo 	 da praia. Mantendo o barco no 
mesmo sentido, ele seguiu até um ponto � de modo que fosse possível ver o mesmo ponto 	 da praia, no entanto sob 
um ângulo visual 2�. A figura ilustra essa situação. 

P

A B

2αα
 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo � � 30° e, ao chegar ao ponto �, verificou que o barco havia percorrido 
uma distância �� � 2 000m. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o 
ponto fixo 	 será 

A  1 000 m. 

B  1 000√3 m. 

C  
3

2 000
3

 m. 

D  2 000 m. 

E  2 000√3 m. 
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19.  Se o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio analógico às 13h31min é � graus, 
então  

A  171 � � � 173. 

B  156 � � � 158. 

C  144 � � � 146. 

D  139 � � � 141. 

E  125 � � � 127. 

20.  A equação ( ) 3
45 000

2
,

t k

n t

+
 = ⋅ 
 

 sendo k uma constante real, representa a população ( )n t  que um município terá 

daqui a t  anos, contados a partir de hoje. Sabendo que a população atual desse município é de 20 000 habitantes, a 
população atingirá 45 000 habitantes quando t  for igual a  

A  0.    

B  1. 

C  2. 

D  3. 

E  4. 

   

FÍSICA 
21.  Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de um determinado sistema, obteve o valor – 450. Considerando 

as escalas usuais (Celsius, Fahrenheit e Kelvin), podemos afirmar que o termômetro utilizado certamente não poderia 
estar graduado: 

A  apenas na escala Kelvin. 

B  apenas na escala Celsius. 

C  nas escalas Celsius e Kelvin. 

D  apenas na escala Fahrenheit. 

E  nas escalas Fahrenheit e Kelvin. 

22.  As indicações para o ponto de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal 
de dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit, distam 20 cm, 
conforme a figura. A 5 cm do ponto de fusão do gelo, conforme ilustrado, os 
termômetros dever registrar temperaturas iguais a: 

A  25 °C e 40 °F   

B  25 °C e 53 °F   

C  25 °C e 77 °F   

D  20 °C e 40 °F   

E  20 °C e 45 °F   

23.  Um determinado estado térmico foi avaliado usando-se dois termômetros, um graduado em Celsius e outro, em 
Fahrenheit. A leitura em Fahrenheit excede em 23 unidades o dobro da leitura em Celsius. Essa temperatura 
corresponde, na escala Celsius, ao valor de: 

A  45. 

B  20. 

C  10. 

D  –20. 

E  –45. 

24.  Um termômetro A foi calibrado de modo que o ponto de gelo corresponde a 2 °A e o ponto de ebulição da água 
corresponde a 22 °A. Esse termômetro de escala A e um termômetro de escala Celsius indicarão o mesmo valor para a 
temperatura de:  

A  25. 

B  13. 

C  7,5. 

D  5,0. 

E  2,5. 
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25.  Uma placa de alumínio tem um grande orifício circular no qual foi colocado um pino, também de alumínio, com grande 
folga. O pino e a placa são aquecidos de 500 °C, simultaneamente. Após o aquecimento, podemos afirmar que a folga: 

A  diminuirá, pois o pino se dilatará mais que o orifício. 

B  diminuirá, pois ao aquecermos a chapa a área do orifício diminui. 

C  diminuirá, pois o pino se dilata, mas a área do orifício não se altera. 

D  irá aumentar, pois o diâmetro do orifício aumentará mais que o diâmetro do pino. 

E  irá aumentar, pois o pino, ao ser aquecido, irá contrair-se. 

 

QUÍMICA 
26.  (UPE)  

Um laboratório brasileiro desenvolveu uma técnica destinada à identificação da origem de “balas perdidas”, comuns nos confrontos 
entre policiais e bandidos. Trata-se de uma munição especial, fabricada com a adição de corantes fluorescentes, visíveis apenas sob luz 
ultravioleta. Ao se disparar a arma carregada com essa munição, são liberados os pigmentos no atirador, no alvo e em tudo o que 
atravessar, permitindo rastrear a trajetória do tiro. 

Sofia Moutinho. À caça de evidências. Ciência Hoje, maio. (adaptado). 

Qual dos modelos atômicos a seguir oferece melhores fundamentos para a escolha de um equipamento a ser utilizado na 
busca por evidências dos vestígios desse tipo de bala? 

A  modelo de Dalton.  

B  modelo de Thomson.  

C  modelo de Rutherford-Bohr. 

D  modelo de Dalton-Thomson. 

E  modelo de Rutherford-Thomson. 

27.  (UFPA) A realização de experiências com descargas elétricas em tubo de vidro fechado contendo gás a baixa pressão 
produz raios catódicos. Esses raios são constituídos por um feixe de 

A  nêutrons.  

B  partículas α. 

C  raios X. 

D  prótons. 

E  elétrons. 

28.  O elemento químico Aℓ  (alumínio), largamente utilizado em utensílios domésticos, tem número atômico 13. Assinale 
a opção que possui a número de elétrons da camada de valência desse átomo. 

A  3 
B  4 
C  6 

D  10 
E  13 

29.  (FGV-SP) As figuras representam alguns experimentos de raios catódicos realizados no início do século passado, no 
estudo da estrutura atômica. 

O tubo nas figuras (a) e (b) contém um gás submetido à alta tensão. 
Figura (a): antes de ser evacuado. Figura (b): a baixas pressões. 
Quando se reduz a pressão, há surgimento de uma incandescência, 
cuja cor depende do gás no tubo. A figura (c) apresenta a deflexão dos 
raios catódicos em um campo elétrico.  

Em relação aos experimentos e às teorias atômicas, analise as 
seguintes afirmações:  

I. na figura (b), fica evidenciado que os raios catódicos se 
movimentam numa trajetória linear;  

II. na figura (c), verifica-se que os raios catódicos apresentam 
carga elétrica negativa;  

III. os raios catódicos são constituídos por partículas alfa;  

IV. esses experimentos são aqueles desenvolvidos por 
Rutherford para propor a sua teoria atômica, conhecida como 
modelo de Rutherford.  

As afirmações corretas estão contidas apenas em: 

A  I, II e III. 

B  II, III e IV. 

C  I e II. 

D  II e IV. 

E  IV. 
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30.  (Espcex (Aman) 2017) Munições traçantes são aquelas que possuem um projétil especial, contendo uma carga 
pirotécnica em sua retaguarda. Essa carga pirotécnica, após o tiro, é ignificada, gerando um traço de luz colorido, 
permitindo a visualização de tiros noturnos a olho nu. Essa carga pirotécnica é uma mistura química que pode possuir, 
dentre vários ingredientes, sais cujos íons emitem radiação de cor característica associada ao traço luminoso. 

Um tipo de munição traçante usada por um exército possui na sua composição química uma determinada substância, 
cuja espécie química ocasiona um traço de cor correspondente bastante característico. 

Com relação à espécie química componente da munição desse exército sabe-se: 

I. a representação do elemento químico do átomo da espécie responsável pela coloração pertence à família dos 
metais alcalinos-terrosos da tabela periódica ou grupo 2; 

II. o átomo da espécie responsável pela coloração do traço está no sexto período da tabela periódica. Sabe-se também 
que uma das espécies apresentadas na tabela do item III (que mostra a relação de cor emitida característica 
conforme a espécie química e sua distribuição eletrônica) é a responsável pela cor do traço da munição desse 
exército; 

III. tabela com espécies químicas, suas distribuições eletrônicas e colorações características: 

Sal 
Espécie 

Química 

Distribuição eletrônica da espécie 

química no estado fundamental 
Coloração característica 

Cloreto de Cálcio Cálcio  1s22s22p63s23p64s2 Vermelho-alaranjada 

Cloreto de Bário Bário 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s2 Verde 

Nitrato de Estrônico Estrôncio 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2 Vermelha 

Cloreto de Cobre (II) Cobre 1s22s22p63s23p64s13d10 Azul 

Nitrato de Magnésio Magnésio 1s22s22p63s2 branca 
Interbits® 

Considerando os dados contidos nos itens I e II, atrelados às informações da tabela do item III, a munição traçante, descrita 
acima, empregada por esse exército possui traço de coloração  

A  vermelho-alaranjada.    
B  verde.    
C  vermelha.    
D  azul.    
E  branca.    

 

BIOLOGIA 
31.  Um grupo de moluscos pertencente à classe dos gastrópodes, conhecidos como lapas, são os portadores do material 

biológico mais rígido e resistente de que se tem conhecimento, superando o das teias de aranhas. Esse material está 
presente nos “dentes” desses animais em uma estrutura chamada de rádula, que eles utilizam para raspar e engolir 
seus alimentos. 
Essa estrutura, no entanto, não é exclusiva das lapas, mas é encontrada em quase todos os moluscos, com exceção dos 
bivalves. Provavelmente, a rádula teria surgido no ancestral comum exclusivo de todos os moluscos. 
Observe o cladograma que mostra as relações evolutivas entre os moluscos e outros grupos de animais. Os números 
indicam momentos nos quais teriam ocorrido transformações de alguma característica ao longo da evolução desses 
seres. 

 

Com base nas informações apresentadas no texto e no cladograma, é 
correto afirmar que a rádula teria surgido em 

A  1 e teria sido perdida em 7 e 8. 

B  1 e teria sido perdida em 4. 

C  1 e teria sido perdida em 6. 

D  2 e teria sido perdida em 13. 

E  2 e teria sido perdida em 11. 
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32.   

Os animais são popularmente conhecidos por nomes muito variáveis de um idioma para outro ou, até mesmo, de uma região para 
outra num mesmo país. Numa tentativa de universalizar os nomes dos animais, há muito tempo os cientistas vinham procurando criar uma 
nomenclatura internacional para a designação dos seres vivos. No primeiro livro de Zoologia publicado por um americano, Mark Catesby, 
por volta de 1740, o pássaro conhecido por tordo (sabiá americano) foi denominado cientificamente assim - Turdus minor cinereo-albus 
non maculatus, que significava: tordo pequeno branco acinzentado sem manchas. As regras atuais para a denominação científica dos seres 
vivos foram formadas, com base na obra Systema naturae, do sueco Karl von Linné, no qual propunha regras para classificar e denominar 
animais e plantas. Mas só na décima edição do seu livro, em 1758, foi que ele propôs efetivamente uma forma de nomenclatura mais 
simples, em que cada organismo seria conhecido por dois nomes apenas, seguidos e inseparáveis. Assim, surgiu a nomenclatura binomial 
moderna adotada. 

José Luís Soares. A Biologia no terceiro milênio. São Paulo: Scipione,1999, p.15. 

 
Figura: Classificação de alguns animais carnívoros. 

Internet: <http://e-porteflio.blogspot.com.br/2009/01/sistemtica-dos-seres-vivos-
hierarquia.html>. Acesso em: 14 nov. 2012. 

Analisando o texto e a ilustração acima, e considerando 
a classificação e nomenclatura científica dos seres 
vivos, analise as proposições a seguir e assinale as 
corretas. 

(01) Na designação científica, os nomes dos animais 
devem ser latinos de origem ou, então, 
latinizados. 

(02) Em obras impressas, todo nome científico deve 
ser escrito em itálico, diferente do corpo 
tipográfico usado no texto corrido. Em 
trabalhos manuscritos, esses nomes devem ser 
sublinhados. 

(04) Um organismo deve ser reconhecido por uma 
designação binomial, cujo primeiro termo 
identifica o seu gênero, e o segundo, a sua 
espécie. 

(08) Em Zoologia, o nome da família é dado pela 
adição do sufixo IDAE ao radical 
correspondente ao nome do gênero. Para a 
subfamília, o sufixo usado é INAE. 

(16) O leopardo e o cão pertencem a uma mesma 
ordem e família, sendo enquadrados em 
diversos filos. 

(32) Todos os animais representados na figura 
acima pertencem ao filo Chordata, classe 
Mammalia e ordem Carnívora. 

O somatório dos itens corretos é igual a 

A  31. B  47. C  55. D  62. E  63. 

33.  No último verão, a população da cidade de Campo Grande foi exposta a uma epidemia de dengue; caracterizada como 
doença infecciosa aguda de curta duração, de gravidade variável, causada por um arbovírus da família Flaviviridae. 
Sobre esse assunto, é correto afirmar: 

01. o termo “arbovirus” refere-se às doenças contraídas ou transmitidas em ambientes arbóreos, próximos de áreas com 
florestas e/ou matas, como é característica da cidade de Campo Grande; 

02. o homem é fonte de infecção e reservatório vertebrado. A transmissibilidade ocorre pelas picadas das fêmeas 
infectadas do vetor invertebrado, um culicídeo da espécie Aedes aegypti; 

04. outra arbovirose, presente na região de Campo Grande, é a leishmaniose visceral americana, que está acometendo a 
população canina e humana. No estado de Mato Grosso do Sul, em 2006, foram confirmados mais de duzentos casos 
clínicos dessa doença em humanos; 

08. a infecção do mosquito, com o vírus da dengue, ocorre pelo repasto sanguíneo em pessoas infectadas; o agente se 
localiza nas glândulas salivares, onde se multiplica nos dias seguintes. A ingestão de sangue, pelo mosquito, é 
imprescindível para a produção de ovos, os quais serão eliminados em ambiente aquático onde as larvas e as pupas 
irão desenvolver-se; 

16. Nessas condições epidemiológicas, com a população de Aedes aegypti proliferando no verão, o risco da ocorrência de 
outra arbovirose, a Febre Amarela (FA), é uma real possibilidade. Um indivíduo com infecção ativa dessa virose, 
exposto às picadas dos mosquitos transmissores, em área com população humana susceptível, poderá iniciar um 
foco de FA. Nessa situação, estará configurada a febre amarela urbana. 

O somatório dos itens corretos é igual a: 

A  7 B  11 C  25 D  26 E  30 
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34.   

O Portal Saúde, do Governo Federal, em texto referente ao XI Congresso da Sociedade Brasileira de DST e ao VII Congresso 
Brasileiro de AIDS, destaca a problemática da coinfecção HIV/AIDS e tuberculose: no Brasil, o risco de uma pessoa que vive com HIV/AIDS 
adquirir tuberculose (TB) é 28 vezes maior, quando comparada à pessoa sem HIV/AIDS. O uso de terapia antirretroviral (TARV) em pacientes 
coinfectados resultou em queda de 44% no número de mortes por TB e no aumento da porcentagem de cura para tuberculose em 35%, em 
comparação aos pacientes que não fizeram uso da terapia. 

Internet:<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/component/search/?searchword=aids&searchphrase=all&Itemid=242>.  
Acesso em: out. 2017. (Adaptado.) 

Assinale a opção que indica corretamente a ação dos antirretrovirais. 

A  A ação da terapia antirretroviral ocorre diretamente no material genético dos agentes causadores da AIDS e da 
tuberculose, provocando a morte dos patógenos. 

B  Os antirretrovirais estimulam o organismo do doente a produzir mais anticorpos, o que leva ao combate do bacilo 
que provoca a tuberculose. 

C  Os antirretrovirais atuam como antibióticos, controlando a multiplicação do vírus HIV e do bacilo da tuberculose, 
possibilitando que o organismo combata as doenças. 

D  A atuação dos antirretrovirais sobre o ácido desoxirribonucleico viral, presente no HIV, permite ao sistema 
imunológico combater a bactéria causadora da tuberculose. 

E  A terapia antirretroviral age inibindo a replicação viral, o que ocasiona menor destruição das células de defesa, 
importantes no combate ao bacilo da tuberculose. 

35.  Avalie a figura abaixo e marque a opção que apresenta a sequência correta.  

 
1. A figura representa os ciclos lítico e lisogênico de um vírus.  

2. O ciclo lítico está representado em I. 

3. No ciclo lisogênico o DNA viral é incorporado ao DNA da célula hospedeira. 

4. O ciclo lítico não está relacionado com o rompimento da célula hospedeira. 

5. O ciclo lisogênico sempre resulta em morte da célula hospedeira.  

 
A  1–V; 2–V; 3–F; 4–F; 5–V. 

B  1–V; 2–V; 3–F; 4–F; 5–F. 

C  1–V; 2–V; 3–V; 4–V; 5–V. 

D  1–V; 2–F; 3–F; 4–F; 5–V. 

E  1–V; 2–V; 3–V; 4–F; 5–F. 

 

  

 

 


