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LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto 

A rua 

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões não tivesse para 

julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; 

nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e 

agremia o amor da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às 

épocas. 
João do Rio. A alma encantadora das ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento). 

Texto II 

Um e outro 

A rua dava-lhe uma força de fisionomia, mais consciência dela. Como se sentia estar no seu reino, na região em que era rainha e 

imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o de inveja das mulheres acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até. 

Dirigiu-se para a rua do Catete com o seu passo miúdo e sólido. [...] No caminho trocou cumprimento com as raparigas pobres de uma casa 

de cômodos da vizinhaça. 

[...] E debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela continuou o seu caminho, arrepanhando a saia, satisfeita que nem 

uma duquesa atravessando os seus domínios. 
Lima Barreto. Clara dos anjos. Rio de Janeiro: Editora Mérito (fragmento). 

1.  A experiência urbana é um tema recorrente em crônicas, contos e romances do final do século XIX e início do XX, 
muitos dos quais elegem a rua para explorar essa experiência. Nos fragmentos I e II, a rua é vista, respectivamente, 
como lugar que 

A  desperta sensações contraditórias e desejo de reconhecimento. 

B  favorece o cultivo da intimidade e a exposição dos dotes físicos. 

C  possibilita vínculos pessoais duradouros e encontros casuais. 

D  propicia o sentido de comunidade e a exibição pessoal.  

E  promove o anonimato e a segregação social. 

2.   

(...) Do pedacinho de papel ao livro impresso vai uma longa distância. Mas o que o escritor quer, mesmo, é isso: ver o seu texto em 

letra de forma. A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa; ela faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o 

vinho. Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda. 

O período de maturação na gaveta é necessário, mas não deve se prolongar muito. "Textos guardados acabam cheirando mal", 

disse Silvia Plath [...] que, com esta frase, deu testemunho das dúvidas que atormentam o escritor: publicar ou não publicar? Guardar ou 

jogar fora?  
(Moacyr Scliar. O escritor e seus desafios.) 

Nesse texto, Moacyr Scliar usa imagens para refletir a respeito de uma etapa da criação literária. A ideia de que o processo 
de maturação do texto nem sempre é o que garante bons resultados está sugerida em  

A  “A gaveta é ótima para aplacar a fúria criativa". 

B  “Em certos casos, a cesta de papel é melhor ainda". 

C  “O período de maturação na gaveta é necessário, [...]". 

D  “Mas o que o escritor quer, mesmo, é isso: ver o seu texto em letra de forma".  

E  “ela (a gaveta) faz amadurecer o texto da mesma forma que a adega faz amadurecer o vinho”. 

Ensino Médio • Módulo 1 • 1º período 
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3.  Leia o fragmento de poema a seguir, de Cecília Meireles. 

Lembrança rural 

Chão verde e mole. Cheiros de relva. Babas de lodo. 

A encosta barrenta aceita o frio, toda nua. 

Carros de bois, falas ao vento, braços, foices. 

Os passarinhos bebem do céu pingos de chuvas. 

 

Casebres caindo, na erma tarde. Nem existem na história 

do mundo. Sentam-se à porta as mães descalças. 

E tão profundo, o campo, que ninguém chega a ver que é triste. 

A roupa da noite esconde tudo, quando passa... 

Os sentidos do poema dependem, em parte, das funções da linguagem nele presentes. Como se trata de texto literário, nele 
predomina a função poética, que está articulada a outra função. Essa função é  

A  a função fática, dada a impossibilidade de o leitor captar as imagens da lembrança rural. 

B  a função metalinguística, pois a autora reflete sobre a criação poética metaforicamente. 

C  a função referencial, porque há o tom descritivo em que as cenas da infância são apresentadas. 

D  a função emotiva, porque as impressões do eu lírico sobre a paisagem do campo sobressaem-se. 

E  a função apelativa, uma vez que as imagens presentes no poema influenciam o destinatário a acreditar no que lê. 

4.  No segmento de texto "Mas os colonizadores norte-americanos, compreendendo em que consiste a liberdade, não 
pensavam assim.", o emprego da preposição "em" deve-se à regência do verbo consistir. Assim, é correto concluir que 
o objeto indireto desse verbo é o pronome "que". Nas orações a seguir, há casos em que também ocorre o pronome 
relativo "que". Leia-as e avalie se há desvios da língua padrão quanto à regência verbal. 

I. Os colonizadores norte-americanos, sabendo de que depende a liberdade, não pensavam assim. 

II. Os colonizadores norte-americanos, sabendo a que tipo de liberdade queriam chegar, não pensavam assim. 

III. Os colonizadores norte-americanos, sabendo de que liberdade nos referimos, não pensavam assim. 

IV. Os colonizadores norte-americanos, sabendo que liberdade visavam, não pensavam assim. 

V. O carro que eu viajei com ele para Goiânia foi encontrado num desmanche de Anápolis, num pátio a céu aberto. 

Estão corretas  

A   apenas as sentenças I e II.  

B  apenas as sentenças I, II, III e V. 

C  apenas as sentenças I, II, III e IV. 

D  apenas as sentenças I, II, III, IV e V. 

E  apenas as sentenças I, II e IV. 

5.  Em qual das opções abaixo, o uso da preposição acarreta mudança total no sentido do verbo? 

A  Precisou a quantia que gastaria nas férias. / precisou da quantia que gastaria nas férias.  

B  Cuidado, não bebas esta água. / cuidado, não bebas desta água. 

C  Enraivecido, pegou a vara e bateu no animal. / enraivecido, pegou da vara e bateu no animal. 

D  Usei todos os ritmos da metrificação portuguesa. / usei de todos os ritmos da metrificação portuguesa. 

E  A enfermeira tratou a ferida com cuidado. / a enfermeira tratou da ferida com cuidado. 

 

HISTÓRIA 
6.  Assinale a afirmação correta em relação ao processo de colonização da África e da Ásia, realizado pelas principais 

potências mundiais, nos séculos XIX e XX.  

A  O término do Apartheid, na África do Sul, só foi possível pela derrota dos exércitos ingleses na Guerra dos Bôeres.    

B  O fim da escravidão, apesar de ser fundamental para a implantação do capitalismo na África, só ocorreu quando o 
MPLA (Movimento pela Libertação de Angola) tomou o poder em Angola.    

C  A conquista colonial teve a finalidade de transformar a África e a Ásia em fornecedoras de matérias-primas, 
consumidoras de produtos industriais e receptoras de investimentos das potências mundiais.    

D  O Japão foi o país asiático que mais se beneficiou das colônias conquistadas na África, pois nelas instalou o seu 
excedente populacional, entre outros benefícios.    

E  A chamada partilha da África foi consequência direta do Tratado de Paz de Versalhes, firmado entre os vencedores e 
os perdedores da 1ª Guerra Mundial.    
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7.  O genocídio que teve lugar em Ruanda, assim como a guerra civil em curso na República Democrática do Congo, ou, 
ainda, o conflito em Darfur, no Sudão, revelam uma África marcada pela divisão e pela violência. Esse estado de coisas 
deve-se, em parte:  

A  às diferenças ideológicas, que perpassam as sociedades africanas, divididas entre os defensores do liberalismo e os 
adeptos do planejamento central.    

B  à intolerância religiosa, que impede a consolidação dos estados nacionais africanos, divididos nas inúmeras 
denominações cristãs e muçulmanas.    

C  aos graves problemas ambientais, que produzem catástrofes e aguçam a desigualdade, ao perpetuar a fome, a 
violência e a miséria em todo o continente.    

D  à herança do colonialismo, que introduziu o conceito de Estado-nação, sem considerar as características das 
sociedades locais.    

E  às potências ocidentais, que continuam mantendo uma política assistencialista, fazendo com que os governos locais 
beneficiem-se do caos. 

8.   

No livro de crônicas Cidades Mortas, o escritor Monteiro Lobato descreve o destino de ricas cidades cafeicultoras do Vale do 
Paraíba. Bananal, que chegou a ser a maior produtora de café da província de São Paulo, tornou-se uma “cidade morta”, que vive do 
esplendor do passado: transformou-se em uma estância turístico-histórica, mantendo poucas sedes majestosas conservadas, como a da 
Fazenda Resgate. A maioria, entretanto, está em ruínas. O fim da escravidão foi o fim dos barões. E também o fim do Império. 

Sheila de Castro Faria. O Ciclo do Café. História do Brasil para ocupados. 

Sobre a conclusão apresentada no texto, é correto afirmar que 

A  a decadência econômica do Vale do Paraíba tem fortes vínculos com as periódicas crises internacionais, que 
reduziam a demanda pelo café, mas a causa central da derrocada do cultivo nessa região foi a ação do Império 
combatendo a imigração. 

B  o Centro-Sul, especialmente a região do Vale do Paraíba, manteve uma constante crítica à Monarquia, em razão da 
defesa que esta fazia do federalismo, opondo-se ao centralismo político-administrativo, prejudicial aos negócios do 
café. 

C  a decadência da produção cafeeira no Vale do Paraíba, relacionada aos problemas de solo, foi impulsionada pela 
abolição da escravatura, fato que levou os grandes proprietários de terra da região a retirarem o seu apoio à 
Monarquia. 

D  as divergências entre os cafeicultores do Vale do Paraíba e a liderança do Partido Conservador cristalizaram-se com 
o fim do tráfico de escravos, culminando no rompimento definitivo com a Lei do Ventre Livre. 

E  a posição antimonarquista dos cafeicultores do Vale do Paraíba, fundadores do Partido Republicano, resultou na 
imposição de medidas, por parte da elite imperial, prejudiciais a essa elite, como a proibição da entrada de 
imigrantes. 

9.  Observe a imagem. 

 
Internet: <http://tinyurl.com/z96ytss>.  

Acesso em: 14 fev. 2017. 

A charge faz referência ao cenário político brasileiro do fim do 
Segundo Reinado. O movimento republicano ganhara fôlego a partir 
da década de 1870 e a pressão sobre D. Pedro II se intensificou na 
década seguinte. Sobre o contexto político que culminou na 
Proclamação da República no Brasil, é correto afirmar que 

A  a República foi proclamada por representantes das classes 
populares, insatisfeitas com as condições de vida oferecidas 
pelo Império. 

B  a abolição da escravidão aumentou a popularidade da 
monarquia, que se tornou mais forte, adiando, por meio 
século, o projeto republicano. 

C  a princesa Isabel, opositora do imperador e defensora da 
igualdade jurídica entre brancos e negros, foi uma das 
principais partidárias da República. 

D  os comandantes das Forças Armadas, prestigiados após a 
vitória na Guerra do Paraguai, defenderam a monarquia em 
troca de melhores postos e salários. 

E  o movimento republicano se transformou em uma força 
política decisiva, quando a monarquia perdeu o apoio dos 
cafeicultores, da Igreja Católica e dos militares.  
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10.   

Não há dúvida de que os republicanos de São Paulo e do Rio de Janeiro representavam preocupações totalmente distintas. 

Enquanto os republicanos da capital, ou melhor, os que assinaram o Manifesto de 1870, refletiam as preocupações de intelectuais e 

profissionais liberais urbanos, os paulistas refletiam preocupações de setores cafeicultores de sua província. [...] A principal preocupação 

dos paulistas não era o governo representativo ou direitos individuais, mas simplesmente a federação, isto é, a autonomia estadual. 
José Murilo de Carvalho. A construção da ordem. 

As diferenças entre os republicanos de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas décadas de 1870 e 1880, podem ser explicadas, 

entre outros fatores: 

A  pelo interesse dos paulistas em reduzir a interferência do governo central nos seus assuntos econômicos e em 
concentrar, na própria província, a maior parte dos recursos obtidos com exportação. 

B  pela disposição dos intelectuais da capital de assumir o controle pleno da administração política nacional e de 
eliminar a hegemonia econômica dos cafeicultores e comerciantes de São Paulo. 

C  pela ausência de projetos políticos nacionais comuns aos representantes de São Paulo e do Rio de Janeiro e pela 
defesa pragmática dos interesses econômicos das respectivas províncias. 

D  pelo esforço dos paulistas em eliminar as disparidades regionais e em aprofundar a unidade do país em torno de 
um projeto de desenvolvimento econômico nacional. 

E  pela presença dos principais teóricos ingleses e franceses do liberalismo no Rio de Janeiro e por sua influência junto 
à intelectualidade local e ao governo monárquico.  

 

GEOGRAFIA 
11.  “O geopolítico é um geógrafo à procura de um Estado-Maior”. (Jean Gottmann) 

A frase do francês Gottmann faz uma correlação entre Geopolítica e Geografia Política. Sobre essas escolas da 
Geografia, assinale o item correto. 

A  A Geopolítica restringe a ação do Estado ao seu território geográfico, por esse motivo o autor destaca a procura de 
um Estado-Maior. 

B  A Geografia Política permite ao Estado extrapolar a sua área de ação sem necessariamente gerar conflitos belicistas. 

C  O termo Estado-Maior restringe-se ao crescimento físico do espaço geográfico do país, excluindo as suas relações 
diplomáticas. 

D  A Geopolítica permite ao Estado atuar além de suas fronteiras através das relações internacionais, criando assim 
um Estado-Maior. 

E  A Geopolítica desassocia a relação diplomática do Estado dos recursos naturais nele existente e sua soberania. 

12.  Por todo o mundo, os Estados nacionais surgiram em momentos históricos diferentes, situações peculiares e sofrendo 

influências múltiplas internas e externas. Analogamente, suas funções se modificaram ao longo do processo histórico. 
De forma mais abrangente pode-se denominar o Estado como: 

A  um organismo político-administrativo que ocupa um território determinado, é dirigido por um governo próprio e se 
constitiu pessoa jurídica de direito público internacionalmente conhecida. 

B  um conjunto de pessoas unidas por laços naturais e, portanto, eterno e que , por causa desses laços, se torna a base 
da organização do poder. 

C  qualquer conjunto ou aglomerado populacional considerado um todo, como os Palestinos. 

D  qualquer território habitado e organizado coletivamente, como o que se materializa pela atuação do Estado 
Islâmico. 

E  um organismo social com poderes sobre uma comunidade econômica e culturalmente organizada. 

13.  Leia os textos que se seguem e marque a alternativa correta acerca do tema: visões diferentes da formação do Estado 

moderno.  

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir 

aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais 

satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a consequência necessária (conforme se mostrou) das 

paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao 

cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza.  
[Thomas Hobbes (1588-1679). Leviatã. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1979.]  

O príncipe não precisa ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, bastando que aparente possuir tais qualidades (...). O príncipe 

não deve se desviar do bem, mas deve estar sempre pronto a fazer o mal, se necessário. 
Nicolau Maquiavel. O Príncipe. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1986.  
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Assim, é possível afirmar que  

A  ambos defendem o absolutismo, mas Hobbes vê o Estado como uma forma de proteger os homens de sua própria 
periculosidade, e Maquiavel se preocupa em orientar o governante sobre a forma adequada de usar seu poder. 

B  Hobbes defende o absolutismo, por tomá-lo como a melhor forma de assegurar a paz, e Maquiavel o recusa, por não 
aceitar que um governante deva se comportar apenas para realizar o bem da sociedade.  

C  ambos rejeitam o absolutismo, por considerarem que ele impede o bem público e a democracia, valores que jamais 
podem ser sacrificados e que fundamentam a vida em sociedade.  

D  Maquiavel defende o absolutismo, por acreditar que os fins positivos das ações dos governantes justificam seus 
meios violentos, e Hobbes o recusa, por acreditar que o Estado impede os homens de viverem de maneira 
harmoniosa.  

E  ambos defendem o absolutismo, mas Maquiavel acredita que o poder deve se concentrar nas mãos de uma só 
pessoa, e Hobbes insiste na necessidade da sociedade participar diretamente das decisões do soberano. 

14.  "Casa que não entra sol, entra médico." 

Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de 
forma a garantir o máximo conforto térmico e salubridade. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa (ao norte do 
Trópico de Câncer) e em Curitiba (ao sul do Trópico de Capricórnio), para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos 
quartos não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais: 

A  norte/sul. 

B  sul/norte. 

C  leste/oeste. 

D  oeste/leste. 

E  oeste/oeste. 

15.  O sistema de coordenadas geográficas, usado na elaboração de mapas, consiste numa rede de paralelos e meridianos, 
cujos valores, em graus, estabelecem as latitudes e longitudes, respectivamente. 

Analise o quadrado apresentado a seguir, com 2 cm de lado, formado por paralelos e meridianos, onde cada grau 
corresponde a 1h. 

1°W 0°

0°

1° S

0,5 cm

A

 
O ponto A, indicado na figura, apresenta como coordenadas geográficas, aproximadamente: 

A  latitude 0° 30' norte e longitude 1° 30' oeste. 

B  latitude 1° 25' sul e longitude 0° 35' leste. 

C  latitude 0°15' sul e longitude 0° 45' oeste. 

D  latitude 1° 45' norte e longitude 1° 15' leste. 

E  latitude 0° 35' norte e longitude 0° 25' oeste. 

 

MATEMÁTICA 
16.  Considere o número complexo z a bi= + , com , .a b∈ℝ  Se 10z z+ =  e 16z z i− = − , então a b+  é 

A  �6. 

B  �3. 

C  2. 

D  8. 

E  10. 
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17.  Para que o número ( )( )2 2z xi x i= − + , com ,x ∈ℝ  seja real, o valor de x pode ser 

A  4. 

B  0. 

C  �1. 

D  �2. 

E  �4. 

18.  A média aritmética das alturas dos 6 jogadores em quadra de um time de vôlei é igual a 1,92 m. Após substituir 

3 desses jogadores por outros, a média aritmética das alturas do time passou para 1,90 m. Nessas condições, a média 
aritmética das alturas dos jogadores que saíram supera a dos que entraram em 

A  2 cm. 

B  4 cm. 

C  6 cm. 

D  8 cm. 

E  9 cm. 

19.  Permutando-se as letras Q, U, E, I, J e O, são formados 720 anagramas. A quantidade desses anagramas que têm as 
letras U e E juntas, mas têm as letras Q e O separadas, é  

A  96. 

B  100. 

C  144. 

D  240. 

E  360. 

20.  Um maestro escolherá 5 músicas distintas, dentre as 10 que dispõe, e montará uma apresentação. Para a escolha das 
músicas e da ordem que elas serão tocadas, o maestro possui um número de possibilidades cujo algarismo das 
unidades é 

A  0. 

B  2. 

C  4. 

D  6. 

E  8. 

 

FÍSICA 
21.  A Terceira Lei de Newton estabelece a simetria na interação entre dois corpos e garante uma série de conservações de 

grandezas físicas. Representam um clássico para ação e reação apontado por essa lei, 

A  o peso de um bloco e a reação normal da mesa que sustenta o bloco.  

B  o peso de um navio e o empuxo que sustenta a embarcação flutuando.  

C  uma força horizontal puxando um bloco sobre uma mesa e a força de atrito da mesa sobre o bloco. 

D  a força peso de um objeto sobre a Terra e a força de atração gravitacional que o bloco exerce sobre a Terra. 

E  a deformação causada por um boxeador ao socar um saco de areia e os danos que esse mesmo soco causa na mão 
do boxeador. 

22.  Um condutor, inicialmente neutro, perde 5,0 � 10� elétrons devido a um contato com outro corpo. Considerando que a 
carga de um elétron é, em módulo, igual a 1,6 ∙ 10��	C, a carga final do condutor será: 

A  Zero. 

B  �8,0μC. 

C  �0,32μC. 

D  �032,0μC. 

E  �8,0μC. 
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23.  Sobre uma mesa isolante, colocam-se três corpos: A, B e C. Observa-se que esses corpos se atraem mutuamente. Dessa 
forma, eles PODEM estar, respectivamente, com cargas: 

A  positiva, nula e positiva. 

B  positiva, nula e negativa. 

C  positiva, negativa e negativa. 

D  negativa, positiva e negativa. 

E  negativa, negativa e positiva. 

24.  (ESCS–DF / Adaptada) Uma bateria de carro completamente carregada pode liberar 2,16 ∙ 10� C de carga. Se o carro 
estiver parado, uma lâmpada de LED do farol necessita de 20 A para ficar acesa normalmente. Ao ser ligada a essa 
bateria funcionando com sua corrente nominal, ela brilhará por:  

A  3,2h. 

B  3,0h. 

C  2,8h. 

D  2,6h. 

E  2,4h. 

25.  (UFPE / Adaptada) O gráfico a seguir mostra a variação da corrente elétrica I, em ampère, num fio em função do 
tempo t, em segundos. Qual a carga elétrica, em coulombs, que passa por uma seção transversal do condutor nos 
primeiros 5,0 segundos? 

 

A  12,0 C 

B  14,0 C 

C  16,0 C 

D  20,0 C 

E  28,0 C 

 

QUÍMICA 
26.  (PUC-RS) O ácido etilenodiaminotetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas, de 

fórmula 

 

apresenta cadeia carbônica 

A  acíclica, insaturada e homogênea.  

B  acíclica, saturada e heterogênea. 

C  acíclica, saturada e homogênea. 

D  cíclica, saturada e heterogênea. 

E  cíclica, insaturada e homogênea. 

27.  (EEM-SP) Evapora-se completamente a água de 40 g de solução saturada de nitrato de prata, sem corpo de fundo, e 
obtêm-se 15 g de resíduo sólido. O coeficiente de solubilidade do nitrato de prata para 100 g de água na temperatura 
da solução inicial é: 

A  25 g. 

B  30 g. 

C  60 g. 

D  15 g. 

E  45 g. 
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28.  O brometo de potássio (KBr) apresenta a seguinte tabela de solubilidade: 

Temperatura (°C) g de KBr/100 g de H2O 

30 70 

50 80 

70 90 

Uma solução saturada desse sal foi preparada utilizando-se 200 g de H2O a 70°C e, a seguir, foi resfriada a 30°C. Marque a 
opção que possui a massa de KBr que precipita. 

A  10 g. 

B  20 g. 

C  30 g. 

D  40 g. 

E  55 g. 

29.  Uma solução contendo 14 g de cloreto de sódio dissolvidos em 200 mL de água foi deixada em um frasco aberto, a 
30 °C. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. Qual volume mínimo e aproximado, em mL, de água deve ter 
evaporado quando se iniciou a cristalização?  

Dados: solubilidade, a 30 °C, do cloreto de sódio = 35g/100g de água; densidade da água a 30 °C = 1,0 g.mL-1.  

A  20. 

B  40. 

C  80. 

D  100. 

E  160. 

30.  A cânfora tem conhecidas aplicações antisséptica e anestésica local, sendo identificada facilmente por seu odor 
característico. Por se tratar de uma cetona, geralmente é sintetizada a partir do norboneol, usando-se reagentes 
oxidantes à base de cromo. Com relação a estrutura molecular abaixo, marque a opção que possui o número de 
ligações sigma (σ) do tipo sp2-sp3 presente na cânfora:   

 
A  1.  

B  2. 

C  3. 

D  4. 

E  nenhuma. 

 

BIOLOGIA 
31.  A moderna Teoria da Evolução, também conhecida como Neodarwinismo ou Teoria Sintética da Evolução, admite que 

A  Lamarck estava correto quanto ao desenvolvimento ou atrofia pelo uso ou desuso, acrescentando, no entanto, que 
essas características adquiridas serão transmitidas aos descendentes. 

B  Lamarck estava totalmente errado nas duas leis que fundamentam a sua teoria. 

C  mutações provocadas por mudanças ambientais causam variabilidade e, sobre essa variabilidade, o meio atua, 
selecionando os mais aptos favoravelmente e eliminando os menos aptos. 

D  mutações e recombinações genéticas causam variabilidade nos indivíduos, tornando uns mais aptos e outros menos 
aptos. Estes serão favorecidos ou eliminados pelo meio ambiente num processo de seleção natural. 

E  Darwin estava totalmente certo quanto a atuação da seleção natural como mecanismo evolutivo rumo a 
complexidade. 
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32.  Um naturalista soltou 200 casais de pássaros da mesma espécie em uma ilha afastada do continente, onde 
predominavam árvores com frutos de casca muito dura. Destes, 50%, da variedade X, possuíam bicos longos e fortes, e 
a outra metade, da variedade Y, bicos curtos e fracos. Após alguns anos, pesquisadores capturaram 400 pássaros, ao 
acaso, e observaram 286 indivíduos da variedade X e 114 da variedade Y, o que levou à formulação de duas hipóteses: 

� Hipótese I - Indivíduos da variedade Y desenvolveram, gradualmente, bicos maiores e mais fortes, até se 
tornarem semelhantes àqueles da variedade X e, como eles, adaptado ao ambiente. 

� Hipótese II - O tipo de alimento funcionou como fator determinante na escolha dos pássaros mais adaptados 
àquele ambiente, fazendo a variedade X obter maior sucesso em relação à sobrevivência. 

Com base no exposto, as teorias ou leis utilizadas para a formulação das hipóteses I e II são, respectivamente, 

A  a teoria do transformismo e a Lei do uso e desuso, de Lamarck. 

B  a Lei do uso e desuso, de Lamarck, e a teoria da seleção natural, de Darwin. 

C  a teoria da seleção natural, de Darwin, e a teoria do transformismo. 

D  ambas utilizaram a Lei do uso e desuso, de Lamarck. 

E  ambas utilizaram a teoria da seleção natural, de Darwin. 

33.  O sistema digestório tem as funções de digerir os alimentos e absorver os nutrientes resultantes da digestão. Para 
tanto, existem diversos órgãos que contribuem de maneira diferenciada com a digestão e a absorção. Sobre o sistema 
digestório, julgue as afirmações seguintes. 

I. O movimento peristáltico inicia-se no estômago e mantém-se por todo o tubo digestivo: estômago, intestino 
delgado e intestino grosso. 

II. A mastigação é importante para triturar os alimentos e expor as moléculas que os compõem à ação das enzimas 
digestivas. 

III. No intestino grosso, ocorre a reabsorção de água, sais e aminoácidos. 

IV. Faz parte das funções do fígado a produção de resíduos como o ácido úrico, o ácido lático ou a ureia, assim 
como a degradação de produtos tóxicos como o álcool. 

Assinale a opção correta. 

A  Todas as afirmações estão corretas. 

B  Apenas uma afirmação está correta. 

C  Apenas duas afirmações estão corretas. 

D  Apenas três afirmações estão corretas. 

E  Todas as afirmações estão incorretas. 

34.  Associe as colunas. 

1. Ca 

2. I 

3. Na 

4. Fe 

5. PO4 

 Entra na formação do exoesqueleto de moluscos. 

 Importante na condução do impulso nervoso. 

 Participa do processo de condução de O2 pela hemoglobina. 

 Entra na composição química dos hormônios da tireoide. 

 Componente químico da molécula de DNA. 

A marcação correta na segunda coluna ficará com a seguinte ordem, de cima para baixo: 

A  1 – 3 – 4 – 2 – 5. 

B  1 – 5 – 4 – 2 – 3. 

C  4 – 3 – 1 – 2 – 5.  

D  4 – 3 – 1 – 2 – 5. 

E  2 – 3 – 5 – 1 – 4. 

 

35.  A água é importante para o processo de termorregulação do organismo humano. Essa importância pode ser explicada 
pelo fato de a água apresentar elevado calor específico e elevado calor de vaporização. 

Em função da primeira característica citada e da grande quantidade de água no corpo, a temperatura corporal 
geralmente não apresenta variações bruscas. Já o elevado calor de vaporização contribui para abaixar a temperatura 
corporal, quando ocorre a evaporação da água componente do suor. Essa situação pode ser observada em dias 
quentes ou quando a pessoa realiza atividades físicas mais intensas. 

Dentre as opções a seguir, assinale a que está mais diretamente relacionada ao que foi apresentado acima. 

A  Diluição de toxinas produzidas durante o metabolismo. 

B  Condução de substâncias pelo corpo. 

C  Eliminação de resíduos metabólicos por meio da urina. 

D  Dissolução de substâncias, formando íons. 

E  Favorecimento da atividade enzimática. 


