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PROVA DE REDAÇÃO 
 

Leia com atenção os textos abaixo e elabore um texto dissertativo argumentativo 
com o tema: “Os problemas e os desafios da migração”. Dê um título ao seu 

texto. 

 
Texto 1:  
 
 O processo de migração internacional pode ser desencadeado por 
diversos fatores: em consequência de desastres ambientais, guerras, 
perseguições políticas, étnicas ou culturais, causas relacionadas a estudos em 
busca de trabalho e melhores condições de vida, entre outros. O principal 
motivo para esses fluxos migratórios internacionais é o econômico, no qual as 
pessoas deixam seu país de origem visando à obtenção de emprego e 
melhores perspectivas de vida em outras nações. 
 Conforme relatório de desenvolvimento humano de 2009, realizado pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
aproximadamente 195 milhões de pessoas moram fora de seus países de 
origem, o equivalente a 3% da população mundial, sendo que cerca de 60% 
desses imigrantes residem em países ricos e industrializados. No entanto, em 
decorrência da estagnação econômica oriunda de alguns países 
desenvolvidos, estima-se que em 2010, 60% das migrações ocorram entre 
países em desenvolvimento. 
 [...]  
 A migração internacional promove uma série de problemas 
socioeconômicos. Em face das medidas tomadas pela maioria dos países 
desenvolvidos no intento de restringir a entrada de imigrantes, o tráfico destes 
tem se intensificado bastante. No entanto, esses mesmos países adotam ações 
seletivas, permitindo a entrada de profissionais qualificados e provocando a 
fuga de cérebros dos países em desenvolvimento, ou seja, pessoas com 
aptidões técnicas e dotadas de conhecimentos são bem-vindas. 
 Outra consequência é o fortalecimento da discriminação atribuída aos 
imigrantes internacionais, processo denominado “xenofobia”. 

 
 (MIGRAÇÃO no mundo. Disponível em: <http://www.ufjf.br/pur/files/2011/04/MIGRA%C3%87%C3%83O-NO-

MUNDO.pdf> ) 

 
Texto 2: 
 
 Nesta que deveria ser a “era dos direitos” (Norberto Bobbio), as 
migrações estão revelando as dificuldades existentes na tutela dos direitos e na 
proteção internacional para quem foge de 42 guerras, de desastres ambientais, 
de perseguições política e religiosa: um caminho que se entrelaça com o 
daqueles que desde sempre fogem da fome e da sede, da pobreza. Enquanto 
a Itália celebra na EXPO de Milão o compromisso dos países mais ricos contra 
a fome, reconhecemos o fracasso dos Objetivos do Milênio e, 
contemporaneamente, oferecemos na Europa e nas regiões do norte da Itália 
um triste exemplo de rejeição de homens e mulheres como nós, que estão a 
caminho devido a migrações forçadas. 
 É hora de recordar a solidariedade. A Europa, que nestas décadas se 
enriqueceu com o trabalho de migrantes, que desviou o olhar da exploração 
dos países pobres e que alimentou com o próprio arsenal bélico as 42 guerras 
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em andamento no mundo, deve recuperar o sentido da solidariedade e da 
justiça para com os migrantes, particularmente para com aqueles que pedem 
asilo ou alguma das formas de proteção internacional. 
 

(PEREGO, Gian Carlo. O fracasso da Europa diante da migração forçada. In Instituto Humanitas Unisinos. São 
Leopoldo, RS, Jun. 2015. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/543639-o-fracasso-da-europa-diante-da-

migracao-forcada> ) 

 
Texto 3: 
 
 A imagem do menino sírio Aylan Kurdi em uma praia turca, morto 
afogado em um naufrágio, chocou e sensibilizou o mundo todo para a crise 
vivida pelos refugiados que buscam abrigo na Europa. O aumento na procura 
pelo continente por parte de imigrantes e pleiteantes de asilo não é de hoje. O 
que explica, então, a súbita eclosão do caos humanitário na região? 
 As respostas revelam a permanência da incapacidade dos governos 
europeus em lidar com um fato recorrente e previsível do mundo 
contemporâneo – o trânsito de pessoas fugindo de guerras, pobreza, desastres 
naturais e da falta de perspectiva de uma vida decente. Elas são refugiadas em 
um mundo que foi capaz de derrubar as barreiras para o alcance e livre 
circulação de capitais e de informação, mas que multiplicou o número de muros 
e cercas divisórias entre fronteiras físicas e regiões de tensão. 
 [...] Em 2014, o número de pessoas que chegou à Europa em busca de 
asilo e refúgio aumentou significativamente em relação aos anos anteriores. 
Mais de 700 mil pessoas pediram asilo na Europa no ano passado, um 
aumento de 47% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). 
 Em 2015, só no primeiro quadrimestre, o número de pedidos já 
ultrapassava 184 mil, segundo o bureau estatístico da União Europeia, o 
Eurostat. [...] 
 As autoridades europeias têm sido acusadas de protelarem a 
implementação de soluções eficazes, que passariam por uma aceleração do 
processo de concessão de asilos. Dentre as estratégias adotadas desde o ano 
passado, destacou-se a tentativa de impedir a chegada dos refugiados ao 
território europeu. Optou-se, por exemplo, por intensificar o combate às 
gangues de coiotes, que transportavam os refugiados por terra ou por mar. O 
governo italiano também reduziu suas operações de resgate no Mediterrâneo, 
uma vez que a lei marítima internacional obriga qualquer navio a prestar 
socorro a uma embarcação que pede socorro – caso dos precários botes e 
barcos lotados de refugiados que tentam chegar do norte da África e da 
Turquia. O resultado foi um aumento no número de fatalidades: segundo 
estimativas da Organização Internacional para Migração (IOM, em sua sigla em 
inglês), foram 2.081 mortos no Mediterrâneo em 2014 e, até agora, o número 
de vítimas da travessia entre Europa e África já ultrapassa 2.700 em 2015. 
 

(PEROSA, Teresa. Seis perguntas para entender a crise humanitária de refugiados na Europa. In Epoca, Set. 2015. 
Disponível em: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/09/seis-perguntas-para-entender-crise-humanitaria-de-

refugiados-na-europa.html> ) 



                                                            PROCESSO SELETIVO 2017 

 

3 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para a questão 1 
 
Eu só errei quando juntei minh'alma a sua 
O sol não pode viver perto da lua 
É no espelho que eu vejo a minha magoa 
A minha dor e os meus olhos rasos d'água 
Eu na sua vida já fui uma flor 
Hoje sou espinho em seu amor 
 

(Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, Alcides Caminha. A flor e o espinho. 1955.) 
 

1. As metáforas utilizadas pelos compositores, no trecho acima, contribuem 
para expressar qual ideia? 
 
A)  A de tristeza, pelo fim do relacionamento. 
B)  A de raiva, pela traição da pessoa amada. 
C)  A de “alma lavada”, pela vingança contra alguém que lhe fez mal. 
D)  A de saudade, pela morte da pessoa amada.  
E)  Nenhuma das alternativas acima. 

 

 
Texto para a questão 2 
 
Um homem se humilha 
Se castram seu sonho 
Seu sonho é sua vida 
E vida é trabalho 
E sem o seu trabalho 
Um homem não tem honra 
E sem a sua honra 
Se morre, se mata 
Não dá pra ser feliz 
Não dá pra ser feliz 

(Gonzaguinha. Um homem também chora) 

 
2. Lendo a letra da música acima, é possível afirmar que: 
 
1. Para o compositor, toda pessoa que não trabalha não merece ser feliz. 
2. Neste trecho da música, o trabalho está ligado à dignidade humana. 
3. “A vida é trabalho” significa que é preciso trabalhar muito. 
4. Para o compositor, o desemprego é violência contra a pessoa. 
 
Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
 
A)  Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B)  Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C)  Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D)  Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E)   Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
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Texto para a questão 3 
 
Satisfação garantida 
Obsolescência programada 
Eles ganham a corrida 
Antes mesmo da largada 
 
Eles querem te vender 
Eles querem te comprar 
Querem te matar (a sede) 
Eles querem te sedar 

(Humberto Gessinger. Terceira do plural) 
 
 

3. A música gravada pela banda “Engenheiros do Havaii” é uma crítica à 
publicidade que incentiva o consumismo. Neste sentido, o termo 
“obsolescência programada” faz menção a uma prática da indústria que 
significa: 
 

1. Uma durabilidade menor do que poderia ser dos produtos. 
2. Programação para que determinado produto deixe de ser útil em pouco 
tempo. 
3. Criação de fórmula para limitar o funcionamento do produto. 
4. Uma forma de diminuir o descarte de material não reciclável. 
 

Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
 
 
A)  Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B)  Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C)  Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D)  Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E)  Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
 

 
 
Texto para a questão 4 
 
 O corpo, coisa viva, usa os olhos para ver os frutos à beira do caminho – 
ver para comer. Aí, quando come, lhe faltam palavras para comunicar os 
sabores dos frutos que come. Como dizer o gosto de um morango?  
 

(ALVES, Rubem. Variações sobre o prazer. 2 ed. São Paulo: Planeta, 2014, p. 59). 

 
4. Qual a preocupação que o autor demonstra no texto acima? 
 

A)  Com o tipo de alimentos que se consome. 
B)  Com a dificuldade de se expressar os sabores. 
C)  Com o gosto do morango. 
D)  Com a fome. 
E)  Nenhuma das alternativas acima. 
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5. Assinale a alternativa correta em relação ao uso do acento grave indicador 
de crase, segundo a norma culta da Língua. 
 
A)  À vista do acidente, os transeuntes paravam na rua, tentando entender o 
que acontecera. 
B)  Seu quarto estava entregue à baratas, desde que ele partira. 
C)  O atleta saltou da barra, ficou sobre às pernas, parado, imóvel, esperando 
a nota do juiz. 
D)  As garotas, sentadas no banco da praça, ficavam assanhadas à esperar 
pelos rapazes. 
E)  Naquela noite, a casa toda cheirava à fumaça. 
 
 

 
PROVA DE LÍNGUA INGLESA 

 
 

Texto para a questão 6: 
 

 

 

6.  De acordo com o texto acima, é possível afirmar que: 
 
A)  Pais e filho acreditam merecer um presente pela formatura do filho. 
B)  O filho está convicto de que ganhará um presente. 
C)  Os pais estão convictos de que ganharão um presente. 
D)  É tradição presentear os graduandos com presentes. 
E)  É tradição presentear os pais na formatura dos filhos. 
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Texto para as questões 7, 8 e 9 

 
 

Is Twitter a Social Network? 
by Dan Zarrella 

Published in: 02/07/2011 

Is it a social network or a content distribution platform? CEO of Twitter Evan 
Williams doesn't seem to think it's a social network. 

A social network is a piece of technology that facilitates communication through 
existing social connections. You can share messages, photos and events with 
your friends, people you already know. Facebook is designed for "strong" 
connections, people you actually know well in real life. 

A content distribution platform is a system that provides users with relevant 
information and links, and that gives content publishers a way to get their 
content to interested consumers. TV is probably the most obvious example, but 
RSS is a web-based version. 

 

Twitter as a Distribution Platform 

The argument for Twitter as a content distribution platform is obvious. With 
media companies like CNN posting their links to over a million users, tweeting is 
certainly an effective way for publishers to disseminate their content. 

 
Twitter as a Social Network 

The argument for Twitter as a social network is also quite obvious. Twitter 
emphasizes "weak" connections or people you know only a little from real life or 
even purely online friends and allows you to keep track of what they're doing 
and engage in conversations. 

 

And the Data?  

The data we uncovered in the second version of the State of the Twittersphere 
shows both sides of this debate. On one hand, many accounts on Twitter either 
have no followers or have never posted a tweet, meaning that many users are 
simply following their favorite celebrities or media outlets to get content. 
 
On the other hand, over 30% of all tweets are replies. This means that when 
people do start actually using the service, they are using it to converse with their 
"weak" connections. Active users are leveraging the social network aspect of 
Twitter. 
 
What do you think? Is Twitter best used as a social network or a content 
distribution platform? 

 
 

Source: http://blog.hubspot.com
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7. Qual é o objetivo do texto?  
 
A)  Fazer propaganda sobre o Twitter. 
B)  Discutir os objetivos do Twitter.   
C)  Explicar o que é necessário para ter uma conta no Twitter. 
D)  Definir o que é o Twitter.  
E)  Apontar quem são os usuários do Twitter. 
 
8. Qual é a posição do CEO do Twitter quanto à caracterização da rede?  
 
A)  Para ele, o Twitter só serve para divulgar pequenos posts. 
B)  Para ele, o Twitter é uma rede social “fraca”. 
C)  Para ele, o Twitter só aproxima pessoas distantes. 
D)  Para ele, o Twitter só dissemina pequenas informações. 
E)  Para ele, o Twitter não se configura como uma rede social.  
 
9. Qual é o argumento a favor do Twitter enquanto plataforma de distribuição? 
 
A)  As empresas de mídia podem postar propagandas que são disseminadas 
para milhões de usuários. 
B)  As empresas de mídia podem usar o twitter para disseminar notícias para 
milhões de usuários. 
C)  É preciso que as empresas de mídia controlem o conteúdo postado. 
D)  Os posts e links postados pelas empresas de mídia são retransmitidos para 
milhões de usuários. 
E)  As empresas de mídia podem fazer posts de qualquer conteúdo. 
 
 

Texto para a questão 10 

 

 

 

10. A qual evento a propaganda em questão faz menção? 
 
A)  Ao casamento real de William e Kate, realizado na Inglaterra. 
B)  A uma celebração real. 
C)  A uma celebração real envolvendo a Coca Cola. 
D)  Ao casamento real de William e Kate, no qual foi servido Coca Cola. 
E)  Ao casamento real de William e Kate que dividiram Coca Cola com os 
convidados. 
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PROVA DE BIOLOGIA 
 

11. Analisando a teia alimentar abaixo é correto afirmar que: 
 
1. A andorinha é um predador de topo; 
2. O fitoplâncton e a alga verde são produtores; 
3. A garça-real é um carnívoro; 
4. Não há consumidor terciário. 

 

 
 

Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
 
A)  Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B)  Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C)  Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D)  Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E)  Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
 
12. Os anfíbios atuais são representados pelos sapos, salamandras e cobras-
cega. São características distintivas dos anfíbios: 
 
1. Pele permeável 
2. Respiração cutânea 
3. Presença de glândulas mucosas na pele 
4. Ausência de cauda 
 
Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
 
A)  Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B)  Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C)  Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D)  Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E)  Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
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13.  O bulbo contém centros nervosos que controlam funções importantes do 
nosso corpo como o ritmo cardíaco, a pressão sanguínea e a respiração. Em 
qual parte do nosso cérebro se localiza o bulbo? 
 
A)  Prosencéfalo 
B)  Mesencéfalo 
C)  Rombencéfalo 
D)  Hipotálamo 
E)  Amigdala 
 
 
14.  São caracteres úteis para a identificação de serpentes peçonhentas: 
 
1. Cabeça triangular 
2. Presença de fosseta loreal 
3. Olho com pupila fendida 
4. Presença de chocalho/guizo 
 
Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
 
A)  Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B)  Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C)  Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D)  Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E)  Quando todas as alternativas estiverem corretas. 

 
 
15. Fisiologistas esportivos em um centro de treinamento olímpico desejam 
monitorar os atletas para determinar a partir de que ponto seus músculos 
passavam a trabalhar anaerobicamente. Eles podem fazer isso investigando 
nos músculos, o aumento de: 
 
A)  ATP 
B)  ADP 
C)  Adrenalina 
D)  Gás Carbônico 
E)  Ácido Lático 
 

 

PROVA DE QUÍMICA 
 

16. Determine a somatória dos coeficientes do reagente e do produto da 
reação química corretamente balanceada: 

FeCl2  +  H2O2  +  HCl   →  FeCl3  +  H2O 
 

A)  9 

B)  7 

C)  6 

D)  5 

E)  4 
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17. Um composto X, que é isômero de posição do 2-propanol, sofreu uma 

oxidação catalítica total e formou um composto Y, que é isômero de função do 

etanoato de metila. Os compostos X e Y são, respectivamente: 

 

A)  Propano e butano 

B)  1-propanol e propanona 

C)  Propeno e 1-butanol 

D)  1-propanol e ácido propanóico 

E)  Propanal e propanona 

 

Texto para a questão 18 
 
 Óleos e gorduras são ésteres de alto peso molecular, formados pela 
reação de esterificação entre ácidos graxos insaturados e saturados, 
respectivamente com glicerol. 
 Uma consequência importante desse fato é que, hidrogenando as 
ligações duplas existentes em um óleo, ele se solidifica. Esse é o princípio da 
fabricação das margarinas a partir de óleos vegetais.  
 A cadeia dos glicerídeos pode ser quebrada por reações complexas, 
provocadas por micro-organismos e pelo oxigênio do ar, com formação de 
ácidos de cheiro rançoso. Exemplo comum é a rancificação da manteiga, que a 
torna não comestível. 
 
18. Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com a resposta. 
 
1. Os ésteres podem ser obtidos pela reação de esterificação entre um ácido 
orgânico mais um álcool. 
2. Os ésteres são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos 
de carbono e hidrogênio. 
3. Os ácidos orgânicos de alto peso molecular são chamados de ácidos 
graxos. 
4. A margarina é originada pela oxidação catalítica de um ácido graxo 
insaturado. 

 
A)  Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B)  Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C)  Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D)  Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E)  Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
 
19. Dos metais abaixo relacionados, o único que se apresenta líquido na 

temperatura ambiente é? 

 

A)  Platina 

B)  Mercúrio 

C)  Paládio 

D)  Ferro 

E)  Cobre
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20. Das afirmações abaixo: 
 
1. O etanol é uma molécula polarizada, apresentando ligações polares entre os 
átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. 
2. A cal (CaO) hidratada forma hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), muito usada na 
pintura de casas. O hidróxido de cálcio reage com gás carbônico (CO2) do ar 
atmosférico, formando carbonato de cálcio (CaCO3), responsável pelo branco 
desejado na pintura. 
3. O hélio é o gás nobre de maior potencial de ionização. 
4. A ligação que ocorre entre os aminoácidos na formação de proteínas recebe 
o nome de peptídica. 
 
Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
 
A. Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B. Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C. Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D. Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E. Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
 

 

PROVA DE FÍSICA 
 

21. Um objeto de 10 kg descreve uma trajetória retilínea que segue a equação 
horária s = 5t2 + 3t + 2, onde s é dado em metros e t é dado em segundos. 
Calcule o módulo da força resultante sobre o objeto. 
 
A)  50N 
B)  200N 
C)  30N 
D)  100N 
E)  150N 

 

22. Um corpo, preso por uma mola, está apoiado sobre uma superfície plana 
lisa, executando um movimento harmônico simples em torno da sua posição de 
equilíbrio. Sabendo que sua constante elástica é de 10 N/m e a energia 
mecânica do sistema é de 1,25 J, qual a amplitude de oscilação do corpo? 

Desconsidere as forças de dissipação de energia. 

A)  0,10m 
B)  0,20m 
C)  0,25m 
D)  0,50m 
E)  1,25m 
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23. A luz tem a velocidade de 3,0x108 m/s no ar e 1,5x108 m/s no vidro. A luz, 
propagando no ar, incide sobre uma superfície plana de vidro com ângulo de 
90°. Qual o ângulo de refração da onda no vidro? 

A)  90º 
B)  30º 
C)  60º 
D)  0º 
E)  45º 

24. Você está sobre uma balança dentro de um elevador que sobe com uma 
aceleração constante de 2,5 m/s2. Sabendo que sua massa é de 90 kg e 
considerando aceleração da gravidade 10,0 m/s2, qual a indicação fornecida 
pela balança em Newtons? 

A)  1125N 
B)  900N 
C)  1150N 
D)  925N 
E)  1000N 

25. Dois objetos com massas diferentes são abandonados simultaneamente de 
uma mesma altura (h). Desprezando-se a resistência do ar, é correto afirmar 
que: 
 
A)  O objeto que possui a maior massa chegará primeiro ao solo. 
B)  Os dois objetos terão a mesma velocidade em todos os instantes, porém, 
terão acelerações diferentes. 
C)  O objeto que possui a maior densidade chegará primeiro ao solo. 
D)  O objeto que possui o menor volume chegará depois ao solo. 

E)  Os objetos terão velocidades iguais a cada instante e mesma aceleração. 

 
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 

26. Uma empresa de construção civil possui uma equipe de 10 profissionais. 
Quando estão trabalhando, esses profissionais executam uma obra completa 
de 100 m², em 120 dias. Devido ao aumento da demanda de trabalho, a 
construtora deverá montar uma nova equipe. Mas, pela falta de bons 
profissionais, terá um desfalque de 04 trabalhadores em comparação com a 
primeira equipe. Assim sendo, em quantos dias a nova equipe, trabalhando nas 
mesmas condições da anterior, gastará para realizar uma obra completa de 
110m²? 

 

A)  200 
B)  210 
C)  220 
D)  230 
E)  240
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27. A figura abaixo representa uma sequência de letras T. Observe que, na 
primeira letra, o número de bolinhas utilizadas foi 5, na segunda foi 9, na 
terceira, 13 e, assim, sucessivamente. Supondo que a sequência, seguindo o 
mesmo padrão, apresente um total de 15 letras T, qual o total de bolinhas 
utilizadas para formar 15 letras? 

 

 

 
 

A)  398 
B)  410 
C)  455 
D)  495 
E)  520 
 
 
28. A figura abaixo representa o modelo de uma praça cultural, que será 
construída em um terreno de um determinado bairro carente. Ao centro deste 
terreno observa-se um espaço reservado, que será destinado ao plantio de 
árvores. Qual a medida da área do espaço reservado, sabendo-se que a área 
destacada em seu entorno é de 159 m²? 

 
 

 
 

 

 

A)  17 metros 
B)  19 metros 
C)  21 metros 
D)  23 metros 
E)  25 metros 
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29. Uma calculadora apresenta, além de suas teclas convencionais, as teclas 
X, Y e Z. A tecla X eleva o número à terceira potência, a tecla Y subtrai duas 
unidades no valor do número que aparece no visor e a tecla Z divide o valor no 
visor por dois. Por exemplo, se um garoto digitar o número 4 na calculadora e 
apertar, em sequência, as teclas X, Y e Z encontrará 31. Se uma pessoa digita 
um número ‘B’ e, após apertar, em sequência, as teclas X, Y, Z, X, Y e Z, 
obtém como resultado 12,5. Então, é verdade que ‘B’ é um número: 
 
1. Pertencente ao intervalo [1, 5] 
2. Ímpar 
3. Racional 
4. Negativo 

 
Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 
 
 
A)  Quando as alternativas 1, 2 e 3 estiverem corretas; 
B)  Quando as alternativas 1 e 3 estiverem corretas; 
C)  Quando as alternativas 2 e 4 estiverem corretas; 
D)  Quando somente a alternativa 4 estiver correta; 
E)   Quando todas as alternativas estiverem corretas. 
 
 
 
30. Um menino joga uma pedra para o alto descrevendo uma trajetória 

parabólica de função 
5

4

125

2 2 xx
y 


 , em que ‘x’ é a distância percorrida e ‘y’ a 

altura alcançada, conforme ilustra a figura abaixo. Considerando que a pedra 
parte de um ponto inicial ‘A’ e chega ao ponto final ‘B’, a distância em metros 
entre os pontos A e B é: 
 

 
 

 

A)  25 
B)  50 
C)  75 
D)  100 
E)  125 
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PROVA DE HISTÓRIA 
 

31.  “Deus chama cada um para uma vocação particular cujo objetivo é a 
glorificação dele mesmo. O comerciante que busca o lucro, pelas qualidades 
que o sucesso econômico exige: o trabalho, a sobriedade, a ordem, responde 
também ao chamado de Deus, santificando de seu lado o mundo pelo esforço, 
e a sua ação é santa.”  
 
Marque a alternativa que correlaciona a citação acima com a Reforma 
Protestante que pregava mudanças no Cristianismo e na ação da Igreja 
Católica no século XVI: 
 
A)  Calvinismo, a condenação da doutrina da predestinação absoluta 
formulada pelo pensamento tomista medieval. 
B)  Anglicanismo, a supressão do clero e dos sacramentos na vida religiosa 
como forma de enfraquecimento do papado. 
C)  Luteranismo e, no calvinismo, a pregação teológica de submissão do 
Estado à Igreja reformada. 
D)  Luteranismo, a defesa do princípio da salvação do homem pela fé sem a 
necessidade de intermediação da Igreja e da realização de obras pias. 
E)  Anglicanismo e, no luteranismo, a substituição do latim pelo alemão nos 
cultos religiosos. 
 
 
32. As teorias de Maquiavel e Hobbes foram fundamentais para o 
estabelecimento do absolutismo, a consolidação do Estado Moderno e para as 
mudanças nas relações políticas da Europa. Entre as ideias básicas de 
Hobbes, podemos destacar: 
 
A)  A necessidade de educar o ser humano, para que ele retomasse sua boa 
relação com a natureza e transformasse a vida social da sua época. 
B)  A crença na capacidade de se estabelecer relações harmoniosas entre os 
povos, desenvolvendo-se o comércio e os negócios públicos. 
C)  A crítica feita ao Cristianismo e sua insistência em derrotar o poderio da 
igreja e das religiões que, segundo ele, eram as únicas responsáveis pela 
hipocrisia social. 
D)  A preocupação com a centralização do poder político, fundamental para a 
posterior consolidação do Estado Moderno. 
E)  A preocupação com a política, que não impediu a produção de obras 
literárias importantes para sua época, dentro de uma perspectiva artística. 
 
Textos para a questão 33 
 
I. “A Inconfidência Mineira foi um movimento eminentemente político, 
influenciado, principalmente, pelo movimento de independência norte-
americana e liderado pela elite endinheirada e intelectual”. 
 
II. “A Conjuração Baiana foi um movimento essencialmente social, influenciado 
diretamente pelas ideias revolucionárias radicais da Revolução Francesa e 
liderado por negros e mulatos”.  
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33. Os dois movimentos foram influenciados pelo Iluminismo. Assinale a 
alternativa que aponta aspectos desta influência: 
 
A)  A Conjuração Baiana defendia o regime monárquico e não teve a 
participação popular como a Mineira, embora adotasse as ideias liberais. 
B)  O movimento rebelde, que teria sido deflagrado na Capitania de Minas 
Gerais em 1789, defendia o centralismo lusitano, porque sua preocupação era 
com a libertação dos escravos. 
C)  As noções de que os governos deveriam existir para garantir direitos 
naturais dos homens, como a liberdade, e a ideia de que a soberania residia no 
povo e não em um monarca. 
D)  Compreendiam que as leis deveriam expressar a vontade da nobreza e 
não a dos escravos. 
E)  A experiência de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, 
não influenciou as Conjurações Baiana e Mineira, apesar de ambas 
defenderem ideias liberais. 
 
 
Texto para questão 34 
 
 No sofrimento de Tito, tornado símbolo das vítimas de torturas 
elencadas no livro “Brasil, Nunca Mais” (Vozes), inscreve-se a esperança de 
quantos acreditam na política como mediação de utopias libertárias. Preso em 
novembro de 1969, em São Paulo, acusado de oferecer infra-estrutura a Carlos 
Marighella,Tito é submetido à palmatória e choques elétricos, no Departamento 
de Ordem Política e Social (DEOPS), em companhia de seus confrades. 
 Em fevereiro do ano seguinte, quando já se encontra em mãos da 
Justiça Militar, é retirado do Presídio Tiradentes e levado para a Operação 
Bandeirantes (Oban), mais tarde conhecida como Destacamento de Operações 
de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), na rua 
Tutóia. Durante três dias, batem sua cabeça na parede, queimam sua pele com 
brasa de cigarros e dão-lhe choques por todo o corpo, em especial na boca, 
"para receber a hóstia", gritam os algozes. 

 
Fonte: http://www.adital.com.br/freitito/por/irmao_artigos_30anos.html 

 

34. O texto acima discorre sobre os procedimentos dos militares e demais 
grupos responsáveis pela repressão contra aqueles que lutavam contra a 
ditadura instaurada no Brasil em 1964. Sobre a ação do regime militar, 
podemos afirmar que: 
 
A)  A suspensão dos direitos e garantias individuais serviu de propósito para 
debelar a oposição com violência. 
B)  A tolerância política dos generais-presidentes conteve os excessos dos 
simpatizantes da ditadura. 
C)  A sociedade brasileira estava indiferente às questões da democracia e da 
justiça social 
D)  Os tenentes foram os responsáveis pelo questionamento da ordem e 
exigiram medidas modernizadoras. 
E)  O estabelecimento do Estado Novo garantiu a entrada do país na etapa da 
redemocratização política. 
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35. O historiador Eric J. Hobsbawm considera que o período de 1789 a 1848 
foi assinalado por uma dupla Revolução, a Francesa e a Industrial Inglesa. 
Segundo o pensamento do autor, porque essas revoluções alteraram a 
dinâmica mundial? 
 
A)  Ocasionaram transformações econômicas, sociais e políticas que 
superaram os resquícios do feudalismo e marcaram o triunfo do capitalismo 
liberal burguês. 
B)  Subordinaram o trabalho ao capital, propiciando transformações muito mais 
técnicas do que sociais, rompendo os laços de dominação burguesa. 
C)  Consolidaram os valores burgueses, disciplinando a ação do capital, com o 
objetivo de dar à maioria, que dispunha unicamente desse meio para 
sobreviver, condições de se sublevar. 
D)  Condicionaram o capital ao trabalho, acentuando o caráter igualitário das 
novas relações político-ideológicas expressas nos chamados Direitos do 
Homem, permitindo o triunfo do capitalismo liberal 
E)  Estabeleceram novas relações de produção, nas quais o proletariado, 
possuidor dos meios de produção e da força de trabalho, acumula capital, para 
desenvolver a propriedade industrial e superar os laços feudais. 
 

 
PROVA DE GEOGRAFIA  

36. Presente em partes das regiões Sudeste e Nordeste, apresenta-se com 
chuvas concentradas em poucos meses do ano, abrindo uma margem para 
longos períodos de seca, além de médias de temperaturas em torno dos 26ºC 
anuais. Tais condições favorecem o predomínio de vegetação xerófila. Assinale 
a alternativa correta à que se refere esta descrição: 

A)  Ao clima subtropical seco. 
B)  Ao ambiente desértico de algumas poucas áreas do país. 
C)  Ao semiárido nordestino. 
D)  Ao domínio morfoclimático da Amazônia brasileira. 
E)  Ao quadro natural da região do Cerrado. 
 
 
37. A polarização que os centros urbanos exercem uns sobre os outros 
determina a hierarquia urbana, em escala nacional. Nesta perspectiva, a 
concepção de metrópole abrange: 
 
A)  Cidade principal que pode exercer influências culturais, sociais e 
econômicas nas demais cidades da região. 
B)  Cidades menores e vilas dentro de um limite determinado pelo centro 
regional. 
C)  Distritos, povoados, comunidades rurais e áreas vizinhas, no limite 
municipal. 
D)  Todo o território nacional, direcionado à vida econômica e social. 
E)  Centros regionais menores, com raio de ação inferior à esfera estadual. 
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38. A energia move o mundo. As fontes de energia podem ser divididas em 
renováveis, primárias e secundárias. Com base nas informações anteriores e 
em seus conhecimentos, é correto afirmar que: 
 
A)  O petróleo, principal fonte energética da Revolução Industrial, impulsionou 
o movimento da economia através da indústria automobilística, sendo uma 
fonte de energia renovável. 
B)  O carvão mineral, fonte energética básica da Segunda Revolução 
Industrial, entre os combustíveis fósseis no Brasil, é o menos abundante, 
apesar de ser utilizado no país. 
C)  As hidrelétricas não apresentam nenhum inconveniente para o meio 
ambiente, sendo bastante viáveis por sua construção ser de baixo custo, por 
serem totalmente naturais e por não emitirem poluentes. 
D)  A energia nuclear é produzida através de reatores nucleares, que 
produzem energia térmica por fissão (quebra o átomo de urânio ou de tório), 
não apresentando riscos de contaminação ambiental. 
E)  O gás natural, um recurso esgotável que requer altos custos na construção 
de gasômetros e na utilização de metaneiros, tem influência na formação de 
chuvas ácidas e na alteração climática. 
 
 

39. Alguns processos naturais ocorrem durante longos períodos no tempo 
geológico, ou seja, são processos dinâmicos contínuos. Outros ocorrem de 
modo brusco e descontínuo e podem tornar-se eventos catastróficos. Indique a 
alternativa correta que destaca dois processos dinâmicos descontínuos e que 
podem ocasionar catástrofes. 
 
A)  Terremoto e impactos de meteoritos 
B)  Erosão de um rio meândrico e falhamentos 
C)  Epirogênese e compactação de sedimentos 
D)  Fluxo térmico do interior da terra e vulcanismo 
E)  Crescimento de recifes e inundações torrenciais 

 
 

40. Em 1923, esse país árabe tornou-se uma república, separou a política da 
religião e voltou-se para o Ocidente. Mas, a União Européia resiste em aceitá-
lo como membro apesar de seu território apresentar uma importante função 
geopolítica, por interligar a Europa ao Oriente Médio. Assinale a alternativa 
correta: 

 
A)  Ucrânia 
B)  Bielorrússia 
C)  Cazaquistão 
D)  Turquia 
E)  Armênia 
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2

4,00
He  

3

6,94
Li  

4

9,01
Be  

          5

10,81
B  

6

12,01
C  

7

14,01
N  

8

16,00
O  

9

19,00
F  

10

20,18
Ne  

11

22,99
Na  

12

24,31

Mg  
 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

13

26,98
Al  

14

28,09
Si  

15

30,97
P  

16

32,07
S  

17

35,45
Cl  

18

39,95
Ar  

19

39,10
K  

20

40,08
Ca  

21

44,96
Sc  

22

47,88
T i  

23

50,94
V  

24

52,00
Cr  

25

54,94
Mn  

26

55,85
Fe  

27

58,93
Co  

28

58,71
Ni  

29

63,55
Cu  

30

65,37
Zn  

31

69,72
Ga  

32

72,59
Ge  

33

74,92
As  

34

78,96
Se  

35

79,91
Br  

36

83,80
Kr  

37

85,47
Rb  

38

87,62
Sr  Y

39

88,91

 
40

91,22
Zr  

41

92,9
Nb  

42

95,94
Mo  

43

98
T c 

44

101
Ru  

45

102,9
Rh  

46

106,42
Pd  

47

107,87

Ag  
48

112,4
Cd  

49

114,82
In  

50

118,69
Sn  

51

121,75
Sb  

52

127,60
Te  

53

126,90
I  

54

131,30
Xe  

55

132,91
Cs  

56

137,34
Ba  

57

138,9
La  

72

178,49
Hf  

73

180,95
Ta  

74

183,85
W  

75

186,2
Re  

76

190,2
Os  

77

192,22
Ir  

78

195,08
Pt  

79

196,97
Au  

80

200,59

Hg  
81

204,37
Tl  

82

207,19
Pb  

83

208,98
Bi  

84

210
Po  

85

210
At  

86

222
Rn  

87

223
Fr  

88

226
Ra  

89

227
Ac  

104
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106

 
107

 
108

 
109

 
110

 
        

                  

 
Série dos 

Lantanídeos 
 

58

140,11
Ce  

59

140,9
Pr  

60

144,24
Nd  

61

(145)
Pm  

62

150,36
Sm  

63

151,97
Eu  

64

157,25
Gd  

65

158,92
Tb  

66

162,50

Dy  
67

164,93
Ho  

68

167,26
Er  

69

168,93
Tm  

70

173,04
Yb  

71

174,97
Lu  

Série dos Actinídeos 
90

232,04
Th  

91

231,04
Pa  

92

238,03
U  

93

(237)

Np  
94

(244)
Pu  

95

(243)
Am  

96

(247)
Cm  

97

(247)
Bk  

98

(251)
Cf  

99

(252)
Es  

100

(257)
Fm  

101

)258(
Md  

102

)259(
No  

103

)262(
Lr  

 
 
 
 
CONSTANTES FÍSICAS USUAIS 
R (gases ideais) = 8,31 J/mol.K 
g = 10 m/s2 
calor específico da água = 1,0 cal/goC 
1 cal = 4,18 J 
c (luz) = 3x108 m/s 
sen 30o = cos 60o = 0,50 
cos 30o = sen 60o = 0,87 
sen 45o = cos 45o = 0,71 
massa específica da água = 1,0 g/cm3 
calor de fusão do gelo = 80 cal/g 
calor de vaporização da água = 540 cal/g 
constante da lei de Coulomb para força eletrostática, no vácuo: K = 9x109 N.m2/C2 
 
 
 
  


