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PROVA DE REDAÇÃO 
 

 
 

Leia com atenção o texto abaixo e elabore um texto dissertativo 

argumentativo com o tema “Raça e cor: entre o sonho da igualdade e 

os discursos de ódio”. Dê o título que desejar. 

 
 

No início de agosto de 2017, um grupo norte-americano, que defende a 

supremacia racial dos brancos contra negros, semitas e imigrantes, realizou 

uma marcha na cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, em protesto 

contra a retirada de um monumento da guerra civil, a do General Robert E. 

Lee, da Confederação escravista. Grupos contra a ideia de supremacia racial 

também foram ao mesmo local. Os dois grupos se enfrentaram e uma pessoa 

morreu. Entre os que defendem a supremacia racial de brancos estavam 

neonazistas e a Ku Klux Klan. Esta última é conhecida pelos ataques que 

realizou a negros nos Estados Unidos da América, alguns deles, contados pela 

literatura e cinema norte-americanos, como o filme “Mississipi em chamas”.  

 

O site do jornal O Globo, de 16/08/2017, trouxe a seguinte informação: 

“Autoridades da Organização das Nações Unidas afirmaram nesta quarta-feira 

que o racismo e a xenofobia estão em ascensão nos Estados Unidos, como 

exemplificado nas marchas de supremacistas brancos em Charlottesville 

(Vírginia) no fim de semana, que geraram diversos protestos pelo país e 

comentários controversos pelo presidente americano Donald Trump. Os 

agentes da ONU pediram punições aos responsáveis por crimes racistas no 

país”. De outro lado, os grupos de extrema direita reivindicam a liberdade de 

expressão. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Texto para a questão 1: 
 
Meninos, eu vou ditar 
As regras do bem viver; 
Não basta somente ler, 
É preciso ponderar, 
Que a lição não faz saber, 
Quem faz sábios é o pensar. 

(Bárbara Heliodora. Conselhos a meus filhos. Trecho.) 

 
1. Ao ler o poema da mineira Bárbara Heliodora, é possível afirmar que: 

 

1. Para a autora, além de saber ler é preciso saber refletir o que se lê. 
2. A autora, como mãe, está preocupada com a educação escolar de seus 
filhos. 
3. A autora, como mãe, procura orientar os filhos para o valor da reflexão. 
4. A autora deseja que os filhos aprendam logo a ler. 
 
 

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. 
 
 

2. Substituindo o termo grafado pelo pronome átono correspondente, marque a 
alternativa em que houve erro na colocação pronominal. 
 
A) Mandei o pacote ao destinatário.Mandei-o 
B) Ninguém pediu-me o comprovante de matrícula.Ninguém pediu-mo. 
C) Transmitiriam a notícia ao repórter.Transmitir-lha-iam ao repórter 
D) Dariam o prêmio ao vencedor da maratona.Dar-lho–iam 
E) O padre nos concedeu uma bênção.O padre no-la concedeu. 
 
 

3. Na frase: “Devolva-me o Nike que você levou” acontece uma figura de 
linguagem denominada: 

 
A) Antítese 
B) Catacrese 
C) Metonímia 
D) Anáfora 
E) Metáfora 
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Texto para a questão 4: 
 
 

Não eram ainda oito horas quando o Costa tocou à porta. O revisor, que tivera 
uma noite difícil, de breves e inquietos sonhos, dormia enfim pesadamente, 
assim o pensava a parte de si que acedera a um nível de consciência suficiente 
para pensar, e esse profundo sono tirava-se por conclusão, vista a dificuldade 
de acordar a outra parte, apesar das insistências estridentes da campainha, 
quatro vezes, cinco, agora um toque prolongado até ao infinito como se o 
mecanismo do botão se tivesse encravado. 
 
(SARAMAGO, José. História do Cerco de Lisboa. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha 

de S. Paulo, 2003, p. 47). 

 

4. Quanto ao trecho acima, pode-se afirmar que: 
 
1. Costa teve uma noite difícil, por isso, toca insistentemente a campainha. 
2. A campainha estava estragada. 
3. O revisor dorme pesadamente e não ouve a campainha. 
4. O revisor está meio acordado, meio dormindo. 
 
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 5: 
 

Nascer sabendo é uma limitação porque obriga a apenas repetir e, nunca, a 
criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais refém do 
que já se sabe e, portanto, do passado; aprender sempre é o que mais impede 
que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não 
saberíamos enfrentar.   

 
(CORTELLA, Mario Sergio. Não nascemos prontos!: provocações filosóficas. 9. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 13). 
 

 

5. Segundo o autor, na frase acima, estar pronto a aprender ajuda a enfrentar 
situações inéditas. Neste caso, poder-se-ia trocar a palavra “inéditas” por qual 
expressão? 
 

A) Não terem explicação. 
B) Não se podem exigir. 
C) Que não se podem disfarçar. 
D) Que são fora do comum. 
E) Nenhuma das alternativas acima. 
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PROVA DE LÍNGUA INGLESA 
 

Texto para a questão 6: 
 

 
 

 
 
 
6. De acordo com o texto acima, pode-se inferir que: 
 

A) O motivo para a ida à lua é de ordem natural. 
B) O entrevistado não sabe o real motivo para os EUA irem à lua. 
C) O entrevistado tem certeza quanto ao motivo da ida dos americanos à lua. 
D) A curiosidade dos entrevistadores é quanto ao destino dos americanos. 
E) O motivo para a ida à lua é de ordem financeira. 
 

 
Texto para a questão 7: 

 
MOVIES 
 

Review: In ‘Finding Dory,’ a Forgetful Fish and a  
Warm Celebration of Differences 

 

By A. O. SCOTT 
JUNE 15, 2016  

In “Finding Nemo,” Pixar’s 2003 masterpiece, the ocean was a vast realm of menace 

and wonder, newly charted by rapidly advancing digital-animation technology. The 

movie, a visual revelation, was also a welcome defense of risk-taking in an era of 

anxiety, and something of a cautionary tale about the downsides of helicopter 

parenting. As often happens in adventure stories, the hero was occasionally upstaged 

by his sidekick. We rooted for Nemo and choked up when he was found, but the best 

lines and sweetest grace notes belonged to Dory, the absent-minded blue tang voiced 

by Ellen DeGeneres. 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/a_o_scott/index.html


                                                            PROCESSO SELETIVO 2018 

 

5 

 

Now Dory has her own movie, imaginatively called “Finding Dory,” a merchandising 

opportunity for Disney and a welcome end-of-the-school-year diversion for parents and 

children. (…) 

Taking place, for the most part, a year after Nemo’s return to the reef, “Finding Dory” 

flashes back to its heroine’s childhood, when she was an adorable, popeyed, short-

term-memory-challenged hatchling living with her mom (Diane Keaton) and dad 

(Eugene Levy). She wandered off one day, and grew to adulthood looking for her 

family. The revival of this quest sends her across the seas, and this time Marlin (Albert 

Brooks) and Nemo (Hayden Rolence) are the sidekicks. 

Instead of the open seas, Dory conducts her search mostly in the confines of the 

Marine Life Institute, an institution clearly inspired by the Monterey Bay Aquarium in 

California that the filmmakers turn into a theme park full of mechanical ingenuity and 

aquatic cuteness. There are toys and tots, aquarium tanks and drain pipes, strange 

birds and the disembodied voice of Sigourney Weaver. The plot, like a theme-park ride, 

is both predictable and exciting, a fast-moving cascade of triumphs and setbacks, 

punctuated with humor and pathos. 

 

7) Onde se passa toda a aventura de Dory? 

 

A) Em mar aberto. 
B) Em um aquário cheio de brinquedos e distrações. 
C) Em um parque temático. 
D) Nos mares da Califórnia. 
E) Nos domínios de um instituto de vida marinha. 
 
 
Texto para as questões 8, 9 e 10 
 

Smart Doesn’t Always Mean an Easy Home 
By ROY FURCHGOTT 

JULY 8, 2016  

There’s a reason they call them Smart Homes, not Easy Homes. 

Just ask Ken Hutchinson. Mr. Hutchinson is a tech professional who wanted the option 
of controlling the lights at his family’s century-old, eight-bedroom Brooklyn Victorian by 
phone, to make it look occupied when the family was away. In 2013, he bought Z-Wave 
wireless home automation components to control the outdoor and indoor lights, some 
wall outlets and a door lock. 

But setting up the system turned out to be a “herculean task,” Mr. Hutchinson said. 
Eventually, he got the lights to work remotely, but the door lock never did, so he quit 
trying. 

Still, Mr. Hutchinson didn’t give up entirely on home automation. Last fall, he installed 
an internet-connected thermostat from Ecobee, with remote temperature sensors in 
various rooms. And this time around, it was a very different experience. 
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“It’s so much easier,” he said. “It’s ultimately what I am looking for: Fire it up, take some 
time setting it up, then it just works.” 

These days, even a technophobe can set up a remote-control light switch or thermostat 
and operate it by phone. Improvements in technology, including voice recognition, 
artificial intelligence and more affordable sensors, have made home automation easier 
to use. Cheaper, too. 

The smart home still isn’t perfect — or easy, exactly. But if you haven’t used any of this 
technology yet, it might be time to start thinking about it. Here’s what you need to know 
first. 

What Is This Stuff? 

Smart home technology is a catchall term that includes household appliances and 
devices that connect to the internet, so you can see and control them remotely using a 
phone, tablet or computer. That can mean being able to turn on a single lamp, or 
controlling and monitoring almost everything in a house, including heating and cooling, 
security cameras, lawn sprinklers, televisions, stereos, robotic vacuums, a doorbell, 
door locks, lights, air quality, fire alarms, baby monitors and more. It means you’ll 
always have the answer to the question, “Did I leave the stove on?” 

Smart devices address household problems great and small. For Adam Justice, a vice 
president of Grid Connect, the Connect Sense outlet made by the company ended a 
perpetual spat. “It solves the problem of my wife and I both being in bed and arguing 
over who is going to get up to turn out the lights,” he said. “So you could say it solves 
marital problems.” 

Internet-connected thermostats tackle a larger issue, energy conservation, although 
most people probably buy them to increase comfort and save money. Nest, another 
company making smart thermostats, says it has saved 7.3 billion kilowatt-hours of 
electricity since 2011, enough to power 10,000 homes for seven years, and estimates 
its average user has an annual cost saving of around 13 percent, or about $138. 

8. De acordo com o texto, qual era o objetivo de Ken Hutchinson? 
 
A) Ter uma casa inteligente. 
B) Diminuir o valor da conta de energia.  
C) Controlar as luzes da casa enquanto a família estivesse fora. 
D) Comprar componentes de automação para sua casa. 
E) Estudar os mecanismos de automação para instalá-los em sua casa. 
 
9. A que se refere o termo tecnologias de casas inteligentes? 

 
A) Mecanismos que possibilitam as casas tomarem determinadas decisões.  
B) Ligações entre aparelhos domésticos realizadas pela internet. 
C) Controle remoto de funções domésticas realizadas via computador. 
D) Automação de residências realizada via internet. 
E) Aparelhos domésticos e mecanismos que se conectam à internet e 
permitem seu controle via celular, tablet ou computador. 
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10. Que tipo de problemas os mecanismos inteligentes podem solucionar? 
 
A) Somente aqueles referentes aos eletrodomésticos. 
B) Somente aqueles relacionados à segurança. 
C) Somente aqueles que podem ser visualizados pelo telefone. 
D) Somente pequenos problemas, de fácil solução. 
E) Os pequenos e grandes problemas relacionados ao dia a dia da casa. 
 
 
 

PROVA DE BIOLOGIA 
 

11. Após uma tempestade em um fragmento florestal, uma grande árvore 
tombou e expôs o chão da floresta à radiação direta. A partir daí, diversas 
espécies de plantas começaram a se proliferar para ocupar rapidamente o 
espaço cedido pela grande árvore. Diante deste cenário, é correto afirmar que:   
 
1. As primeiras plantas a se estabelecerem na clareira são as pioneiras. 
2. A regeneração da clareira ocorrerá através do processo de sucessão 
ecológica. 
3. A maior incidência de radiação luminosa é responsável pelo rápido 
crescimento das plantas. 
4. A árvore caída será decomposta lentamente e os seus constituintes serão 
ciclados no ambiente. 
 
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. Quando se faz o salgamento de carnes, sabe-se que os microrganismos 
que “tentarem” se instalar morrerão por desidratação. Conclui-se, então, que 
essas carnes constituem um meio: 
 
A) Isotônico. 
B) Hipotônico. 
C) Hipertônico. 
D) Plasmolisado. 
E)  Hidrolisado. 
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13.  A radiação luminosa do Sol situa-se entre os comprimentos de onda entre 
750 a 350 nanômetros, que é absorvida pelas plantas para realização da 
fotossíntese e é o espectro da radiação eletromagnética que nós, seres 
humanos, conseguimos perceber através de nossos olhos (luz visível). E 
quanto ao calor do Sol, através de qual comprimento de onda ele chega até 
nós? 
 
A) UVB. 
B) UVA. 
C) Infravermelho. 
D) Ondas de rádio. 
E) Raios gama. 
 
 
14. Um dos poluentes lançados na atmosfera pelas usinas termoelétricas é o 
SO2 (dióxido de enxofre), que reage com o vapor d’água formando H2SO3, que, 
ao precipitar, promove o fenômeno conhecido como: 
 
A) Chuva ácida. 
B) Efeito estufa. 
C) Diminuição da camada de ozônio. 
D) Smog fotoquímico. 
E) Inversão térmica. 
 
 
15. O segmento de DNA humano que contém informação para a síntese de 
enzima pepsina é um: 
 
A) Cariótipo. 
B) Cromossomo. 
C) Códon. 
D) Genoma. 
E) Gene. 
 
 
 

PROVA DE QUÍMICA 

 
 

16. Dentre os monóis, o etanol é o que apresenta a menor toxicidade, visto que 
é o álcool encontrado nas bebidas alcoólicas e largamente utilizado como 
combustível, apresentando um único tipo de isomeria, que seria: 
 
A) Cadeia. 
B) Posição. 
C) Função. 
D) Metameria. 
E) Tautomeria. 
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17. Dos ácidos abaixo, aquele que apresenta o maior grau de ionização é: 
 
A) Ácido nítrico (HNO3). 
B) Ácido sulfúrico (H2SO4). 
C) Ácido fosfórico (H3PO4). 
D) Ácido perclórico (HClO4). 
E) Ácido carbônico (H2CO3). 
 
 
18. A vitamina E (tocoferol), contida no amendoim, funciona biologicamente 

como um antioxidante natural, isto é, se oxida no lugar dos compostos que o 

acompanham. É um fenol com cadeia carbônica ramificada, ligada ao anel, 

contendo 16 átomos de carbono. Possui, também na molécula, átomo de 

oxigênio formando com átomos de carbono um hexanel insaturado. Sendo 

assim, na molécula do tocoferol identifica-se: 

 

 

 
 

 

 

1. Anel aromático. 

2. Grupo OH ligado diretamente ao anel. 

3. Grupo funcional éter (interno). 

4. Pelo menos 25 átomos de carbono por molécula. 

 

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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19. Os átomos das moléculas dos reagentes estão sempre em movimento, 
gerando muitas colisões (choques). Parte destas colisões aumentam a 
velocidade da reação química.  
 
Quanto mais choques com energia e geometria adequada houver, maior a 
velocidade da reação. A velocidade de uma reação química depende de alguns 
fatores: 

 
1. Equilíbrio das reações químicas. 

2. Do número de colisões efetivas entre moléculas na unidade de tempo. 

3. Reversibilidade das reações e sistema fechado. 

4. Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação e concentração dos 

reagentes. 

 
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. 

 
20. Uma reação química exotérmica, cuja energia é transferida de um meio 
interior para o meio exterior, ocasiona o aquecimento do ambiente. Ou seja, 
ocorre liberação de calor, sendo, portanto, a energia final dos produtos menor 
que a energia inicial dos reagentes. São processos exotérmicos: 
 
 
1. Derretimento do gelo. 
2. Condensação do vapor d’água. 
3. Vaporização da água. 
4. Solidificação da água. 
 
 
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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PROVA DE FÍSICA 
 

21. Um pêndulo simples, de amplitude pequena, possui 100 metros de 
comprimento e está instalado em um local onde a força da gravidade é de 9,8 
m/s2. Determine o período e a frequência de oscilação deste pêndulo. 

 
A)10s e 0,10Hz 
B) 20s e 0,05Hz 
C) 40s e 0,20Hz 
D)15s e 0,67Hz 
E) 12s e 0,08Hz 
 

22. Uma chapa de ferro possui um furo central com raio de 40cm, a 
temperatura de 20oC. 

Dado o coeficiente de dilatação térmica do Ferro αFe = 12.10-6 oC-1, calcule o 
diâmetro do furo quando a temperatura for de 300oC: 

A) 80,27 cm 
B) 40,13 cm 
C) 40,27 cm 
D) 80,13 cm 
E) 80,40 cm 

 
 

23. Dois resistores R1 e R2 são colocados em série e possuem uma resistência 
equivalente de 2,0 Ω. Em seguida, os mesmos resistores são colocados em 
paralelo e ficam com resistência equivalente de 0,5 Ω. Quais os valores dos 
resistores R1 e R2, respectivamente? 
 
A) 2,0 Ω e 0,5 Ω 
B) 2,0 Ω e 2,0 Ω 
C) 1,0 Ω e 1,0 Ω 
D) 4,0 Ω e 2,0 Ω 
E) 0,5 Ω e 0,5 Ω 

 
 
24. Durante um campeonato de bocha, um jogador lança, com forças iguais, 
três bolas com massas diferentes, uma por vez. Sabe-se que a primeira bola 
possui massa m1=2m, a segunda bola massa m2=m/2 e a terceira bola massa 
m3=m. As acelerações das bolas são, respectivamente: 
 

A) a1=a2=a3                      

B) a1=a3/2 e a2=2.a3               
C) a1=a3/2 e a2=3.a3/2         
D) a1=a3/3 e a2=2.a3/3 

E) a1=3.a3, a2=3.a3/2 
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25. Uma criança brinca com uma bola, de massa 1 kg, e abandonada a 1 metro 
de altura. Sabendo que, ao colidir com o solo, a bola perde metade de sua 
energia, calcule a velocidade da bola ao atingir o solo pela segunda vez. 
Despreze o atrito com o ar e considere g = 10 m/s2. 
 
A) 2,15 m/s 
B) 4,47 m/s 
C) 5,00 m/s 
D) 3,16 m/s 
E) 2,50 m/s 

 
PROVA DE MATEMÁTICA 

 

26. Uma urna contém 5 bolas verdes, 6 amarelas, 10 pretas e 12 cinzas. Todas 
são iguais, diferenciando-se apenas na cor. Retira-se uma bola da urna e sabe-
se que ela não é amarela, nem preta e nem cinza. Sem repor essa bola, qual a 
probabilidade de se retirar uma nova bola e ela ser verde ou amarela? 
 
A) 31,25% 
B) 33,43% 
C) 39,12% 
D) 42,11% 
E) 49,49% 
 
 
27. Dois observadores A e B avistam o topo de um prédio sob os ângulos de 
20º e 30º graus, respectivamente, conforme ilustrado na figura abaixo. 

 

Se o prédio possui uma altura de 60 metros, a distância entre os observadores 
A e B é:  

Considere: sen 20° = 0,26; cos 20° = 0,97; tg 20° = 0,4; sen 30° = 0,5; cos 30° = 0,87 e tg 30° = 0,6. 

 

A) 50 m 
B) 60 m 
C) 70 m 
D) 80 m 
E) 90 m 
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28. Pedro, ao participar de um concurso público, observou que a prova era 
composta por apenas 3 (três) questões de Raciocínio Lógico. Verificando a 
quantidade de acertos e erros nessas questões, concluiu que: 
 
 50 candidatos acertaram somente a primeira questão; 
 50 candidatos acertaram as três questões; 
 80 candidatos acertaram a segunda e a terceira questão; 
 60 candidatos acertaram a primeira e a segunda questão; 
 110 candidatos acertaram apenas a primeira ou apenas a segunda questão; 
 180 candidatos acertaram somente uma questão; 
 170 candidatos acertaram a terceira questão, e 
 180 candidatos erraram a segunda questão. 
 
De acordo com as observações feitas por Pedro, é correto afirmar que: 
 
1. Exatamente 120 candidatos acertaram a primeira questão. 
2. O número de candidatos que não acertou nenhuma questão é igual ao 
número de candidatos que acertou somente a segunda questão. 
3. Mais de 330 candidatos fizeram a prova. 
4. Exatamente 330 candidatos fizeram a prova. 
 
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. 
 

29. De acordo com as raízes reais da equação 02
40

2 
x

x , pode-se concluir 

que: 
 

1. O produto delas é igual a 20. 
2. Possuem sinais contrários. 
3. São maiores que 6. 
4. Pertencem ao conjunto dos números inteiros. 
 
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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30. João e José partiram, simultaneamente, do ponto A com destino ao ponto 
C. João seguiu a trajetória AC, enquanto José seguiu a trajetória ABC, 
conforme ilustração abaixo. 

 

Sendo 22  e 24 , respectivamente, as medidas dos catetos AB e BC. De 
acordo com as informações, é correto afirmar que: 

 

1. José caminhou  10232   metros a mais que João. 

2. O quadrado da distância caminhado por José corresponde a 72 metros. 

3. João caminhou 102 metros. 

4. A distância caminhada por José corresponde ao dobro da distância 
caminhada por João. 

 
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 HISTÓRIA 
 
 

Texto para a questão 31: 
 
“A AIB apresentava uma estrutura rigidamente hierarquizada, cabendo ao 
próprio Plínio Salgado, como chefe nacional, a liderança incontestável. 
Nitidamente influenciada por suas similares européias, a AIB cultivava uma 
série de símbolos e rituais com os quais buscava afirmar sua identidade, como 
os uniformes verdes envergados nas manifestações públicas, a letra grega 
sigma (*) usada como emblema, e a saudação Anauê! por seus militantes. O 
lema da organização era "Deus, Pátria e Família".” 
 

Fonte: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos3037/RadicalizacaoPolitica/AIB. 
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31.Com respeito à Ação Integralista no Brasil, na década de 1930, é correto 
afirmar que: 
 
A) Foi uma cópia fiel do fascismo italiano, inclusive nas cores escolhidas para o 
uniforme usado nas manifestações públicas. 
B) Foi um movimento sem expressão política, pois não tinha líderes intelectuais, nem 
adesão popular. 
C) Tinha, como principais marcas, o nacionalismo e a supremacia do Estado. 
D) Elegeu católicos, sendo os comunistas seus antagonistas mais significantes. 
E) Foi um movimento financiado pelo governo getulista, o que explica sua 
sobrevivência. 

 
 
Texto para a questão 32: 
 

 
 

32. A renúncia de Jânio Quadros causou transtornos políticos que abalaram o 

Congresso Nacional. O que aconteceu com o país após a posse de João Goulart, em 
1961? 

 
A) Os interesses políticos foram harmonizados e as dificuldades foram afastadas com 
a nomeação do primeiro ministro Tancredo de Almeida Neves. 
B) Não teve a participação popular, mas, apenas, do partido liderado por Tancredo, a 
UDN. 
C) Não foi possível desfazer as tensões políticas por inteiro, sobretudo, a insatisfação 
de grupos empresariais e de militares que temiam as propostas defendidas por Jango. 
D) Não teve a participação das forças de esquerda, em razão das relações que o novo 
governo tinha com o varguismo. 
E) Houve amplo apoio dos militares mais expressivos politicamente e dos partidos 
políticos de ideologia liberal, como a UDN e o PSD. 

 
Texto para a questão 33 
 
“Aquilo que dominava a mentalidade e a sensibilidade dos homens na Idade 
Média era o seu sentimento de insegurança (...) que era, no fim das contas, a 
insegurança quanto à vida futura, que a ninguém estava assegurada (...). Os 
riscos da danação, com o concurso do Diabo, eram tão grandes, e as 
probabilidades de salvação, tão fracas que, forçosamente, o medo vencia a 
esperança”. 
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33. O mundo medieval configurou-se a partir do medo da insegurança, como 
abordado no texto acima. Marque a alternativa que retrata o assunto em questão: 

 
1. A peste bubônica provocou redução drástica na demografia medieval, levando 
às crenças milenaristas e apocalípticas sufocadas, por sua vez, pela rápida ação 
da Igreja, disponibilizando recursos médicos e financeiros para a erradicação de 
várias doenças que afetavam os fiéis. 
2. As enfermidades que afetavam a população, em geral, contribuíram para a 
demonização de algumas práticas sociais, como o hábito de usar talheres nas 
refeições, adquirido, por sua vez, no contato com os povos bizantinos. 
3. A certeza da punição divina a pecados cometidos pelos homens predominava 
na mentalidade medieval; por isso, nos vários séculos do período, eram constantes 
os autos de fé da Inquisição, incentivando a confissão em massa, sempre com 
tolerância e diálogo. 
4.  A crise econômica, decorrente do final do Império Romano, a guerra constante, 
as invasões bárbaras, a baixa demografia, as pestes, tudo isso, aliado a um forte 
conteúdo religioso de punição divina aos pecados, contribuiu para o clima de 
insegurança medieval. 

 
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. 

 
34. “Industrializar, aceleradamente, o país, transferir do exterior para o nosso 
território nacional as bases do desenvolvimento autônomo; fazer da indústria 
manufatureira o centro dinâmico da atividade econômica nacional – isto resumia o 
meu propósito, a minha opção”. (Juscelino Kubitschek). 
 
Considerando a estratégia desenvolvimentista do presidente, podemos afirmar 
que:  
 

1. A prioridade era atrair capital estrangeiro para todos os setores econômicos que 
pudessem gerar divisas via exportação. 
2. O objetivo de JK era associar capital e empresas estrangeiras aos programas 
de desenvolvimento industrial, visando rápido crescimento. 
3. A estratégia do governo era compensar o declínio da exportação do café com o 
incremento da produção industrial para a exportação, como forma de acumular 
divisas. 
4. A transferência de bases industriais do exterior para o Brasil buscava fomentar 
e abastecer o mercado interno que deveria ser expandido, substituindo as 
importações de manufaturados. 
 

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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35. A mão de obra dos escravos era empregada, na sua maioria, em atividades 
que exigia esforço físico, mas outras tarefas eram desempenhadas pelos 
escravos nas cidades. Os escravos domésticos trabalhavam nas casas, 
enquanto os escravos de ganho administravam pequenos comércios, 
praticavam artesanato ou prestavam pequenos serviços para seus senhores. O 
trabalho escravo africano instala-se no Brasil colonial juntamente com a grande 
empresa monocultora da cana-de-açúcar.  
 
A respeito desse contexto, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. O Quilombo de Palmares, agrupamento de escravos, índios e mulatos 
fugitivos, embora não afetasse a ordem colonial-escravista, foi aniquilado pelos 
senhores de engenho, uma vez que não contaram com o apoio das 
autoridades metropolitanas na luta contra os quilombolas. 
2. O engenho açucareiro era o núcleo da sociedade colonial. Era a grande 
propriedade rural que funcionava quase como um feudo, no qual todos os 
escravos realizavam tarefas, produzindo para o auto-sustento do engenho. 
3. Nas fazendas, os padres detinham um poder autônomo. Ao contrário do 
tratamento dispensado aos índios, a igreja procurou defender os escravos 
africanos das crueldades dos seus senhores, contribuindo para a diminuição do 
preconceito contra o trabalho manual. 
4. O trabalho escravo não se restringia à agricultura. Nas cidades, 
principalmente, havia escravos de ganho, que exerciam certos ofícios 
prestando serviços ou fazendo pequeno comércio, rendendo lucros ao senhor. 
Alguns conseguiam a alforria e continuavam na mesma atividade. 
 
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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PROVA DE GEOGRAFIA  
 

36. Em todo o mundo, podemos conhecer, de forma simplificada, sete 
principais biomas. Leia as afirmativas a seguir que descrevem alguns aspectos 
dos mesmos (biomas). 

 
 

1. Os diferentes ecossistemas da terra mantêm estreitas relações entre si. 
Dessa maneira, qualquer alteração num ecossistema provocará, 
necessariamente, alterações nos ecossistemas vizinhos. 
2. O clima é um dos elementos mais importantes para a distribuição geográfica 
dos seres vivos. Ele influi no regime das águas correntes, na fertilidade natural 
do solo e na própria constituição e modificação das formas de relevo. 
3. Nas florestas tropicais, processos físicos e químicos formam concentrações 
ferro-aluminosas, que dão aos solos das áreas quentes e úmidas uma 
coloração avermelhada, podendo também constituir crostas conhecidas como 
laterita. 
4. A diminuição da cobertura vegetal aumenta a infiltração do solo, fortalecendo 
em excesso os lençóis freáticos. 
 
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. 
 
 

37. A globalização é considerada, por alguns estudiosos, como a expressão 
máxima das relações do sistema capitalista em nível mundial. A esse respeito, 
analise as afirmativas abaixo: 
 
1. Na ampliação dos investimentos das empresas, não importa a origem do 
capital, mas as alianças entre as empresas e países para a abertura de novos 
mercados. 
2. A globalização ampliou o poder político dos Estados Nacionais e possibilitou 
o desaparecimento dos conflitos entre países. 
3. A modernização tecnológica possibilitou a internacionalização dos sistemas 
produtivos, financeiros e das comunicações. 
4. O Estado intervém diretamente na economia, por meio de potentes 
investimentos no setor industrial, fortalecendo, assim, as empresas estatais. 
 
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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38. Após a crise do petróleo da década de 1970, desenvolveram-se novas 
tendências de políticas econômicas e sociais, com o objetivo de recuperar a 
economia capitalista. O conjunto destas tendências de aplicação generalizada 
recebeu o nome de neoliberalismo. Quais afirmativas apresentam característica 
e/ou consequências do neoliberalismo? 
 
1. Precarização do trabalho sob formas de flexibilização e desregulamentação 
das relações trabalhistas. 
2. Ampliação dos limites de circulação internacional de capital, possibilitando 
que os investimentos externos, no campo financeiro, superassem os realizados 
na produção e no comércio. 
3. Substituição dos regimes autoritários de Segurança Nacional pelos regimes 
representativos, baseados na democracia liberal e privatizadores das riquezas 
nacionais na América Latina. 
4. Estabelecimento do estado do bem-estar, com a regulamentação das 
relações trabalhistas.  
 
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. 
 
 
39. São consideradas indústrias de bens de produção (ou indústrias de base): 
 
A) Siderúrgicas e petroquímicas. 
B) De automóveis, alimentos e máquinas. 
C) Metalúrgicas e eletrodomésticos. 
D) Ferramentas, autopeças e automóveis; 
E) Automóveis e alimentos. 
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Texto para a questão 40: 
 
Na grande cidade, há cidadãos de diversas ordens ou classes; desde aquele 
que, farto de recursos, pode utilizar a metrópole toda, até aquele que, por falta 
de meios, somente utiliza parcialmente, como se fosse uma pequena cidade, 
uma cidade local. 
 

Adaptado de: M. Santos. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.112. 

 

 
40. Em relação ao processo de urbanização e aos problemas sociais e 
ambientais a ele associados, assinale as afirmativas corretas: 
 
1. As desigualdades sociais se materializam na paisagem urbana e atingem, 
em diversos níveis, todos os países do mundo. Quanto maiores forem as 
disparidades entre os diferentes grupos ou classes sociais, maiores serão as 
disparidades de moradia, de acesso aos serviços públicos e de qualidade de 
vida. 
2. Até meados do século XX, a urbanização era, de modo geral, um fenômeno 
típico de países desenvolvidos. Após a Segunda Guerra Mundial, a 
urbanização ocorreu de maneira acelerada em muitos países 
subdesenvolvidos, principalmente, na América Latina e na Ásia. 
3. Nos países subdesenvolvidos, o processo de urbanização esteve quase 
sempre associado a um modelo econômico excludente. Na paisagem urbana 
desses países, são comuns as submoradias (favelas, cortiços), a falta de 
saneamento básico, as ruas sem pavimentação e outras cenas que denotam 
más condições de vida. 
4. Um dos fatores responsáveis pela ocorrência de enchentes nas cidades é a 
excessiva impermeabilização dos solos e a consequente redução do volume de 
água que se infiltra após as chuvas. 
 
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. 



                                                            PROCESSO SELETIVO 2018 

 

 

 

 
TABELA  PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
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29
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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 
 
 
 
  


