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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS
Questão 1
Analise a imagem a seguir:

A imagem apresenta um problema ambiental, decorrente do
manejo inadequado do meio natural, destacando um processo
erosivo em área situada próxima às drenagens. Trata-se do (a):
a Salinização, resultante da oscilação das correntes marinhas
próximas às margens continentais.
b Assoreamento, quando cursos d´água são afetados pelo
acúmulo de sedimentos retirados do solo, dificultando a
navegabilidade.
c Voçorocamento, decorrente de fatores endógenos e do uso
excessivo de agrotóxicos.
d Laterização, causada essencialmente pelos processos
erosivos eólicos e glaciares.
e Lixiviação, quando a erosão atinge o lençol freático,
comprometendo as encostas fluviais.
Questão 2
A reciclagem de alumínio no Brasil funciona com altíssimos
índices de eficácia, acima da média mundial, com o
reprocessamento de praticamente toda sucata disponível. Em
2014, o país reciclou 540 mil toneladas de alumínio. Desse total,
289,5 mil toneladas referem-se à sucata de latas de alumínio para
bebidas, o que corresponde a 98,4% do total de embalagens
consumidas em 2014, índice que mantém o Brasil na liderança
mundial de reciclagem desde 2001.

b A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no
Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes coletivos
em detrimento da utilização de transportes individuais.
c Com o aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos
e a redução de impostos sobre produtos por parte do Governo
Federal, os automóveis se tornaram soluções para a melhoria do
trânsito nas grandes cidades brasileiras.
d Entre os anos de 2002 e 2012, o número de veículos
licenciados no Brasil apresentou taxa de crescimento igual à taxa
de crescimento da população brasileira no mesmo período.
e O maior uso de bicicletas e a realização de rodízios na
utilização de carros particulares em grandes cidades contribuem
para a piora das condições do trânsito dessas cidades.
Questão 4
O uso de diversas formas de geração e conversão de energia
compõe o que se chama de matriz energética. No Brasil, a maior
parte da geração de energia tem sido realizada pelas hidrelétricas,
isso porque um cenário de abundância de rios, lagos e represas
propicia o uso dessa forma de geração, apesar do seu impacto
ambiental.
Atualmente, que desafios justificam, do ponto de vista dos
processos de geração de energia e seus impactos ambientais, a
ampliação da matriz energética no País?
a Ampliação das hidrelétricas em todo o país para garantir que
não haverá apagão.
b Investimento em formas alternativas de geração de energia,
como eólica e solar.
c Investir na ampliação do uso da energia nuclear, ampliando o
parque em Angra dos Reis.
d Ampliar o uso das usinas termoelétricas para reforçar a
geração das hidrelétricas.
e Investir em usinas de geração, baseado na produção de etanol
de segunda geração.
Questão 5

(www.abal.org.br. Adaptado.)

A reciclagem de latas de alumínio no Brasil relaciona-se, entre
outros fatores, com questões de ordem
a econômica, pois é uma forma de utilizar mais energia ao longo
do processo produtivo.
b política, pois é contemplada por programas de incentivo ao
descarte consciente para angariar créditos de carbono.
c social, pois a coleta do material é fonte de renda para pessoas
em condições econômicas frágeis.
d comercial, pois caracteriza uma forma de preservar as
pequenas reservas de bauxita pelo território.
e ambiental, pois configura um incentivo pelo emprego de um
material de rápida decomposição na natureza.
Questão 3
A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela
maioria das grandes cidades no Brasil, haja vista que a maior parte
das grandes cidades do país encontram dificuldades para
desenvolver soluções que reduzam a quantidade de
congestionamentos ao longo do dia.
Sobre mobilidade urbana, assinale a alternativa CORRETA.
a A mobilidade urbana também é uma questão ambiental, pois o
excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em
problemas naturais e climáticos no ambiente urbano.

A foto revela um momento da Guerra do Vietnã (1965-1975),
conflito militar cuja cobertura jornalística utilizou, em grande
escala, a fotografia e a televisão.
Um dos papéis exercidos pelos meios de comunicação na
cobertura dessa guerra, evidenciado pela foto, foi
a demonstrar as diferenças culturais existentes entre norteamericanos e vietnamitas.
b defender a necessidade de intervenções armadas em países
comunistas.
c denunciar os abusos cometidos pela intervenção militar norteamericana.
d divulgar valores que questionavam as ações do governo
vietnamita.
e revelar a superioridade militar dos Estados Unidos da América.
Questão 6

Sou uma pobre e velha mulher,
Muito ignorante, que nem sabe ler.
Mostraram-me na igreja da minha terra
Um Paraíso com harpas pintado
E o Inferno onde fervem almas danadas,
Um enche-me de júbilo, o outro me aterra.

seu alpendre e duas camarinhas no dito alpendre com a prensa no
dito sítio” que deveria comprimir nos tipitis toda a massa
proveniente do mandiocal também inventariado. Mas a farinha não
exigia somente a prensa – pedia, também, raladores, cochos de
lavagem e forno ou fogão. Era normal, então, a casa de fazer
farinha, no quintal, ao lado dos telheiros e próxima à cozinha.

VILLON, F. In: GOMBRICH, E. História da arte. Lisboa: LTC, 1999.

Carlos A. C. Lemos, Cozinhas, etc.

Os versos do poeta francês François Villon fazem referência às
imagens presentes nos templos católicos medievais.
Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de
a refinar o gosto dos cristãos.
b incorporar ideais heréticos.
c educar os fiéis através do olhar.
d divulgar a genialidade dos artistas católicos.
e valorizar esteticamente os templos religiosos.

Além de “tipitis”, constituem contribuição indígena para a língua
portuguesa do Brasil as seguintes palavras empregadas no texto:
a “cardápio” e “roceiros”.
b “alpendre” e “fogão”.
c “mandioca” e “Ipiranga”.
d “sítio” e “forno”.
e “prensa” e “quintal”.

Questão 7
A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento,
valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à
educação, passou a ser particularmente apoiada com a
promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996,
estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura
afro-brasileiras e africanas.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: Ministério
da Educação, 2005.

A alteração legal no Brasil contemporâneo descrita no texto é
resultado do processo de
a aumento da renda nacional.
b mobilização do movimento negro.
c melhoria da infraestrutura escolar.
d ampliação das disciplinas obrigatórias.
e politização das universidades públicas.
Questão 8
Considere o gráfico abaixo:

Questão 10
Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu um lenhador e
lhe pediu que a escondesse. Ele sugeriu que ela entrasse em sua
cabana e se ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, vieram
os caçadores e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto uma
raposa passar por ali. Em voz alta ele negou tê-la visto, mas com a
mão fez gestos indicando onde ela estava escondida. Entretanto,
como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito
às suas palavras. Ao constatar que eles já estavam longe, a
raposa saiu em silêncio e foi indo embora. E o lenhador se pôs a
repreendê-la, pois ela, salva por ele, não lhe dera nem uma
palavra de gratidão. A raposa respondeu: “Mas eu seria grata, se
os gestos de sua mão fossem condizentes com suas palavras.”
(Fábulas completas, 2013.)

A moral mais apropriada para fechar a fábula seria:
a Esta fábula pode ser dita a propósito de homens
desventurados que, quando estão em situações embaraçosas,
rezam para encontrar uma saída, mas assim que encontram
procuram evitá-las.
b Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito daqueles
homens que nitidamente proclamam ações nobres, mas na prática
realizam atos vis.
c Esta fábula mostra que os homens desatentos prestam
atenção nas coisas de que esperam tirar proveito, mas
permanecem apáticos em relação àquelas que não lhes agradam.
d Assim, alguns homens se entregam a tarefas arriscadas, na
esperança de obter ganhos, mas se arruínam antes mesmo de
chegar perto do que almejam.
e Desta fábula pode servir-se uma pessoa a propósito de um
homem frouxo que reclama de ínfimas desgraças, enquanto ela
própria suporta, sem dificuldade, desgraças enormes.
Questão 11
Nasci a vinte e nove de dezembro,
Inda choro do parto deste século,
Em casinha bem perto de um mosteiro,
Entre as névoas e o frio da montanha.
Jader de Carvalho

O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência
demográfica:
a Decréscimo da população absoluta.
b Diminuição da proporção de adultos.
c Redução do crescimento vegetativo
d Expansão de políticas de controle da natalidade.
e Aumento da renovação da população economicamente ativa.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
Questão 9
A adoção do cardápio indígena introduziu nas cozinhas e zonas
de serviço das moradas brasileiras equipamentos desconhecidos
no Reino. Instalou nos alpendres roceiros a prensa de espremer
mandioca ralada para farinha. Nos inventários paulistas é comum
a menção de tal fato. No inventário de Pedro Nunes, por exemplo,
efetuado em 1623, fala-se num sítio nas bandas do Ipiranga “com

Com relação à sua origem, o escritor se situa nesse quarteto,
sucessivamente,
a no tempo e no modo.
b no espaço e no tempo.
c no tempo e no espaço
d no modo e no tempo.
e no espaço e no modo.
Questão 12
Examine a tira do cartunista Caio Gomez.

seus assistentes fizeram e testaram filamentos de todos os
materiais possíveis e imagináveis. De experiência em experiência,
chegaram ao fio de algodão carbonizado. Foi, literalmente, uma
ideia luminosa. Acesa a 21 de outubro de 1879, a lâmpada brilhou
45 horas seguidas. Absorvido pelo experimento, Edison não
pregou olho enquanto isso. [...]
<http://tinyurl.com/zw3g5a9> Acesso em: 16.02.2016. Adaptado.

A linguagem conotativa preza pelo emprego das palavras em
sentido figurado ou simbólico.
Assinale a alternativa em que o autor faz uso desse tipo de
linguagem.
a “tratava-se de achar um material que ficasse incandescente”
b “o ar tivesse sido retirado, pois o oxigênio facilita a combustão”
c “filamentos diferentes testados pela equipe de Edison
queimavam em poucos minutos”
d “Durante mais de um ano, ele e seus assistentes fizeram e
testaram filamentos”
e “Edison não pregou olho enquanto isso”

Observando os elementos presentes nessa tira, com destaque
para o emprego dos pronomes pessoais “eu” e “nós”, é correto
concluir que
a políticos vindos de classes menos favorecidas tendem, como
se comprova historicamente, a exercer mandatos pautados pela
democracia.
b as atuais campanhas políticas têm usado diferentes meios de
comunicação para persuadir o maior número de eleitores.
c muitos candidatos, ao assumirem o poder, subvertem o
discurso das campanhas e se tornam defensores de interesses
exclusivamente pessoais.
d candidatos que participam de debates com a população
enfrentam inevitavelmente grupos dissidentes, cujo objetivo é
desmoralizá-los.
e alguns políticos dispõem de altas verbas e de eficiente aparato
publicitário, por isso já iniciam suas campanhas atingindo a grande
maioria da população.
Questão 13
Complete as frases, empregando os verbos entre parênteses no
tempo certo e adequado ao contexto, e assinale a alternativa
correta.
I - Se ele ________ sim ao convite, a diretoria poderia reprogramar
o evento. (dizer)
ll - Quando nós __________ a próxima festa de confraternização,
contrataremos seus serviços. (fazer)
lll - Se amanhã os perfumes não ______ nessa caixa, teremos que
levar alguns na mala. (caber)
lV - Tenho a esperança de que vocês _________ resolver esse
problema melhor do que eu. (saber)
a
b
c
d
e

disse-se - faremos - caberem - saibam
disser - fizéssemos - coubessem - saibam
dissesse - fizermos - couberem - saibam
dizer - fazermos - cabessem - saibam
disser - fazermos - caberem - sabessem

Questão 14
Thomas Edison, o gênio da lâmpada
[...] (Thomas) Edison tinha na cabeça a ideia de conseguir uma
luz suave como a do gás e que apresentasse mais vantagens. O
resultado, a lâmpada elétrica, foi a invenção que Ihe daria mais
problemas e trabalho. À primeira vista, o desafio parecia simples:
tratava-se de achar um material que ficasse incandescente quando
a corrente elétrica passasse por ele e depois disso, fazer com esse
material um fio fino, um filamento. Como outros inventores, Edison
acreditava que esse filamento precisaria ficar isolado dentro de um
bulbo de vidro do qual o ar tivesse sido retirado, pois o oxigênio
facilita a combustão. Mesmo no vácuo, porém, todas as dezenas e
dezenas de filamentos diferentes testados pela equipe de Edison
queimavam em poucos minutos. Durante mais de um ano, ele e

Questão 15
Assinale a alternativa cujo período está corretamente pontuado.
a O conhecimento adquirido no dia a dia deve nos modificar de
alguma maneira, nos acrescentar e nos tornar seres melhores.
b As competências pressupõem operações mentais,
capacidades, para usar as habilidades, emprego de atitudes,
adequadas à realização de tarefas, e conhecimentos.
c Deve-se oportunizar, o desenvolvimento de habilidades e
competências dos alunos independente de área.
d O ideal, é formar um professor que possa compreender esses
novos desafios, e saiba desempenhar com competência a sua
profissão.
e Tal como falar, escrever é um recurso que precisa ser
aprendido, e ambos, estão ligados.
Questão 16
“A pessoa é presa por pirataria – e aí a cadeia mostra filmes
piratas?”, denunciou o americano Richard Humprey, condenado a
29 meses de prisão por distribuir conteúdo pirateado na internet. O
presídio onde ele está, em Ohio, foi pego exibindo uma cópia ilegal
do filme O lobo de Wall Street.
(Superinteressante, julho de 2014.)

A fala do condenado revela
a a sua deliberação pessoal para pagar pelas contravenções e
lutar contra a pirataria em todos os setores.
b a sua vontade de livrar-se da contravenção, o que se torna
impossível a ele com a pirataria na prisão.
c o seu desencanto com a vida do crime, já que até mesmo na
cadeia é obrigado a conviver com a pirataria.
d o seu inconformismo com a contradição entre o que se prega
como certo e o que se pratica, no caso da pirataria.
e a falta de critérios mais específicos para condenar uma pessoa
por piratear conteúdos livres da internet.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 17
Na seguinte passagem do livro Alice no País das Maravilhas, a
personagem Alice diminui de tamanho para entrar pela porta de
uma casinha, no País das Maravilhas.
“…chegou de repente a um lugar aberto, com uma casinha de
cerca de um metro e vinte centímetros de altura… e não se
aventurou a chegar perto da casa antes de conseguir se reduzir a
vinte e dois centímetros de altura”.
Carrol, L. Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Rio de Janeiro: Zahar,
2010.

Suponha que, no mundo real e no País das Maravilhas, a
proporção entre as alturas de Alice e da casa sejam as mesmas.
Sabendo que a altura real de Alice é de 1,30 m, qual seria a altura
aproximada da casa no mundo real?
a 3,5 m.

b
c
d
e

4,0 m.
5,5 m.
7,0 m.
8,5 m

Questão 18
Gabrielle e sua família mudaram-se para uma casa nova. Ao
saber que teria seu próprio quarto, Gabrielle tratou de decorar,
com papel de parede, o lado em que fica a janela. Pesquisou, na
planta, as dimensões do quarto e observou que essa parede
possui 2,50m x 2,80m.
Sabendo-se que a janela mede 1m x 1,20m, a quantidade de papel
de parede, em metros quadrados, a ser utilizada para a decoração
é de
a 5,5
b 5,8
c 6,3
d 7,0
e 8,2
Questão 19
Um fabricante de roupas enviou 220 calças e 150 camisetas
para uma loja revender. Ao arrumar essas peças, o dono da loja
percebeu que havia peças com defeito, sendo 5% das calças e 8%
das camisetas.
Do volume recebido pela loja, o total de peças com defeito
representa uma porcentagem de aproximadamente:
a 2,75%.
b 4,2%.
c 5,0%.
d 6,2%.
e 7,8%.
Questão 20
Num final de semana um grupo de amigos se reuniu para jogar
boliche. Para entrar no recinto, cada um deveria pagar R$ 5,00 e,
para cada intervalo de 10 minutos de jogo, à conta do grupo
acrescentava-se R$ 10,00. O grupo era composto por 6 pessoas, e
o jogo perdurou por uma hora.
Sabendo que ao completar uma hora de jogo o grupo teve um
desconto de 10% sobre o valor total, quanto era o montante devido
neste momento?
a R$ 100,00.
b R$ 90,00.
c R$ 81,00.
d R$ 70,00.
e R$ 65,00.
Questão 21
Em uma central de atendimento, cem pessoas receberam
senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao
acaso.
Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a
20?
a 1/100
b 19/100
c 20/100
d 21/100
e 80/100
Questão 22
Os professores Olavo e Sérgio são amigos e apesar de suas
obrigações profissionais, quando possível, almoçam juntos. Como
eles são matemáticos, no último almoço Olavo propôs o seguinte:
“Tenho uma moeda e um dado de seis faces, ambos honestos.
Você lançará os dois ao mesmo tempo e pagará a conta se o
resultado do lançamento for um número primo no dado e coroa na
moeda”.
Qual a probabilidade de Sérgio pagar a conta, se foi realizado um
único lançamento?

a
b
c
d
e
Questão 23
Durante um campeonato de basquete, nas 8 partidas
disputadas por um jogador, verificou- se que suas pontuações
foram: 23, 15, 10, 23, 22, 10, 10 e 15.
Podemos avaliar que a média, a moda e a mediana dessa
amostragem são, respectivamente:
a 10, 15 e 16.
b 16, 10 e 10.
c 15, 10 e 16.
d 15, 16 e 16.
e 16, 10 e 15.
Questão 24
O número mensal de passagens de uma determinada empresa
aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições: em
janeiro foram vendidas 33 000 passagens; em fevereiro, 34 500;
em março, 36 000. Esse padrão de crescimento se mantém para
os meses subsequentes.
Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do
ano passado?
a 38 000
b 40 500
c 41 000
d 42 000
e 48 000

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS
Questão 25
A interação ecológica segundo a qual duas espécies se
associam para obter um benefício recíproco, denomina-se
a comensalismo.
b competição.
c parasitismo.
d mutualismo.
e nicho ecológico.
Questão 26
Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostra
que é possível reduzir muito os arrotos das 211 milhões de
cabeças do rebanho brasileiro. Com melhor pasto e
suplementação alimentar, o gado engordaria mais e mais rápido e
passaria menos tempo arrotando.
Fonte: Folha de S. Paulo, 29 de agosto de 2015.

A redução da quantidade de arrotos pode ajudar a controlar o
aquecimento do planeta porque diminui a emissão de:
a dióxido de enxofre (SO2).
b metano (CH4).
c monóxido de carbono (CO).
d nitrito (NO2).
e ozônio (O3).
Questão 27
O esquema abaixo representa, de forma simplificada, o coração
humano. Há grandes vasos que levam sangue dos órgãos e

tecidos para o coração e outros que levam sangue desse órgão
para outras partes do corpo.

b
c
d
e

30 m/s.
45 m/s.
140 m/s.
108 m/s

Questão 30
Durante um exame de ultrassonografia, uma onda passa de um
tecido para outro e sua velocidade varia.
Nessa situação, a onda sofre
a refração e sua frequência não se altera.
b refração e seu comprimento de onda não se altera.
c reflexão e sua frequência não se altera.
d interferência e seu comprimento de onda não se altera.
e reflexão e seu comprimento de onda não se altera.
No coração humano
a a entrada de sangue rico em oxigênio se dá pelas veias cavas.
b a entrada de sangue pobre em oxigênio se dá pela artéria
pulmonar.
c a saída de sangue rico em oxigênio se dá pela artéria aorta.
d a saída de sangue pobre em oxigênio se dá pelas veias
pulmonares.
e a saída de sangue rico em oxigênio se dá tanto pela artéria
aorta quanto pelas veias cavas.

Questão 31
Analise a tirinha a seguir:

Questão 28
Uma garrafa de vidro com água é mantida em uma geladeira,
que está em pleno funcionamento, durante certo tempo. Ao se
retirar a garrafa da geladeira e colocá-la sobre uma mesa, ocorre a
formação de gotas de água na superfície externa da garrafa.
Isso ocorre principalmente devido à
a irradiação de moléculas de água do interior da garrafa para a
parte externa, em um processo denominado osmose.
b diferença de pressão, que é maior no interior da garrafa e
empurra a água para seu exterior, segundo o princípio de Stevin.
c água no interior da garrafa apresentar um empuxo maior que o
ar que se encontra na parte externa, segundo o princípio de
Arquimedes.
d condução de calor através do vidro, facilitada por sua
porosidade.
e condensação do vapor de água, dissolvido no ar, ao encontrar
uma superfície à temperatura mais baixa, no caso, a superfície
externa da garrafa.
Questão 29
Drones são veículos voadores não tripulados, controlados
remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais
aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros,
levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro,
para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a
chegada de uma ambulância. Considere um caso em que o drone
ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos.
Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de
aproximadamente
a 1,4 m/s.

Os processos que ocorrem em cada um dos quadrinhos da tirinha,
respectivamente, são:
a fenômenos físicos, fusão e vaporização.
b fenômenos químicos, fusão e vaporização.
c fenômenos químicos, liquefação e evaporação.
d fenômenos físicos, condensação e evaporação.
e fenômenos químicos, sublimação e vaporização.
Questão 32
O aumento da concentração de um gás na atmosfera tem
contribuído para o efeito estufa. A combustão do carvão e de
derivados de petróleo resulta na produção deste gás.
Qual é esse gás?
a Cl2
b CO2
c N2
d O3
e O2

