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I N S T R U Ç Õ E S 

 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Provas, com páginas numeradas de 1 a 35, é constituído de:  
 

� três Provas Objetivas com 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, assim 
distribuídas: 

 

• 01 a 15 – Linguagens 
• 16 a 50 – Ciências da Natureza e Matemática  
• 51 a 60 – Ciências Humanas 

 

� uma Prova de Redação. 

 

2. Caso o Caderno de Provas esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua. 
 

3. Na prova de Linguagens, no que se refere às Línguas Estrangeiras, considere apenas o idioma de sua opção: Inglês 
(páginas 5 a 7), ou Espanhol (páginas 8 a 11). 

 

4. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 
 

As respostas das questões objetivas deverão ser transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não 
porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para 
correção. 

 
4.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da 

alternativa escolhida no Cartão de Respostas, pinte completamente o círculo correspondente. A figura ao 
lado ilustra a marcação de determinada questão que a alternativa C seja a escolhida. 

 
 

4.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 
houver marcação. 

 
 

4.3. O candidato deverá, após o recebimento do Caderno de Provas, marcar no Cartão de Respostas a figura que identifica 
o seu Caderno de Provas. No caso deste Caderno de Provas, pinte o círculo correspondente ao nome da figura e 
rubrique no espaço à frente da palavra ESFIGMOMANÔMETRO.  

 
 

5. Na elaboração da Redação, poderá ser usada para rascunho a página 33 deste Caderno de Provas, mas o texto definitivo 
deverá ser transcrito na Folha de Redação. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta não porosa, fabricada em 
material transparente. 

 

6. Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas e a Folha de Redação, pois NÃO haverá substituição de qualquer desses 
documentos por erro do candidato. 

 

7. Todos os espaços em branco, neste Caderno de Provas, podem ser utilizados para rascunho. 
 

8. A duração da prova é 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de 
Respostas e da Folha de Redação. 

 

9. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início das provas, o candidato, depois de entregar seu Caderno de 
Provas, seu Cartão de Respostas e sua Folha de Redação, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em 
sair da sala de prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Processo 
Seletivo 2018. 

 

10. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Provas somente na última meia hora de prova. 
 

11. Na página 35 deste Caderno de Provas, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a 
transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para posterior conferência com 
o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 
 

12. Após o término das provas, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e a Folha de 
Redação devidamente assinados e preenchidos. 
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LINGUAGENS 
 
 

Língua Portuguesa 
 

QUESTÃO  01 
 

Leia atentamente os trechos poéticos abaixo. 
 

Trecho I 
 

No meio das tabas de amenos verdores, 
Cercadas de troncos – cobertos de flores, 
Alteiam-se os tetos d’altiva nação; 
São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, 
Temíveis na guerra, que em densas coortes 
Assombram das matas a imensa extensão. 
 

Trecho II 
 

Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-me vós, Senhor Deus! 
Se eu deliro... ou se é verdade 
Tanto horror perante os céus... 
Ó mar, por que não apagas 
Co’a esponja de tuas vagas 
De teu manto este borrão? 

 

Esses trechos foram escritos à época do Romantismo no Brasil. Sobre eles, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) No trecho I, Gonçalves Dias exalta a natureza e mostra uma representação idealizada do índio. 
(      ) O trecho II pertence ao poema Navio Negreiro, revela revolta e incredulidade face ao tráfico de 

escravos. 
(      ) Os trechos I e II revelam duas formas de manifestação do Romantismo: apego ao nacionalismo e 

engajamento social. 
(      ) A linguagem em ambos os trechos continuou presa à objetividade e à racionalidade dos 

movimentos literários anteriores. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) V, V, V, F 
(C) F, F, V, V 
(D) F, V, F, F 
 

QUESTÃO  02 
 

A literatura realista no Brasil, iniciada no final do século XIX, teve em Machado de Assis seu maior 
representante. Sobre a vasta obra desse escritor, analise as afirmativas. 
 

I - Os romances se dividem em duas fases: na primeira, predominam as histórias de amor em que 
aparecem sempre família, casamento e dinheiro; na segunda, surge a vida após o casamento, marcada 
por traição e pessimismo. 

II - O alienista e Quincas Borba pertencem à primeira fase machadiana; Helena e A mão e a luva, à segunda. 
III - Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador-protagonista escreve suas memórias depois de 

morto, mostrando a arrogância e a prepotência como traços fundamentais de seu caráter. 
IV - Dom Casmurro, obra-prima de Machado de Assis, retratou de forma detalhada o comportamento do 

personagem principal: um homem transtornado pelo ciúme. 
V - A linguagem das obras realistas machadianas é marcada pela intertextualidade, mas sem se desapegar 

da simplicidade, do lirismo e do sentimentalismo que marcaram os escritos literários do Romantismo. 
 

Estão corretas as afirmativas  
(A) II, IV e V. 
(B) II, III e V. 
(C) I, II e III. 
(D) I, III e IV. 
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QUESTÃO  03 
 

Por causa das comemorações do centenário da Independência, em 1922, o grupo modernista decidiu planejar 
um evento que representasse o nosso grito de independência cultural. Foi assim que os dias 13, 15 e 16 de 
fevereiro – datas escolhidas para o evento modernista – transformaram definitivamente o panorama artístico 
brasileiro. Nesses dias, no Teatro Municipal de São Paulo, foram realizados os eventos da Semana de Arte 
Moderna. 

(ABAURRE, PONTARA e FADEL. Português – Língua e Literatura. São Paulo: Moderna, Coleção BASE.) 
 

A respeito da Semana de Arte Moderna e dos principais poetas participantes, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
(A) Após presenciar as apresentações da Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato publicou manifesto de 

apoio às novas ideias expostas pelos jovens artistas. 
(B) Os artistas modernistas, após a realização da Semana de Arte Moderna, passaram a divulgar os novos 

padrões estéticos em revistas, por exemplo, a revista Klaxon. 
(C) Oswald de Andrade e Mario de Andrade participaram ativamente da Semana, sendo o primeiro o autor 

do Manifesto Pau-Brasil em que define princípios modernistas. 
(D) Manuel Bandeira, também participante da Semana de Arte Moderna, inovou sua poesia pela utilização de 

formas livres na métrica e na rima. 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o fragmento abaixo e responda às questões 04 e 05. 
 

Assim como a gente acha um mistério o que passa entre as quatro linhas do beisebol, não há 
americano típico que entenda, por exemplo, por que, em nosso futebol, quando a bola sai fora da linha de 
jogo, tem vezes que ela é devolvida a campo com as mãos, tem vezes que ela vai com os pés. É tão simples 
como parece? E a lei do impedimento? Se nem os árbitros conhecem, como é que a gente há de obrigar um 
americano a entender? 

Meu amigo é publicitário fora de série, ídolo de um monte de gente, homem superinformado, fanático 
por esporte, mas, em matéria de futebol, é esse americano típico. Esporte de poucos pontos e poucas 
pancadas, só serve mesmo para que meninotas do high school se divirtam, era o que ele devia pensar. 

(BEIRÃO, N. e OLIVETTO, W. Corinthians – É preto no branco. São Paulo: DBA, 2002.)  

 

QUESTÃO  04 
 

A coluna da direita apresenta trechos do texto e a da esquerda, o valor semântico das conjunções 
sublinhadas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. 
 

1 - Finalidade 

2 - Oposição 

3 - Tempo 

4 - Comparação 

(      ) Assim como a gente acha um mistério o que passa entre as 
quatro linhas do beisebol, não há americano típico que entenda 

(      ) Esporte de poucos pontos e poucas pancadas, só serve mesmo 
para que meninotas do high school se divirtam 

(      ) Meu amigo é publicitário fora de série, ídolo de um monte de 
gente, homem superinformado, fanático por esporte, mas, em 
matéria de futebol, é esse americano típico. 

(      ) em nosso futebol, quando a bola sai fora da linha de jogo, tem 
vezes que ela é devolvida a campo com as mãos, tem vezes que 
ela vai com os pés 

Assinale a sequência correta. 
(A) 4, 2, 3, 1 
(B) 1, 3, 4, 2 
(C) 4, 1, 2, 3 
(D) 1, 4, 2, 3 
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QUESTÃO  05 
 

Depreende-se da leitura do texto que o amigo do narrador 
(A) é americano e crê que o futebol nos Estados Unidos é praticado só por mulheres. 
(B) não é brasileiro, mas entende bem as regras do futebol brasileiro.  
(C) não é brasileiro e pouco ou nada entende de futebol. 
(D) é americano e conhece muito bem as regras do futebol praticado no Brasil. 
 
 

QUESTÃO  06 
 

Em algumas situações linguísticas, o pronome relativo deve ser antecedido de preposição. Assinale a 
afirmativa em que a preposição usada NÃO está adequada. 
(A) Comprei o livro do qual o palestrante gostou pela profundidade da abordagem. 
(B) Este é o jornalista por quem a reportagem vencedora do prêmio foi escrita. 
(C) Os medicamentos de que temos necessidade devem chegar somente no próximo mês. 
(D) Vi o homem estranho a que, dizem, carregava a mala do dinheiro. 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente as tiras e responda às questões 07 e 08. 
 

TIRA I 

 
 

TIRA II 
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QUESTÃO  07 
 

Acerca das tiras I e II, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Na tira I, as perguntas e as respostas sugerem pleno entendimento entre Calvin e possivelmente 
sua mãe.   

(      ) Em ambas as tiras, no último quadrinho, reside o foco do humor que vem sendo construído nos 
demais quadrinhos.  

(      ) Na tira II, o contentamento do personagem que fez um anúncio se desfaz no último quadrinho em 
função do pagamento recebido. 

(      ) Em ambas as tiras, os personagens, criança na tira I e cachorro na tira II, protagonizam situações 
raramente encontradas na vida cotidiana.  

 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, V, V 
(B) F, V, V, F 
(C) V, V, F, V 
(D) V, F, F, F 
 

QUESTÃO  08 
 

Sobre os recursos linguísticos presentes nas tiras I e II, assinale a assertiva correta. 
(A) Os verbos assistir (tira I) e participar (tira II), no sentido pretendido em cada tira, exigem, segundo as 

normas da escrita padrão, o uso de preposição, respectivamente a e de. 
(B) No segundo quadrinho da tira II, a segunda oração (que puseram outra coisa) estabelece sentido de causa 

em relação à primeira. 
(C) As regências utilizadas para os verbos assistir (tira I) e participar (tira II) são aceitáveis porque estão 

empregados em situação que exige linguagem escrita formal. 
(D) Dos pronomes empregados na tira II, os únicos pronomes pessoais oblíquos são eu e eles. 
 
INSTRUÇÃO: Leia o trecho abaixo e responda às questões 09 e 10. 
 

Por dentro do azeite 
 
 No sul da Europa, ele é conhecido como ouro líquido. Nada mais justo. Trata-se da principal fonte de 
gordura dentro da festejada dieta mediterrânea, composta ainda por pescados, vegetais, nozes e castanhas. O 
ponto é que não falamos de uma gordura qualquer. [...] 
 Entre os efeitos clássicos desse nutriente estão a capacidade de baixar o colesterol LDL, que ameaça as 
artérias, e alavancar o LDL, considerado vantajoso. [...] 
 Ocorre que a gordura boa não é o único trunfo do suco da azeitona. [...] o fato de ele não passar por 
refino também o torna uma bela fonte de vitaminas e polifenóis. Estes são reconhecidos por sua função 
antioxidante, o que ajuda a explicar não só a defesa do HDL – e a garantia de sua boa atuação – mas também 
outras tantas benesses ao organismo creditadas ao alimento. [...] 

(Revista Saúde, nº 420.) 
 

QUESTÃO  09 
 

Observe o uso das vírgulas em composta ainda por pescados, vegetais, nozes e castanhas. Qual a função das 
vírgulas nesse fragmento? 
(A) Indicar o uso de uma expressão adverbial fora de sua posição habitual. 
(B) Indicar a intercalação de uma expressão em uma oração. 
(C) Separar orações coordenadas sindéticas. 
(D) Separar constituintes sintáticos idênticos em uma enumeração. 
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QUESTÃO  10 
 

Acerca de recursos expressivos empregados no trecho, analise as afirmativas. 
 

I - Como é um texto informativo, os verbos se apresentam, em sua maioria, no presente do indicativo. 
II - A palavra nutriente retoma o sentido da palavra azeite, constituindo-se em elemento coesivo. 

III - O pronome demonstrativo Estes refere-se a duas palavras anteriores: vitaminas e polifenóis. 
IV - Em não só a defesa do HDL – e a garantia de sua boa atuação – mas também outras tantas benesses ao 

organismo, a expressão conjuntiva grifada expressa sentido de adversidade. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e II, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 

Língua Estrangeira 
 

INGLÊS 
 
INSTRUÇÃO: Leia a notícia abaixo e responda às questões 11 e 12. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 

HIV rates climbing among over-50s in UK and Europe, researchers 
warn 
 
Older people more likely to be infected through heterosexual sex and to have more 
advanced disease when it is finally diagnosed, new study reveals. 
 

Sarah Boseley Health editor 
Tuesday 26 September 2017 23.30 BST 
 

HIV rates are climbing in the over-50s in the UK and across Europe, while the rate of new infections 
among younger people is dropping, according to new research which warns that the epidemic may be 
taking a new direction. 
The study, from the European Centre for Disease Prevention and Control in Sweden, says that older 
people are most likely to be infected through heterosexual sex. They are also likely to have more 
advanced disease – which will be harder to treat and could be life-threatening – when it is finally picked 
up. 
The study’s authors suggest that the over-50s may be either complacent or ignorant of the risks of HIV, 
which has dropped out of the headlines since it became a treatable disease. Their doctors also tend to 
assume that older people are not running risks through unsafe sex. […] 

 

(Disponível em: https://www.theguardian.com/society/2017/sep/26/. Acesso em: 26/09/2017.) 
 

QUESTÃO 11 
 

Considerando os aspectos linguísticos do texto, marque a afirmativa correta. 
(A) O ´s em The study´s authors (linha 14) é usado como uma contração do verbo to be. 
(B) climbing (linha 7) e according (linha 8) são verbos que expressam ações ocorridas no tempo presente 

contínuo. 
(C) No vocábulo unsafe (linha 16), o prefixo un- dá à palavra safe significado de negação. 
(D) which (linha 12) e when (linha 4) são pronomes relativos que retomam o sentido de heterossexual sex 

(linha 11) e finally (linha 4), respectivamente. 
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QUESTÃO 12 
 

Segundo os resultados da pesquisa citada na notícia, é possível afirmar: 
(A) No Reino Unido e em toda Europa, as maiores taxas de infecção pelo vírus HIV ocorrem entre 

heterossexuais jovens.  
(B) A contaminação pelo vírus HIV entre pessoas jovens no Reino Unido e na Europa está diminuindo quando 

comparada a de pessoas acima de 50 anos. 
(C) Pessoas com idade acima de 50 anos no Reino Unido e na Europa têm ignorado propagandas sobre os 

riscos de contágio do HIV. 
(D) Quanto mais jovem for a pessoa, menores são os cuidados com sexo seguro entre heterossexuais no 

Reino Unido e na Europa. 
 
 

QUESTÃO 13 
 

Leia o poema de Langston Hughes, um dos maiores representantes do movimento cultural Harlem 
Renaissance ocorrido nos anos 1920 nos Estados Unidos da América. 
 

 
 

(Disponível em: http://annikatuttuten.weebly.com/harlem-renaissance.html. Acesso em: 26/09/2017.) 
 

A respeito do poema, analise as afirmativas. 
 

I - A temática promove ideias como a de integração racial na vida em sociedade. 
II - A sobrevivência em uma América livre, sem escravidão, é a temática central do poema. 

III - O eu lírico cria um retrato do cotidiano racista em um contexto social a ser superado. 
IV - É possível perceber um sentimento de orgulho do eu lírico sobre sua identidade. 
V - O poema tem apelo abolicionista refletindo a saga dos afroamericanos nessa conquista. 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, III e IV, apenas. 
(B) II, IV e V, apenas. 
(C) II, III e V, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 14 
 

 
(Disponível em: http://twistedsifter.com/bone-apple-tea-6-2/. Acesso em: 11/09/2017.) 

 

A postagem feita por Dan Kaszeta no Twisted Sifter 
(A) associa Trump a ex-presidentes que atuaram como artistas. 
(B) recorre à teledramaturgia para elucidar ideal presidenciável de Trump. 
(C) faz uma representação sobre o carisma de Trump. 
(D) ressalta o perfil dramático de Trump. 
 

QUESTÃO 15 
 

Leia atentamente o texto abaixo. 
 

 
 

(Disponível em: https://www.forbes.com/sites/marketshare/2013/02/26/this-just-in-a-lot-of-people-dont-trust-advertising/#79b751a1df2b. 
Acesso em: 11/09/2017.) 

 

Publicado na Revista Forbes, o gráfico apresenta dados estatísticos sobre os elementos que tornam um 
anúncio publicitário memorável. Em relação aos recursos linguísticos do texto, é correto afirmar: 
(A) Other refere-se a product memorable. 
(B) Em of those 56% were women, of those refere-se a funny. 
(C) Em of those 92% were men, of those refere-se a 8%. 
(D) Them refere-se a women. 
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ESPANHOL 
 

QUESTÃO 11 
 
 

 
“Dicen que están construyendo un muro porque están entrando muchos ilegales 
como nosotros que no quieren aprender su idioma ni integrarse en su cultura...” 

 

(Disponível em: <http://laestanteriadearriba.blogspot.com.br/2009>. Acesso em: 07 set. 2017.) 
 

Nessa charge, a associação entre as linguagens verbal e não verbal estabelece um efeito de sentido ao colocar 
em paralelo 
(A) a situação dos primeiros imigrantes europeus e a dos atuais imigrantes hispânicos, evidenciando o drama 

da ilegalidade. 
(B) a integração cultural que houve entre os povos nativos e os imigrantes europeus no passado, e a ausência 

de integração no presente. 
(C) a história dos Estados Unidos e um conflito social contemporâneo, mostrando que o fenômeno da 

imigração está no cerne da formação da nação estadunidense.  
(D) a recusa dos imigrantes europeus em aprender as línguas faladas pelos nativos da América do Norte e a 

resistência dos imigrantes hispânicos em aprender o inglês.   
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INSTRUÇÃO: Leia o artigo de opinião a seguir e responda às questões 12 e 13. 
 

Sangre derramada 
 

Los fanáticos nunca van a ganar la guerra. La matanza de inocentes será una poda y las viejas Ramblas 
seguirán inmantando a la misma variopinta humanidad 

 
[…] Las víctimas suelen ser, en la mayoría de los casos, gentes del común, muchas de ellas con afanes 

económicos, problemas familiares, tragedias, o jóvenes desocupados, angustiados por un porvenir incierto en 
este mundo en que conseguir un puesto de trabajo se ha convertido en un privilegio. ¿Se trata de demostrar 
el desprecio que les merece una cultura que, desde su punto de vista, está moralmente envilecida porque es 
obscena, sensual y corrompe a las mujeres otorgándoles los mismos derechos que a los hombres?  Pero esto 
no tiene sentido, porque la verdad es que el podrido Occidente atrae como la miel a las moscas a millones de 
musulmanes que están dispuestos a morir ahogados con tal de introducirse en este supuesto infierno.  

Tampoco parece muy convincente que los terroristas del Estado islámico o Al-Qaeda sean hombres 
desesperados por la marginación y la discriminación que padecen en las ciudades europeas. Lo cierto es que 
buen número de los terroristas han nacido en ellas y recibido allí su educación, y se han integrado más o 
menos en las sociedades en las que sus padres o abuelos eligieron vivir. Su frustración no puede ser peor que 
la de los millones de hombres y mujeres que todavía viven en la pobreza (algunos en la miseria) y no se 
dedican por ello a despanzurrar a sus prójimos. 

La explicación está pura y simplemente en el fanatismo, aquella forma de ceguera ideológica y 
depravación moral que ha hecho correr tanta sangre e injusticia a lo largo de la historia. 

 
 

(VARGAS LLOSA, Mario. Sangre derramada. El país, Madri, 19 ago. 2017. Disponível 
em: < https://elpais.com/elpais/2017>. Acesso em: 7 set. 2017. Adaptado.) 

 
 

QUESTÃO 12 
 

Nesse artigo de opinião, o escritor peruano Vargas Llosa reflete sobre os recentes atentados terroristas 
ocorridos em Barcelona. No texto, o autor defende o argumento de que a motivação para os atentados é  
(A) o isolamento social ao qual são submetidos os imigrantes muçulmanos na Europa.  
(B) o extremismo religioso nutrido por imigrantes muçulmanos.  
(C) a precariedade da educação recebida pelos imigrantes muçulmanos na Europa. 
(D) a falta de integração cultural dos imigrantes muçulmanos nas sociedades europeias.  
 
 
 

QUESTÃO 13 
 

No artigo de opinião, no início do segundo parágrafo, o conector tampoco tem a função de   
(A) acrescentar um argumento negativo. 
(B) explicar uma ideia apresentada anteriormente. 
(C) sintetizar uma série de argumentos. 
(D) introduzir um assunto. 
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QUESTÃO 14 
 

 
 

(Disponível em: < http://jslpgc.blogspot.com.br>. Acesso em: 7 set. 2017.)  

 
Nessa campanha, a expressão idiomática “tener dos dedos de frente” é empregada com a função de 
conclamar a juventude a  
(A) colocar sua ousadia a serviço da luta contra a propagação do vírus HIV. 
(B) entender que a infecção pelo vírus HIV continua sendo mortal. 
(C) mudar sua postura com relação aos riscos da doença. 
(D) ter consciência sobre a importância da prática do sexo seguro. 
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QUESTÃO 15 
 

“NARCOS”, UNA SERIE QUE REIVINDICA EL SPANGLISH 
 

La serie de Netflix ha supuesto romper la barrera del inglés en la industria audiovisual. Hasta tres cuartas 
partes de la serie están habladas en español, y ha sido todo un éxito. 

 
NINGUNA OTRA SERIE COMO 'NARCOS' 
 
[…] Ninguna serie se atrevió a ir tan lejos como “Narcos” a la hora de configurar un casting que fuera 

casi por el completo hispano, y en el que se encontraran representados buena parte de los países del 
continente. […] 

Sin embargo, este crisol de nacionalidades que ha dado lugar a uno de los repartos latinos más 
extensos de los últimos tiempos, también ha generado algunas críticas, sobre todo por parte del público 
colombiano que asegura que los actores no han sabido capturar la verdadera esencia del “paisa”, el dialecto 
que se habla en la zona de Antioquia, mayoritariamente habitada por población muy humilde y lugar de 
procedencia de Pablo Escobar. 

El principal empeño de la serie fue apostar desde el principio por la dualidad entre el inglés y el 
español, utilizando los subtítulos cuando fuera necesario para dotar de autenticidad y de una verdadera 
idiosincrasia a cada uno de los personajes cuyo origen por fin correspondería con su idioma materno. La 
utilización de cada lengua por fin adquiría un sentido y estaría justificado dentro de la narración. […] El 
resultado, tres cuartas partes de la serie están habladas en español. 

Y es que no se le puede negar a “Narcos” su influencia fundamental en la televisión norteamericana a 
la hora de derrumbar la barrera idiomática. […] 

 

(MARTÍNEZ, Beatriz. Narcos, una serie que reivindica el spanglish. Disponível em: < http://www.fotogramas.es/series-
television>. Acesso em: 7 set. 2017. Adaptado.) 

 

De acordo com o texto, a série “Narcos” rompe preconceitos linguísticos porque 
(A) retrata com fidelidade o espanhol falado na Colômbia, prestigiando a variante linguística do país. 
(B) escala atores hispânicos de diferentes países, representando a diversidade linguística do espanhol. 
(C) permite que os personagens se expressem em sua língua de origem, dando maior visibilidade ao 

espanhol. 
(D) utiliza o inglês apenas nas legendas, contrariando a tendência de privilegiar essa língua nas produções 

culturais internacionais.    
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 

Biologia 
 

QUESTÃO 16 
 

Segundo dados do Ministério da Saúde, 56,6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos usam camisinha com 
parceiros eventuais [...]. Nos últimos anos, temos observado que a população mais jovem está reduzindo o 
uso do preservativo [...].  

(Disponível em: www.telelab.aids.gov.br. Acesso em: 30/09/2017.)  
 

A respeito das doenças sexualmente transmissíveis, assinale a afirmativa INCORRETA. 
(A) Algumas DST podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na mulher.  
(B) São doenças sexualmente transmissíveis (DST): hepatite B, tricomoníase e esquistossomose. 
(C) As DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves, como 

infertilidades, câncer e até a morte. 
(D) A Aids e a sífilis também podem ser transmitidas da mãe infectada, sem tratamento, para o bebê durante 

a gravidez ou parto. 
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QUESTÃO 17 
 

Analise o heredograma abaixo. 
 

 
Sobre esse heredograma, assinale a afirmativa correta. 
(A) A anomalia representada é devida a um alelo recessivo. 
(B) A anomalia representada é devida a um alelo dominante. 
(C) Os indivíduos I-1 e I-2 são homozigotos dominantes. 
(D) A probabilidade de o casal formado pelos indivíduos II-4 e II-5 ter um filho com a anomalia representada é 

50%.   
 
 

QUESTÃO 18 
 

A mitose e a meiose são processos de divisão celular. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta.  
(A) Quando uma célula conclui a meiose I, resultam duas células diploides. 
(B) Ao contrário do que ocorre na mitose, na meiose realiza-se o pareamento dos cromossomos homólogos. 
(C) No final da interfase, a célula tem uma quantidade de DNA menor que a do seu início. 
(D) A mitose produz quatro células-filhas idênticas à célula-mãe. 
 
 

QUESTÃO 19 
 

Os avanços das técnicas moleculares, como a tecnologia do DNA recombinante, têm revolucionado diferentes 
áreas do conhecimento. Sobre o assunto, analise as assertivas. 
 

I - Os plasmídeos são moléculas circulares de DNA, extracromossômicas. Plasmídeos modificados foram 
utilizados em experimentos de clonagem de DNA. 

II - O sequenciamento de DNA pode envolver a adição de pequenas quantidades de dideoxinucleotídeos, 
método também conhecido como “Método de Sanger”. 

III - As enzimas de restrição fazem o transporte do DNA através da membrana celular dos vetores. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II e III. 
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
 
 

I 

II 

III 

1 2 

1 2 3 4 5 

1 2 
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QUESTÃO 20 
 

A perpetuação das espécies só é possível devido à capacidade reprodutiva dos seres vivos. A figura abaixo 
mostra uma das hipóteses sobre as relações Filogenéticas dos principais Filos do reino plantae. 
 

 
(Fonte: Margulis & Schwartz, 2001.) 

 

Sobre o processo reprodutivo dos seres vivos, assinale a afirmativa correta. 
(A) As briófitas possuem ciclo de vida com alternância de geração, predominando a fase esporofítica 

(haploide) sobre a gametofítica (diploide). 
(B) Nas gimnospermas, ocorre o processo reprodutivo a partir da germinação de frutos ou sementes. 
(C) Uma samambaia é uma planta assexuada produtora de esporos, por isso, ela representa a fase chamada 

esporófito. 
(D) Na figura acima, o número 3 representa a presença de sementes. 
 

QUESTÃO 21 
 

Os fungos são estudados tanto por seus aspectos negativos, ou seja, os danos que podem causar à economia 
quanto pelos aspectos positivos, que são mais representativos. Sobre os princípios básicos da vida dos fungos, 
analise as afirmativas. 
 

I - Possuem células heterotróficas e presença de quitina, ausência de clorofila e presença de glicogênio 
como substância de reserva.   

II - Os fungos são encontrados nas seguintes formas básicas: filamentosa e leveduriforme; esta última é 
caracterizada por apresentar micélios. 

III - Os fungos são, em sua maioria, aeróbios obrigatórios, no entanto, muitos são fermentativos 
facultativos, ou seja, podem obter energia tanto por oxidação como por fermentação. 

IV - Uma importante função ecológica desempenhada pelos fungos é a decomposição; podem ser 
organismos saprófitos (decompositores), mas também podem ainda viver associados a outros 
organismos (simbiontes). 

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) II e III, apenas. 
(C) IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
 

QUESTÃO 22 
 

Em relação aos diferentes filos animais, assinale a afirmativa correta. 
(A) Os equinodermos podem ser encontrados em ambientes terrestres e marinhos. 
(B) Os poríferos são animais filtradores e podem se reproduzir tanto assexuadamente, por brotamento, 

quanto sexuadamente. 
(C) Os anfíbios adultos possuem respiração branquial. 
(D) Os mamíferos são heterotérmicos, ou seja, a temperatura corporal varia conforme o ambiente. 



 
14/35 – Processo Seletivo 2018 – FACIMED 

 
 

QUESTÃO 23 
 

As relações ou associações estabelecidas pelos organismos podem proporcionar benefícios ou acarretar 
prejuízos e ocorrem entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies distintas. Sobre o assunto, é correto 
afirmar: 
(A) Mutualismo é um exemplo clássico de relação harmônica. 
(B) Comensalismo se dá quando as duas espécies envolvidas se beneficiam mutuamente. 
(C) Predatismo é uma relação desarmônica intraespecífica. 
(D) Inquilinismo é uma relação de espécies diferentes em que uma delas se beneficia com prejuízo da outra. 
 

QUESTÃO 24 
 

Analise a imagem abaixo sobre o processo de desenvolvimento embrionário humano. 
 

 
(Disponível em: aprenderbiologiacomapaulaeasuzi.blogspot.com.br. Acesso em: 30/09/2017.) 

 

Sobre as fases do processo de desenvolvimento embrionário, assinale a afirmativa correta. 
(A) O item I corresponde ao zigoto e o III corresponde à mórula. 
(B) O item I corresponde ao zigoto e o II corresponde ao blastocisto. 
(C) O item I corresponde ao zigoto e o II corresponde à mórula. 
(D) O item I corresponde à mórula e o III corresponde ao blastocisto. 
 

QUESTÃO 25 
 

Os biólogos usam a sequência de DNA de organismos modernos para reconstruir a árvore da vida e descobrir 
as prováveis características do ancestral comum mais recente de todos os seres vivos. Sobre o assunto, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) São exemplos de evidências da evolução os microfósseis e as estruturas rochosas chamadas 
estromatólitos. 

(      ) Evidências sugerem que a vida surgiu por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. 
(      ) Coevolução é passível de acontecer quando espécies diferentes têm interações ecológicas próximas 

umas das outras. 
(      ) As árvores filogenéticas representam padrões de ancestralidade. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) F, F, F, V 
(B) V, V, V, V 
(C) V, V, F, F 
(D) F, V, V, F 

II 

III 

I 
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Física 
 

QUESTÃO 26 
 

Considere o seguinte evento físico: uma bola de futebol, chutada em direção ao gol, eleva-se 5m, e, a seguir, 
desce até o gramado sob o efeito da gravidade. Considere desprezível a resistência do ar. Assinale a 
alternativa que apresenta o gráfico que melhor representa a componente vertical da velocidade em função do 
tempo, desde o instante em que a bola deixa o pé do jogador até o momento em que retorna ao gramado.  
 

(A) 

 

(B) 

 
    

(C) 

 

(D) 

 

 
 

QUESTÃO 27 
 

O corpo da figura abaixo está em movimento sobre o plano horizontal. Em um referencial inercial, a 
velocidade do corpo tem direção paralela ao plano, sentido indicado pela seta, e módulo constante. 
 

 
 

Sobre a dinâmica desse corpo, assinale a afirmativa correta. 
(A) A resultante das forças que agem sobre o corpo deve ser nula. 
(B) Sobre esse corpo age um par de ação e reação que é o Peso e a Normal (força de reação do plano).  
(C) O corpo deverá parar devido à ação da força de atrito, independentemente da ação de outras forças. 
(D) A força gravitacional é nula, pois o corpo está em M.R.U. 
 
 

QUESTÃO 28 
 

Assinale a alternativa em que todos os conceitos físicos estão corretamente empregados. 
(A) A resistência do chuveiro é normalmente feita de níquel ou cromo ou uma liga desses dois metais. 

(B) Hoje, fez muito calor em nossa cidade, chegando os termômetros a 39° C. 
(C) Muitos cereais já veem previamente pesados em embalagens de 1 kg e 5 kg. 
(D) A potência de uma lâmpada led é de 6 W, de modo que ela consome 6 J de energia por segundo. 
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QUESTÃO 29 
 

Segundo Russomano e colaboradores (2005), nas missões espaciais, em ambiente de microgravidade, o 
organismo dos astronautas sofre inicialmente uma redistribuição de sangue dos membros inferiores para os 
superiores, cabeça e tórax. Isso se deve ao fato de não haver mais contribuição da força gravitacional do 
sangue no valor da pressão arterial.  

(RUSSOMANO, T. et al. O efeito da escopolamina na performance mental durante simulação 
de microgravidade. Scientia Medica, Porto Alegre: PUCRS, v. 15, n. 2, abr./jun. 2005.) 

 

Assinale a melhor estimativa da diferença de pressão entre as pernas e o tórax de uma pessoa na superfície da 
Terra devido ao peso do sangue. 
(A) 1 × 101  Pa 
(B) 1 × 10-4 Pa 
(C) 1 × 104   Pa 
(D) 1 × 10-1 Pa 
 
 

QUESTÃO 30 
 

A distância entre a córnea e a retina do olho humano normal é aproximadamente 24 mm. Uma pessoa que 
tenha a distância entre a córnea e a retina de 26 mm deverá usar lentes com qual convergência? Considere 
essa pessoa com convergência normal (c), isto é, para o ponto remoto a imagem se forma a 24 mm da córnea 

�c = �
�,��� 	≅	41,7	��. 

(A) 5 dp 
(B) -4 dp 
(C) 2 dp 
(D) -3 dp 
 
 

QUESTÃO 31 
 

Em 2013, a corrente elétrica em uma conexão sináptica, em escala de aproximadamente 1 µm, foi medida 
pela primeira vez. O valor obtido de 4,4 pA/µm2 deve-se ao influxo de íons Ca2+ através de canais de cálcio 
dependentes de tensão (CCDT), durante um intervalo de tempo característico de aproximadamente 5,0ms. 
Quantos íons Ca2+ atravessaram os CCDT (por área sináptica típica, isto é, 1 micrômetro quadrado) no 
intervalo de tempo 5,0ms?  

(A) 9,3 × 105 íons 

(B) 4,4 × 106 íons 

(C) 5,0 × 108 íons 

(D) 6,9 × 104 íons 
 
 

QUESTÃO 32 
 

Um mergulhador, 70 kg de massa, em um mergulho sem tanques de ar, antes de mergulhar, faz uma 
inspiração forçada que permite armazenar 5 litros de ar nos seus pulmões. Qual a força de empuxo 
experimentada pelo mergulhador? Considere que o ar nos pulmões não sofre significativo aumento da 
densidade devido à pressão da água sobre a caixa torácica. 
(A) 743 N 
(B) 820 N 
(C) 1.548 N 
(D) 1.828 N 

Considere a densidade do sangue 
semelhante à da água e o campo 
gravitacional da Terra igual a 10 N/kg. 

Dado: 1 dp = 1 m
-1

 

Dados:  

• e = 1,6 × 10
-19 

C (carga elétrica elementar) 

• 1,0 pA = 1,0 × 10
-12 

C/s 

Dados:  

• Densidade do corpo humano com pulmões vazios: 1,01 × 10
3
 kg/m³ 

• Campo gravitacional da Terra = 10 N/kg 
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Matemática 
 
 

QUESTÃO 33 
 

A figura abaixo apresenta um desenho de uma pista de 
autorama com os carrinhos 1, 2 e 3 alinhados na largada. 
 

 
 

Sabendo-se que os três carrinhos partem da largada no 
mesmo instante e que o carrinho 1 completa uma volta 
em 12 segundos, o carrinho 2 em 15 segundos e o 
carrinho 3 em 18 segundos, quantas voltas completas, 
após a largada, os carrinhos 1, 2 e 3 deverão dar, 
respectivamente, para cruzarem juntos novamente a 
largada? 
(A) 15, 10, 12 
(B) 12, 15, 18 
(C) 15, 12, 10 
(D) 12, 18, 15 

 
 
 

QUESTÃO 34 
 

Somente com a venda de quatro umidificadores de 
ambiente por dia, no valor de R$ 150,00 a unidade, o 
vendedor de uma loja, durante os primeiros 15 dias do 
mês, alcançou 30% da sua meta mensal de vendas. Qual 
é, em reais, a meta mensal de vendas desse vendedor? 
(A) 28.000 
(B) 30.000 
(C) 42.000 
(D) 50.000 
 
 
 
 
 
 
 

Largada 

2 

3 

1 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 35 
 

Para acessar a sua conta bancária, um cliente precisa 
digitar uma senha contendo seis caracteres 
alfanuméricos, ou seja, que contenha letras e números. A 
figura abaixo ilustra a tela disponível ao cliente para 
digitar a referida senha. 
 

 

SENHA 
Caractere � � � � � � 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 

 
 
 

Considere que as letras maiúsculas e as minúsculas são 
caracteres diferentes, que os caracteres numéricos são 
dígitos de 0 a 9 e que as senhas devem ser geradas 
considerando-se que: 
 

1º caractere: Deve ser uma das 26 letras do alfabeto; 
2º caractere: Deve ser um número de 0 a 9; 
3º caractere: Deve ser um número ímpar; 
4º caractere: Deve ser um número maior que 5 e menor 

que 9; 
5º caractere: Deve ser um número divisor de 4; 
6º caractere: Deve ser ou o número 4 ou o 9. 
 

A partir dessas informações, de quantas maneiras 
distintas um cliente poderá escolher uma senha? 
(A) 46.800 
(B) 11.700 
(C) 23.400 
(D) 38.600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 36 
 

A figura abaixo apresenta uma folha A0 de dimensões x 

por 2y. Tendo-se como referência o lado 2y, corta-se a 

folha ao meio, obtendo-se duas folhas A1 de dimensões x 
por y. Tendo-se como referência o lado x, corta-se uma 
das folhas A1 ao meio, obtendo-se duas folhas A2 de 
dimensões x/2 por y. Tendo-se como referência o lado y, 

corta-se uma das folhas A2 ao meio, obtendo-se duas 
folhas A3 de dimensões x/2 por y/2. Tendo-se como 

referência o lado x/2, corta-se uma das folhas A3 ao 
meio, obtendo-se duas folhas A4 de dimensões x/4 por 
y/2 e assim sucessivamente, como ilustrado na figura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando uma folha de cada tamanho, de A0 até A9, 
qual é a soma das medidas das áreas dessas folhas? 
 

(A) 
�%&'(

�.��)
 

 

(B) 
%��'(

�.��)
 

 

(C) 
�.��)'(

�%&
 

 

(D) 
%�)'(

�%&
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4 

A0 
A1 

A2 
A3 

A5 

x 

2y 

y 

y 

x/2 x/2 

... 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 37 
 

As escalas termométricas são utilizadas para medir 
temperatura. Apesar de ao longo da história existirem 
diversas escalas termométricas, três são utilizadas nos 
dias atuais: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas escalas 
utilizam como padrão os pontos de fusão e de ebulição da 
água. A seguir, é apresentado um esboço do gráfico da 
relação entre temperaturas nas escalas Celsius                

(0° C a 100° C) e Fahrenheit (32° F a 212° F) que, 
matematicamente, é denominado esboço de uma função 
do tipo * = +, + ., + ≠ 0 ou de uma função do primeiro 
grau. 

 
12  – temperatura na escala Celsius 
13 – temperatura na escala Fahrenheit 

 
A partir das informações acima, marque V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Escrevendo-se a temperatura em graus 
Fahrenheit em função da temperatura em graus 

Celsius resulta 13 = 4
%12 + 32. 

(      ) Se, ao medir a temperatura corporal de uma 
pessoa com um termômetro na escala 

Fahrenheit, for registrado 97,7° F, a temperatura 
corporal dessa pessoa em um termômetro na 

escala Celsius registrará 38,5 ° C. 
(      ) As coordenadas do ponto A são �− �&�

4 , 0�. 
 

Assinale a sequência correta. 
(A) V, V, F 
(B) F, F, V 
(C) F, V, F 
(D) V, F, V 
 
 
 
 
 
 

A 

0 100 12  
 

32 

212 

13 
 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 38 
 

A figura abaixo ilustra o interior de um avião contendo 30 
fileiras com 6 poltronas cada.  
 

 
Considerando que o avião está com as poltronas todas 
ocupadas por passageiros homens, mulheres e crianças, 
que o número de mulheres excede o número de homens 
em 20 e que o número de crianças é metade do número 
de homens, qual é a diferença entre o número de 
mulheres e o número de crianças? 
(A) 52 
(B) 34 
(C) 62 
(D) 84 
 
 

QUESTÃO 39 
 

Uma semiesfera de diâmetro AC = 27 e um cone circular 

reto de diâmetro DE = 
�8
)   e altura igual ao raio da 

semiesfera (OB = 7) estão dispostos, conforme a figura a 
seguir. 
 

 
Se 9:; é a medida do volume da semiesfera e 9< é a 

medida do volume do cone circular reto, então, 
=>?
=@

 é igual 

a 
(A) 27. 
(B) 18. 
(C) 12. 
(D) 36. 
 
 
 

A 

B 

C 
D E O 

27 

27
3  

7 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 40 
 

Após tomada de preço, em várias drogarias, da caixa com 
42 unidades de um medicamento, resultou a seguinte 
tabela: 
 

DROGARIAS 
PREÇOS DO 

MEDICAMENTO (R$) 

A 68,00 

B 71,00 

C 77,00 

D 75,00 

E 72,00 

F 68,00 

G 80,00 

 
Calculando-se a Média Aritmética (AB), a Mediana (AC) 
e a Moda (AD) dos preços desse medicamento, qual o 
valor de  

AB +AC +AD
3 		? 

(A) 68 
(B) 75 
(C) 71 
(D) 80 
 
 

QUESTÃO 41 
 

Para decolar, um avião faz o percurso BFGGGG em pista e, a 
partir do ponto F, inclina-se para cima fazendo o 
percurso FHGGGG no ar até atingir o ponto H. 

 

Sabendo-se que os ângulos FHIJ =	FHBJ = 30° e que   
FIGGGG = 5 km, então BIGGGG − IHGGGG, em quilômetros, é igual a 

(A) 5(3 − √3). 
(B) 5(√3 − 1). 
(C) 3(5 − √3). 
(D) 3(√3 − 1). 
 

A B	

C	

D	

Espaço para rascunho 
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Dados: H = 1 g/mol; C = 12 g/mol; O = 16 g/mol 

QUESTÃO 42 
 

Leia o recorte de notícia publicada no jornal El País. 
 

Um tremor de 6,1 pontos na escala Richter nesta manhã 
de sábado (23/09) voltou a abalar o centro e o sul 
do México, desencadeando os piores temores entre 
aqueles que vivenciaram, quatro dias atrás (19/09), o 
poderoso terremoto de 7,1 pontos que provocou, até o 
momento, 305 mortes. [...] 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/,23/09/2017. 
Acesso em: 26/09/2017.)  

 

Por meio da escala Richter, pode-se relacionar as energias 
liberadas por dois terremotos. As indicações de dois 
terremotos 1� e 1�, nessa escala, são representadas, 
respectivamente, por 7� e 7�. 
Admita que as indicações de dois terremotos na escala 
Richter possam ser relacionadas pela fórmula 
 

7� − 7� = STUB� − STUB�, 
 

em que B� e B� são, respectivamente, as amplitudes das 
ondas dos terremotos 1� e 1�. 
 

A partir dessas informações, se 1� é o terremoto ocorrido 
no México em 19/09 e 1� é o ocorrido em 23/09, pode-se 
afirmar: 
(A) B� = 10B�. 
(B) B� = 100B�. 
(C) B� = 100B�. 
(D) B� = 10B�. 
 

Química 
 
 

QUESTÃO 43 
 

Durante uma aula de Química Orgânica Experimental, um grupo de alunos efetuou a síntese do ácido acetil 
salicílico, que é comercializado sob os nomes de A.A.S.® ou Aspirina®. Foram empregados na reação 552 g de 
ácido salicílico e 0,204 g de anidrido acético. A equação da reação balanceada é: 
 

2 C7H6O3 (aq) + C4H6O3 (l) 2 C9H8O4 (aq) + H2O  
            

  
Considerando que o rendimento da reação foi 80%, a massa em gramas obtida no final dos procedimentos de 
secagem e pesagem foi aproximadamente: 
(A) 720 
(B) 576 
(C) 288 
(D) 360 
 
 
 

ácido salicílico anidrido acético Aspirina® 

Espaço para rascunho 
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QUESTÃO 44 
 

Um balão meteorológico foi preenchido com gás hidrogênio, H2, que está a 1,6 atm e 20° C e ocupa 9 m3. 
Supondo que, nessas condições, o volume molar dos gases é igual a 18 L, a quantidade em mols de hidrogênio 
dentro do balão e a massa de hidrogênio, em gramas, dentro do balão são respectivamente iguais a: 

(A) 5 × 102 e 1 × 103 

(B) 2 × 103 e 4 × 102 

(C) 5 × 102 e 4 × 102 

(D) 2 × 103 e 1 × 103 
 

QUESTÃO 45 
 

Considere os seguintes haletos de hidrogênio puros no estado líquido: HF, HCl, HBr e HI. A partir da análise 
das forças intermoleculares e da polaridade de cada molécula, pode-se concluir que o haleto de hidrogênio 
que apresenta o maior ponto de ebulição é o: 
(A) HCl 
(B) HBr 
(C) Hl 
(D) HF 
 

QUESTÃO 46 
 

Em um laboratório de química analítica, foi analisada uma amostra contendo 20 mL de uma solução aquosa 
de Ca(OH)2. Esta solução foi titulada com HCl 0,10 mol/L. Determinou-se que o volume da solução ácida 
necessário para atingir a viragem do indicador foi igual a 30 mL. Sendo assim, a concentração da solução de 
Ca(OH)2 expressa em mol/L é igual a:  

(A) 1,5 × 10-2 

(B) 6,6 × 10-3 

(C) 1,3 × 10-1 

(D) 7,5 × 10-2 
 

QUESTÃO 47 
 

O gás metano, CH4, quando encontrado em formações geológicas petrolíferas, é o principal componente do 
gás natural. Após a devida purificação, apresenta poder calorífico elevado e por isso pode ser usado como 
combustível industrial, doméstico e veicular (Gás Natural Veicular-GNV). O gás metano pode ser obtido a 
partir da reação entre carbono sólido (grafite) e gás hidrogênio, como segue: 
 

C(s)  + 2H2(g)  →  CH4(g)        ∆rH°f   = ? 
 

Sendo assim, é possível determinar a variação de entalpia para formação do metano a partir destes reagentes, 
empregando de maneira correta as equações abaixo e seus respectivos valores de entalpia.  
 

Equação 1:       C(s)  +  O2(g)  →  CO2(g)                              ∆rH°1   = -393,5 kJ/mol 

Equação 2:       H2(g)  +  ½ O2(g)  → H2O(l)                         ∆rH°2   = -285,8 kJ/mol 

Equação 3:      CH4(g)  +  2 O2 (g)  → CO2(g)  +  2 H2O(l)      ∆rH°3   = -890,3 kJ/mol 
 

Efetuando corretamente os cálculos, o valor de entalpia de formação do CH4, em kJ/mol, a partir da reação 
entre o carbono sólido (grafite) e o gás hidrogênio deverá ser igual a:  
(A) + 210,7 
(B) + 782,0 
(C) -74,8 
(D) -998,0 

 

Dado: Massa molar do gás H2 = 2 g/mol 

Dados (em g/mol): H = 1; F = 19; Cl = 35,5; Br = 79,9; I = 127 
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QUESTÃO 48 
 

A descoberta da atividade antibiótica da penicilina, composto orgânico da classe das β-lactamas, rendeu aos 
cientistas Alexander Fleming, Howard Florey e Ernst Chain o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Desde 
então, muitos derivados da penicilina, com diferentes perfis de atividades biológicas, têm sido descobertos 
em laboratórios farmacêuticos. Relacionada às penicilinas está a cefalexina, comercializada sob a marca 
Keflex®, pertencente ao grupo das cefalosporinas, que também são antibióticos que contêm o grupo β-
lactama. A cefalexina geralmente tem maior atividade antibacteriana contra cepas de bactérias mais 
resistentes. (Adaptado de Química Orgânica Combo, 9ª ed. – John McMurry.) 
 

Analise a fórmula estrutural da cefalexina. 
 

 
 
Observando a fórmula estrutural plana da cefalexina, é possível identificar os seguintes grupos funcionais: 
(A) Amina, amida e ácido carboxílico. 
(B) Amina, cetona e aldeído. 
(C) Amida, cetona e aldeído. 
(D) Amina, aldeído e ácido carboxílico.  
 
 

QUESTÃO 49 
 

As substâncias X e Y podem ser industrialmente preparadas por métodos eletrolíticos, usando-se soluções 
aquosas conhecidas como salmouras. Na eletrólise das salmouras, a substância X é produzida no ânodo e o 
hidrogênio, juntamente com Y, no cátodo.  

 

(Adaptado de Indústrias de Processos Químicos, SHREVE, R. Norris et. al., 4ªed., 1997.) 
 

Nesse texto, as substâncias X e Y correspondem, respectivamente, a: 
(A) ácido sulfúrico e ácido clorídrico. 
(B) ácido clorídrico e soda cáustica. 
(C) gás cloro e ácido sulfúrico. 
(D) gás cloro  e soda cáustica. 

 
 

QUESTÃO 50 
 

O gás metano pode ser produzido de maneira sustentável em reatores chamados biodigestores, onde 
microrganismos realizam um processo de decomposição anaeróbica (ausência de O2). Neste processo, podem 
ser empregados:  
(A) turfa e linhito. 
(B) bagaço de cana e restos de alimentos. 
(C) óleos lubrificantes e parafinas. 
(D) hulha e antracito. 
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CIÊNCIAS HUMANAS 
 

História 
QUESTÃO 51 
 

E foi certamente no contato assíduo do sertão e dos seus habitantes que o paulista terá apurado as primeiras 
e vagas noções de uma arte de curar mais em consonância com o nosso ambiente e nossa cultura.  

 

 (HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 3ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras,1994.) 
 

Na passagem citada, o autor aponta para uma das grandes contribuições das populações indígenas para a 
formação da sociedade brasileira. A partir desse trecho, qual é essa contribuição? 
(A) O fornecimento de mão de obra para os engenhos de açúcar no Nordeste. 
(B) O sincretismo religioso que permitiu a rápida incorporação dos indígenas ao cristianismo. 
(C) O conhecimento dos recursos naturais existentes nas terras em processo de colonização. 
(D) A expansão da fronteira oeste em detrimento dos direitos castelhanos. 
 

QUESTÃO 52 
 

Já dividimos a herança e tu de muito mais te apoderado levaste roubando e o fizeste também para seduzir 
reis comedores-de-presentes, que este litígio querem julgar. 

(HESÍODO. Os trabalhos e os dias. São Paulo: Iluminuras, 1991.) 
 

Neste conhecido trecho da obra escrita pelo poeta beócio, que viveu entre o final do século VIII e o início do 
século VII a.E.C., é possível perceber uma crítica ao sistema político vigente ao condenar certa prática dos reis 
daquele período. Qual é essa prática? 
(A) Autoritarismo 
(B) Fiscalismo 
(C) Corrupção 
(D) Nepotismo 
 

QUESTÃO 53 
 

No quartel Lenin, em Barcelona, na véspera de meu ingresso na milícia, vi um miliciano italiano em frente à 
mesa dos oficiais. 
Era um moço de seus vinte e cinco anos de idade, com expressão carrancuda, espadaúdo, cabelo meio 
avermelhado e louro. O quepe de couro, de bico, estava repuxado de modo feroz sobre um dos olhos, e de 
perfil para mim, tinha o queixo encostado ao peito, olhando com perplexidade um mapa que um dos oficiais 
abrira na mesa [...] O italiano ergueu a cabeça e perguntou imediatamente: 
- Italiano? 
- No, Inglês. Y tú? – retorqui, em meu fraco espanhol. 
- Italiano.  

(ORWELL, George. Lutando na Espanha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.) 
 

A passagem acima, do escritor inglês George Orwell, no livro que relata sua experiência durante a Guerra Civil 
Espanhola, permite perceber uma das características das forças que lutaram pela República contra o exército 
franquista. Assinale a alternativa que aponta tal característica. 
(A) Internacionalismo, uma vez que as milícias republicanas possuíam um expressivo contingente de 

voluntários estrangeiros. 
(B) Romantismo, já que a luta contra um exército profissional e muito bem armado estava fadada ao 

fracasso. 
(C) Comunismo, pois a maioria da tropa antifranquista era oriunda da União Soviética em sua missão de 

implantar o comunismo no país. 
(D) Pragmatismo, na medida que optaram por utilizar táticas de guerrilha para vencer a guerra. 
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QUESTÃO 54 
 

 
 

(Disponível em: https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV. Acesso em: 23/09/2017.) 
 

A imagem acima é um dos maiores símbolos do movimento da contracultura que, surgido nos anos 1960, 
propunha um novo estilo de mobilização e de contestação social e que transformou a juventude em um foco 
de oposição radical tanto ao sistema político-econômico quanto aos costumes e práticas sociais tradicionais. 
Qual a palavra de ordem expressa na imagem? 
(A) Faça guerra, não faça amor 
(B) Paz e amor 
(C) É proibido proibir 
(D) Aqui e agora 
 
 

QUESTÃO 55 
 

AOS CIDADÃOS DA RÚSSIA. 
 

O Governo Provisório foi deposto. O poder do Estado foi transferido para as mãos do Comitê Militar 
Revolucionário, órgão do Soviete de Deputados Operários e Soldados de Petrogrado que se encontra à frente 
do proletariado e da guarnição de Petrogrado. 
Os objetivos pelos quais o povo vem lutando – imediata proposição de uma paz democrática, abolição dos 
direitos de propriedade dos grandes proprietários de terras, controle operário da produção, formação de um 
governo dos sovietes –, esses objetivos foram atingidos. 

 

VIVA A REVOLUÇÃO DOS OPERÁRIOS, SOLDADOS E CAMPONESES! 
 

COMITÊ MILITAR REVOLUCIONÁRIO 
 

SOVIETE DE DEPUTADOS OPERÁRIOS E SOLDADOS PETROGRADO 
 

(REED, John. Dez dias que abalaram o mundo. São Paulo: Companhia das Letras/Penguin, 2004.) 
 

O documento citado pelo jornalista norte-americano John Reed faz referência a um importante 
acontecimento da Revolução Russa. Qual é este acontecimento? 
(A) O fuzilamento da família do Czar Nicolau II. 
(B) A deposição do governo provisório liderado por Kerensky. 
(C) O domingo sangrento. 
(D) A saída da Rússia da I Guerra Mundial. 
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Geografia 
 

QUESTÃO 56 
 

Leia o texto. 
 

Um tremor de terra foi registrado na região de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, na Região Metropolitana de 
Curitiba, na madrugada desta segunda-feira (18/09/17), segundo o Centro de Sismologia da Universidade de 
São Paulo (USP). O abalo sísmico foi sentido em outras cidades do estado. O tremor registrado na região teve 
magnitude de 3,5 graus e profundidade superficial. O técnico em sismologia do Centro de Sismologia da USP 
José Roberto Barbosa explica que o que foi registrado no Paraná foi um tremor de terra moderado [...]. 
 

(Disponível em: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/terremotos-atingem-cidades-do-parana.ghtml. Acesso em: 24/09/2017. Adaptado) 
 

O Brasil não está isento de sofrer abalos sísmicos, muito pelo contrário, são registrados diariamente pela Rede 
Sismográfica Brasileira (RSBR) vários tremores de terra de pequena e moderada escala. Esses tremores estão 
mais propícios a ocorrerem nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, devido à ruptura das rochas sob a 
superfície como resultado da 
(A) expansão e estiramento da crosta, que expressa a pressão aplicada principalmente pelo mergulho da 

cordilheira mesoatlântica e a expansão da placa tectônica de Nazca. 
(B) compressão ou do estiramento da crosta, que expressa a pressão aplicada principalmente pelo mergulho 

da cordilheira mesoatlântica e a expansão da placa tectônica Sul-Americana. 
(C) expansão e estiramento da crosta, que expressa a pressão aplicada principalmente pela expansão da 

cordilheira mesoatlântica e o mergulho da placa tectônica de Nazca sob a placa Africana.  
(D) compressão ou do estiramento da crosta, que expressa a pressão aplicada principalmente pela expansão 

da cordilheira mesoatlântica e o mergulho da placa tectônica de Nazca sob a placa Sul-Americana.  
 
 
 

QUESTÃO 57 
 

Leia o texto. 
 

Após a passagem devastadora do furacão Irma, as ilhas do Caribe se preparam para a chegada, nesta segunda-
feira (18/09/17), de Maria, outro ciclone que pode ganhar força e causar danos consideráveis. Nesta segunda, 
o Centro Nacional de Furacões (NHC, sigla em inglês) dos Estados Unidos informou que Maria atingiu 
categoria 3 enquanto se dirigia para a Martinica, segundo a Reuters. Maria se transformou em um furacão no 
domingo (17), enquanto se dirigia para o leste do Caribe com ventos de até 150 km/h. [...] 
 

(Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/apos-irma-caribe-se-prepara-para-chegada-do-furacao-maria.ghtml. 
Acesso em: 24/09/2017.) 

 

Os furacões e tufões estão entre os mais temíveis fenômenos da natureza. São sistemas meteorológicos de 
centenas de quilômetros de diâmetro, por onde passam deixam marcas de destruição, causando prejuízos 
assustadores e deixando mortos, feridos e desabrigados. Furacão pode ser definido como um sistema 
(A) frontal de baixa pressão e de grande escala, formado sobre as águas quentes dos oceanos e mares. 
(B) que se forma com ar quente e úmido se expandindo repentinamente no céu e que sofre forte 

esfriamento, formando várias nuvens. 
(C) com formação de grande porção de ar, de grande espessura, que apresenta certa homogeneidade 

horizontal e vertical. 
(D) de ventos ciclônicos que giram com uma velocidade muito grande em volta de um centro de baixa 

pressão. 
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QUESTÃO 58 
 

De acordo com o decreto nº 6558 de 08/09/2008, modificado pelo Decreto nº 7.584, de 13/10/2011, o 
horário de verão fica instituído no Brasil de maneira permanente e da seguinte forma: Decreto nº 6.558, de 8 
de setembro de 2008 (modificado pelos Decretos nº 7.584/2011 e 8.112/2013). 
 
 

“Fica instituída a hora de verão, a partir da zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até 
zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente, em parte do território nacional, 
adiantada em sessenta minutos em relação à hora legal. No ano em que houver coincidência entre o domingo 
previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval, o encerramento da hora de verão dar-se-á 
no domingo seguinte. A hora de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito 
Federal”.  

 
 

(Disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/destaques-do-setor-de-energia/horario-brasileiro-de-verao. 
Acesso em: 30/09/2017.) 

 
 

Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a mudança é para aproveitar melhor a estação nesta época do ano, 
reduzir o consumo de energia nos horários de pico e evitar o uso de energia gerada por termelétricas, a qual é 
mais cara e poluente se comparada às hidrelétricas. As regiões Norte e Nordeste não participam do horário de 
verão devido 
(A) ao elevado consumo de energia de fontes alternativas, como a eólica, não necessitando, assim, utilizar a 

energia proveniente de hidrelétricas, a qual se torna encarecida pela escassez de chuvas.  
(B) ao baixo benefício em termos de economia de energia, por causa da proximidade da Linha do Equador, o 

que faz com que a duração dos dias nessas regiões não tenha mudanças significativas ao longo do ano.   
(C) ao baixo benefício em termos de economia de energia, por causa da proximidade ao Trópico de 

Capricórnio, o que faz com que a duração dos dias nessas regiões não tenha mudanças significativas ao 
longo do ano. 

(D) ao elevado consumo de energia de fontes alternativas, como a fotovoltaica, não necessitando, assim, 
utilizar a energia proveniente de hidrelétricas, a qual se torna encarecida pela escassez de chuvas. 
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QUESTÃO 59 
 

Texto I 
 

O Brasil é um país com vocação natural para o agronegócio devido às suas características e diversidades, 
principalmente encontradas no clima favorável, no solo, na água, no relevo e na luminosidade. Com seus 8,5 
milhões de km, o Brasil é o país mais extenso da América do Sul e o quinto do mundo com potencial de 
expansão de sua capacidade agrícola sem necessidade de agredir o meio ambiente. 

 

(Disponível em: http://www.ecoagro.agr.br/agronegocio-brasil/. Acesso em: 30/09/2017. Adaptado.) 

 
Texto II 

 

A cada atividade realizada pelo MST, o tema dos agrotóxicos é abordado com o objetivo de alertar a 
sociedade sobre os perigos do modelo de produção alimentar do agronegócio para a saúde do povo brasileiro 
e do meio ambiente. Desde 2008, o Brasil passou a ser o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e por 
isso, mais que nunca, o MST seguirá informando a população e ampliando o seu espectro de luta contra o 
modelo destrutivo do agronegócio, e pela união dos trabalhadores do campo e da cidade na defesa da 
Reforma Agrária Popular. 

 

(Disponível em: http://www.mst.org.br/2017/05/01/em-defesa-da-vida-mst-alerta-sobre-os-perigos-do-modelo-do-
agronegocio.html. Acesso em: 30/09/2017. Adaptado.) 

 
 

Sobre a temática do agronegócio no país apresentada nos dois textos, analise as afirmativas. 
 

I - As características do agronegócio se resumem no uso de capital intensivo, máquinas e equipamentos, 
bem como utilização de muita mão de obra, mesmo sem qualificação e pouco uso de insumos. 

II - As consequências do modelo de produção alimentícia que o agronegócio propõe geram danos à saúde, 
bem como catástrofes ao meio ambiente e à sociedade.  

III - A problemática do uso de agrotóxicos é verificada somente nas grandes propriedades, as quais atendem 
as exigências do agronegócio internacional. 

IV - Apesar das vantagens naturais das terras brasileiras para o agronegócio, ainda há algumas dificuldades a 
serem vencidas, como a infraestrutura e logística, legislação tributária complexa e concentração da 
produção em grandes empresas. 

 

Está correto o que se afirma em  
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) III e IV. 
(D) II e IV. 
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QUESTÃO 60 
 

O lançamento do CBERS-4, inicialmente previsto para dezembro de 2015, foi antecipado para 07 de dezembro 
de 2014. Nesta data, o satélite foi lançado com sucesso a partir do Centro de Lançamento de Satélites de 
Tayuan (TSLC), localizado na província de Shanxi, a 760 km a sudoeste de Pequim. Em seu lançamento foi 
empregado o veículo lançador Longa-Marcha 4B (LM-4B). [...] O monitoramento de desastres naturais é uma 
das aplicações mais importantes do sensoriamento remoto por satélites.  
 

(Disponível em: http://www.cbers.inpe.br/noticias.php. Acesso em: 30/09/2017.) 
 

Sobre as novas tecnologias aplicadas à cartografia e de acordo com o texto, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
 

(      ) Sensoriamento remoto consiste na obtenção de informações da superfície terrestre por meio de 
equipamentos sem que haja contato físico com a superfície da Terra. 

(      ) A utilização da técnica de sensoriamento remoto iniciou-se somente durante a Guerra Fria, com a 
chamada corrida espacial na disputa entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

(      ) O INPE tem como objetivo produzir tecnologia nas áreas espacial e do ambiente terrestre, bem como 
oferecer produtos e serviços singulares, como elaborações cartográficas, previsão diária do tempo, 
monitoramento de queimadas, desmatamentos e uso da terra em áreas urbanas. 

(      ) Além da parceria com a China para monitorar as alterações no ambiente terrestre, o INPE tem como 
meta desenvolver acordo com a agência estadunidense NASA para auxiliar nas pesquisas de 
descobertas extraterrestres. 

 

Assinale a sequência correta.  
(A) V, V, F, F 
(B) F, V, F, V 
(C) V, F, V, F 
(D) F, F, V, V 
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PROVA DE REDAÇÃO 
 

 
Leia atentamente os textos de apoio. 
 
O esporte possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais diferentes classes, religiões, gêneros, 
entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Através de uma partida de futebol na rua, de um 
jogo de vôlei na escola, um jogo de basquete na praça, pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam 
vínculos mesmo sem nunca terem se visto. A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além 
dos benefícios na saúde física do homem [...] também contribui para a formação do caráter. 

(Disponível em: www.efdeportes.com/efd171. Acesso em: 25/09/2017.) 

 
Estaria sendo hipócrita em dizer que não acredito no esporte como potencial de desenvolvimento humano. 
Mas, me incomodam certas crenças e mentiras repetidas que se tornam “verdades absolutas”, como: o 
esporte molda o caráter, é disciplinador, promove a cidadania, é educativo por natureza, é absolutamente 
saudável. Será? 
O esporte é um elemento de nossa cultura que pode servir para compreender melhor o ser humano em 
diferentes áreas do conhecimento. Por isso ele é tão diverso, paradoxal e fascinante. O esporte pode muito 
nos ensinar, se for bem utilizado para complemento da educação.  

 

(Disponível em: www.psicologianoesporte.com.br/valores-no-esporte/. Acesso em: 27/09/2017.) 

 
Acredita-se ainda no potencial do esporte para transmitir mensagens de forma eficaz e influenciar 
comportamentos, assim como na sua capacidade de desenvolver valores humanos e sociais que têm sido cada 
vez mais reconhecidos nos últimos tempos, como instrumentos de combate à injustiça e à discriminação.  
Assim, embora o esporte seja dotado de princípios como a competição, os valores não são essencialmente do 
esporte, mas se refletem no esporte e são também produzidos a partir dos significados que os indivíduos, os 
grupos sociais e as instituições conferem à sua prática.  

 

(Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002250/225003por.pdf. Acesso em: 30/09/2017.) 

 
 

 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

A partir de sua reflexão sobre o que discorrem os textos acima e sobre fatos 
vivenciados relacionados a essa temática, discuta o potencial do esporte 
para desenvolver valores humanos e sociais.  
Seu texto deve ser dissertativo-argumentativo e apresentar coesão, 
coerência, correção gramatical e argumentos pertinentes a embasar seu 
posicionamento. 
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Nome:__________________________________________________________________ 

 
 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO CANDIDATO 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

   

01   21   41  

02   22   42  

03   23   43  

04   24   44  

05   25   45  

06   26   46  

07   27   47  

08   28   48  

09   29   49  

10   30   50  

11   31   51  

12   32   52  

13   33   53  

14   34   54  

15   35   55  

16   36   56  

17   37   57  

18   38   58  

19   39   59  

20   40   60  
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