
 

 

 
 

 
 

 
 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
 

 Verifique se este caderno contém sessenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma 

imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira: 

QUESTÕES CONTEÚDOS QUESTÕES CONTEÚDOS 

01 a 05 
Língua Portuguesa 
Literatura Brasileira 31 a 35 Matemática 

06 a 10 Arte 36 a 40 História 

11 a 15 Educação Física 41 a 45 Geografia 

16 a 20 Biologia 46 a 50 Filosofia 

21 a 25 Física 51 a 55 Sociologia 

26 a 30 Química 56 a 60 Língua Estrangeira 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 

08, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às 

alternativas que você apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de QUATRO HORAS, a partir do momento em 

que for completado o processo de distribuição dos Cadernos de Questões, incluído o tempo para 

Redação, preenchimento do Cartão de Respostas, coleta de assinatura e de impressão digital. 

 PERMANEÇA na sala de prova após o recolhimento dos Cartões de Respostas e das Folhas de Re-

dação, mantenha o seu Caderno de Questões e aguarde as instruções do fiscal. 

 Se você necessitar de uma declaração de presença, poderá obter o documento personalizado, via 

internet, a partir das 17h00min do dia 10 de julho de 2019, no site cps.uepg.br/vestibular median-

te sua senha e protocolo de inscrição no Vestibular. 

 Caso você seja aprovado neste Vestibular, as informações sobre o Registro Acadêmico e Matrícula 

estão disponíveis no site cps.uepg.br/vestibular e no site uepg.br no link Matrículas Calouros 2020. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as  

informações constantes no Caderno de Questões, no Cartão de Respostas e na Folha de Redação. 

 Os únicos instrumentos que serão utilizados para o cálculo da pontuação final dos candidatos no 

Vestibular serão os Cartões de Respostas e a parte da Folha de Redação destinada à transcrição da 

versão definitiva. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, 

número de inscrição, curso/turno. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do 

Cartão de Respostas em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 65 e se você encontrasse o 

número 09 como resposta para ela, o Cartão de Respostas teria que ser pre-

enchido da maneira indicada ao lado. 
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ATENÇÃO!  PARA A QUESTÃO DE REDAÇÃO, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO E SIGA-AS À RISCA. 

FAÇA A REDAÇÃO NO MOMENTO QUE QUISER DENTRO DAS QUATRO HORAS DE QUE DISPÕE. 
 

1. A folha que você recebeu para a Redação é constituída de duas partes. NÃO AS DESTAQUE. 
2. Na parte superior, personalizada, você deve assinar em local próprio e pode fazer um rascunho da Redação.  
3. Na parte inferior, você deve escrever a versão definitiva da Redação, usando caneta esferográfica com tinta azul-escura ou 

preta, escrita grossa e de material transparente. Não pode haver qualquer identificação, sob pena de a Redação ser avaliada com 
nota zero.  

 
 

 

ELABORE SUA REDAÇÃO, EM PROSA,  

COM UM MÍNIMO DE 10 LINHAS E MÁXIMO DE 17 LINHAS  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 1 
 

Algumas expressões racistas que deveríamos tirar do nosso vocabulário 
A escravidão negra é um capítulo muito marcante da história do Brasil. A influência desse período está presente, inclusive, 
no vocabulário da língua portuguesa. Várias expressões que usamos cotidianamente têm origem em situações adversas –     
e na maior parte das vezes muito dolorosas – que foram vividas por negros. 
Por isso, assim como precisamos deixar para trás preconceitos que surgiram durante a escravidão, podemos repensar algu-
mas palavras que usamos. 
 

Denegrir: de acordo com o dicionário Michaelis, a palavra significa "tornar negro" ou "difamar" e tem origem em "de negro 
ir". A expressão é ofensiva porque considera algo negro como negativo. 
Fazer nas coxas: não se sabe exatamente quando a expressão entrou para o nosso vocabulário, mas a versão mais popular 
da origem é a de que o termo viria do hábito dos escravos moldarem telhas em suas coxas. Como eles tinham corpos de 
diferentes formatos, as telhas acabavam não se encaixando corretamente e, por isso, estariam mal feitas. 
Mulata(o): o termo é usado para se referir a pessoas negras de pele clara. Da língua espanhola, a palavra faz referência ao 
filhote do cruzamento de cavalo com jumenta ou de jumento com égua. Ou seja, compara uma pessoa negra a um animal.  
A expressão se torna ainda mais pejorativa quando usada como "mulata tipo exportação", reforçando a visão do corpo da 
mulher negra como mercadoria. 
Doméstica: a expressão designava as escravas que trabalhavam dentro das casas das famílias brancas. Normalmente, elas 
tinham a pele mais clara e traços semelhantes aos dos europeus, por isso tinham um "status superior" ao dos escravos da 
lavoura. Por receberam uma educação diferenciada e aprenderem algumas lições de bons modos, eram tidas como escravas 
"domesticadas", como se fossem animais selvagens. 
Mercado negro, lista negra, ovelha negra... Assim como em "denegrir", o uso do adjetivo "negro" em palavras como 
"mercado negro", "lista negra" e "ovelha negra" tem peso muito negativo, tornando-o pejorativo. Esse juízo de valor acaba 
afetando também as pessoas negras, reforçando o preconceito estrutural. 
 

Adaptado de: Natália Eiras. universa.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/21/10-expressoes-racistas-que-deveriamos-tirar-do-nosso-vocabulario.htm 

_________________________________________________________________________________________ 
 

TEXTO 2 
 

Nexo Jornal: É comum que pessoas acusadas de racismo tentem justificar ou esclarecer a situação negando serem racistas, 
argumentando não se tratar de preconceito ou dizendo ter havido um mal entendido. Por que isso acontece? 

Silvio Almeida: Quando a gente fala de racismo estrutural, o adjetivo estrutural indica que o racismo não é apenas o resul-
tado de atos voluntários, que se limitam ao plano individual. O racismo está para além disso. Ele é, na verdade, um processo 
no qual, até mesmo de maneira inconsciente, as pessoas reproduzem as condições em que a desigualdade racial é possível. 
Quando a pessoa [acusada de racismo] diz que foi um mal entendido, de fato, o racismo só pode acontecer numa sucessão 
de mal entendidos. O racismo é isso. Ele se manifesta nos espaços vazios, no mal entendido, naquilo que não é dito – e 
exatamente pelo fato de não ser dito e ser possível o mal entendimento é que o racismo consegue se naturalizar. 

 

Adaptado de: Juliana D. de Lima. www.nexojornal.com.br/entrevista/2019/02/12/O-racismo-estrutural-no-cotidiano-do-pa%C3%ADs-segundo-este-autor 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

PROPOSTA 
 

Os textos que você acabou de ler trazem informações sobre manifestações cotidianas de racismo, 

que configuram o que é chamado de racismo estrutural, ou seja, aquele que é praticado até mesmo 

de maneira inconsciente. A partir da leitura dos textos motivadores acima e utilizando os conheci-

mentos que obteve em sua formação escolar, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

tema: 
 

Qual é a pior consequência do racismo estrutural no Brasil contemporâneo? 

 
Não esqueça de seguir as seguintes orientações: 
- Seu texto deve deixar claro o seu ponto de vista, sustentando-o com argumentos, além de ser escrito na 

variante formal de nossa língua. 
- Não é necessário colocar um título. 
- Não faça cópias literais dos textos motivadores. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02 
 

Invernáculo 
 

Esta língua não é minha, 
qualquer um percebe. 
Quem sabe maldigo mentiras, 
vai ver que só minto verdades. 
Assim me falo, eu, mínima, 
quem sabe, eu sinto, mal sabe. 
Esta não é minha língua. 
A língua que eu falo trava 
uma canção longínqua, 
a voz, além, nem palavra. 
O dialeto que se usa 
à margem esquerda da frase, 
eis a fala que me lusa, 
eu, meio, eu dentro, eu, quase. 

     

Adaptado de: LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

 

 

01– A palavra "vernáculo" é um substantivo que designa a 

língua que é própria de um país ou de uma região. No 
título de seu poema, o paranaense Paulo Leminski    
adiciona a este termo um prefixo de origem latina    
("in-"). Sobre esse prefixo, assinale o que for correto. 

 
01) Ele tem o sentido de negação. 
 

02) Ele está presente também na palavra "intramuscu-
lar". 

 

04) Ele tem o sentido de "para dentro". 
 

08) Ele está presente também na palavra "impermeá-
vel". 

 
                
 
 

 

02– Sobre o verso "Esta língua não é minha", assinale o que 

for correto. 
 

01) Contém dois pronomes demonstrativos. 
 

02) Não contém nenhum verbo. 
 

04) Contém um único verbo. 
 

08) Contém somente um pronome possessivo. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 03 E 04 
 

App brasileiro promete ajudar crianças com             
síndrome de Down no desenvolvimento da fala 

 

Quando Sofia – diagnosticada com síndrome de Down –  
nasceu, a mãe e cientista da computação Marinalva Dias 
Soares procurou sua colega Alessandra Alaniz Macedo, da 
Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto. A ideia 
era criar uma tecnologia que pudesse ajudar não só a peque-
na Sofia, mas também outras crianças com a síndrome, no 
desenvolvimento da fala. Foi aí que nasceu o aplicativo Sofia 
Fala. 
Foram aproximadamente dois anos até elaborar um app ca-
paz de oferecer exercícios com figuras, palavras e sons que 
estimulassem a pronúncia das crianças. Por meio do app, a 
criança repete movimentos e sons – como um beijo –, pala-
vras e frases. A partir daí, o aplicativo compara a informação 
recebida com um padrão já existente. 
No entanto, segundo Alessandra, o objetivo não é fazer o 
papel da terapia presencial, mas sim complementar. "O apli-
cativo deve substituir o uso dos tradicionais caderninhos que 
vão e voltam dos consultórios. O fonoaudiólogo é quem vai 
criar e definir o tratamento que a criança deve fazer. O pro-

fissional ainda tem acesso e pode acompanhar o desempenho 
do paciente", explica. 

     

Adaptado de: Sabrina Ongaratto. revistacrescer.globo.com/Sindrome-de-Down/ 

noticia/2019/03/app-brasileiro-promete-ajudar-criancas-com- 
sindrome-de-down-no-desenvolvimento-da-fala.html.  

Acesso em 17/03/2019. 

 

 

03– Após ler e analisar o texto acima, assinale o que for 

correto. 
 

01) O ponto de partida para a criação do aplicativo 
descrito no texto foi o nascimento da filha de uma 
das pesquisadoras. 

 

02) O prazo despendido para a criação do aplicativo 
descrito no texto ficou em torno de dois anos. 

 

04) O funcionamento do aplicativo desenvolvido pelas 
pesquisadoras é baseado na repetição de movi-
mentos e sons que são comparados com um pa-
drão. 

 

08) O aplicativo desenvolvido pelas cientistas não per-
mite a substituição do profissional fonoaudiólogo 
no tratamento do paciente. 

 
                

 
 

 

04– Sobre o primeiro período do texto, assinale o que for 

correto. 
 

01) O trecho "diagnosticada com síndrome de Down" é 
um vocativo dirigido a quem está lendo o texto. 

 

02) Os dois travessões utilizados no período poderiam 
ser substituídos por parênteses sem que houvesse 
alteração de sentido do texto. 

 

04) O trecho "diagnosticada com síndrome de Down" é 
um aposto que acrescenta informações à estrutura 
frasal. 

 

08) Os dois travessões utilizados no período poderiam 
ser substituídos por vírgulas sem que houvesse   
alteração de sentido do texto. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
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05– Sobre as obras literárias mencionadas abaixo, assinale o 

que for correto. 
 

01) O romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um 
dos mais importantes do chamado Romance de 30, 
caracterizado como regionalista e sociologicamente 

engajado pela crítica literária canônica. Por meio de 
um narrador de terceira pessoa onisciente, o ro-
mance se divide, por um lado, entre capítulos que 
exploram o universo interior e exterior de Fabiano 
e sua família (incluindo a cachorra Baleia), por ou-
tro, momentos que mostram a família em marcha 
ou em contato/conflito com os habitantes da cida-
de. Enquanto crítica social, de modo evidente per-
cebemos como um contexto desumano pode de-
gradar a condição humana, afetando diretamente a 
linguagem e a autopercepção dos habitantes de tal 
ambiente. 

 

02) Em Quarto de despejo: diário de uma favelada, de 
Carolina Maria de Jesus, temos uma rotina sofrível, 
circular e desumana. A escrita de Carolina, lírica 
em muitos momentos, com uma gramática própria 
– que não é a da variante culta da língua portugue-
sa –, problematiza a questão da pobreza de modo 
autobiográfico e realista. Mesmo com muitas dife-
renças entre si, Vidas Secas e Quarto de despejo 
dialogam quando colocam perspectivas enunciati-
vas originais na representação de problemas      
sociais graves: a seca, com Graciliano Ramos, e a 
favela, com Carolina Maria de Jesus. 

 

04) Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, é uma peça 
dividida em três atos na qual a estrutura cênica 
(conforme as rubricas indicadas) representa, simul-
taneamente, os estados/planos de Alucinação e 
Memória de Alaíde, personagem principal, além do 
Plano da Realidade, no qual a protagonista agoniza 
em uma mesa de hospital. Um exemplo de peça 
psicológica, a principal ferramenta de investigação 
da psique é a alternância de planos e tempos, que 
possibilita uma abertura para as zonas mais ínti-
mas da protagonista, Alaíde, bem como de Clessi, 
Pedro e Lúcia. Deste modo, o leitor/público é con-
vidado a montar um quebra-cabeça para compre-
ender o enredo e a mente dos personagens. 

 

08) Por meio de trinta e três contos, a Obra completa, 
de Murilo Rubião, apresenta elementos fantásticos, 
insólitos e absurdos. Unindo elementos triviais, 
prosaicos a eventos e seres extraordinários (me-
tamorfose, viagem no tempo, dragões etc.), Rubião 
consegue, com narradores de primeira e terceira 
pessoas, dar concretude àquilo que subverte a ló-
gica racional, comum em obras que primam por 
um realismo ficcional tradicional. Embora todos es-
tes elementos componham um universo fabulativo 
peculiar, é muito recorrente a sensação de melan-
colia e mal estar existencial nos personagens dos 
contos, como que denotando uma existência falha-
da, incompleta deles. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE 
 

06– O ano de 1985 foi marcado pelo início de um dos mais 

importantes festivais da história da música no Brasil:    
O Rock in Rio. Em três décadas de realização, o festival 
Rock in Rio tem sido um importante meio de divulgação 
do Rock. Sobre a história e as características do Rock, 
assinale o que for correto. 

 
01) O Rock teve origem nos Estados Unidos a partir 

dos anos 1950 e construiu-se pela mistura de três 
gêneros musicais: Blues, Country e Jazz. 

 

02) O Rock é um gênero musical tipicamente brasileiro 
e integra aspectos da cultura dos povos que habi-
taram o Brasil desde a sua colonização. 

 

04) O Rock é um gênero musical que possui diversas 
ramificações de estilo, tais como: rock pop, punk 
rock, hardcore, hard rock, heavy metal, dentre ou-
tros. 

 

08) Dentre a numerosa relação dos grupos que consti-
tuíram o rock brasileiro da década de 1980 desta-
cam-se: Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e 
Titãs. 

 
                
 
 

 

07– Em 2018, foi noticiada a idade aproximada de 40 mil 

anos da pintura de um animal na ilha asiática de Bornéu 
na Indonésia. Segundo estudiosos, a arte rupestre da 
região integra um conjunto de milhares de pinturas em 
cavernas calcárias, que vem sendo estudado desde 
1994, quando as imagens foram descobertas pelo ex-
plorador francês Luc-Henri Fage. Sobre história da arte 
rupestre, assinale o que for correto. 

 
01) O termo arte rupestre é utilizado para descrever as 

primeiras manifestações artísticas realizadas pelo 
homem do Período da Pedra Lascada, ou Paleolítico 
Superior, feitas no interior das cavernas. 

 

02) A principal característica da pintura rupestre, pri-
meira manifestação artística do homem em sua re-
lação com a natureza, é o naturalismo. O artista 
reproduzia a natureza conforme a sua visão a cap-
tava. 

 

04) A arte rupestre do período Neolítico possuía a fun-
ção estética de relatar fatos do cotidiano do ho-
mem pré-histórico por meio da utilização da com-
plexidade cromática e dos estudos aprofundados 
de perspectiva. 

 

08) As técnicas rudimentares de pintura e a confecção 
de esculturas e instrumentos musicais feitas com 
ossos de animais são características da arte rupes-
tre do período Neolítico. 

 
                

 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
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08– O Museu Oscar Niemeyer (MON) se consolidou como um 

dos mais importantes espaços de arte do Brasil. O Mu-
seu, localizado na cidade de Curitiba, abriga referenciais 
importantes da produção artística nacional e internacio-
nal. No que diz respeito à Arte Contemporânea e ao Mu-
seu Oscar Niemeyer, assinale o que for correto. 

 
01) O MON foi a instituição escolhida pela Justiça Fede-

ral para abrigar as obras apreendidas na Operação 
Lava Jato, dentre as quais estão parte dos traba-
lhos dos artistas contemporâneos Vik Muniz e Car-
los Vergara. 

 

02) O MON, conhecido popularmente como Museu do 
Olho, destaca-se pela diversidade de exposições 
contemporâneas e pelas atividades de inserção 
educativa aberta ao público, muito embora tenha 
seu acervo de pesquisa restrito apenas a profissio-
nais especializados. 

 

04) O MON é considerado o maior museu da América 
Latina, sendo referência nas áreas das artes       
visuais, arquitetura e design. 

 

08) O MON, considerado uma instituição de destaque 
nas artes visuais do Brasil e do mundo, tem seu 
acervo permanente composto apenas por obras do 
século XIX. 

 
                
 
 

 

09– A música constitui-se como linguagem universal, integra 

a cultura humana desde tempos remotos e é considera-
da uma forma de expressão e comunicação importante 
para a formação dos indivíduos. Com relação à história 
da música e seus elementos constitutivos, assinale o 
que for correto. 

 
01) A história da música ocidental é dividida apenas em 

dois períodos, cada qual identificado pelo estilo e 
formas de composição que lhe são peculiares. 

 

02) Estilo musical é a maneira pela qual os composito-
res de diferentes épocas e países organizam os 
elementos constituintes da música. 

 

04) Na contemporaneidade, a música se constrói par-
tindo de padrões únicos de sonoridades, os ele-
mentos constituintes da música – melodia, harmo-
nia e ritmo – são determinados por um único estilo 
e forma de composição. 

 

08) Em música, o termo clássico pode ser utilizado tan-
to para diferenciar a categoria música clássica de 
música popular, quanto para indicar a música com-
posta entre os anos de 1750 e 1810 que integra as 
composições de Haydn, Mozart e Beethoven. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10– Com relação às ações dramáticas, assinale o que for 

correto. 
 

01) A mímica é uma maneira de interpretar uma histó-
ria utilizando gestos e/ou expressões faciais, nor-
malmente dentro de um contexto teatral ou na 

dança. 
 

02) O jogo dramático tem como características a es-
pontaneidade e a libertação das formas rígidas e 
convencionais da representação, sendo uma das 
marcas do Teatro Ocidental Contemporâneo. 

 

04) Mímica e pantomima possuem o mesmo significado 
e função dentro do processo de produção teatral. 

 

08) O improviso é uma ferramenta importante no pro-
cesso de construção dos personagens, elaboração 
de textos e criação de cenas teatrais. 

 

                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
11– Sobre o paraesporte brasileiro, assinale o que for    

correto. 
 

01) O maior medalhista paralímpico brasileiro é o na-
dador Daniel Dias. 

 

02) João Carlos de Oliveira, conhecido como João do 
Pulo, e Nelson Prudêncio foram grandes nomes do 
esporte brasileiro nas décadas de 1960 e 1970, 
tendo cada um conquistado duas medalhas em jo-
gos paralímpicos no salto triplo. 

 

04) O Brasil é o país com o maior número de medalhas 
conquistadas ao longo das cinco edições oficiais do 
Jogos Parapan-Americanos. 

 

08) Clodoaldo Silva é considerado o paratleta mais po-
pular do Brasil, tendo conquistado várias medalhas 
no atletismo, na categoria de amputados. 

 
                
 
 

 

12– Sobre a origem dos esportes de combate, assinale o que 

for correto. 
 

01) O Muay thai originou-se na Índia. 
 

02) O Caratê teve origem na Grécia. 
 

04) O Judô foi criado no Japão. 
 

08) Taekwondo é de origem coreana. 
 
                
 
 

 

13– No esporte contemporâneo, uma temática frequente é a 

dopagem (doping), que consiste na utilização de subs-
tâncias proibidas que podem melhorar o desempenho 
atlético. Identifique substâncias proibidas comumente 
utilizadas para dopagem e assinale o que for correto. 

 
01) Estimulantes e esteroides. 
 

02) Betabloqueadores e diuréticos. 
 

04) Hormônios e narcóticos. 
 

08) Contraceptivos e laxativos. 
 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

14– Sobre o índice de massa corporal (IMC), assinale o que 

for correto. 
 

01) É calculado a partir da massa corporal e da circun-
ferência da cintura. 

 

02) O valor de IMC para classificar crianças e adultos 
com baixo peso, eutrófico, sobrepesado e obeso, é 
diferente em cada um desses casos. 

 

04) Nas últimas décadas foi verificado um aumento no 
número de indivíduos obesos em países desenvol-
vidos e em desenvolvimento. 

 

08) Esse índice não determina a quantidade de gordura 
e de massa muscular. 

 
                
 
 

 

15– Sobre doenças crônico-degenerativas, assinale o que for 

correto. 
 

01) O auxílio no controle glicêmico sanguíneo é um dos 
benefícios do exercício físico. 

 

02) A inatividade física é uma das principais causas do 
aumento da incidência de doenças crônico-
degenerativas. 

 

04) Todos os indivíduos, para obter benefícios, podem 
realizar exercícios físicos sem nenhum tipo de res-
trição. 

 

08) Indivíduos hipertensos devem tentar elevar ao má-
ximo a pressão arterial durante o exercício físico 
para melhorar a pressão arterial de repouso. 
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BIOLOGIA 
 

16– Muitas doenças virais podem ser prevenidas pelo uso de 

vacinas que, em geral, são preparações feitas à base de 
partes virais ou de vírus previamente atenuados. Ao en-
trar em contato com os vírus da vacina, o organismo 

reage e ativa seus sistemas de defesa corporal. Sobre 
algumas doenças humanas causadas por vírus, assinale 
o que for correto. 

 
01) Geralmente, os sintomas da rubéola são febre e 

manchas vermelhas pela pele. A infecção da mãe 
durante a gravidez pode provocar sérios danos ao 
feto, tais como surdez, catarata e retardo mental, 
entre outros. A vacina é aplicada na infância, jun-
tamente com as vacinas contra sarampo e caxum-
ba, a chamada vacina tríplice viral. 

 

02) Há formas virais e bacterianas de gripe, sendo es-
tas últimas tratadas por meio da administração de 
antibióticos. As formas virais são causadas pelos 
Flavivírus e podem ser evitadas pela vacinação, 
que se mostra muito eficiente em idosos, possibili-
tando a redução da taxa de internações por gripe 
nesta faixa etária. 

 

04) A dengue pode ser causada por quatro variedades 
de vírus, sendo que se a pessoa for infectada por 
uma das formas, não adquire imunidade para as 
outras. Caracteriza-se por febre, dor muscular, do-

res nas juntas e manchas vermelhas na pele. Não 
há tratamento específico para a dengue, são com-
batidos os sintomas com hidratação e antitérmicos. 

 

08) A transmissão da varíola ocorre pelas vias respira-
tórias, por meio de gotículas de saliva de pessoas 
portadoras do vírus. A taxa de mortalidade é gran-
de entre os infectados. A vacina é muito eficiente e 
sua aplicação sistemática levou à erradicação da 
doença no mundo. 

 
                
 
     

 

17– Assinale o que for correto sobre as características prin-

cipais dos grupos de vertebrados. 
 

01) As aves são vertebrados terrestres, ectotérmicos e 
que fazem uso das penas para regular a tempera-
tura corpórea. O bico córneo cravejado de peque-
nos dentes possibilita às diferentes espécies explo-
rar diferentes alimentos, desde sementes a peque-
nos roedores, por exemplo. 

 

02) Amphibia é uma classe de vertebrados ectotérmi-
cos, dotados de pele lisa, sem escamas e rica em 
glândulas mucosas. A maioria dos adultos vive em 
terra firme e apresentam respiração pulmonar, en-
quanto as larvas são aquáticas e respiram por meio 
de brânquias. Exemplares de Amphibia também 
apresentam respiração cutânea. 

 

04) Os Chondricthyes são vertebrados aquáticos, dota-
dos de mandíbula, com o corpo revestido por es-
camas placoides, esqueleto cartilaginoso e nada-
deiras pares. Exemplos: tubarões, cações, quime-
ras e raias. 

 

08) A classe Reptilia é composta de vertebrados aquá-
ticos (respiração branquial e cutânea) e terrestres 
(respiração pulmonar). São endotérmicos e seu de-
senvolvimento embrionário ocorre no interior de 
ovos. Exemplos: cobras, jacarés, tartarugas, lagar-
tos. 

 
                
 
 

 

18– A representação esquemática abaixo ilustra, simplifica-

damente, as etapas de transcrição e tradução de uma 
célula eucariótica. Sobre estes importantes eventos, as-
sinale o que for correto. 

 

 
Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia hoje.  

15a ed. Volume 1. Editora Ática. São Paulo. 2010. 
 
01) Na transcrição (I), apenas uma das fitas de deter-

minado trecho de DNA é usada como molde para a 
síntese do RNA mensageiro (RNA-m) (II). 

 

02) Em (III), está representado o evento de tradução 

que ocorre nos ribossomos. Neste, uma sequência 
de bases no RNA mensageiro (RNA-m) é convertida 
em uma sequência de aminoácidos. No RNA men-
sageiro (RNA-m), cada códon corresponde a um 
aminoácido. 

 

04) A organela citoplasmática mitocôndria (V) é a res-
ponsável pela síntese de proteínas, visto que suas 
cristas internas possibilitam a correta ligação de 
RNAs transportadores e consequente junção dos 
aminoácidos. 

 

08) À medida que o ribossomo desliza pelo RNA men-
sageiro (RNA-m), os aminoácidos (IV) se unem  
(ligação peptídica) para formar uma molécula de 
proteína, ou cadeia polipeptídica. 

 
                
 
 

 

19– Nas espécies triblásticas, os blastômeros se diferenciam 

em três conjuntos de células: ectoderma, mesoderma e 
endoderma. Trata-se dos chamados folhetos germinati-
vos que geram todos os tecidos do corpo. Assinale o 
que for correto sobre estes conjuntos celulares. 

 
01) Revestindo o embrião, temos o ectoderma, o qual 

origina a epiderme e estruturas associadas a ela 
(pelos, unhas, garras e glândulas sebáceas e sudo-
ríparas), além do sistema nervoso. 

 

02) Nos humanos, os epitélios de revestimento do trato 
digestório, das cavidades nasais e encéfalo são ori-
ginados no mesoderma. 

 

04) O endoderma delimita a parte mais interna do cor-
po, sendo responsável pela formação do sistema 
circulatório (vasos sanguíneos e coração) e da 
musculatura que circunda os órgãos dos sistemas 
respiratório e digestivo. 

 

08) O mesoderma localiza-se entre endoderma e ecto-
derma e origina músculos, ossos, sistema cardio-
vascular e sistema urogenital. 
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20– Comparando o desenvolvimento embrionário e a ana-

tomia de diversos organismos, é possível determinar o 
grau de parentesco entre eles. Analise o esquema abai-
xo, representando o membro dianteiro de humanos e 
morcegos, e assinale o que for correto. 

 

            
Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia hoje.  

15a ed. Volume 3. Editora Ática. São Paulo. 2010. 

 

01) Apesar de terem funções diferentes, os braços de 
humanos e as asas dos morcegos são estruturas 
homólogas, pois apresentam a mesma origem em-

brionária, semelhanças anatômicas e são origina-
das de um mesmo ancestral comum. 

 

02) Os braços de humanos e as asas dos morcegos são 
estruturas análogas, visto que desempenham fun-
ções distintas, além de origem embrionária e estru-
tura anatômica diferentes. 

 

04) Em mamíferos, a partir de um único ancestral, sur-
giu um grande número de espécies adaptadas a 
condições de vida muito diferentes (irradiação 
adaptativa). Por exemplo, os membros anteriores 
dos mamíferos sofreram modificações que se adap-
taram a diferentes atividades: voar (morcego) e 
manipular objetos (ser humano). 

 

08) As asas dos morcegos e os braços dos humanos 
adaptaram-se de forma semelhante ao ambiente 
terrestre, fenômeno conhecido como convergência 
evolutiva (ou adaptativa) ou evolução convergente. 
No ambiente aquático, podemos exemplificar esse 
mesmo modelo de adaptação nas nadadeiras do 
tubarão e do golfinho que, apesar de pertencerem 
a classes diferentes, possuem estruturas seme-
lhantes para deslocamento da água. 
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FÍSICA 
 

 

SE NECESSÁRIO, NAS QUESTÕES DE 21 A 25, 
UTILIZE OS VALORES FORNECIDOS ABAIXO: 

 

Calor específico do alumínio = 0,22 cal/g ºC  
Calor específico da água = 1 cal/g ºC  
Densidade da água = 1 g cm3⁄   
Aceleração da gravidade g =  10 m s2⁄  
 

 

 
 

21– Um bloco, com uma massa de 100 g, encontra-se inici-

almente em repouso sobre um plano inclinado de 30º 
em relação à horizontal. Ele é solto, a partir de uma al-
tura de 1 m em relação ao solo e movimenta-se ao lon-
go do plano. Desprezando forças de atrito, assinale o 
que for correto. 

 
01) A força normal que o plano inclinado exerce sobre 

o bloco é 0,5 N. 
 

02) A aceleração do bloco durante seu movimento ao 

longo do plano inclinado é 5 m s2⁄ . 
 

04) Quando o bloco encontrava-se em repouso, a força 
peso do bloco e a força normal exercida sobre ele 
eram iguais em módulo. 

 

08) O tempo que o bloco leva para percorrer o plano 

inclinado, de modo que sua altura se reduza para a 

metade em relação ao solo, é 
√10

5
s. 

 
                
 
 

 

22– Duas esferas maciças de mesmo diâmetro são colocadas 

num reservatório com água e permanecem em repouso. 
Uma das esferas (esfera A) fica com a metade de seu 
volume submerso e a outra esfera (esfera B) fica com 
2/3 de seu volume submerso. Sobre o assunto, assinale 
o que for correto. 

 
01) O empuxo exercido pela água sobre a esfera A é 

1/3 maior do que o empuxo exercido sobre a esfe-
ra B. 

 

02) O empuxo que um líquido exerce sobre um objeto 
totalmente submerso não depende da massa do 
objeto, apenas da densidade do líquido, da acele-
ração da gravidade local e do volume do objeto. 

 

04) O sistema de freios hidráulicos utilizado em auto-
móveis é um exemplo da aplicação do Princípio de 
Pascal. 

 

08) Podemos afirmar que a densidade mássica da esfe-

ra A é menor que a da esfera B. 
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23– A óptica é um ramo do eletromagnetismo que trata das 

radiações eletromagnéticas com frequência na faixa do 
visível. Em relação às propriedades e fenômenos relaci-
onados com a luz visível, assinale o que for correto. 

 
01) O efeito da dispersão da luz branca, ao passar 

através de um prisma de vidro, está relacionado 
com o fato de que o desvio do raio de luz, nas in-
terfaces ar – vidro e vidro – ar, depende da fre-
quência da onda eletromagnética envolvida. 

 

02) O efeito Doppler, sendo um efeito relacionado com 
propagações ondulatórias, somente poderá ser ob-
servado quando há movimento relativo entre uma 
fonte luminosa e um observador. 

 

04) A luz pode ser considerada uma onda mecânica, 
pois ela precisa de um meio material, no caso o 
éter, para se propagar. 

 

08) Se um objeto, ao ser iluminado com luz branca, é 
visto como negro por um observador, isso se deve 
necessariamente ao efeito de interferência destru-
tiva das ondas luminosas refletidas pelo objeto. 

 
                
 
 

 

24– Considere duas esferas de alumínio, cada uma com 

massa de 100 g. A temperatura de cada esfera é 60 ºC.  
As duas esferas são colocadas no interior de um calorí-
metro com 100 g de água a uma temperatura de 20 ºC, 
sendo que se coloca uma esfera e após o sistema atingir 
o equilíbrio, coloca-se a outra. Considerando que há 
apenas trocas de calor entre as esferas e a água, assi-
nale o que for correto. 

 

01) Após a primeira esfera ser colocada no interior do 
calorímetro, a temperatura de equilíbrio do sistema 
será maior que 27 ºC. 

 

02) A quantidade de calor fornecida para a água pela 
segunda esfera é menor do que a fornecida pela 
primeira. 

 

04) Após a segunda esfera ser colocada no interior do 
calorímetro, a temperatura de equilíbrio do sistema 
será menor que 33 ºC. 

 

08) Se as duas esferas fossem colocadas simultanea-
mente no interior do calorímetro, a temperatura de 

equilíbrio do sistema seria aproximadamente 50 ºC. 
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25– Uma das contribuições de Michael Faraday foi represen-

tar geometricamente o campo elétrico na forma de li-
nhas de força. Em relação às linhas de força, assinale o 
que for correto. 

 
01) Para uma carga geradora puntiforme negativa, as 

linhas de força são radiais e convergem para o 
ponto onde se localiza esta carga. 

 

02) Num ponto do espaço onde as linhas de força estão 
mais próximas umas das outras, o campo elétrico é 
mais intenso do que num ponto onde as linhas de 
força estão mais afastadas. 

 

04) O vetor campo elétrico é sempre tangente a uma 
linha de força em um determinado ponto. 

 

08) No interior de um capacitor ideal de placas parale-
las, quando eletricamente carregado, desprezando 
os efeitos de borda, as linhas de força são igual-

mente espaçadas, paralelas e perpendiculares às 
placas. 
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QUÍMICA 
 

26– Analise a tabela abaixo e assinale o que for correto. 

 

Substância Ponto de fusão 
 (1 atm, ºC) 

Ponto de ebulição 
(1 atm, ºC) 

platina 1.768 3.825 

alumínio 660 2.519 

iodo 114 184 

etanol -114 78 

 
01) À temperatura de 25 ºC, apenas o etanol encontra-

se no estado líquido. 
 

02) Na temperatura de -100 ºC, todas as substâncias 
são sólidas. 

 

04) Em uma mesma temperatura, na qual o etanol já é 
gasoso, o iodo ainda pode ser encontrado no esta-
do sólido. 

 

08) Na temperatura de 1000 ºC, a platina é sólida e o 
alumínio é líquido. 

 
 
 
 

 

27– Com base na densidade (g/cm³ a 25 ºC) das substâncias 

e materiais apresentados abaixo, assinale o que for cor-
reto. 

 

Substância Densidade Substância Densidade 

água 1,00 mercúrio 13,5 

azeite 0,92 ouro 19,3 

gasolina 0,70 quartzo 2,65 

 
01) A água flutua sobre a gasolina. 
 

02) O ouro afunda no mercúrio. 
 

04) O quartzo flutua sobre o mercúrio. 
 

08) O azeite flutua sobre a gasolina. 
 
                
 
 

 

28– Sobre a estrutura da cafeína abaixo, assinale o que for 

correto. 
 

 
 

01) Apresenta dois grupos metila. 
 

02) Apresenta carbono quiral. 
 

04) Apresenta ligações covalentes polares e apolares. 
 

08) Apresenta grupos capazes de formar ligação de  
hidrogênio com a água. 
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29– Com relação aos diferentes modelos atômicos propos-

tos, às propriedades dos átomos e às suas partículas 
elementares (prótons, elétrons e nêutrons), assinale o 
que for correto. 

 
01) Um átomo no estado fundamental com 20 elétrons 

na sua eletrosfera, ao perder dois elétrons, formará 
um cátion bivalente com uma configuração eletrô-
nica 1s22s22p63s23p6. 

 

02) A soma do número de prótons com o número de 
nêutrons resulta no número de massa (A). 

 

04) Joseph J. Thomson descrevia o átomo como uma 
estrutura na qual a carga positiva permanecia no 
centro, constituindo o núcleo, enquanto as cargas 
negativas giravam em torno deste núcleo. 

 

08) De acordo com o modelo de Dalton, o átomo é co-
mo um "pudim de passas", onde os elétrons nega-

tivos estão incrustados no núcleo positivo. 
 
                
 
 

 

30– Considerando a geometria das ligações químicas pre-

sentes nas moléculas CH4, NH3 e H2O, assinale o que for 
correto. 

 
Dados: C(Z=6), H(Z=1), N(Z=7), O(Z=8) 

 
01) O ângulo de ligação H-O-H na molécula H2O é me-

nor do que o ângulo de ligação H-N-H na molécula 
NH3. 

 

02) O ângulo de ligação H-C-H na molécula CH4 é   
maior do que o ângulo de ligação H-N-H na molé-
cula NH3. 

 

04) O ângulo de ligação H-O-H na molécula H2O é   
menor do que o ângulo de ligação H-C-H na molé-
cula CH4. 

 

08) O ângulo de ligação H-C-H na molécula CH4, o ân-
gulo de ligação H-N-H na molécula NH3 e o ângulo 

de ligação H-O-H na molécula H2O são todos supe-
riores a 90º. 
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MATEMÁTICA 
 

31– Jefferson comprou um veículo com motor "Flexpower", 

isto é, com a tecnologia capaz de utilizar, simultanea-
mente, dois tipos de combustível. De acordo com as es-
pecificações do fabricante, o seu veículo tem o consumo 

de combustível determinado conforme a tabela abaixo. 
 

 Etanol Gasolina 

Consumo na estrada 9,7 km/l 14,4 km/l 

Consumo no perímetro urbano 7,1 km/l 10,6 km/l 

 
Considerando as condições ideais de desempenho do  
veículo e que no posto onde Jefferson abastece seu car-
ro, o litro da gasolina e do etanol custa R$ 4,15 e       
R$ 2,90, respectivamente, assinale o que for correto. 

 
01) Na estrada, Jefferson, com 20 litros de etanol, con-

segue percorrer até 194 km. 
 

02) Se Jefferson percorre 156,2 km por semana no pe-
rímetro urbano, então, abastecendo seu carro so-
mente com etanol, ao longo de quatro semanas, 
terá gasto R$ 255,20. 

 

04) Se Jefferson abastecer seu carro com 18 litros de 
gasolina e 26 litros de etanol, gastará mais do que 
R$ 149,00. 

 

08) Com 48 litros de gasolina, Jefferson poderá percor-
rer uma distância de 700 km na estrada e mais de 
505 km no perímetro urbano. 

 
                
 
 

 

32– O lucro da empresa BRITAS relativo aos seis primeiros 

meses de 2018 é dado, em milhares de reais, pela fór-

mula L(x) = 75x – 3x2, com x{2, 6, 10, 14, 18, 22}. 

Sabendo que os valores de x correspondem aos meses 
de janeiro a junho, assinale o que for correto. 

 
01) O maior lucro foi obtido no mês de abril. 
 

02) O menor lucro foi obtido no mês de junho. 
 

04) O lucro médio dos três últimos meses é maior do 
que dos três primeiros meses. 

 

08) O lucro é crescente até o mês de abril. 
 
                
 
 

 

33– As quantias, em reais, de seis pessoas estão em pro-

gressão aritmética. Considerando que a terceira pessoa 
tem R$ 460,00 e a sexta pessoa tem R$ 700,00, assina-
le o que for correto. 

 
01) A primeira e a segunda juntas têm menos do que a 

sexta pessoa. 
 

02) A média aritmética entre as quantias da primeira e 
da sexta pessoa é menor do que R$ 450,00. 

 

04) A quarta e a quinta juntas têm mais do que             
R$ 1.100,00. 

 

08) A soma das quantias das seis pessoas é              
R$ 2.500,00. 
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34– Considerando, no plano cartesiano, os pontos A(0,0), 

B(3,0), C(8,0), D(5,2), E(3,5) e F(0,5), assinale o que 
for correto. 

 
01) A área do polígono ABDEF é 22 u.a. 
 

 

02) A circunferência de equação  
4x2 + 4y2 – 20x – 8y – 7 = 0,  
tem centro no ponto médio de AD e raio 3. 

 
 

04) A circunferência de equação x2 + y2 – 4x = 0,  
tem centro no ponto médio de AC e raio 4. 

 
 

08) A área do polígono ABCDEF é 25 u.a. 
 
                
 
 

 

35– O capital C é aplicado em regime de juros simples, à 

taxa de t% ao bimestre, durante n meses. Em relação 
aos juros J e montante M obtidos nessa aplicação, assi-
nale o que for correto. 

 
01) Se C = 1000, t = 4 e n = 4, então M = 1080. 
 
 

02) Se t = 
200

n
 , então M = 2C. 

 

 

04) Se t = 
200

n
 , então M = 3C. 

 
 

08) Se C = 1500, t = 6 e n = 2, então J = 180. 
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HISTÓRIA 
 

36– Em "Um conto de Natal", um dos grandes clássicos da 

literatura mundial, o inglês Charles Dickens narra a his-
tória de Ebenezer Scrooge, avarento e solitário homem 
de negócios londrino que conduz sua vida com base no 

individualismo, na busca pelo lucro e sem qualquer  
preocupação com as demandas sociais da Inglaterra do 
século XIX. Em uma noite de natal, Scrooge é visitado 
pelo fantasma de um antigo parceiro comercial que o 
aconselha a fazer uma análise de suas escolhas       
pessoais. O texto de Dickens é, na verdade, uma crítica 
ao modelo social produzido pela Revolução Industrial 
em curso desde o século XVIII. A respeito desse tema, 
assinale o que for correto. 

 
01) A oferta de empregos gerados pela industrialização 

produziu um deslocamento de contingentes huma-
nos do campo para o meio urbano, na Inglaterra 
do século XIX. 

 

02) Pensadores de diversas tendências escreveram so-
bre a Revolução Industrial, suas possibilidades e 
desdobramentos. Entres eles figuram Adam Smith, 
Karl Marx, David Ricardo e Saint-Simon. 

 

04) Ned Ludd foi um dos operários que liderou o mo-
vimento que ficou conhecido como Ludismo e que 
propunha a quebra das máquinas das fábricas pe-
los trabalhadores como forma de demonstrar des-

contentamento contra a exploração dos operários 
pelos industriais. 

 

08) No cinema, "Tempos Modernos", estrelado por 
Charles Chaplin e, na literatura, "Os Miseráveis", 
escrito por Victor Hugo, são obras que produzem 
uma crítica aos efeitos sociais decorrentes do 
avanço da industrialização nos séculos XIX e XX. 

 
                
 
 

 

37– A respeito da sociedade colonial brasileira, assinale o 

que for correto. 
 

01) A Igreja Católica cumpriu um importante papel na 
crítica ao modelo escravista e na defesa do      
abolicionismo. Por conta disso, houve conflito de 
interesses entre as autoridades administrativas, os 
senhores de escravos e o clero católico durante to-
do período colonial. 

 

02) Um dos traços dessa sociedade foram as desigual-
dades estruturais – entre brancos e negros, livres e 
escravos, livres ricos e livres pobres – que perdu-
raram por todo período colonial. 

 

04) O caboclo e o mulato, tipos comuns no Brasil du-
rante o período colonial, expressam o processo de 
miscigenação que ocorreu a partir da convivência 
entre indígenas, europeus e negros. 

 

08) A mobilidade social foi um dos traços marcantes da 
chamada sociedade do nordeste açucareiro dos sé-
culos XVI e XVII. Além de muitos escravos que 
conseguiram comprar sua liberdade, homens livres 
que atuavam como comerciantes ascenderam    
socialmente nesse período. 
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38– Getúlio Vargas exerceu o poder entre 1930 e 1945 

aproximando-se das camadas mais pobres da sociedade 
brasileira, conquistando seu apoio político e, a partir 
daí, exercendo um governo autoritário (notadamente a 
partir de 1937). Tal modelo político ficou conhecido co-
mo populismo. A respeito desse tema, assinale o que for 

correto. 
 

01) O populismo se deu em um momento de expansão 
da urbanização e da industrialização no Brasil, fe-
nômenos que foram, também, incentivados pelas 
políticas varguistas. 

 

02) Diferente de outros líderes populistas da América 
Latina, Vargas não criou um sistema de informação 
de massas, não se valeu de aparelhos de censura, 
tampouco perseguiu intelectuais e artistas que se 
posicionavam contra suas políticas econômicas, so-
ciais e culturais. 

 

04) A Igreja Católica foi uma forte opositora das ações 
autoritárias de Vargas. O enfrentamento entre o 
presidente da República e o clero católico esten-
deu-se por todo período em que o presidente este-
ve no poder e foi decisivo para sua queda, em 
1945. 

 

08) A criação do Ministério do Trabalho e de um con-
junto de leis trabalhistas são ações de Vargas que, 
ao mesmo tempo, significam um avanço nas con-
quistas dos trabalhadores e uma prática do popu-
lismo varguista no sentido de minimizar a luta e a 
autonomia do movimento sindical. 

 
 
 
 

 

39– Muito além da ampliação territorial, o expansionismo 

Romano trouxe consigo uma série de mudanças sociais, 
culturais e econômicas. A respeito desse tema, assinale 
o que for correto. 

 
01) Uma das consequências evidentes da expansão foi 

a escravização das populações que habitavam as 
terras conquistadas pelos romanos. Muitos foram 
utilizados nos trabalhos agrícolas, mas existiram 
também aqueles que foram usados como artesãos 
e em outras atividades urbanas. 

 

02) A classe social mais favorecida com o expansionis-
mo romano foi a dos plebeus. Além de encontra-
rem oferta de trabalho nas áreas anexadas pelos 
romanos, muitos plebeus conseguiram adquirir ter-
ras e tornaram-se latifundiários. 

 

04) Península Ibérica, Macedônia, norte da África e Ásia 

Menor foram algumas das regiões anexadas pelos 
romanos durante o processo de expansão. 

 

08) Um marco no processo expansionista romano, as 
Guerras Púnicas marcaram a vitória romana sobre 
os cartaginenses e o controle das atividades co-
merciais no Mar Mediterrâneo. 
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40– A escravidão marcou, de forma indelével, a história de 

muitas sociedades na Antiguidade. Gregos e romanos 
estão entre os povos que se valeram do trabalho escra-
vo sistemático. A respeito desse tema, assinale o que 
for correto. 

 

 

01) Em Atenas, os escravos foram utilizados em dife-
rentes funções. Com um modelo de escravidão 
bastante peculiar, era permitido, inclusive, que os 
escravos tivessem renda própria e a utilizassem 
para comprar a própria liberdade. 

 

02) A relação entre senhores e escravos em Roma era 
tão equilibrada a ponto de não existirem registros 
de revoltas ou atos de resistência por parte dos es-
cravos. A não utilização de castigos físicos e o di-
reito à compra da própria liberdade explicam tal  
situação. 

 

04) Esparta possuía uma legislação considerada pro-
gressista com relação aos seus escravos. Nessa ci-
dade-Estado grega, os escravos não eram vistos 
como propriedade do Estado ou de senhores e po-
diam ocupar cargos públicos como, por exemplo, o 
de juízes e de sacerdotes. 

 

08) No caso dos romanos, era permitido aos escravos a 
compra da própria liberdade, no entanto, era proi-
bido que os ex-escravos exercessem qualquer car-
go público. 

 

                
 
 

 

GEOGRAFIA 
 

41– Sobre os fatores climáticos, assinale o que for correto. 

 
01) As mais altas latitudes do planeta possuem médias 

de temperaturas mais baixas, pois estão em       
regiões polares. 

 

02) Os Andes, na América do Sul, o Himalaia, na Ásia e 
o Kilimanjaro, na África são exemplos de relevos 
elevados com presença de frio em suas maiores al-
titudes. 

 

04) As correntes marítimas não podem ser considera-
das um fator climático, pois influenciam as tempe-
raturas dos oceanos, mas não da atmosfera do 
planeta. 

 

08) As massas de ar são um dos importantes fatores 
do clima, pois podem trazer tempo mais frio ou 
mais quente e mais seco ou mais úmido para uma 
região. 

 
                
 
 

 

42– Sobre os biomas brasileiros, assinale o que for correto. 

 
01) O litoral brasileiro possui ecossistema de restinga 

associado à região do bioma de Mata Atlântica. 
 

02) A Amazônia é um bioma caracterizado por árvores 
de folhas latifoliadas, que facilitam a evapotranspi-
ração. 

 

04) Significando "mata branca" em tupi-guarani, a 
Caatinga possui vegetação semiárida xerófila, ar-
bustiva, cactácea e espinhosa em sua composição. 

 

08) Entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado, nos es-
tados do Maranhão e Piauí estão localizados os 
Campos Naturais ou Pradarias Brasileiras, exclusi-
vos de formações rasteiras e herbáceas de no má-
ximo 60 cm de altura. 

 
                
 
 

 

43– Sobre os movimentos terrestres e a Terra no espaço, 

assinale o que for correto. 
 

01) Os movimentos executados pela Terra, estudados 
pela ciência, são apenas o de rotação e translação. 
A Terra não possui outros movimentos estudados. 

 

02) A Terra possui um eixo de inclinação em relação ao 
Sol o que explica, junto com a translação, as esta-
ções do ano. Nos meses de junho e dezembro o 
planeta passa por solstícios. 

 

04) A Terra, um dos 9 planetas do Sistema Solar, é um 
dos 5 destes planetas que possui crosta e o quarto 
na ordem a partir do Sol. 

 

08) A esfericidade da Terra explica suas zonas climáti-
cas (tropicais, temperadas e polares). Quanto mais 
próximos da linha do Equador, os raios solares in-
cidem mais perpendicularmente e quanto mais 

afastados desta linha, os raios solares são mais in-
clinados. 

 
                
 
 

 

44– Sobre o sistema agrícola do Plantation, assinale o que 

for correto. 
 

01) Com utilização de mão de obra escrava provenien-
te da África, foi um sistema agrícola utilizado no 
período colonial no Brasil. 

 

02) Caracterizado por monoculturas exportadoras com 
produtos como a cana-de-açúcar, por exemplo. 

 

04) Na América Latina, este sistema predominou entre 
os séculos XVI e XIX, com exportação de soja co-
mo produto de maior destaque. 

 

08) Sistema agrícola relacionado com a moderna bio-
tecnologia e mão de obra especializada, ligado à 
exportação de hortifrutigranjeiros e grãos. 

 
                

 
 

 

45– Sobre os agentes endógenos de formação do relevo, 

assinale o que for correto. 
 

01) O tectonismo de placas está diretamente relacio-
nado a fatores endógenos do relevo terrestre, pois 
causam vulcanismo, falhamentos e dobramentos. 

 

02) No Brasil, os principais fatores endógenos do relevo 
estão relacionados às águas pluviais e fluviais, já 
que o país possui a maior reserva de água doce 
superficial do mundo, contribuindo na formação de 
canyons. 

 

04) Entre as estruturas visíveis de formações endóge-
nas do relevo estão as montanhas de origem vul-
cânica e as cadeias orogênicas. 

 

08) As geleiras são um importante agente endógeno do 
relevo, já que exercem pressão na crosta abaixo de 
onde estão localizadas. 
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FILOSOFIA 
 

46– A respeito da filosofia de Aristóteles, assinale o que for 

correto. 
 

01) Não há distinção entre conhecimento sensível e in-

teligível, pois toda fonte de conhecimento provém 
exclusivamente da razão, a qual define os concei-
tos particulares das coisas. 

 

02) Aristóteles, em suas teorias, defende as ideias de-
senvolvidas por seu mestre Platão. 

 

04) O conceito de substância é compreendido como 
aquilo que o ser é em si mesmo. 

 

08) Na teoria das quatro causas, o "devir" consiste na 
tendência que todo ser tem de realizar a forma que 
lhe é própria. 

 

                
 
 

 

47– Sobre o processo do filosofar, assinale o que for correto. 

 
01) É o processo no qual o sujeito fundamenta suas 

ideias  a partir de suas crenças e doutrinas. 
 

02) É caracterizado como um processo de indagação e  
reflexão crítica que gera a problematização da rea-
lidade. 

 

04) Conforme o filósofo grego Aristóteles, o ato de ad-
mirar ou de espantar-se diante daquilo que é dado 
como óbvio, constitui uma atitude primordial para 
o processo de problematização. 

 

08) Pode ser definido como um "produto", isto é, uma 
ideia pronta e acabada, resultado pós problemati-
zação como busca da verdade. 

 
                
 
 

 

48– Conforme o viés filosófico, assinale o que for correto em 

relação ao conceito de moral. 
 

01) Conforme Nietzsche, a moral antinatural é aquela 
que "castra" o homem e o obriga a negar os valo-
res vitais. 

 

02) Nietzsche concorda com a universalidade da moral, 
proposta por Kant. 

 

04) Kant acreditava que era possível desenvolver um 
sistema moral consistente e particular, utilizando 
apenas as experiências sensíveis. 

 

08) Na teoria moral kantiana, o conceito de "dever" 
pode também ser compreendido como a necessi-
dade de uma ação por respeito à lei moral. 
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49– Com relação à política na Grécia antiga, assinale o que 

for correto. 
 

01) Na democracia ateniense nem todas as pessoas 
possuíam o direito de participar da vida pública na    
Ágora grega. 

 

02) Ágora era o local onde se realizavam as discussões 
e se estabeleciam diálogos acerca das decisões que 
envolviam os assuntos da polis (cidade-Estado). 

 

04) A política, na Grécia antiga, possuía um caráter 
normativo e prescritivo. 

 

08) A criação e o estabelecimento da democracia ocor-
reram em Atenas. 

 
                
 
 

 

50– Sobre a filosofia platônica, assinale o que for correto. 

 
01) Para Platão, não se pode fazer do rei um filósofo, 

mas se deve fazer do filósofo um rei. 
 

02) A filosofia platônica está encarregada apenas de 
estabelecer a diferença entre aparência e ilusão. 

 

04) O segundo estágio de conhecimento refere-se às 
opiniões, porém apenas o mundo das formas é 
passível de conhecimento verdadeiro. 

 

08) A política de Platão é antidemocrática, pois apenas 
aquele que adquire a ciência política poderá levar 
justiça a todos. 
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SOCIOLOGIA 

 
51– Sobre os povos indígenas no Brasil, assinale o que for 

correto. 
 

01) Há variedade de etnias indígenas no Brasil, o que 
justifica afirmar que existem culturas indígenas e 
não apenas uma cultura. 

 

02) Ao ter acesso aos bens de consumo de tecnologia 
industrial, o índio perde sua condição de indígena 
tanto do ponto de vista jurídico quanto cultural. 

 

04) É possível identificar a permanência de traços cul-
turais indígenas na população brasileira em geral, 
como, por exemplo, na língua e na alimentação. 

 

08) Os povos indígenas são atrasados e inferiores em 
relação à população urbana. 

 
                
 
 

 

52– Nas últimas décadas, a terceirização tem crescido como 

forma de contratação das empresas. Sobre a terceiriza-
ção, assinale o que for correto. 

 
01) As terceirizações ocorrem no setor privado, já que 

as empresas públicas só podem contratar direta-
mente via concurso público. 

 

02) Há variações de terceirização que mascaram a con-
tratação direta, uma delas é chamada de "pejotiza-
ção", em que trabalhos pessoais são exercidos por 
pessoas físicas, com a finalidade de diminuição dos 
encargos trabalhistas. 

 

04) Não há indícios que apontem que os trabalhadores 
terceirizados recebem salários mais baixos ou es-
tão mais precarizados do que os contratados dire-
tamente pelas empresas. 

 

08) A forma mais comum de terceirização é aquela em 
que uma empresa contrata outras para algumas  
atividades-meio. 

 
                
 
 

 

53– Sobre os conceitos de poder e Estado, assinale o que for 

correto. 

 
01) De acordo com Max Weber, o poder é a imposição 

da vontade em uma relação social. 
 

02) O poder institucionalizado tomou forma na figura 
do Estado, que é a instituição que possui o mono-
pólio da violência legal e legítima. 

 

04) A divisão de poder no Estado Moderno inviabiliza o 
exercício da democracia. 

 

08) Nas relações de poder mais cotidianas, dentro da 
escola e da família, por exemplo, quem exerce po-
der sempre é apenas a figura de autoridade, como 

os professores e os pais. 
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54– A respeito do trabalho, nas diferentes sociedades, assi-

nale o que for correto. 
 

01) Na Europa, o trabalho servil foi prevalente na Ida-
de Média e parte integrante do feudalismo. 

 

02) De forma geral, o trabalho predominantemente 
braçal tem menos prestígio social e é menos valori-
zado do que o trabalho predominantemente inte-
lectual ou de planejamento. 

 

04) O trabalho escravo é uma forma típica da Antigui-
dade, mas que foi retomado no Período Moderno, 
com a colonização da América e persiste na forma 
de trabalho análogo à escravidão. 

 

08) O assalariamento é uma condição inerente ao tra-
balho, portanto, desde as primeiras civilizações, o 
emprego é a principal forma de trabalho. 

 

                
 
 

 

55– Sobre as desigualdades sociais, assinale o que for cor-

reto. 
 

01) Uma das principais formas de desigualdade, no 
Brasil, é a econômica. 

 

02) O avanço na legislação e na punição dos crimes de 
racismo tornaram a desigualdade étnico-racial pra-
ticamente superada no Brasil. 

 

04) A desigualdade de gênero é bastante acentuada no 
Brasil, perceptível em várias esferas da vida, como 
no mundo do trabalho e na representação política. 

 

08) A noção de igualdade diz respeito ao acesso a di-
reitos e oportunidades iguais. 
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ATENÇÃO! 
 

Esta prova apresenta, a seguir, em sequência,               
cinco questões de Inglês, cinco questões de Espanhol e 

cinco questões de Francês,  
com a mesma numeração (56 a 60). 

Como na inscrição você optou por uma dessas 
línguas, cumpra agora essa opção. 
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INGLÊS 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 56 A 60 
 

ISRAEL 
To the far East, on the blue Mediterranean, past the 

sunburnt beaches of Africa, on the other side of mythic 
Greece and the historic islands of Cyprus and Rhodes, lies 
Israel – a land both antique and modern at the same time. It 
is antique because it is here where the Patriarchs laid the 
foundations of Jewish monotheism. It is here where King 
David built his realm, and Jesus carried out his mission.   

It is new because in this century an entire nation 

has been restored, and there is a rebirth of hope and digni-
ty for an entire people. It is new because with the hundreds 
of kibbutzim a new way of living has been founded. After 
centuries of abandonment, the land is covered again with 
fertile fields. Above all, it is a new land because the inhabit-
ants are a newly immigrated cosmopolitan people from over 
seventy countries. 

The length of Israel is two hundred and forty-eight 
miles. Its width varies from eight to sixty-eight miles, but 
the historical depth of this country is five thousand years. 
     

Adaptado de: Fabio Bourbon. Israel – Tiger Books International. 

 

 

56– Quanto ao que nos diz o autor (primeiro parágrafo), 

assinale o que for correto. 
 

01) O monoteísmo judaico foi criado ali. 
 

02) Foi lá que o Rei Davi construiu seu reino. 
 

04) Jesus cumpriu sua missão ali. 
 

08) Foi ali que os Patriarcas construíram o primeiro 
templo de Israel. 

 
                
 
 

 

57– No segundo parágrafo deste texto, escrito no século XX, 

o autor nos fala da moderna Israel. Sobre o assunto, 
assinale o que for correto. 

 
01) Após séculos de abandono, Israel possui novamen-

te terras férteis. 
 

02) Uma nova maneira de viver foi fundada. 
 

04) Seus habitantes vieram de mais de setenta diferen-
tes países. 

 

08) Uma nação inteira foi restaurada. 
 
                
 
 

 

58– Sobre os termos length, width e depth (último parágrafo 

do texto), neste contexto e na ordem em que são apre-
sentados, assinale o que for correto. 

 
01) Trata-se de três substantivos. 
 

02) Poderiam ser traduzidos por: extensão, largura e 
profundidade. 

 

04) Trata-se de três adjetivos. 
 

08) Poderiam ser traduzidos por: extensa, larga e pro-
funda. 
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59– Quanto ao que nos informa o texto sobre a localização e 

o tamanho de Israel, assinale o que for correto. 
 

01) Israel tem quinhentos anos de existência. 
 

02) Israel tem pouco menos de duzentas e cinquenta 
milhas de extensão e uma largura que varia entre 
oito e sessenta e oito milhas. 

 

04) Israel está localizado no ocidente distante. 
 

08) Israel é banhado pelo Mar Mediterrâneo. 
 
                
 
 

 

60– Sobre os segmentos verbais has been restored e has 

been founded (início do segundo parágrafo), assinale o 
que for correto. 

 
01) Poderiam ser traduzidos por tinha sido restaurada 

e tinha sido fundada, respectivamente. 
 

02) Referem-se a um passado distante e definitivamen-
te encerrado. 

 

04) Ambos referem-se a ações que tiveram início no 
passado e que continuam verdadeiras no presente. 

 

08) Poderiam ser traduzidos por foi restaurada e foi 
fundada, respectivamente. 
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ESPANHOL 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 56 A 60 
 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 
1948 

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual 
representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los 
pueblos y naciones”. 

 
 

¿Qué son los derechos humanos? 
Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad 
inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, 
desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad 
humana es universal, igual e inalienable. Más allá del 
concepto mismo, los derechos humanos son expresados y 
definidos en textos legales, lo cuales buscan garantizar la 
dignidad de los seres humanos y hacerla realidade. 
El origen de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
La filosofía de los derechos humanos comenzó con la 
Ilustración. En El Contrato Social (I,4), Rousseau buscaba 
“una forma de asociación … en la cual cada uno, uniéndose a 
todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre 
como antes”. El texto de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración 
de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de 
los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad 
internacional decidió bosquejar una carta de derechos que 
afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo 
y el nazismo. 
El armado de dicha carta fue confiado a un comité presidido 
por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 
países. La Carta fue redactada por el canadiense John Peters 
Humphrey y revisada luego por el francés René Cassin. El 
texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos 
políticos, de manera tal que pudiera ganar una amplia 
aprobación. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada 
por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 
de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros 

de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque 
Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. 
Contenido de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos 
La Declaración Universal de Derechos Humanos  es el 
“estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y 
naciones”. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 
“la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados 
especiales y asistencia” y describe la familia como “la unidad 
grupal natural y fundamental de la sociedad”. 
Aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es 
de todas maneras un documento significativo y su impacto en 
todos los seres humanos, incluyendo los niños, es lo que hace 
a esta Declaración tan importante. De hecho, los derechos del 
niño se basan en los derechos humanos. 
La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 remarcó 
esta naturaleza única de la infancia y, por lo tanto, de la 
aplicación de los derechos concernientes específicamente a la 
infancia. 

 

Adaptado de: https://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948.  

Acesso em 25/03/2019. 
 

 

56– A respeito dos temas debatidos no texto, assinale o que 

for correto. 
 

01) O significado da declaração de Direitos Humanos. 
 

02) Cada um dos direitos listados na declaração de Di-
reitos Humanos. 

 

04) Como e quando a declaração de Direitos Humanos 
foi elaborada. 

 

08) O surgimento da declaração de Direitos Humanos. 
 
                
 
 

 

57– Sobre os números mencionados no texto, assinale os 

que estão escritos corretamente. 
 

01) 1948 – mil novecientos cuarenta y ocho. 
 

02) 18 – dieciocho. 
 

04) 1789 – mil setecientos y ochenta y nueve. 
 

08) 56 – cincoenta y seis. 
 
                
 
 

 

58– Com relação à escrita da declaração de Direitos Huma-

nos, assinale o que for correto. 
 

01) Teve participação somente de homens. 
 

02) Foi elaborada por pessoas de diferentes países. 
 

04) Foi concluída em um processo, para chegar a con-
sensos. 

 

08) Está vinculada à luta contra o nazismo e o fascis-
mo. 

 
                
 
 

 

59– Sobre a declaração de Direitos Humanos, assinale o que 

for correto. 
 

01) Recebeu voto favorável à aprovação de todos os 
países membros da ONU, em 1948. 

 

02) Se trata de um texto legal, que busca garantir a 
dignidade de todos os seres humanos. 

 

04) As crianças aparecem em vários trechos do docu-
mento. 

 

08) A Segunda Guerra Mundial foi determinante para 
sua elaboração. 

 
                
 
 

 

60– No que se refere à estruturação textual, assinale o que 

for correto. 
 

01) Há uso predominante de dois tempos verbais do 
modo indicativo. Quando se explica sobre a história 
da elaboração da declaração de Direitos Humanos, 
por exemplo, se utiliza mais o tempo “Pretérito 
Perfecto Simple”. 

 

02) Há uso de perguntas ao longo de vários trechos pa-
ra auxiliar no diálogo com o leitor desse texto in-
formativo. 

 

04) Há uso de argumentos contrários e favoráveis à 

declaração de Direitos Humanos ao longo do texto. 
 

08) É possível afirmar que o trecho intitulado “El origen 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos” 
apresenta o tipo textual da narrativa. 
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FRANCÊS 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 56 A 60 
 

LA POLLUTION DE L’AIR AMPUTE L’ESPÉRANCE DE VIE 
 

Hong Kong | La pollution de l’air va amputer l’espérance de vie des enfants nés 

aujourd’hui dans le monde de 20 mois en moyenne, et aura les plus graves 

répercussions en Asie du Sud, selon une étude publiée mercredi. 

 

D’après le rapport sur la qualité de l’air dans le monde publié par le 
Health Effects Institute établi à Boston et l’Université de Colombie-Britannique, la 

pollution de l’air est le cinquième facteur de risque de mortalité dans le monde. 

Elle provoque plus de décès que la malaria, les accidents de la route, la 

malnutrition ou l’alcool. 
Mais la «perte d’espérance de vie ne se manifeste pas de manière 

égale» à travers le monde, ajoutent les auteurs. Celle des enfants d’Asie du Sud 

est réduite de 30 mois à cause d’un mélange d’air extérieur pollué et d’air nocif à 

domicile. 
En Asie de l’Est, la pollution de l’air raccourcira la vie de 23 mois, un 

chiffre à comparer avec une vingtaine de semaines pour ceux qui sont nés dans 

les pays développés de l’Asie Pacifique et de l’Amérique du Nord. 

Si la pollution de l’air était ramenée à des niveaux inférieurs à ceux 
recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’espérance de vie 

au Bangladesh augmenterait de près de 15 mois, ajoutent les chercheurs, qui 

fondent leur étude sur des données de 2017.  L’Inde, le Pakistan et le Nigeria 

verraient l’espérance de vie prendre environ un an. 

Malgré des mesures vigoureuses, la Chine reste le pays où le taux de 
mortalité dû à la pollution de l’air est le plus élevé du monde, provoquant en 2017 

environ 852 000 décès. Les cinq pays aux plus forts taux de mortalité provoqués 

par la pollution de l’air se retrouvent tous en Asie, Chine, Inde, Pakistan, 

Indonésie et Bangladesh. 
Au total, disent les auteurs, 147 millions d’années de vie en bonne 

santé ont été perdues dans le monde à cause de cette pollution. 

L’exposition à de l’air vicié à domicile, essentiellement dû au charbon, 

bois ou charbon de bois utilisé pour la cuisine ou le chauffage, est la plus 
fréquente en Asie du Sud, en Asie de l’Est et en Afrique subsaharienne. 

Près de la moitié de la population mondiale est victime de ce type de 

pollution, dont 846 millions de personnes en Inde et 452 en Chine. 

En octobre, l’OMS avait expliqué que l’exposition à de l’air empoisonné 

dehors comme dedans était responsable de la mort d’environ 600 000 enfants de 
moins de 15 ans chaque année. 

La pollution de l’air affecte également le développement neurologique 

et les capacités cognitives des enfants. 

Selon l’OMS, environ 91% des habitants de la planète respirent un air 
pollué, ce qui entraîne quelque sept millions de décès chaque année. 

     

Adaptado de: https://www.journaldemontreal.com/2019/04/03/la-pollution-de-lair-

ampute-lesperance-de-vie. Acesso em 03/04/2019 – às 10h39.  
 

 

56– Em relação às informações apresentadas no texto, assinale o 

que for correto. 
 

 

01) O texto tem como propósito comunicativo informar sobre 

as consequências da poluição em relação à expectativa de 

vida das pessoas. Segundo pesquisas, a poluição é o quin-

to maior fator de risco de mortalidade em todo mundo. 
 

02) A questão da poluição do ar é apresentada no texto como 

causadora de mortes superior ao número de mortes por 

malária, acidentes rodoviários, desnutrição ou álcool. 
 

04) A Ásia concentra as maiores taxas de mortalidade causa-

das por poluição do ar. 
 

08) Segundo a OMS, sete milhões de mortes, a cada ano, são 

resultantes da respiração de ar poluído. 

 
                

 

 
 

57– Assinale o que for correto a respeito do trecho: Mais la “perte 

d’espérance de vie ne se manifeste pas de manière égale” à tra-

vers le monde, ajoutent les auteurs. Celle des enfants d’Asie du 

Sud est réduite de 30 mois à cause d’un mélange d’air extérieur 

pollué et d’air nocif à domicile. 
 
 

01) O discurso direto livre, assinalado pelas aspas, representa 

a reprodução da fala dos autores do relatório citado no pa-

rágrafo anterior. 
 

02) Apesar de a poluição do ar ser um problema mundial, as 

causas para a perda de expectativa de vida relacionadas a 

esse problema variam de país para país. 
 

04) A expectativa de vida das crianças no sul da Ásia é reduzi-

da devido à mistura de ar exterior poluído e ar nocivo em 

casa. 
 

08) Em todo mundo, a perda de expectativa de vida, causada 

por ar poluído, deve-se à mistura de ar exterior poluído 

com o ar nocivo em casa. 

 
                

 
 

 

 
 

 

58– O texto está respaldado em um relatório da World Air Quality, 

publicado pela Health Effects Institute, de Boston, e pela Uni-

versity of British, Columbia. Segundo a pesquisa, assinale o que 

for correto. 
 
 
 

01) A poluição do ar é um fator de risco de mortalidade em to-

do mundo. 
 

02) Em termos de expectativa de vida, é correto afirmar que a 

poluição do ar encurta a vida das pessoas, como, por 

exemplo, em 30 meses das crianças no sul da Ásia e em 
23 meses da população no leste da Ásia. 

 

04) Os pesquisadores baseiam seus estudos em dados coleta-
dos durante 23 meses, no leste da Ásia. 

 

08) Embora se possa comprovar a gravidade dos efeitos da 

poluição do ar, os pesquisadores concordam que esse fator 
não prejudica o desenvolvimento neurológico e as habili-

dades cognitivas das crianças. 

 

                

 
 

 

59– Em relação ao texto, assinale o que for correto. 
 
 
 

01) Segundo os pesquisadores, 147 milhões de anos de vida 

saudável foram perdidos em todo mundo por causa da po-
luição. 

 

02) Segundo dados da OMS, a exposição ao ar envenenado é  
responsável por vitimar quase metade da população mun-

dial, incluindo 84 milhões de pessoas na Índia e 452 na 

China. 
 

04) A poluição do ar também afeta o sistema neurológico e as 

habilidades cognitivas das pessoas dos cinco países mais 

poluídos da Ásia: China, Índia, Paquistão, Indonésia e 

Bangladesh. 
 

08) A exposição ao ar viciado em casa, a partir do uso de car-

vão vegetal, madeira ou carvão, usados para cozinhar e 

aquecer, é mais frequente no sul da Ásia, no leste da Ásia 

e na África subsaariana. 

 

                

 
 
 
 
 

 
 

 

60– Leia o trecho abaixo e assinale o que for correto. 

 
Malgré des mesures vigoureuses, la Chine reste le pays où le 

taux de mortalité dû à la pollution de l’air est le plus élevé du 

monde, provoquant en 2017 environ 852 000 décès. Les cinq 

pays aux plus forts taux de mortalité provoqués par la pollution 

de l’air se retrouvent tous en Asie, Chine, Inde, Pakistan, Indo-

nésie et Bangladesh.  
 
 
 

 
 

01) Entre os países China, Índia, Paquistão, Indonésia e Ban-

gladesh, este último é o que apresenta o maior número de 

mortes por poluição do ar no mundo, com uma estimativa 

de 82.000 mortes em 2017. 
 

02) Com exceção de China e Indonésia, encontram-se na Ásia 

os países com menores taxas de mortalidade por poluição 

do ar. 
 

04) A China continua sendo o país com maior taxa de mortali-

dade por poluição do ar no mundo. 
 

08) A locução prepositiva Malgré estabelece uma relação de 

contrariedade entre o fato de a China tomar medidas vigo-

rosas contra a poluição, mas, ainda assim, ser o país com 

maior taxa de mortalidade por poluição do ar. 
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