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3º Provão de Bolsas 
Estratégia Militares – CN 

INSTRUÇÕES!! 

• Esta prova contém 80 questões objetivas com cinco alternativas cada. 

• A prova tem duração máxima de 5 horas; 

• Os candidatos terão das 13h às 18h (horário de Brasília) para responder às questões e enviar o gabarito através 
do formulário eletrônico; 

• O formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova, ou seja, das 13h às 18h; 

• É importante ressaltar que só estarão concorrendo às bolsas os candidatos que enviarem os gabaritos através do 
formulário dentro do horário de aplicação da prova; 

• Só serão considerados para critérios de premiação os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação da prova, 
ou seja, até às 18h; 

• Gabaritos enviados após às 18h estarão automaticamente desclassificados da premiação; 

• Para critério de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito. Ou seja, quem responder as questões 
mais rápido, terá mais chances de ser contemplado com a bolsa; 

• O gabarito oficial do provão será divulgado a partir das 18h; 

• O resultado oficial do provão será divulgado a partir das 19h; 

• É importante dizer que os candidatos que forem contemplados com a bolsa devem enviar, obrigatoriamente, e-
mail para vemsercoruja@estrategiamilitares.com.br para requerer seu prêmio; 

• As premiações serão feitas seguindo à risca a tabela que indica a distribuição dos descontos; 

 

Colocação Valor da Bolsa Condição 

Até 10º 100% Se pontuação ≥75% de acertos 

Até 30º 85% Se pontuação ≥60% de acertos 

Até 50º 70% Se pontuação ≥50% de acertos 

Até 100º 50% Se fez pelo menos um ponto em cada 
disciplina 

 

Cronograma do Provão – 15/03 

• Início da prova: às 13h00 

• Fim da prova: às 18h00 

• Divulgação do formulário: às 13h00 

• Fechamento do formulário: às 18h00 

• Limite para envio do gabarito: às 18h00 

• Divulgação da Resolução da prova: às 19h00 

• Divulgação do Resultado: às 19h00 

Preencha seu gabarito! 

CLIQUE AQUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuGY33RfRTMuYlXeKhzsRJ27nb86emlLP7NbcX1JfBpVBKRw/viewform
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Ele queria muito ser eleito. Não: ele precisava muito ser eleito. Estava atrás de um emprego que lhe desse um 
bom salário, mordomias e verbas para gastar na contratação de assessores – além, claro, das múltiplas oportunidades 
que, como vereador, teria. 

O problema era arrumar votos. Não tinha amigos, não era conhecido, nem sequer recebera um apelido pitoresco 
que pudesse usar na propaganda. Mas o pior não era isso. O pior que combinava um visual péssimo – baixinho, 
gordinho, careca – com uma congênita inabilidade para falar em público. Em desespero, resolveu procurar um 
marqueteiro. Estava disposto a gastar uma boa grana nisso, desde que pudesse adquirir uma nova imagem, uma 
imagem capaz de garantir a eleição. 

O marqueteiro, famoso, exigiu honorários salgados, mas garantiu resultados. Que, de fato, não se fizeram 
esperar. Em poucas semanas o candidato era outro. Mais magro, mais alto (saltos especiais) com uma bela peruca, 
parecia agora um galã de novela. Além disso, transformara-se num fantástico orador, um orador capaz de galvanizar 
o público com uma única frase. 

Se foi eleito? Foi eleito com uma avalanche de votos. O que representou um duplo alívio: de um lado, 
conquistava o cargo tão sonhado. De outro, podia deixar de lado a peruca, os sapatos com saltos especiais e a dieta. 
E também podia falar normalmente, no tom meio fanhoso que o caracterizava. E aí começaram as surpresas 
desagradáveis. Quando foi tomar posse, ninguém o reconheceu. Mas como? Então era aquele tipo charmoso, 
magnético, da tevê e dos cartazes? Era ele sim, como o comprovou, mostrando a identidade. 

Não foi a única contrariedade. Logo descobriu que como vereador, era péssimo: não sabia falar, não convencia 
ninguém, sequer era procurado por lobistas. Bom mesmo, concluiu com amargura, era o Outro, aquele que o 
marqueteiro tinha inventado. Aquele sim, podia fazer uma grande carreira, chegando quem sabe à Presidência. Mas 
onde estava o Outro? Só uma pessoa poderia ajudá-lo nessa busca, o marqueteiro. Só que o marqueteiro tinha sumido. 
Com o dinheiro ganho nas eleições resolvera passar dois anos em alguma praia do Caribe. 

Todas as noites o vereador sonha com o Outro. Vê-o na Câmara, discursando, empolgando multidões. Mas não 
sabe o que fazer para encontrá-lo. Sabe, sim, o que dirá se isso um dia acontecer. E o que dirá, numa voz fanhosa e 
emocionada, será: o senhor pode contar com meu voto – para sempre. 

 
Moacyr Scliar. O imaginário cotidiano. São Paulo, Gaia, 2006 

 

A partir do texto de Moacyr Scliar, trazido acima, faça o que se pede nas questões de 01 a 07, e 09. 

01. Com relação à compreensão do texto de Scliar, é possível afirmar que  

(A) mesmo querendo e precisando ser eleito, o personagem passa por problemas para ser eleito. 

(B) a eleição do personagem acaba sendo uma manipulação dos eleitores por parte do marqueteiro. 

(C) a posição simpática do personagem eleito é uma construção dele em parceria com seu marqueteiro. 

(D) o Outro é o laranja do vereador eleito e, sem ele, o personagem não consegue cumprir as suas obrigações. 

(E) a crítica do autor é direcionado aos políticos que se elegem sem que mereçam o posto, pagando por sua eleição. 

 

02. No trecho “Vê-o na Câmara, discursando, empolgando multidões”, o pronome pessoal do caso oblíquo desempenha a 

função sintática de 

(A) adjunto adverbial. 

(B) objeto indireto. 

(C) complemento nominal. 

(D) sujeito. 

(E) objeto direto. 

 

03. Os dois primeiros períodos do texto, “Ele queria muito ser eleito. Não: ele precisava muito ser eleito.”, perfazem um 

estilo interessante e muito típico das crônicas. Se os dois períodos fossem reescritos em um só, a reescrita que não 

alteraria os significados originais está em 

(A) Ele queria muito ser eleito, porque precisava muito ser eleito. 

(B) Como ele precisava muito ser eleito, ele queria muito ser eleito. 

(C) Ele queria muito ser eleito, mas, não, ele precisava muito ser eleito. 

(D) Ele queria muito ser eleito, contudo, não, ele precisava muito ser eleito. 

(E) Ele queria muito ser eleito, mas na verdade ele precisava muito ser eleito. 

04. No segundo parágrafo, o trecho com travessões poderia, sem prejuízo, ser reescrito em 
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(A) O pior que combinava um visual péssimo; baixinho, gordinho, careca; com uma congênita inabilidade para falar em 
público. 

(B) O pior que combinava um visual péssimo, baixinho, gordinho, careca – com uma congênita inabilidade para falar em 
público. 

(C) O pior que combinava um visual péssimo – baixinho, gordinho, careca, com uma congênita inabilidade para falar em 
público. 

(D) O pior que combinava um visual péssimo (baixinho, gordinho, careca) com uma congênita inabilidade para falar em 
público. 

(E) O pior que combinava um visual péssimo; baixinho, gordinho, careca – com uma congênita inabilidade para falar em 
público. 

 

05. O adjetivo “famoso”, em “O marqueteiro, famoso, exigiu honorários salgados, mas garantiu resultados.”, desempenha 

função sintática e semântica, respectivamente, de 

(A) adjunto adnominal, particularizando o nome. 

(B) complemento nominal, particularizando o nome. 

(C) predicativo do sujeito, caracterizando o nome. 

(D) adjunto adverbial, acrescentando informação ao verbo. 

(E) complemento nominal, explicando o nome. 

 

06. O vocábulo “marqueteiro”, tão utilizado durante o texto, é formado pelo mesmo processo de formação de palavras de 

(A) brasileiro, por sufixação. 

(B) amanhecer, por parassíntese. 

(C) infelizmente, por prefixação e sufixação. 

(D) shopping center, por empréstimo de outra língua. 

(E) hidrelétrica, em um caso de composição por aglutinação. 

 
 

07. O pronome relativo encontrado em “nem sequer recebera um apelido pitoresco que pudesse usar na propaganda” 
introduz uma 

(A) oração subordinada adjetiva explicativa. 

(B) oração subordinada adverbial causal. 

(C) oração coordenada explicativa. 

(D) oração subordinada adverbial condicional. 

(E) oração subordinada adjetiva restritiva. 

 
 

08. Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta uma construção sem sujeito. 

(A) Choveram reclamações contra aquele vereador diferente do eleito. 

(B) Sonhávamos com a eleição daquele homem tão comum. 

(C) Haviam sido levantados problemas para a eleição daquele homem. 

(D) Deve haver um marqueteiro por trás daquele vereador eleito. 

(E) Os carros foram virados pelo vento durante a tempestade. 
 

 

 

09. No período “Estava atrás de um emprego que lhe desse um bom salário, mordomias e verbas para gastar na contratação 
de assessores – além, claro, das múltiplas oportunidades que, como vereador, teria.”, retirado do texto, temos: 
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(A) duas subordinadas e duas coordenadas. 

(B) uma principal e três subordinadas. 

(C) duas principais e duas subordinadas. 

(D) quatro orações absolutas. 

(E) quatro orações coordenadas. 

 

10. Assinale, a seguir, a alternativa que contiver um enunciado que apresenta um verbo intransitivo, um transitivo direto 
e um bitransitivo, respectivamente. 

(A) Ele chegou ao restaurante, comprou seu almoço e pagou a conta ao garçom. 

(B) Ele pegou o almoço e não pagou por ele quando foi ao caixa. 

(C) Eles acordaram muito cedo, se levantaram da cama e prepararam um café para os amigos. 

(D) Eles estudaram o conteúdo todo, se prepararam para a prova, e a fizeram logo cedo. 

(E) Ele enviou o trabalho ao professor, leu a apostila e desandou a falar com os amigos. 

 

Read the text to do item 11 to 17. 

 

Technology 
What is technology? 
Etymologically the term technology comes from the combination of these two Greek morphemes tékhnē, 

(meaning “art”) and -logía (meaning “study”). It refers to the collection of techniques, skills, methods and processes 
used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives, such as scientific investigation. 

The human species' use of technology began with the conversion of natural resources into simple tools. The 
prehistoric discovery of how to control fire and the later Agricultural Revolution increased the available sources of food. 
Likewise, the invention of the wheel helped humans to travel in and control their environment. Later developments in 
historic times, including the printing press, the telephone, and the Internet, have lessened physical barriers to 
communication and allowed humans to interact freely on a global scale. The steady progress of military technology 
has brought weapons of ever-increasing destructive power. 

The Greeks view about technology 
Technology has been a subject of discussion in philosophy since the Greeks. The Greek philosopher Democritus, 

for example, believed that technology is an imitation of nature. House-building and weaving were first invented by 
imitating swallows and spiders building their nests and nets, respectively. 

Aristotle held the same view that technology is the consequence of imitation of nature, but he added in his book 
Physics Book II that: 

"generally art in some cases completes what nature cannot bring to a finish." 
Aristotle also distinguishes between natural things and artifacts. According to Aristotle, the former have their 

principles of generation and motion inside, whereas the latter, insofar as they are artifacts, are generated only by 
outward causes. For example, animals, which are natural things, can grow, move and reproduce. A wooden bed, which 
is an artifact made by a human, cannot move, grow, or reproduce itself. 

 

Adapted from https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-technology.php 
 

11. Read the extract from the text 

“Later developments in historic times, including the printing press, the telephone, and the Internet, have lessened physical 
barriers to communication and allowed humans to interact freely on a global scale.” (paragraph 2) 

Mark the option that can replace the expression have lessened. 

(A) Have increased 

(B) Have built 

(C) Have minimised 

(D) Have jeopardized 

(E) Have made 

 

12. Read the extract from the text. 

“Technology has been a subject of discussion in philosophy since the Greeks” (paragraph 3) 

https://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-technology.php
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What’s the correct question referring to the underlined information? 

(A) Has technology been a subject of discussion in philosophy since the greeks? 

(B) Since when has technology been a subject of discussion in philosophy? 

(C) Have the greeks been subject of discussion in philosophy? 

(D) Has technology been a subject of discussion? 

(E) When was technology a subject of discussion in philosophy? 

 

13. Read the extract from the text. 

“the former have their principles of generation and motion inside”. (last paragraph) 

The pronoun “their” refers to: 

(A) Distinguishes  

(B) Artifacts  

(C) Aristotle 

(D) Animals 

(E) Natural things 

 

14. Read the sentence below. 

“The steady progress of military technology” 

What’s the plural form of the sentence? 

(A) The steadies progresses of militaries technologies. 

(B) The steady progress of militaries technologies. 

(C) The steady progresses of military technologys. 

(D) The steady progress of military technologys. 

(E) The steady progress of military technologies. 

 

15. Read the exttract from the text. 

“Aristotle also distinguishes between natural things and artifacts”. 

Mark the option that can replace the sentence. 

(A) Aristotle is also different from natural things and artifacts. 

(B) Aristotle is different from natural things and artifacts too. 

(C) Aristotle also differentiates natural things from artifacts. 

(D) Aristotle also differentiates between natural things from artifacts. 

(E) Aristotle also makes a difference between natural things from artifacts. 

 

16. Mark the sentence that does not represent revolutionary fact about technology. 

(A) Technology has been a subject of discussion in philosophy since the Greeks. 

(B) The prehistoric discovery of how to control fire and the later Agricultural Revolution increased the available sources of 
food. 

(C) The steady progress of military technology has brought weapons of ever-increasing destructive power. 

(D) The printing press, the telephone, and the Internet, have lessened physical barriers to communication. 

(E) The human species' use of technology began with the conversion of natural resources into simple tools. 

17 According to the text, the Greeks 
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(A) Never thought about technology. 

(B) Didn’t know how to deal with technology. 

(C) Had a very different idea about technology. 

(D) Didn’t understand what technology was about at that time. 

(E) Had the first definitions of technology through philosophy. 

 

18. Mark the correct option. 

Johnnie goes for a walk every morning, except for weekends when he walks in the afternoon. 

(A) Johnnie walks in the afternoon every week. 

(B) Johnnie always walks in the morning. 

(C) Johnnie doesn’t like to walk in the afternoon. 

(D) Johnnie likes to walk in the afternoon. 

(E) Johnnie wouldn’t walk if he could. 

 

19. Mark the sentence that is not true. 

(A) People eat when they are hungry. 

(B) You drink water to keep hydrated. 

(C) When you run out of groceries, you go to the supermarket. 

(D) When you want to eat sushi, you go to a seafood restaurant. 

(E) When you want to listen to live music, you go to a music concert. 

 

20. Complete the sentences using the correct verb tense for the verbs in brackets 

Every morning I _______(take) my son to school. My wife _______(go) to work really early. It ______(take) her 50 minutes 

to get there. My son ______(like) to dance nursery rhymes. My wife likes to ______(sleep). 

(A) Took / goes / takes / sing / sleeps 

(B) Take / goes / takes / sings / sleep 

(C) Take / goes / takes / sings / sleeps 

(D) Taken / goes / take / sing / sleep 

(E) Take / go / take / sing / sleep 

 

21. O menor valor inteiro de n, tal que a equação x²+2020x+2020(n²-506n+505), seja sempre positiva para todo x é: 

(A) 1 

(B) 1010 

(C) 506 

(D) 505 

(E) 2 

 

 

 

 

 

22. Seja as equações : 𝑚𝑥2 + (𝑚 − 1)𝑥 − (1 − 1/𝑚) = 0;  (2 − 𝑛)𝑥2 − (𝑛 − 3)𝑥 + 1 = 0 ambas com uma solução nos reais, 
calcule a soma dos produtos m.n. 
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(A) -2 

(B) -3 

(C) 2 

(D) 3 

(E) 5 

 

23. Observe a figura a seguir:                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados as informações representadas na figura, calcule respectivamente, a distância entre os pontos A e C, além do raio 
da circunferência que circunscreve o quadrilátero. 

(A) 10 e 20. 

(B) 5 e 10. 

(C) 5 e 20. 

(D) 20 e 5. 

(E) 10 e 5. 

 

24. Um triângulo ABC, com lados AB, BC e AC de medidas formadas por números inteiros e consecutivos e dado em 
centímetros, tal que AC tem o maior lado. Calcule o inteiro com raiz quadrada perfeita, tal que seja o mais próximo e menor 
que a área deste triangulo. Sabe-se que AB.BC.AC=1716.  

(A) 49 

(B) 7 

(C) 8 

(D) 64 

(E) 6 

 

25. Calcule resto da divisão por 5 da seguinte soma:  

S = 3(−21 + 22 − 23 + 24 − 25 + (… ) + 22018 − 22019 + 22020). 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 0 

(E) 3 

26. Calcule a quantidade de divisores do número formado pela soma dos quadrados dos divisores primos de 2020. 

(A) 2 
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(B) 12 

(C) 16 

(D) 32 

(E) 24 

 

27. Um mochileiro, em busca de conhecer as maravilhas do mundo, viajando em volta dele, marca a quantidade países 
visitados e a quantidade de cidades visitadas em números ordinários.  A partir disso, sabendo-se que em média o viajante 
leva cerca de 3h para ir de uma cidade para outra e 2 dias para viajar de país em país, marque a opção que representa a 
marcação da cidade e do país, depois que o mochileiro começou a se deslocar e ficou 301 dias na sua aventura: 

(A) 2408 e 150 

(B) 2400 e 100 

(C) 3034 e 151 

(D) 2409 e 150 

(E) 2408 e 151 

 

28. Analise a figura a seguir: 

 

Pelo centro 𝑂 do quadrado de lado 3√2 acima, traçou-se a circunferência que corta o lado 𝐵𝐶 nos pontos 𝑃 e 𝑄. O triângulo 

𝑂𝑃𝑄 tem área (3√3)/2. Sendo assim, é correto afirmar que a área dessa circunferência, em cm², é: 

(A) 6𝜋 

(B) 7𝜋 

(C) 8𝜋 

(D) 9𝜋 

(E) 10𝜋 

 

29. Observe a figura a seguir: 

 

Ela representa um trapézio escaleno de altura 3cm, com base menor medindo 8cm, um dos ângulos internos da base maior 
medindo 75° e lado transversal oposto a esse ângulo igual a 6cm. Qual é a área, em cm², desse trapézio? 

(A) 33 

(B) 27 

(C) 28 

(D) 50 

(E) 36 

30. Um triângulo isósceles 𝐴𝐵𝐶 tem base 𝐵𝐶 = 14 e lados congruentes 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 15. O raio do círculo inscrito ao triângulo 
𝐴𝐵𝐶 em cm é igual a: 
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(A) 
12√11

11
 

(B) 
13√11

11
 

(C) 
14√11

11
 

(D) 
15√11

11
 

(E) 
16√11

11
 

 

31. A miragem, ao contrário do que muitos acreditam, não é uma alucinação causada pelo calor, mas sim um fenômeno 
óptico real. Sobre esse efeito e demais tópicos físicos, podemos afirmar corretamente que: 

(A) A camada de ar próxima ao solo é mais quente do que a camada acima do solo, que é mais fria. Assim, a camada mais 
próxima à superfície tem maior densidade; 

(B) Os fenômenos de miragem só são possíveis se a temperatura próxima ao solo for maior que a temperatura nas camadas 
superiores; 

(C) A diferença de temperatura entre distintos níveis de ar acarreta a alteração do índice de refração entre essas camadas, 
fato que tem como consequência a mudança da direção do raio de luz; 

(D) O raio de luz sempre se propaga em linha reta, não importando o meio no qual está inserido; 

(E) Na água, a velocidade de propagação da luz é igual que a velocidade de propagação no vácuo; 

 

32. O esquema abaixo representa um esquema semelhante a um guindaste, no qual são apoiados pesos de massa M = 
12 kg e uma polia que está associada a dois blocos de massa M’ = 5 kg. A aceleração da gravidade tem intensidade 10m/𝑠2.  

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

Sabendo que o sistema está em equilíbrio, distância d indicada na figura está mais próxima de 

(A) 15 cm; 

(B) 20 cm; 

(C) 25 cm; 

(D) 30 cm; 

(E) 35 cm; 

 

 

33. Um objeto pontual é situado entre o foco e o centro de curvatura de um espelho côncavo. Acerca da imagem formada 
por essa configuração, podemos afirmar que: 

(A) é virtual; 
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(B) é menor que o objeto; 

(C) é invertida; 

(D) é formada entre o foco e o vértice do espelho; 

(E) é imprópria;  

 

34. Dois corredores partem do mesmo ponto de uma pista retilínea. O primeiro tem velocidade duas vezes maior que o 
segundo. Sabendo que a diferença entre os tempos de atividade dos dois corredores é 3 segundos e que eles percorreram 
a mesma distância, calcule o tempo de corrida do atleta mais lento.  

(A) 10s; 

(B) 9s; 

(C) 8s; 

(D) 7s; 

(E) 6s; 

 

35. Um observador, ao analisar um corpo eletricamente carregado que está em movimento, com velocidade constante, 
em relação a ele constatará a presença de: 

(A) Campos elétrico e magnético cuja resultante é nula; 

(B) Campo elétrico nulo e campo magnético não nulo; 

(C) Campo elétrico não nulo e campo magnético nulo; 

(D) Campos elétrico e magnético não nulos; 

(E) Campos elétrico e magnético nulos; 

 

36. Pedro é modelo e fez um ensaio fotográfico no qual a blusa que usava apresentava cor vermelha sob a luz do sol. 
Pedro irá desfilar novamente usando a mesma blusa. Sabendo que a passarela onde Pedro vai desfilar será iluminada agora 
com luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá sua blusa como sendo: 

(A) verde, já que essa é a cor que incidiu sobre a blusa;  

(B) preto, porque a blusa só reflete a cor vermelha; 

(C) de cor entre vermelha e verde devido à mistura das cores; 

(D) vermelho, pois a cor da blusa independe da radiação incidente; 

(E) preto, porque a blusa não absorve nenhuma cor; 

 

37. Um corpo de massa 5 kg é posto em movimento retilíneo e uniforme com velocidade de 4m/s. A energia mínima 
necessária para colocar este corpo nesse movimento acontecer é numericamente igual à energia necessária para aquecer 
5 gramas de água. O aumento de temperatura da água, em graus Fahrenheit, é: 

Dados: calor específico da água: 1cal/g°C; 1cal=4 J. 

(A) 3°F; 

(B) 3,2°F; 

(C) 3,4°F; 

(D) 3,6°F; 

(E) 3,8°F; 

 

38. O circuito elétrico abaixo é composto por resistores de igual medida de resistência elétrica, uma fonte de tensão e um 
amperímetro, todos ideais. Sabendo que o amperímetro mede uma corrente de 6 A e que a fonte de corrente oferece uma 
ddp de 64V, marque a alternativa que indica o valor de R 
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(A) 1Ω; 

(B) 2Ω; 

(C) 3Ω; 

(D) 4Ω; 

(E) 5Ω; 

 

39. Acerca de conceitos fundamentais da física, assinale o item INCORRETO: 

(A) Voltímetro é um aparelho que mede a diferença de potencial elétrico; 

(B) Dizemos que um corpo está em equilíbrio quando o módulo da força resultante sobre esse corpo é nulo; 

(C) Peso, atrito e normal podem ser medidas em quilograma força; 

(D) O Sol e a Lua são exemplos de fontes primária e secundária de luz, respectivamente; 

(E) A normal e o peso são de origem gravitacional; 

 

40. Sobre um corpo de massa 3 kg é exercida uma força de módulo variável, cuja direção faz ângulo de 30° com a 
horizontal. Sabendo que a superfície de contato é lisa, marque a alternativa que representa o valor da força necessária 
para que não haja mais contato entre o bloco e o chão. Assuma g=10m/s². 

 

 

(A) 50 N; 

(B) 60 N; 

(C) 70 N; 

(D) 80 N; 

(E) 90 N; 

 

41. Assinale a alternativa que indica o método mais apropriado para a separação de uma mistura de limalha de ferro e 
serragem. 

(A) Ventilação. 

(B) Flotação. 

(C) Dissolução Fracionada. 

(D) Fusão Fracionada. 

(E) Decantação. 

 

42. A produção de ferro a partir do minério de ferro segue algumas etapas: 

I – Extração do minério de ferro 
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II – Fusão fracionada a fim de purificar o máximo possível o minério 

III – Queima com carvão para extrair o ferro metálico 

IV – Fusão para moldar o ferro na forma de barras 

São processos físicos: 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas I, II e IV. 

(C) Apenas I e IV.  

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas II, III e IV. 

 

43. Assinale a alternativa que indica um composto que, quando diluído em água, produz uma solução que não é condutora: 

(A) Sacarose. 

(B) Cloreto de sódio. 

(C) Ácido clorídrico. 

(D) Acetato de potássio. 

(E) Hidróxido de amônio. 

 

44. Analise o gráfico abaixo, que representa o aquecimento e o resfriamento de uma substância. Nesse processo, o 
aquecimento e o resfriamento foram feitos a uma mesma velocidade. 

 

Sobre esse gráfico é correto afirmar que: 

(A) Se o resfriamento for mais rápido que o aquecimento, a temperatura do ponto G será maior que a temperatura do 
ponto D. 

(B) Se o aquecimento for mais rápido que o aquecimento, a temperatura do ponto G será maior que a temperatura do 

ponto D. 

(C) Em B, há uma mistura heterogênea com duas fases. 

(D) Em D, a substância sofre sublimação. 

(E) No gráfico, foram representadas todas as mudanças de estado possíveis para a substância, exceto a sublimação. 

 

 

 

 

45. Assinale a alternativa que apresenta um sal ácido: 

(A) NaHCO3 
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(B) CaCl2 

(C) CH3COOK 

(D) Na2SO3 

(E) LiH 

 

46. De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas, pode-se afirmar que: 

(A) Não contém ligações covalentes na sua estrutura. 

(B) São formados por elementos de eletronegatividade muito próxima. 

(C) São encontrados na natureza na forma de sólidos moles e quebradiços. 

(D) São maus condutores de eletricidade no estado líquido e em solução aquosa. 

(E) São solúveis em compostos apolares, como a gasolina. 

 

47. Quantas fases apresenta a mistura água, sal, 2 cubos de gelo e azeite? 

(A) 1 

(B) 2 

(C) 3 

(D) 4 

(E) 5 

 

48. A fusão de um composto iônico requer o afastamento de duas cargas de sinais opostos. Da Física, a Lei de Coulomb 
determine a força de atração entre duas cargas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao 
quadrado da distância entre elas. Com base na Lei de Coulomb, assinale a alternativa que indica o composto iônico com a 
maior temperatura de fusão: 

(A) NaC 

(B) NaBr 

(C) MgO 

(D) CaO 

(E) CaS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Um químico ganhou de presente um bolo da sua namorada. Com o desejo de protegê-lo do ataque de formigas, ele 
construiu uma armadilha em que deixou o bolo suspenso em uma tigela de água. Porém, as formigas eram capazes de 
andar sobre a água, devido à propriedade de tensão superficial, que é uma propriedade ______________. 
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Porém, o químico foi sagaz e acrescentou detergente para resolver esse problema, pois exerce o efeito surfactante, que 

___________ a tensão superficial da água. 

Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços: 

(A) geral da matéria; diminui; 

(B) geral da matéria; aumenta 

(C) específica da água; aumenta 

(D) específica da água; diminui 

(E) específica da água; mantém constante 

 

50. Quando atravessamos um suco de laranja por um coador, pode-se afirmar que: ele sofre um processo de separação 
de misturas, denominado: 

I – O suco de laranja é uma mistura homogênea. 

II – O suco sofre peneiração, cujo objetivo é separar o bagaço, que é formado por partículas grandes em relação às 
partículas que estão dispersas no líquido. 

III – Quando se mistura muito açúcar no suco, forma-se uma solução supersaturada e parte do açúcar se deposita no 
fundo do recipiente. 

Das afirmações acima, está (ão) CORRETA(s): 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas I e II. 

(C) Apenas II. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Observe a charge a seguir: 
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LOBO, César; NOVAES, Carlos Eduardo. História do Brasil para principiantes. São Paulo: Ática, 

1997. p. 129. 

É correto afirmar que a charge acima faz referência 

(A) Ao Tratado de Methuen, acordo assinado entre Portugal e Inglaterra em 1703 e que envolvia a troca entre tecidos 
ingleses e vinhos portugueses, o que conferiu vantagens para os ingleses. 

(B) Às negociações envolvendo o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, processo que demandou a 
mediação dos ingleses e o pagamento de uma indenização pelos brasileiros.  

(C) À Guerra do Paraguai, travada durante o Segundo Reinado e que levou o Brasil a contrair empréstimos com bancos 
ingleses para obter armamentos e derrotar as tropas de Solano López. 

(D) À transferência da Corte de D. João VI para o Brasil, operação estimulada pela invasão de Portugal por tropas 
napoleônicas e que contou com o apoio tático da Inglaterra, sua principal aliada. 

(E) À chamada Questão Christie, conjunto de equívocos diplomáticos causados pelo embaixador britânico, William Dougal 
Christie, e que contribuíram para que os dois países rompessem relações.  

 

52.  

O Governo brasileiro resolveu então convidar Thomas Cochrane, oficial de grande experiência e que fez brilhante 
carreira na Royal Navy como comandante de fragatas durante as Guerras Napoleônicas, para comandar a Esquadra 
brasileira. Enquanto Cochrane apreciava o convite recebido, o Governo Imperial recrutou outros oficiais estrangeiros 
para seu serviço, dentre eles: David Jewett – que foi oficial na Marinhas dos Estados Unidos – e John Taylor, oficial da 
ativa da Royal Navy. 

Adaptado de https://www.marinha.mil.br/content/historia-0 

 

A contratação de mercenários experientes para a Esquadra brasileira foi articulada pelo Brasil  

(A) durante a guerra de independência, afinal a maior parte dos homens recrutados como marinheiros não dispunham de 
experiência, enquanto outros não eram considerados confiáveis por serem oriundos da Marinha de Portugal. 

(B) a partir da Guerra da Cisplatina, conflito travado entre o Império do Brasil e a província de mesmo nome entre 1825 e 
1828, durante o Primeiro Reinado, o que demandou do primeiro a profissionalização da Marinha brasileira.  

(C) durante a Guerra do Paraguai, conflito deflagrado a partir do apresamento do navio Marquês de Olinda na região do 
Prata, o que estimulou o Brasil a investir em sua esquadra para enfrentar os paraguaios na bacia hidrográfica. 

(D) a partir do Segundo Reinado, quando o governo brasileiro se comprometeu a combater a continuidade do tráfico 
negreiro por meio da lei Eusébio de Queirós, passando a contar com oficiais britânicos que haviam se engajado no Bill 
Aberdeen. 

(E) durante o período joanino, quando o príncipe-regente buscou se proteger das investidas napoleônicas estimulando a 
vinda de membros da Marinha britânica para o Brasil para defender a nova sede do Império português.  

https://www.marinha.mil.br/content/historia-0
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53. Com ideias de liberdade e independência, a população se revoltava contra o aumento dos impostos determinado após 
a chegada da Corte ao Brasil, em 1808. A elevação dos tributos para custear as despesas da Corte aumentou o 
descontentamento dos colonos, que já estavam insatisfeitos com a baixa dos preços de produtos produzidos na capitania, 
com o algodão e açúcar. Grupos populares e a camada média da população – que reunia padres, militares comerciantes e 
intelectuais – desejaram mais autonomia e a instalação de um regime republicano sediado em Recife. 

VICENTINO, Claudio e DORIGO, Gianpaolo – História Geral e do Brasil – Editora Scipione, SP, 2010 – p. 541. 

O texto acima descreve uma situação que colaborou para o acontecimento de um conflito ocorrido na primeira metade do 
século XIX e que ficou conhecido como  

(A) Insurreição Pernambucana 

(B) Guerra dos Mascates 

(C) Revolução Pernambucana de 1817 

(D) Confederação do Equador 

(E) Revolta da Praieira  

 

54. Observe a charge a seguir: 

 
Produzida em 1925, é correto afirmar que a charge acima faz referência 

(A) à política do café com leite, aliança entre os estados de Minas e São Paulo que se manteve intacta durante toda a 
República Velha. 

(B) à política dos governadores, arranjo político firmado para garantir a hegemonia das elites cafeeiras e enfraquecer o 
poder central. 

(C) à prevalência dos estados mineiro e paulista no período, em decorrência do peso de suas bancadas e de seu poder 
econômico. 

(D) ao coronelismo, fenômeno político que garantia favores políticos e recursos do Estado para os chefes municipais do 
interior do país. 

(E) ao Convênio de Taubaté, acordo firmado pelos governos dos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro para 
beneficiar os cafeicultores. 
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55. Em 15 de novembro de 1889 existiam três concepções de República para o Brasil: a liberal, a positivista e a jacobina. 
Sobre estes projetos políticos pode-se afirmar que 

(A) o projeto político liberal da República possuía um viés democratizante, defendo ampla participação popular no novo 
regime. 

(B) o projeto político positivista era apoiado principalmente por cafeicultores paulistas que almejavam a implantação de 
um poder central forte. 

(C) os militares, influenciados pelas ideias positivistas, defenderam uma República orientada pelo federalismo, com ampla 
autonomia para os estados.  

(D) para alguns setores das classes médias urbanas, chamados de jacobinos, deveria prevalecer a República com 
participação direta dos cidadãos. 

(E) a Constituição de 1891 fez garantir a prevalência do projeto dos positivistas no novo regime, sintetizado pelo lema 
“Ordem e Progresso”. 

 

56.  

O principal meio de fortalecimento do poder do Estado, no entanto, foi a aproximação de Getúlio Vargas aos 
trabalhadores urbanos [...]. Esses trabalhadores, oriundos do processo de êxodo rural a partir da década de 1930, 
diferenciavam-se muito dos primeiros operários do início do século, em grande parte imigrantes politizados. A 
aproximação entre Vargas e os trabalhadores não era uma simples manifestação de cima para baixo, mas também das 
atuações e exigências da classe trabalhadora.  

 
VICENTINO, Claudio e DORIGO, Gianpaolo – História Geral e do Brasil – Editora Scipione, SP, 

2010 – p. 823. 

A prática política inaugurada pela Era Vargas ficou conhecida como 

(A) coronelismo 

(B) sindicalismo 

(C) clientelismo 

(D) populismo 

(E) trabalhismo 

 

 

57. Em 11 de junho de 1865, aconteceu a maior batalha naval da América do Sul. Foi num domingo ensolarado, no rio 
Paraná. Em jogo estava o poder sobre o rio, o acesso do Paraguai ao mar.  

Sem trânsito livre, o país ficaria isolado do mundo. Dezessete navios paraguaios e brasileiros, com canhões e homens 
armados de fuzis, se posicionaram para o combate. Foi uma luta de quatro horas, que encheu o rio de fumaça, sangue, 
barulho de canhões, tiros e gritos. 

Fonte: Aventuras na História 

O trecho acima faz referência a um dos episódios mais decisivos da Guerra do Paraguai, que se estendeu entre os anos de 
(1864-1870). Estamos falando da 

(A) Batalha do Riachuelo 

(B) Batalha do Jenipapo 

(C) Batalha de Juncal 

(D) Batalha de Sarandi 

(E) Passagem de Tonelero 
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58. Observe a charge abaixo. 

 

 

 
LÁ NO PALÁCIO DAS ÁGUIAS 

 
- Para que arame farpado se é possível arranjar tudo com as habituais cascas de banana? 

 

Ao retratar Getúlio Vargas colocando cascas de banana ao redor do palácio presidencial, a charge,  

(A) critica a nova tentativa do varguismo de retornar ao Catete por meio de um golpe popular, durante a experiência 

democrática.  

(B) evidencia a força do queremismo, movimento popular que exigia a continuidade de Vargas na presidência, mesmo sem 
uma Constituição.  

(C) questiona a hesitação do presidente em convocar uma Assembleia Constituinte, o que mergulhou o país em um conflito 
armado contra os paulistas.  

(D) ironiza a atuação do presidente Getúlio Vargas, marcada por artifícios que visavam minar os adversários e se perpetuar 
no poder.  

(E) relembra a Revolução de 1930, movimento que pôs fim à Constituição de 1891 no país e implementou uma Carta de 
teor liberal-democrático.  

 

59.  Em 1954, com o suicídio do presidente Vargas, Lott é indicado como Ministro da Guerra por Café Filho, vice que 
assume o poder. A nomeação foi decorrente da intolerância do militar à indisciplina, postura que seria reafirmada em 
novembro do ano seguinte, quando Lott protagonizou um “contragolpe” contra Carlos Luz. Conhecido como “Novembrada 
de 1955” pelos seus adversários, o movimento 

(A) preservou a legalidade e garantiu a posse de Juscelino Kubitschek 

(B) contribuiu para a deposição de Nereu Ramos, presidente interino 

(C) buscou beneficiar a ascensão da União Democrática Nacional (UDN) 

(D) estabeleceu uma Junta Militar no comando do país 

(E) reforçou as reivindicações dos militares expostas no Manifesto dos Coronéis 
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60. Os anos 1980 marcaram uma dupla transição para o país. Sob o ponto de vista político-institucional, assinalaram a 
passagem do regime autoritário para a democracia [...]. Foi também um período caracterizado por intensas e recorrentes 
intervenções (altamente discricionárias) do Estado na economia. 

MESQUITA, Mário. Declínio estrutural e turbulência cíclica. In: 130 anos: em busca da República. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2019. p. 187. 

Assinale a alternativa que apresenta aspectos políticos e econômicos que corroborem com o trecho acima: 

(A) a aprovação da Constituição de 1988 e a criação do Plano Bresser 

(B) a Campanha Diretas Já e o início do Plano Real 

(C) O fim dos efeitos do “milagre brasileiro” e a aprovação do Plano Cruzado 

(D) a aprovação da Lei da Anistia e a criação do Plano Verão 

(E) o retorno dos partidos políticos e a posse de Tancredo Neves 

 

61. A colonização portuguesa introduziu no Brasil o modelo agroexportador, tendo o latifúndio e a monocultura por base. 
Tal modelo foi superado pelo urbano-industrial, entretanto o setor primário é fundamental no cenário de exportação do 
Brasil. 

Sobre a agricultura no Brasil, assinale alternativa correta 

(A) A produção de alimentos é um dos grandes trunfos brasileiros no cenário mundial, onde a concentração fundiária e a 
monocultura garantem o abastecimento local e a exportação de comodities. 

(B) O agronegócio brasileiro tem grande participação política há décadas, sendo importante ao ponto de determinar 
diretamente governos no início da República, entretanto, nos últimos anos houve uma queda desse setor na política 
brasileira.  

(C) A sojicultura brasileira é voltada ao exterior e tem passado a utilizar outras rotas para a exportação, como por exemplo 
a BR-163, conhecida como a rota da soja, rumo ao porto de Miritituba (PA) como alternativa à Paranaguá (PR) e Santos 
(SP). 

(D) O avanço tecnológico modificou brutalmente as relações de trabalho no campo, levando laboratórios e mão-de-obra 
especializada ao espaço rural e dando fim às atividades sub-humanas, como as dos antigos boias frias e o trabalho 
análogo à escravidão. 

(E) A Revolução Verde marca a entrada maciça de máquinas no campo, o que no Brasil ainda não tornou a realidade do 
agronegócio, onde a mão-de-obra não é capacitada o suficiente e o uso de agrotóxico inviabilizado pelos altos preços. 

 

62.  

“Entretanto, há uma outra Amazônia, cuja existência é, ainda, tão ignorada por boa parte dos brasileiros quanto 
o foi aquela por muitos séculos. Trata-se da Amazônia Azul, que, maior do que a verde, é inimaginavelmente rica. 
Seria, por todas as razões, conveniente que dela cuidássemos antes de perceber-lhe as ameaças.” 

(CARVALHO, Roberto de Guimarães - Portal MEC. Acesso em 22/01/2020) 
 

Sobre o território brasileiro em questão, considere as afirmações a seguir 

I. A maior parte do petróleo brasileiro é extraída em tal território, fazendo com que o Brasil esteja entre os 15 maiores 
produtores de tal recurso. 

II. Em 1982, o Brasil teve uma tensão com a Inglaterra, graças a pesca de lagosta que inglesa nas proximidades de 
Pernambuco e como forma de retaliação, delimitou o território marítimo. 

III. A Amazônia Azul pode ser dividida em quatro parte: Mar territorial, Zona Contígua, a ZEE (Zona Econômica Exclusiva) 
e a plataforma continental. Por toda essa extensão as leis brasileiras são válidas e a possibilidade de extração fica a critério 
do país. 

IV. A Amazônia Azul é uma região estratégica para a economia e para a defesa. Pensando nesse último ponto, o Brasil 
propôs em 1986 a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul abarcando também o Uruguai, Argentina e os países lindeiros 
da África (costa oeste). 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima. 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) II e IV 

(D) I e IV 

(E) III e IV 
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63. O processo de urbanização no Brasil, assim como nos demais países que se urbanizaram no mesmo período, seguiu 
as lógicas trazidas pela industrialização, que fora considerada a força motriz para a modernidade, logo é possível afirmar 
que 

(A) por depender da industrialização – que fora tardia –, as cidades brasileiras só começaram a surgir muito tarde, 

demonstrando o atraso do Brasil perante outras nações 

(B) a década de 1930, logo após a crise de 1929 que desvalorizou o café brasileiro, marca a transição do Brasil de um país 
majoritariamente rural à um país urbano. 

(C) que a urbanização brasileira foi materializada na década de 1970, graças à industrialização e a concentração fundiária. 

(D) que na década de 1940 a recuperação do café em cenário mundial diminuiu as taxas de urbanização, que só voltaram 
a crescer no governo de JK. 

(E) a urbanização tardia limitou o planejamento de cidades, sendo apenas a capital federal o único centro urbano não 
natural. 

 

64. Observe as definições e assinale a alternativa que os enumere de forma correta: 

I.  Berço para várias espécies e ameaçada com o avanço da urbanização, tal região abriga árvores com raízes aéreas, 
adaptadas ao ambiente salobro 

II. Se estendendo sobre planaltos onde as temperaturas são mais amenas, a vegetação em tal região diminuiu 
drasticamente, entre outros motivos, pela produção moveleira. 

III. A região em questão é marcada por solos rasos e vegetação xeromórfica. Seu relevo interpláltico é classificado como 
depressão. 

IV. Na regionalização de Ab’Sáber, tal região é considerada uma área de transição entre domínios marcados pela 
sazonalidade das chuvas, seco e úmido. 

V. Planície periodicamente inundável graças às cheias na Bacia do Paraguai 

 

 

 

(A)   

(B)   

(C)   

(D)   

(E)   
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65. A sustentabilidade é um conceito que une a produção à cuidados com o meio ambiente com o objetivo de garantir às 
gerações futuras condições de sobrevivência. 

Sobre a economia brasileira e o meio ambiente, assinale a alternativa correta  

(A) O óleo que atingiu o Nordeste brasileiro afetou diretamente o turismo, mas fugia da responsabilidade do Estado, que 

é responsável apenas pela Amazônia Azul. 

(B) O desmatamento e queimadas no Cerrado é responsável pela atual redução da fertilidade do solo que atraiu a 
sojicultura que, no Brasil, teve origem no Sul. 

(C) A construção de Belo Monte teve impactos socioambientais mínimos, uma vez que essa era uma região sem economia 
definida e desocupada. 

(D) A extração de ferro no Norte do país que, em 2020, ao ser encaminhado ao Porto de Itaqui levou a uma possível 
contaminação do mar com tal minério e óleo. 

(E) O desmatamento da Amazônia que interfere apenas no ecossistema local, mas chamou a atenção de grandes 
personalidades mundiais. 

 

66. Desde meados da década de 2010, os governos brasileiros têm inserido medidas de flexibilização em sua agenda, 

como por exemplo a reforma da Previdência, que tem relação direta, entre outros pontos, com a demografia no Brasil.  

Sobre a população brasileira, assinale a alternativa correta 

(A) Atualmente a população brasileira tem se encaminhando para um perfil adulto, com tendências a se tornar juvenil. 

(B) A população brasileira nunca se distribuiu de forma homogênea por todo o seu território, mesmo com incentivos estatais 
para a ocupação do interior o país. 

(C) Desde a crise do ciclo da cana-de-açúcar até os dias atuais, o fluxo migratório no Brasil segue o sentido Nordeste-
Sudeste. 

(D) A pirâmide etária brasileira apresenta uma tendência ao alargamento da sua base graças a queda na taxa de 
fecundidade. 

(E) O aumento na taxa de natalidade tem feito o crescimento natural brasileiro superar metas estabelecidas pelo governo. 

 

67. Os custos atribuídos aos produtos levam em consideração, entre outros aspectos, a logística de chegada às fábricas e 
a saída. Sabendo disso, considere as afirmações a seguir sobre o transporte no Brasil: 

I. O uso de rodovias longitudinais tem se tornado uma alternativa para o escoamento da cana-de-açúcar brasileira, que 
compete no cenário mundial com a produção indiana. 

II. Através de um sistema de eclusas, a hidrovia Tietê-Paraná é utilizada para o escoamento de parte da produção agrícola 
para portos do sul e sudeste. 

III. Com a ascensão da industrialização no Brasil, o sistema rodoviário passou a ganhar mais espaços e grandes rodovias 
passaram a ser construídas à margem de ferrovias. 

IV. Historicamente o Brasil subutilizou o sistema ferroviário, e, atualmente o transporte dos principais produtos para a 
exportação é feito exclusivamente por caminhões. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima. 

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) II e IV 

(D) I e IV 

(E) III e IV 
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68. A indústria no Brasil teve várias façanhas, migrando de proibição até a aposta para a modernização do país, sobre 

ela, assinale a alternativa correta 

(A) Após a década de 1930, o cenário brasileiro sofreu grandes transformações e as infraestruturas criadas para a 
exportação de café foram utilizadas para a industrialização brasileira. 

(B) O papel do Estado na industrialização do Brasil foi sempre mínimo, e como resultado disso, o país não apresenta 
nenhuma empresa estatal de impacto mundial. 

(C) A descentralização industrial é uma das manifestações do Estado mínimo no Brasil após os governos militares, deixando 
para o livre mercado as decisões quanto à instalação de uma empresa em determinado local. 

(D) A década de 1990 marca uma maior interferência do Estado na economia e, consequentemente, na produção do setor 
secundário, através de estatizações. 

(E) Apesar de tardia, a industrialização no Brasil não pode ser considerada periférica graças à forte ligação com os EUA, 
através de multinacionais, e conquista do mercado externo desde a sua gênese. 

 

69. Muitas manifestações artísticas destacam a paisagem natural sob a visão de seu autor, e, nessa paisagem o clima tem 
papel fundamental por influenciar de forma direta em hábitos e na vida em sociedade. 

Sobre os climas brasileiros, considere as afirmações a seguir 

I. A maritimidade e a altitude são os fatores importantes para a diferença entre o clima de Santos e de São Paulo. 

II. A umidade típica da região amazônica é responsável pela ausência de desertos no sudeste brasileiro. 

III. Todo a costa leste do Brasil apresenta um clima tropical, onde as chuvas são concentradas no verão e o inverno é 
reconhecidamente seco. 

IV. A grande amplitude térmica anual típica do clima Equatorial faz com que a o Norte seja conhecido como uma região de 

apenas uma estação: quente e úmido o ano todo. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas, dentre as listadas acima.  

(A) I e II 

(B) II e III 

(C) II e IV 

(D) I e IV 

(E) III e IV 

 

70. O Brasil é um país de dimensões continentais e apresenta variedade de paisagens que por vezes mostram a exuberância 
de corpos hídricos, outras a ausências desses. 

Sobre a hidrografia brasileira, assinale a alternativa correta 

(A) Os rios no Brasil são, majoritariamente, alimentados por águas pluviais, por isso muitos rios na Caatinga são 
intermitentes, como o São Francisco, chamado por muitos de rio da integração nacional 

(B) A nascente do rio Amazonas se encontra nos Andes e deságua, na divisa entre Pará e Amapá, formando uma foz em 
estuário com grande fertilidade graças aos sedimentos carregados. 

(C) A Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia não apresenta relevo favorável à instalação de hidrelétrica, razão pela qual 
suas águas são usadas exclusivamente para a irrigação. 

(D) A Bacia do rio Amazonas passou a apresentar o maior potencial hídrico construído no país após a construção da usina 
de Belo Monte em Altamira. 

(E) A maior parte dos rios brasileiros são classificados como exorreicos, foge a essa regra o rio Tietê, que nasce em 
Salesópolis e deságua no rio Paraná. 
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71. Considere uma doença determinada por um alelo autossômico recessivo. Um indivíduo é normal, mas a mãe dele é 
afetada pela doença.  

Qual é a probabilidade de esse indivíduo ter um descendente afetado, ao se relacionar com uma mulher afetada? 

(A) 0% 

(B) 25% 

(C) 50% 

(D) 75% 

(E) 100% 

 

72. A Doença de Inclusão das Microvilosidades é uma condição congênita rara que altera as células do intestino delgado e 

causa o desaparecimento de suas microvilosidades. Assim, que sintomas devem ser apresentados nos indivíduos 

acometidos por essa doença? 

(A) Diarreias constantes e ganho de massa corporal. 

(B) Diminuição do peristaltismo e do fluxo intestinal. 

(C) Constantes refluxos gastroesofágicos e dores estomacais intensas. 

(D) Intolerância à lactose e ao glúten, especificamente. 

(E) Diarreias constantes e diminuição na capacidade de absorção de nutrientes. 

 

73. O novo coronavírus já infectou mais de 100.000 pessoas no mundo todo e matou mais de 3.000. Julgue as afirmativas 
abaixo sobre aspectos relacionados a essa doença e marque a alternativa correta. 

 

I. Um tratamento adequado para os doentes é à base de antibióticos. 

II. Beijos e abraços não são suficientes para que o vírus seja transmitido de pessoa para pessoa. 

III. A doença tem maior letalidade em idosos e pessoas com problemas imunológicos. 

IV. A higienização das mãos com álcool em gel ajuda a diminuir os riscos de transmissão do vírus. 

 

Estão corretas apenas 

(A) II, III e IV 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) III e IV 

(E) II e IV 

 

74. Um pesquisador sequenciou um fragmento de DNA com 500 pares de bases e identificou a presença de 100 adeninas. 
De acordo com a regra de Chargaff, quantas citosinas serão encontradas nesse fragmento? 

(A) 0 

(B) 100 

(C) 150 

(D) 200 

(E) 300 
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75. Sobre os vegetais, julgue as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. 

I. Batatas são caules ricos em amido. 

II. A maçã é o fruto da macieira. 

III. Raízes escoras são características de plantas de manguezais. 

IV. Flores hermafroditas são aquelas que apresentam tanto o gineceu quanto o androceu. 

Estão corretas apenas 

(A) I, III e IV 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) III e IV 

(E) II e IV 

 

76. Substâncias como a cafeína e o álcool são capazes de inibir a liberação de hormônio antidiurético (ADH), fazendo com 

que a urina produzida seja mais volumosa. A respeito do ADH, marque a alternativa que contém seu local de secreção. 

(A) Glândulas suprarrenais 

(B) Glândula tireoide 

(C) Pâncreas 

(D) Hipófise 

(E) Testículo 

 

77. Observe a figura abaixo 

                                                

A doença cuja transmissão está representada na figura é 

(A) Filariose 

(B) Ascaridíase 

(C) Leptospirose 

(D) Teníase 

(E) Esquistossomose 
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78. Observe a pirâmide de energia abaixo 

 

                                                               

 

Os níveis tróficos A, B e C poderiam ser representados, respectivamente, por 

(A) Plantas, carnívoros e herbívoros 

(B) Herbívoros, carnívoros e plantas 

(C) Carnívoros, herbívoros e plantas 

(D) Decompositores, plantas e herbívoros 

(E) Plantas, herbívoros e carnívoros 

 

79. No processo de metamorfose dos anfíbios, a cauda do girino é gradativamente perdida, com a morte celular 

programada de suas células e a digestão do conteúdo citoplasmático. 

Que organela está diretamente associada a esse processo? 

(A) Retículo endoplasmático 

(B) Cloroplasto 

(C) Complexo de Golgi 

(D) Lisossomo 

(E) Centríolo 

 

80. Sobre o funcionamento do sistema circulatório humano, julgue as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. 

I. A artéria aorta carrega sangue arterial. 

II. As veias pulmonares carregam sangue venoso. 

III. As veias apresentam válvulas que impedem o fluxo sanguíneo na direção contrária. 

IV. O átrio direito recebe sangue arterial proveniente dos pulmões. 

Estão corretas apenas 

(A) I, III e IV 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) III e IV 

(E) II e IV 
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