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INSTRUÇÕES

1) Esta prova é individual.
2) Não podem ser utilizados dicionários, calculadoras, réguas, tabelas

ou quaisquer outros materiais de consulta.
3) A duração da prova será de 3h30min (três horas e trinta minutos),

incluindo a transcrição da redação, a resolução da prova e o
preenchimento da folha de respostas.

4) Para a resolução da questão de redação, utilize o espaço destinado
ao rascunho, constante deste caderno de prova. Ao terminar,
transcreva o texto, em sua forma definitiva, à caneta, para a folha
de redação.

5) A interpretação das questões faz parte da prova. Não podem ser
feitas perguntas sobre elas.

6) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
7) Ao receber a folha de respostas e a folha de redação, confirme se os

dados nelas constantes estão corretos.
8) Assine a folha de respostas e preencha-a cuidadosamente com caneta

esferográfica, tinta azul-escura, ponta média. Preencha assim: –
9) Lembre-se de que não pode haver rasura, nem ser usado corretivo

na folha de respostas nem na folha de redação.
10) Entregue a folha de respostas e a folha de redação ao fiscal, antes

de deixar a sala de provas.
11) Será eliminado o candidato que sair do local de prova antes de

haver decorrido 1h (uma hora) do início da prova.
12) O candidato poderá levar este caderno de prova, após haver decorrido

1h (uma hora) do início da mesma.

RESULTADO:  divulgação em 18 de janeiro de 2018, no site www.utfpr.edu.br

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR
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REDAÇÃO
INSTRUÇÕES:

1) A questão de Redação constitui-se de 1 (um) tema (assunto) para ser desenvolvido num
espaço de, no mínimo, 15 e, no máximo, 20 linhas.

2) Ao passar a limpo o seu texto na Folha de Redação, observe as seguintes orientações:  (a)
Use letra legível;  (b) Não use corretivo;  (c) Utilize caneta, ponta média, tinta
azul-escuro.

3) A Folha de Redação definitiva não deve conter rasuras, dobras e nenhum tipo de identificação,
além do local indicado.

4) Neste caderno, faça o rascunho do seu texto, se necessário.

5) A Folha de Redação deverá ser entregue para o fiscal, juntamente com a Folha de Respostas.

REDAÇÃO

Mudanças climáticas: sintomas cada vez mais alarmantes

A ONU dá início nesta segunda-feira a uma reunião para implementar o Acordo de Paris sobre
o clima, em um momento em que os principais indicadores do aquecimento global são mais
alarmantes do que nunca: aumento das temperaturas e da concentração de CO2, subida do nível
do mar e derretimento de geleiras, entre outros.

– Recordes de calor –
O planeta bateu em 2016 seu terceiro recorde anual consecutivo de calor, com uma tempera-

tura cerca de 1,1ºC acima da média da era pré-industrial, segundo a Organização Meteorológica
Mundial (OMM). O século XXI já conta com 16 dos 17 anos mais quentes desde que se começou
a registrar as temperaturas, em 1880.

No Ártico, a extensão do gelo marinho no verão em 2016 foi a segunda menor já registrada
(4,14 milhões de km2, atrás da de 2012). Em algumas regiões da Rússia, a temperatura foi 6ºC
ou 7°C acima do normal.

No outro extremo da Terra, na Antártica, o gelo marinho na primavera austral (novembro)
perdeu quase 2 milhões de km2 em comparação com a média dos últimos 30 anos: a extensão
foi de 14,5 milhões de km2 em 2016, e de 16,35 milhões entre 1981 e 2010.

O derretimento das geleiras nos maciços alpinos continuou pelo 36º ano consecutivo.
– 400 partes por milhão –
A concentração dos três principais gases do efeito estufa – dióxido de carbono (CO2), metano

e protóxido de nitrogênio – atingiu novos recordes em 2016.
Em 2015, a concentração de CO2, o principal gás do efeito estufa, ultrapassou pela primeira

vez 400 partes por milhão (ppm) em escala global, e a tendência continua.
Para tentar limitar o aumento das temperaturas a 2ºC e assim conter as graves consequências

do aquecimento global, a concentração média de gases de efeito estufa em 2100 não deve
ultrapassar 450 ppm de CO2eq (equivalente de CO2 em partes por milhão).

As emissões de gases de efeito estufa provenientes de energias fósseis se estabilizaram em
2016 pelo terceiro ano consecutivo, um avanço inédito ligado aos esforços da China, mais ainda
assim insuficiente, segundo o balanço dos cientistas do Global Carbon Project.

Os pesquisadores alertaram, além disso, sobre um auge repentino e inexplicado de metano,
que tem um efeito estufa maior que o do CO2.
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– +3,3 mm ao ano –
O nível dos oceanos continua subindo. Segundo um estudo recente, o fenômeno parece se

acelerar: o nível dos mares subiu entre 25% e 30% mais rápido de 2004 a 2015 do que durante
o período 1993-2004. Esta subida poderia se intensificar à medida que as geleiras e calotas
polares derreterem (Antártica, Groenlândia). O aumento é mais rápido em alguns lugares, espe-
cialmente no Pacífico e no Oceano Índico.

(...)
(istoe.com.br/mudancas-climaticas-sintomas-cada-vez-mais-alarmantes.

Acesso em 08.05.2017)

A partir da leitura do texto acima e do seu conhecimento sobre o assunto, pro-
duza um texto, entre 15 e 20 linhas, manifestando a sua opinião em relação ao
nosso papel frente às mudanças climáticas.

Utilize o espaço a seguir para produzir o rascunho. Após concluir seu texto,
transcreva-o de forma definitiva para a folha de redação.

A folha de redação NÃO deve conter qualquer tipo de identificação, a não ser no
local indicado. Caso contenha, a nota atribuída pelo corretor será reduzida a 90%,
de acordo com o item 5.2.2 do Edital 19/2017-Prograd.

01 __________________________________________________________________________________________________________

02 __________________________________________________________________________________________________________

03 __________________________________________________________________________________________________________

04 __________________________________________________________________________________________________________

05 __________________________________________________________________________________________________________

06 __________________________________________________________________________________________________________

07 __________________________________________________________________________________________________________

08 __________________________________________________________________________________________________________

09 __________________________________________________________________________________________________________

10 __________________________________________________________________________________________________________

11 __________________________________________________________________________________________________________

12 __________________________________________________________________________________________________________

13 __________________________________________________________________________________________________________

14 __________________________________________________________________________________________________________

15 __________________________________________________________________________________________________________

16 __________________________________________________________________________________________________________

17 __________________________________________________________________________________________________________

18 __________________________________________________________________________________________________________

19 __________________________________________________________________________________________________________

20 __________________________________________________________________________________________________________
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Leia atentamente o texto a seguir que
servirá de base para as questões de 01 a
05.

As pessoas se ofendem com quem é
autêntico

Marcel Camargo
27 abr. 2017 http://www.contioutra.com/

pessoas-se-ofendem-com-quem-e-autentico/

“Ser autêntico virou ofensa pessoal. Ou a
criatura faz parte do rebanho, ou é um meti-
do a besta.” (Martha Medeiros)

Uma de nossas características enquanto seres
humanos gregários vem a ser a necessidade de
interação com o próximo e, para tanto, precisa-
mos ser aceitos.  É na comunicação com o mundo
que nos rodeia que amadurecemos nossas ideias
e nos tornamos capazes de agir frente ao que nos
desagrada. Em determinadas situações, é em grupo
que nos fortaleceremos e nos motivaremos a con-
tinuar.

Essa necessidade de aceitação é mais forte en-
tre os adolescentes, que querem se autoafirmar
junto àqueles com os quais se identifica, ou mes-
mo junto aos que julgam descolados. A maturi-
dade vem nos tranquilizar nesse sentido, facilitan-
do nossa conformidade com o que somos e te-
mos, tornando-nos mais aptos a nos aceitar, a
sermos o que pulula aqui dentro.

Infelizmente, muitos não conseguem encontrar
a própria individualidade, incapazes que são de se
tornarem seres autônomos, com vontades e de-
sejos próprios, permanecendo dependentes do jul-
gamento alheio enquanto viverem. Passam a vida
seguindo o rebanho homogêneo do que é comum,
socialmente disseminado como o certo, do que
é da maioria, menos de si próprio. Lutam contra si
mesmos, deixando adormecidos seus sonhos e
aspirações, por medo da censura alheia.

Isso porque não é fácil viver as próprias verda-
des, correr atrás do que faz o nosso coração vi-
brar, dizer o que sentimos, exprimir o que pensa-
mos, haja vista o policiamento ostensivo de gen-
te que critica agressivamente qualquer um que não
siga o rebanho dos ditames e convenções sociais
já cristalizadas. Hoje, ser alguém único, autêntico,
verdadeiro consigo mesmo, é ofensivo e passível
de ataques condenatórios por parte da sociedade.

Até entendemos a homogeneidade nas
vestimentas e linguajares de adolescentes, porém,
a vida adulta nos impõe nada menos do que viver
o que se é, lutar pelo que se acredita, fazer o que
se gosta, sem ferir ninguém, mas agindo de acor-
do com o que pulsa dentro de cada um de nós.

PORTUGUÊS
Agradar a maioria, enquanto se vive em desagra-
do íntimo, equivale a uma tortura diária e injusta.
Nascemos livres para sermos nós mesmos, por-
que não há nada mais belo e prazeroso do que
uma vida sem mentiras e frustrações.

QUESTÃO 01
Segundo o texto, é correto afirmar que:

A) apenas os adolescentes seguem o rebanho
homogêneo do que é comum, ou seja, não
têm individualidade nem são autênticos com eles
mesmos.

B) a maturidade ajuda-nos a nos tornarmos au-
tônomos, independentes do julgamento alheio,
a aceitar o que e como somos.

C) a maioria da população vive buscando agradar
a opinião alheia mesmo que em desagrado ínti-
mo, pois é o correto a ser feito.

D) os adolescentes são os que mais sofrem por
não poderem agir livremente na escolha de suas
vestimentas e linguajares homogeneizados.

E) a sociedade encontra-se em desequilíbrio eco-
nômico, político e financeiro, pois a população
está vivendo uma vida de mentiras e frustações.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa que reescreve adequa-

damente o trecho a seguir, retirado do texto,
eliminando a inadequação nele presente e pre-
servando o sentido: “Essa necessidade de acei-
tação é mais forte entre os adolescentes, que
querem se autoafirmar junto àqueles com os
quais se identifica...”

A) Nos adolecentes, que querem se autoafirmar
junto aqueles com os quais se identifica, a ne-
cessidade de aceitação é mais forte.

B) Esta necessidade de aceitação são mais for-
tes entre os adolescentes, que querem se alto
afirmarem junto aqueles quando se identificam.

C) Essa necessidade de aceitação é mais forte
no adolescente, que quer se autoafirmar junto
àqueles com os quais se identifica.

D) No adolescente, onde querem se autoafirmar
junto àqueles com que se identificam, a neces-
sidade de aceitação é mais forte.

E) Esta necessidade de aceitação é mais forte
quando adolescentes, porque querem se auto-
afirmar junto com aqueles em que se identifica.
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QUESTÃO 03
As palavras negritadas no texto: gregários,

descolados, disseminado, ostensivo e ho-
mogeneidade, podem ser substituídas, sem al-
teração de sentido, respectivamente, por:

A) sociáveis, desunidos, espalhado, propositado,
igualdade.

B) coletivos, antenados, derramado, destoante,
simplicidade.

C) comunitários, soltos, semeado,  agressivo, se-
melhança.

D) sociais, badalados, difundido, imponente, uni-
formidade.

E) grupais, notáveis, lançado, arrogante, regula-
ridade.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa correta de acordo com

o texto.
A) A sociedade exige que as pessoas vivam con-

forme ditames e convenções e não de acordo
com suas verdades e sonhos.

B) Quando o ser humano, gregário por excelên-
cia, se individualiza, passa a viver a tortura de
uma vida de mentiras e frustrações.

C) Os adolescentes fazem parte de um rebanho
homogêneo, porque querem ser aceitos e viver
sua própria individualidade.

D) Para viver socialmente, as pessoas devem evi-
tar a ofensa pessoal e se tornarem autônomas
e dependentes da opinião alheia.

E) A comunicação com o mundo na maturidade
faz com que os indivíduos deixem seus sonhos
e aspirações e se tornem aptos a lutar contra si
mesmos.

QUESTÃO 05
No trecho retirado do texto: “Passam a vida

seguindo o rebanho homogêneo do que é co-
mum, socialmente disseminado como o certo,
do que é da maioria, menos de si próprio. Lutam
contra si mesmos, deixando adormecidos seus
sonhos e aspirações, por medo da censura
alheia”, os verbos passar e lutar referem-se a:

A) descolados.
B) aptos.
C) seres autônomos.
D) desejos e vontades.
E) muitos.

Leia o texto para responder às questões
06 e 07.

Menino de 7 anos escreve livro para
ajudar amigo doente

Um menino norte-americano, de 7 anos, escre-
veu um livro para arrecadar fundos e ajudar o
melhor amigo, que sofre de uma doença rara. Dylan
Siegel aceitou o desafio de se tornar um autor
após descobrir que a família de Jonah Pournazarian,
de 8 anos, não teria condições financeiras de ban-
car o tratamento do jovem. Com auxílio de familia-
res e amigos, eles começaram uma campanha na
internet para vender a primeira publicação de Dylan
e já arrecadaram pouco mais de R$ 88 mil.

Jonah é portador de glicogenose, uma doença
rara e incurável, que reduz o armazenamento de
glicogênio no organismo. Assim, o jovem sofre com
constantes quedas no nível de açúcar no sangue.
O tratamento da doença custa caro e, por isso,
Dylan decidiu escrever “Chocolate Bar” (Barra de
Chocolate) e colocá-lo à venda para juntar di-
nheiro e dá-lo a fundações de pesquisa sobre a
doença. Sua esperança é que uma cura seja en-
contrada para o problema do companheiro.

[...]
(25/09/2013. http://extra.globo.com/noticias/
mundo/menino-de-7-anos-escreve-livro-para-

ajudar-amigo-doente-junta-quase-90-mil-
10139440.html#ixzz4dhkqpI6p

QUESTÃO 06
Segundo o texto, é correto afirmar que:

A) Jonah Pournazarian, de 8 anos, escreveu um
livro e colocou-o à venda para ajudar um amigo
doente.

B) a glicogenose é uma doença rara, que reduz o
armazenamento de glicogênio no organismo.

C) a glicogenose é uma doença incurável, que
provoca aumento constante no nível de açúcar
no sangue.

D) o tratamento da glicogenose é caro e realiza-
do por meio do consumo de barras de chocola-
te puro.

E) o tratamento da doença do menino norte-ame-
ricano custa um pouco mais de R$ 88 mil.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que apresenta a

justiticativa correta para o uso do acento indicativo
da crase no fragmento em negrito no texto:
“colocá-lo à venda...” (2º parágrafo).

A) Locução adverbial feminina.
B) Locução prepositiva.
C) Locução conjuntiva.
D) Emprego de pronome pessoal.
E) Emprego de verbo.
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QUESTÃO 11
O preço unitário de um produto é de R$ 1,65.

Na promoção, pagando 2 produtos, leva-se 3.
Assinale  a  alternativa que apresenta a quanti-
dade que se pode adquirir desse produto com
R$ 132,00.

A) 40.
B) 80.
C) 100.
D) 120.
E) 150.

MATEMÁTICA

Leia o texto abaixo que servirá de refe-
rência para as questões de 08 a 10.

Como o novo jogo pokémon go coloca
pessoas para andar e já causou problemas

com a polícia

Depois de muita espera, ele está causando um
rebuliço nos países onde já foi lançado. Tanto é
que até a polícia precisou intervir.

Pelo menos foi o que ocorreu na Austrália, onde
as autoridades precisaram emitir um alerta para
que jogadores de Pokémon Go não se aventuras-
sem em lugares perigosos, como túneis, ou reco-
mendar que os mesmos tirem “os olhos do telefo-
ne e olhem para os dois lados da rua antes de
atravessar.”

Pokémon Go é a atualização mais recente da
franquia de jogos de videogame lançada pela
Nintendo há 20 anos. A nova versão começou a
ser lançada mundialmente há poucos dias e leva
jogadores a procurar pokémons em museus, par-
ques, esquinas, em seus banheiros e até no por-
ta-luvas do carro. Toda essa atividade, contudo,
levou a preocupações com segurança.

Go Pokémon é um jogo de realidade aumenta-
da que deixou os videogames para se instalar em
smartphones e se estender pelo “mundo real”. Os
jogadores se tornaram agora treinadores que saem
à caça dos pokémons - como são chamadas as
criaturas com diferentes habilidades que “vivem”
em bolas especiais. [...]

Um perigo?
A polícia da Austrália tem razão quando adverte

os fãs de Pokémon para não esquecerem de olhar
para os dois lados antes de atravessar a rua?

“Infelizmente, eu acho que não vamos demo-
rar muito para ver casos de pessoas com proble-
mas de roubos, atropelamentos e quedas, por
estarem mais focados em olhar para a tela do que
realmente ao seu redor”, diz um agente da polícia.

“Acontece que as pessoas já se distraem olhan-
do para o celular e agora esse problema será am-
pliado. Isso se transformará em um perigo real
aumentado”.
(http://noticias.r7.com/hora-7/como-o-novo-jogo-

pokemon-go-coloca-pessoas-para-andar-e-ja-
causou-problemas-com-a-policia-08072016)

QUESTÃO 08
Segundo o texto, é correto afirmar que:

A) as autoridades australianas emitiram alerta para
que os jogadores de Pokémon Go baixassem
aplicativos seguros.

B) o jogo de videogame Pokémon Go vem rece-
bendo atualização pela Nintendo nos últimos 20
anos.

C) o Pokémon Go é um jogo de realidade aumen-
tada que pode ser instalado em qualquer tipo
de telefone.

D) os jogadores se tornaram treinadores que
saem à caça dos pokémons com diferentes ha-
bilidades.

E) o jogo Pokémon Go oferece muitos desafios
que desenvolvem a reflexão e o senso crítico
dos jogadores.

QUESTÃO 09
Considere o fragmento: “Depois de muita es-

pera, ele está causando um rebuliço nos paí-
ses onde já foi lançado..” (1º parágrafo).

A única alternativa em que o termo pode subs-
tituir o sentido da palavra em negrito é:

A) rubor.
B) novidade.
C) confusão.
D) renovação.
E) reflexão.

QUESTÃO 10
Em “Toda essa atividade, contudo, levou a

preocupações com segurança.” (3º parágrafo),
a conjunção destacada estabelece uma ideia de:

A) causa.
B) condição.
C) conclusão.
D) adição.
E) oposição.
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QUESTÃO 12

Dados  A = x + y,  B = x – y  e  C = x.y,
para  x  y,  x  0  e  y  0. Simplificando a

expressão algébrica , obtém-se:

A) 0.

B) .

C) 4.

D) .

E) .

QUESTÃO 13

Sendo x um número real tal que

 ,

pode-se afirmar que:

A)

B)

C)

D)

E)

QUESTÃO 14
Quando José estava indo ao ponto de ônibus

que fica a 420m de sua casa, parou para con-
versar com um amigo. Em seguida, andou o tri-
plo do que já havia caminhado chegando ao ponto
de ônibus. Assinale a alternativa que apresenta
quanto faltava em metros para ele chegar ao
ponto de ônibus.

A) 105.
B) 125.
C) 150.
D) 350.
E) 315.

QUESTÃO 15
As medidas de bandeiras no Brasil foram

normatizadas por um tamanho padrão chamado
“pano” que é igual à 0,64m de largura por 0,45m
de altura. Os demais tamanhos são múltiplos ou
submúltiplos deste padrão. Assim uma bandeira
de 1,5 panos tem largura de 1,00m de largura
por 0,70m de altura. 

Fonte: http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?conteudo=10

Considere a bandeira do Estado do Paraná
de 1,5 panos, figura abaixo.

A soma das áreas em formato triangular, em
m2, é igual a:

A) 0,1137.
B) 0,2275.
C) 0,3343.
D) 0,6331.
E) 0,7371.

QUESTÃO 16
Dois automóveis A e B partem do mesmo

ponto, no mesmo instante e no mesmo sentido,
em uma pista de corrida circular. Se o automóvel
A completa cada volta em 3 minutos e o auto-
móvel B completa cada volta em 5 minutos, as-
sinale a alternativa que apresenta em quantos
minutos depois da largada eles irão se encontrar
pela primeira vez.

A) 3 minutos.
B) 6 minutos.
C) 10 minutos.
D) 15 minutos.
E) 20 minutos.
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QUESTÃO 21

Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta,
partindo do repouso e mantendo uma acelera-
ção aproximadamente constante de valor médio
igual a 2,0 m/s2. Depois de 7,0 s de movimento,
atinge uma velocidade, em m/s, igual a:

A) 49.
B) 14.
C) 98.
D) 35.
E) 10.

QUESTÃO 22
Sobre escalas termométricas, considere as

seguintes afirmações:
I) A temperatura normal do corpo humano é
36,5oC. Na escala Fahrenheit, essa tempera-
tura corresponde a um valor maior do que
100oF.

II) Na escala Kelvin, todas as temperaturas são
representadas por valores positivos.

III) A temperatura de 0oC na escala Kelvin cor-
responde a 300 K.

Está(ão) correta(s) apenas:
A) I.
B) I e II.
C) II.
D) II e III.
E) III.

CIÊNCIAS

QUESTÃO 17
Convertendo 843 dm (decímetros) e 35 km

(quilômetros) para metros, obtemos, respecti-
vamente:

A) 8,43  e  3500 metros.
B) 84,3  e  35000 metros.
C) 0,843  e  350 metros.
D) 8430  e  3,5 metros.
E) 84300  e  35 metros.

QUESTÃO 18
Dada a equação do segundo grau:

3x2 – 20x + 12 = 0
Assinale a alternativa que apresenta o con-

junto solução da equação dada.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que apresenta a solu-
ção da equação biquadrada  x4 + x2 – 6 = 0,  no
conjunto dos números reais.

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

QUESTÃO 20
Se o perímetro de uma circunferência aumenta

em uma unidade de comprimento, assinale a al-
ternativa que apresenta, em unidades de com-
primento, o aumento no comprimento do raio.

A)  .

B)  .

C)  .

D)  .

E)  .
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QUESTÃO  23
Assinale a alternativa correta.
Uma onda sonora de frequência 1000 Hz,

propagando-se  no  ar  com  velocidade  de
340m/s, tem um comprimento de onda, em cen-
tímetros, igual a:

A) 17.
B) 68.
C) 34.
D) 1,7.105.
E) 3.4.105.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa correta.
A grandeza intensidade de corrente elétrica

tem como unidade de medida ampere e essa
unidade é definida pela razão (divisão) entre duas
outras unidades, que são, respectivamente,

A) coulomb e segundo.
B) volt e segundo.
C) coulomb e volt.
D) joule e volt.
E) volt e ohm.

QUESTÃO 25
Grande parte dos produtos químicos industri-

ais com os quais tomamos contato diário tem o
ácido sulfúrico envolvido, direta ou indiretamen-
te, em sua fabricação: detergentes, plásticos,
tintas, corantes, fibras têxteis, fertilizantes, ba-
terias de automóveis etc. Trata-se do composto
químico de maior importância para a indústria,
podendo seu consumo anual ser usado como
indicador do grau de desenvolvimento da indús-
tria química de um país.

Industrialmente, esse ácido pode ser obtido
a partir da pirita de ferro, que consiste basica-
mente em sulfeto ferroso (FeS), de acordo com
as reações:

FeS  +  O2    Fe  +  SO2

SO2  +  1/2 O2    SO3

 SO3  +  H2O    H2SO4

Assinale a alternativa que apresenta a classi-
ficação correta dessas reações.

A) Dupla troca, análise, análise.
B) Dupla troca, síntese, síntese.
C) Deslocamento, análise, análise.
D) Simples troca, síntese, síntese.
E) Decomposição, síntese, síntese.

QUESTÃO 26
Uma alternativa recente ao processo de cre-

mação de corpos tem sido a hidrólise alcalina,
realizada com solução de hidróxido de potássio
aquecida sob pressão até 150º C. Nessas condi-
ções, o corpo é “dissolvido” na solução, restando
apenas os ossos que são posteriormente quei-
mados. Esse processo é considerado mais ambi-
entalmente amigável que a queima, na qual apro-
ximadamente 320 kg de gás carbônico são gera-
dos.

Considerando as informações acima, assinale
a alternativa correta.

A) A fórmula do hidróxido de potássio é POH.
B) O gás carbônico é representado pela fórmula

CO.
C) A hidrólise alcalina é um processo físico.
D) A cremação é um processo químico.
E) O hidróxido de potássio é classificado como

um óxido.

QUESTÃO 27
Cientistas de cinco centros de pesquisa sobre

o câncer nos EUA concluíram que cigarros “light”
são mais perigosos para a saúde que os normais
e têm contribuído para um forte aumento de um
certo tipo de câncer de pulmão, devido aos seus
filtros serem perfurados. Entre as substâncias
presentes na fumaça do cigarro, podemos citar
nicotina, CO, materiais particulados, como polônio,
carbono, arsênio, níquel, chumbo e cádmio, en-
tre outros.
(Adaptado de http://www.uol.com.br, acessado

em 23/05/2017)
Considerando as informações acima, assinale

a alternativa correta.
A) A fumaça do cigarro é uma mistura homogê-

nea formada somente por substâncias simples.
B) Entre os elementos citados, 33As74, 82Pb207,

28Ni58, 48Cd112, 84Po209 e 6C
14, há um par de

isótonos.
C) A queima do cigarro é considerada um proces-

so físico.
D) O monóxido de carbono representa uma subs-

tância simples.
E) Os compostos polônio e carbono são repre-

sentados pelos símbolos P e C, respectivamen-
te.
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ESTUDOS  SOCIAIS

QUESTÃO 31
  “Nova frente fria trará chuva e frio para as

regiões produtoras do MS, PR, SC e RS neste fim
de semana; as temperaturas podem atingir os
menores índices do ano”. Essa manchete do dia
24 de maio de 2017, comum nos sites de previ-
são do tempo, trata de um fenômeno típico do
inverno brasileiro e que afeta principalmente o
Centro Sul. Assinale a alternativa que explica cor-
retamente esse processo meteorológico.

A) É o encontro da massa Equatorial atlântica e
da massa Tropical continental, que produz chu-
vas convectivas.

B) As barreiras orográficas da serra do Mar
direcionam as massas úmidas dos pólos, produ-
zindo as chuvas de relevo.

C) O frio é causado pela massa Polar, de origem
patagônica. Depois de sua passagem o tempo
fica úmido e ameno.

D) Envolve a chegada de uma massa de ar polar,
que se encontra com o ar mais quente, produ-
zindo chuvas frontais.

E) São chuvas causadas pela Zona de Conver-
gência do Equador e pelo encontro dos ventos
alísios na região Sul.

QUESTÃO 32
Na organização produtiva agrícola do espaço

brasileiro, cada região tem especializações que
resultam em caraterísticas de aproveitamento do
espaço diferentes. A esse respeito, assinale a
alternativa correta.

A) Os estados do Paraná e Santa Catarina são
principalmente ocupados por grandes latifúndios
produtores de soja, milho e café.

B) No Centro Oeste grande parte da população
ocupa pequenas propriedades com mão de obra
familiar (IBGE).

C) Os estados da região Sul caracterizam-se pe-
las policulturas de alimentos em propriedades
pequenas e médias (IBGE).

D) A ocupação do Sertão (NE) deve-se à expan-
são da cultura da cana de açúcar com numero-
sa mão de obra.

E) Os climas tropicais não permitem as culturas
de trigo, centeio, cevada ou algodão no territó-
rio brasileiro.

QUESTÃO 28
A respeito das plantas, assinale a alternativa

correta.
A) Organismos quimiossintetizantes microscópicos

fazem parte desse grupo.
B) Pteridófitas são totalmente adaptadas a ambi-

entes terrestres e secos.
C) Flor e fruto estão presentes no grupo das

gimnospermas e angiospermas.
D) Musgos e hepáticas são exemplos de pteridófi-

tas.
E) Briófitas são dependentes de ambientes úmi-

dos para sua reprodução.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa correta.
Uma pessoa que tenha alergia a crustáceos

vai a um restaurante onde servem frutos do mar.
Ela pode consumir apenas pratos com:

A) mexilhões e lulas.
B) lagostas e polvos.
C) caranguejos e camarões.
D) ostras e lagostas.
E) caranguejos e polvos.

QUESTÃO 30
A água, os alimentos e o ar podem ser im-

portantes veículos de transmissão de doenças,
porém algumas doenças precisam de vetores
para transmiti-las. Assinale a alternativa que apre-
senta doenças cujas medidas profiláticas sejam
a eliminação do vetor.

A) Diabetes e amebíase.
B) Dengue e tétano.
C) Gripe e febre amarela.
D) Malária e hepatite.
E) Malária e dengue.
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QUESTÃO 33
A partir do planisfério abaixo, analise as afirmações que seguem:

I) Em relação ao Brasil o local mais distante seguindo na direção oeste situa-se na Oceania.
II) As coordenadas geográficas do encontro da linha do Equador com o meridiano de Greenwich

apontam para a parte mais central do continente africano.
III) A cidade de Quito no Equador encontra – se no hemisfério ocidental da Terra, onde o nascer do

Sol ocorre depois da cidade de Pequim na China.
IV) A partir da cidade brasileira de Natal, Luanda, na África, está a leste, enquanto Camberra, na

Austrália, tem a hora mais adiantada.
Está(ão) correta(s) apenas:

A) I  e  III.
B) I  e  IV.
C) II.
D) II  e  IV.
E) III  e  IV.

QUESTÃO 34
 Assinale a alternativa que apresenta a paisagem do Brasil com várias espécies vegetais também

encontradas em outros locais como amazônia, caatinga e cerrado, dependendo da estação, e que
com altitudes pouco elevadas, tende a acumular as águas drenadas pelo rio Paraguai.

A) Pantanal sul-matogrossense.
B) Coxilhas e colinas do Pampa.
C) Bacia Platina.
D) Mata Atlântica.
E) Cerrado.

QUESTÃO 35
O mundo moderno ainda sente os efeitos da revolução técnico-científica, assim como os países do

planeta ainda se encontram em uma Divisão Internacional do Trabalho (DIT). A respeito desses
temas, assinale a alternativa correta.

A) Por enquanto a revolução tecnológica aproximou os ganhos financeiros e sociais dos países do Norte
e do Sul.

B) Os mesmos países ricos ainda dominam a cena de produção tecnológica e dos ganhos que advém
dela.

C) O fim da Guerra Fria deu início à Guerra Tecnológica entre os países centrais e periféricos do planeta.
D) As trocas comerciais entre os países diminuíram com o aumento da produção industrial interna.
E) Como a DIT é causada pela especialização dos países, não pode haver relação com a revolução

tecnológica.
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QUESTÃO 36
Entre o final do século XII e início do próximo,

com o fortalecimento do comércio e o cresci-
mento dos centros urbanos, os europeus come-
çaram a estreitar contatos com o Oriente. Atra-
vés de rotas comerciais, vinham especiarias e
tecidos, como a seda, que chegavam ao Mar
Mediterrâneo pelo Mar Vermelho, costeando o
Egito, ou pelo Mar Negro, atravessando os Es-
treitos de Bósforo e Dardanelos. Esse período foi
próspero na Península Itálica, especialmente para
os mercadores de:

A) Nova Déli e Calicute.
B) Pequim e Xangai.
C) Londres e Manchester.
D) Gênova e Veneza.
E) Paris e Lyon.

QUESTÃO 37
Leonardo da Vinci foi o autor de importantes

obras como a Gioconda, mais conhecida como
Mona Lisa e o Homem Vitruviano, considerado
emblemático da simetria do corpo humano, que
teve como base um trecho da obra de De
Architectura, do romano Vitruvios Paliio, o qual
viveu no século I a. C., em que foram tratadas
as proporções da estrutura masculina. Assinale a
alternativa que apresenta o movimento cultural
do qual Leonardo da Vinci fez parte.

A) Renascimento Carolíngio.
B) Renascimento Italiano.
C) Semana da Arte de 1922.
D) Cubismo.
E) Revolução dos Pincéis.

QUESTÃO 38
Se as especiarias dominaram o comércio

marítimo português durante o século XV, um sé-
culo depois esse papel foi ocupado, no Brasil,
pela produção açucareira, que abrangia a lavou-
ra de cana propriamente dita e a fabricação do
açúcar nos engenhos. Muitos historiadores de-
nominam essa economia de plantation, expres-
são emprestada dos ingleses para indicar as la-
vouras tropicais. Assinale a alternativa que apre-
senta os três elementos nos quais esse tipo de
produção se fundamentava.

A) Latifúndio, monocultura e mão de obra escra-
va.

B) Latifúndio, policultura e mão de obra escrava.
C) Latifúndio, monocultura e mão de obra livre.
D) Minifúndio, monocultura e mão de obra escra-

va.
E) Minifúndio, policultura e mão de obra livre.

QUESTÃO 39
As condições de trabalho nas fábricas ingle-

sas da primeira metade do século XIX inspiraram
muitos livros, a maioria descrevendo o ambiente
das fábricas de forma bastante negativa: salári-
os baixos, frio e umidade, jornadas de até 16
horas diárias, ar poluído, máquinas que provoca-
vam mutilações, além dos castigos físicos e hu-
milhações sofridas pelos operários. Com o pas-
sar do tempo, as antigas associações de traba-
lhadores, conhecidas como de ajuda mútua, fo-
ram substituídas por outras instituições que luta-
vam por melhores condições de trabalho e salári-
os. Marque a alternativa que apresenta esse tipo
de instituição.

A) Comunitárias.
B) Beneficentes.
C) De bairro.
D) Sem fins Lucrativos.
E) Sindicais.

QUESTÃO 40
Na década de 1950, nos Estados Unidos, eram

comuns livros, panfletos, informativos no cine-
ma, palestras em escolas, entrevistas com cien-
tistas em meios de comunicação de massa, com
o objetivo de ensinar a população como se pro-
teger de um ataque atômico vindo da União So-
viética. O temor de uma guerra nuclear assolou
o mundo durante 45 anos. Assinale a alternativa
que apresenta o termo como ficaram conheci-
das as tensões nas relações internacionais entre
as duas potências políticas e militares.

A) Guerra do Vietnã.
B) Guerra das Duas Rosas.
C) Guerra Fria.
D) Guerra das Coreias.
E) Guerra dos Dois Mundos.


