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BIOLOGIA
Questões de 01 a 25
01. Analise as afirmativas a seguir.

I. Os elasmobrânquios possuem uma rede de capilares 
ao redor dos principais músculos e do cérebro para 
mantê-los em uma temperatura superior à da água.

II. O espiráculo é uma abertura que auxilia no processo 
da respiração dos condrictes.

III. Os tubarões podem ser ovíparos, ovovivíparos ou 
vivíparos.

Pode se afirmar que
a) I e II estão corretas.
b) II e III estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) I e III estão corretas.
e) Somente a afirmativa II está correta.

02. A independência da água é uma característica 
reprodutiva importante na evolução dos animais e dos 
vegetais. Os répteis alcançaram essa independência 
com o surgimento do âmnion, isso permitiu a conquista 
do ambiente terrestre. Nos vegetais, a independência 
surgiu                              com a formação                             .

a) nas pteridófitas; dos vasos condutores.
b) nas briófitas; dos rizoides para a absorção.
c) nas angiospermas; dos frutos.
d) nas gimnospermas; do tubo polínico.
e) nas angiospermas; da flor.

03. Um apneísta, em seu mergulho, se chocou com uma 
esponja. As espículas desta provocaram uma reação 
alérgica na pele do mergulhador. Essa reação ocorreu 
devido à liberação de uma substância denominada 
histamina. Isso se deve à ação de uma célula denominada
a) mastócito.
b) macrófago.
c) plasmócito.
d) fibroblasto.
e) adipócito.

04. Uma alimentação balanceada é o que todas as pessoas 
deveriam ter. Os glicídos são importantes na produção 
de energia, no entretanto, existem alguns glicídios não 
digeríveis, sendo a celulose um bom exemplo entre eles. 
Os ruminantes, entretanto, possuem em seu rúmen 
bactérias que produzem a enzima celulase, a qual digere 
a celulose para eles. A relação ecológica envolvida nesse 
exemplo é o(a)
a) comensalismo.
b) protocooperação.
c) parasitismo.
d) esclavagismo.
e) mutualismo.

05. A figura a seguir é do Glaciar Perito Moreno na Patagônia. 

Os animais com condições adequadas para sobreviverem 
em um ambiente como esse devem ter

a) muito tecido adiposo e extremidades pequenas.
b) derme espessa e muito tecido conjuntivo denso.
c) cor branca e muitas plaquetas no sangue.
d) muitos corpúsculos de Meissner na pele.
e) músculos lisos com contrações rápidas e vigorosas.

06. Cada vez mais há uma preocupação com a alimentação 
de qualidade, por isso, o controle da higiene com os 
produtos tem se tornado maior. Como exemplo, temos 
a Operação Carne Fraca, que retirou do mercado uma 
grande quantidade de carne e gerou problemas para a 
exportação. Das doenças a seguir, qual delas tem relação 
com a qualidade dos alimentos?

a) Tuberculose.
b) Blenorragia.
c) Malária.
d) Teníase.
e) Sífilis.

07. A embriologia comparada pode ser considerada como 
uma das evidências da evolução. Quando indivíduos de 
um mesmo grupo inicial migram para áreas diferentes, 
levando a um isolamento geográfico, podem sofrer 
diferentes pressões seletivas. Considerando que esses 
indivíduos apresentam um ancestral comum, é correto 
afirmar que eles apresentam

a) órgãos análogos.
b) evolução convergente.
c) mutações.
d) deriva gênica.
e) órgãos homólogos.
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08. Endemia, epidemia e pandemia são termos referentes 
ao comportamento de uma doença no meio. Dentre as 
várias epidemias que já surgiram no Brasil, a Dengue  
destaca-se pelo tipo de agente transmissor. O mosquito 
Aedes aegypti é um artrópodo da classe Insecta da 
ordem Diptera, e seu sistema respiratório é do tipo

a) branquial.
b) traqueal.
c) filotraqueal.
d) pulmonar.
e) tegumentar.

09. No ciclo do nitrogênio, as bactérias realizam várias 
funções. Quanto a esse aspecto, analise as proposições 
a seguir.

I. As bactérias fixadoras associam-se às raízes de 
leguminosas, e lá realizam o processo denominado 
de fixação de nitrogênio.

II. As bactérias nitrificantes transformam a amônia em 
nitrato num processo denominado nitrosalinização.

III. As Nitrosomonas são as bactérias que transformam o 
nitrato em nitrito.

IV. As bactérias desnitrificantes devolvem o N2 para a 
atmosfera.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) I, II e III.
e) III e IV.

10. O graxaim do campo possui hábitos crepusculares e 
noturnos, sendo um animal solitário, encontrado aos 
pares na época da reprodução. Quando perseguido, 
refugia-se em troncos ocos e buracos de tatu, e pode até 
fingir-se de morto em algumas situações. São carnívoros 
e alimentam-se de roedores e outros animais menores. 
O texto refere-se ao(à)

a) nicho ecológico.
b) epinociclo.
c) habitat.
d) magnificação trófica.
e) cadeia alimentar.

11. A metagênese é a forma de reprodução encontrada nas 
briófitas. Nesse tipo de reprodução, há uma alternância 
de gerações sexuada e assexuada. Nas briófitas, a fase 
sexuada é a mais desenvolvida. No Reino Animal é raro 
esse tipo de reprodução, pode-se dizer que o grupo 
que tem esse tipo de reprodução com a mesma fase 
duradoura é

a) a classe Calcarea dos poríferos.
b) a classe Hydrozoa dos Cnidários.
c) a classe Scyphozoa dos Cnidários.
d) a classe turbelária dos Platelmintes.
e) a todas as classes dos Cnidários.

12. Analise as afirmativas a seguir.

I. O endosperma secundário das angiospermas é 
triploide.

II. O xilema é tecido de condução da seiva bruta e possui 
células com lignina.

III. Nas gimnospermas, a forma de polinização 
predominante é anemófila.

IV. O estróbilo feminino fecundado dará origem ao fruto 
denominado pinhão.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II.
b) I, II e III.
c) I e IV.
d) II, III e IV.
e) II e IV.

13. Na genética, é estudada a hereditariedade. Nesse 
contexto, alguns genes se localizam nos autossomos e 
outros nos alossomos. Um homem normal para a visão 
das cores e destro, com progenitor masculino canhoto, 
esposa destra e normal para visão das cores, com pai 
daltônico e canhoto, consultam um amigo biólogo para 
saber qual a probabilidade de terem uma criança daltônica 
e destra. Sabendo que a habilidade manual é uma herança 
autossômica, onde o gene que determina ser destro é 
dominante, e o daltonismo uma herança ligada ao sexo, 
qual será a resposta correta do biólogo para o casal?

a) 3
16

.

b) 
1
4

.

c) 1
8

. 

d) 3
8

. 

e) Zero.
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14. Se as plantas tivessem sobrevivido o suficiente para 
florescer, teriam revelado um tom distintamente 
amarelo na parte do grão que seria branca. Isso porque 
o arroz possui um gene do milho e outro de uma 
bactéria, fazendo dessa a única variedade existente 
a produzir betacaroteno, fonte de vitamina A. Seus 
desenvolvedores o chamam de "arroz dourado".

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br.

Para se produzir o arroz dourado, descrito no texto, é 
necessário a ação de um veículo de clonagem de gene, 
sendo, então, utilizado o(a) 
a) DNA mitocondrial.
b) RNA mensageiro.
c) plasmídeo bacteriano.
d) enzima transcriptase reversa.
e) capsídeo viral.

15. A figura a seguir mostra um Louva-deus, animal que 
apresenta segmentação                              com                              , 
sendo classificado como                             .

a) holoblástica igual; ovos telolécitos; triploblástico.
b) meroblástica discoidal; ovos oligolécitos; deuterostômio.
c) holoblástica desigual; ovos isolécitos; diploblástico.
d) meroblástica superficial; ovos centrolécitos; protostômio.
e) meroblástica igual; ovos heterolécitos; triploblástico.

16. Em uma cadeia alimentar, existem diferentes níveis 
tróficos, cada um com sua importância e nível energético. 
Observe a seguinte cadeia:
Grama → gafanhoto → roedor → cobra → gavião.

Nessa cadeia, quais indivíduos terão, respectivamente, 
o maior nível energético e a maior concentração de toxi-
nas depois de borrifada a grama com DDT?
a) Gafanhoto e cobra.
b) Gavião e grama.
c) Roedor e cobra.
d) Gavião, nas duas situações.
e) Grama e gavião.

17. No reino Fungi, existem vários seres que são 
utilizados na nossa alimentação. As trufas, fungo da 
família Tuberaceae, estão entre os alimentos mais 
apreciados e caros. Várias espécies do reino Fungi 
podem ser consumidas como alimento. Conforme suas 
características naturais, os fungos não apresentam
a) glicogênio como açúcar de reserva.
b) autotrofismo.
c) quitina em sua composição.
d) reprodução assexuada por esporos.
e) constituição por micélio.

18. Um paciente foi diagnosticado com taxas de colesterol e 
triglicerídeos muito altas. Isso quer dizer que sua dieta 
não era adequada. A digestão dos lipídios e absorção 
dos ácidos graxos estão relacionadas com
a) a ação do estômago e o pH ácido.
b) a ação da bile produzida no fígado para emulsionar as 

gorduras e da lipase liberada pelo pâncreas.
c) a ação do suco pancreático com o pH ácido do 

intestino delgado e da enzima chamada bile, liberada 
no estômago.

d) a ação da vesícula biliar e do suco gástrico.
e) a degradação dos lipídios devido à enzima peptidase.

19. Em um determinado ambiente , uma alteração ambiental 
provocou a seleção dos indivíduos com os fenótipos 
extremos, extinguindo ou reduzindo muito os fenótipos 
intermediários. 

Conclui-se, portanto, que ocorreu 
a) evolução convergente.
b) irradiação adaptativa.
c) formação de órgãos análogos.
d) seleção disruptiva.
e) seleção direcional.

20. Utilizando seus conhecimentos de hereditariedade 
analise as afirmativas a seguir.
I. Indivíduos com genótipos diferentes podem 

apresentar o mesmo fenótipo.
II. Fenótipo é o conjunto de genes de um indivíduo.
III. Polimeria é o tipo de herança condicionada pela 

ação aditiva de vários genes para formar um único 
fenótipo.

IV. Epistasia é quando um gene inibe a ação de seu(s) 
alelo(s).

Estão corretas as afirmativas 
a) I e II.
b) II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) II e IV.
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21. No poli-hibridismo, considera-se o estudo de vários 
genes com segregação independentes ao mesmo tempo. 
Sabendo que a miopia, fenilcetonúria e o albinismo são 
genes autossômicos recessivos, qual a possibilidade 
de um casal tri-híbrido ter um menino com as três 
características recessivas?

a) 1
64

b) 3
32

c) 3
8

d) 3
12

e) 1
128

22. Um dos grandes problemas de um mergulhador é o 
aumento de pressão conforme mergulha. Uma das 
estruturas mais afetadas pela alta pressão é o ouvido. 
Para que não haja o rompimento do tímpano, é 
necessário utilizar uma técnica denominada manobra 
de Valsalva. 

Essa manobra depende do funcionamento do(a)

a) vestíbulo.
b) cóclea.
c) estribo.
d) forâmen oval.
e) tuba auditiva.

23. Devido a uma malformação, algumas pessoas têm uma 
comunicação entre os átrios cardíacos chamada forâmen 
oval patente, que permite a comunicação entre sangue 
arterial e venoso. Normalmente, esses tipos de sangue 
não se misturam. Assim, um indivíduo com anatomia 
cardíaca e circulação normais tem

a) sangue rico em oxigênio indo do átrio esquerdo para 
o ventrículo esquerdo.

b) sangue com carbo-hemoglobina saindo do átrio 
esquerdo e indo para o direito.

c) sangue venoso saindo pela veia cava para a artéria 
aorta.

d) sangue com oxi-hemoglobina saindo do ventrículo 
direito para a veia cava.

e) sangue arterial indo da artéria pulmonar para o átrio 
direito.

24. Em uma aula de Botânica, um aluno fez algumas 
observações sobre dois materiais distintos. As 
observações estão apresentadas a seguir.

Material 1: Pertence ao grupo mais diversificado de 
plantas, apresentando raiz, caule, folha, flor, semente e 
fruto.

Material 2: Trata-se de uma planta arborescente adulta, 
contendo um tecido de revestimento em seu tronco 
formado por várias camadas de células mortas.

O grupo de plantas ao qual o Material 1 pertence e 
o tecido de revestimento citado no Material 2 são, 
respectivamente, 
a) Gimnosperma; xilema.
b) Angiosperma; súber.
c) Agiosperma; epiderme.
d) Pteridófita; feloderme.
e) Gimnosperma; felogênio.

25. A medicina ortomolecular afirma que as doenças ocorrem 
pelo desequilíbrio químico do corpo. A concentração de 
cada sal tem que estar dentro do normal para o corpo 
funcionar de forma adequada. Assim, a hipertrofia da 
glândula tireóidea é um indício da falta de 

a) ferro.
b) cálcio.
c) iodo.
d) magnésio.
e) potássio.
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono

1

2

3 75 94 86 10

13

11

14 16

12

15 17

18

QUÍMICA
Questões de 26 a 50

Instrução: o texto a seguir refere-se à questão 26.

Cientistas desenvolvem “peneira” de grafeno que transforma água do mar em potável
Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Manchester, no Reino Unido, criou uma “peneira” de grafeno que 

consegue remover o sal da água do mar. A invenção tem o potencial de ajudar milhões de pessoas sem acesso direto a 
água potável.

O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, como o diamante e o grafite. A peneira criada pelos cientistas é 
feita usando um derivado químico, o óxido de grafeno, e pode ser altamente eficiente na filtragem do sal. Ela agora será 
testada em comparação a membranas de dessalinização já existentes.

Cientistas desenvolvem “peneira” de grafeno que transforma água do mar em potável. G1, 3 set. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com>. (adaptado)

26. Devido às suas propriedades incomuns, como sua força elástica e condutividade elétrica, o grafeno é um dos materiais 
mais promissores para futuras aplicações. Por exemplo, uma bateria de grafeno pode ser recarregada em poucos 
minutos.

 O elemento carbono, constituinte do grafeno, pode também formar outros alótropos como o diamante, o fulereno e o 
grafite, que se diferenciam por apresentar diferentes

a) atomicidades.
b) arranjos geométricos.
c) números atômicos.
d) polaridades.
e) eletronegatividades.
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27. Um dos ansiolíticos mais utilizados no tratamento da 
síndrome do pânico é o clonazepam, mais conhecido 
no Brasil pelo nome comercial Rivotril. Mas o seu uso 
deve ser controlado, pois pode causar graves efeitos 
adversos. Sendo da classe dos benzodiazepínicos ele 
potencializa o neurotransmissor GABA e, assim, pode 
causar letargia exagerada e sonolência, diminuindo os 
reflexos de quem o utiliza. Confira, a seguir, a fórmula 
estrutural do Clonazepam.

C

N

O

O2N

De acordo com a estrutura anterior, pode-se afirmar 
que sua fórmula molecular e o número de carbonos 
terciários são, respectivamente,
a) C15HN4CO2 e 2.
b) C15H2N4CO3 e 1.
c) C15H10N3CO3 e 2.
d) C15H10N3CO3 e 1.
e) C10H10N3CO2 e 2.

28. O etanol e o biodiesel são os dois principais 
biocombustíveis utilizados no Brasil, produzidos a partir 
de fontes renováveis, assim, contribuem para diminuir as 
mudanças climáticas e atenuar a poluição atmosférica.

 O biodiesel também pode ser misturado ao diesel. A 
partir de 2010, todo o diesel comercializado no Brasil 
contém cerca de 5% de biodiesel. 
Observe a seguir a reação esquematizada da obtenção 
de um biodiesel.

O – C – R  +  3H3C – OH

Álcool 
metílico

Óleo vegetal ou animal 
(ésteres de glicerina)

catalisador

Glicerina

Ésteres metílicos 
dos ácidos graxos 

Biodiesel

OH

OH

OH + 3R – C – O – CH3

OO
O – C – R

O

O – C – R

O

Sobre o esquema, observa-se uma reação de
a) adição, denominada esterificação.
b) substituição, denominada esterificação.
c) eliminação, denominada hidroxilação.
d) substituição, denominada transesterificação.
e) adição, denominada transesterificação.

29. A sibutramina é um composto utilizado no tratamento 
da obesidade, com efeitos antidepressivos e ansiolíticos. 
O cloridrato de sibutramina monoidratado emagrece 
porque inibe a recepção da serotonina e noradrenalina, 
o que causa sensação de saciedade durante as refeições 
e menor consumo energético do organismo.

Analise as representações estruturais da sibutramina a 
seguir e assinale a alternativa correta.

I

II

a) As estruturas I e II são estereoisômeros ópticos 
classificados como enantiômeros, pois possuem 
dextrógiro e levógiro.

b) O estado de oxidação do nitrogênio na estrutura I é 
+3, e na estrutura II, –3.

c) As estruturas I e II são isômeros geométricos, sendo a 
I o isômero cis e a II o isômero trans.

d) Em cada uma das estruturas encontram-se dez 
carbonos com geometria trigonal plana.

e) A fórmula molecular da sibutramina é C17H12NC.
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30. Atualmente, chamam-se de “metais sintéticos” os 
polímeros que possuem propriedades elétricas e 
magnéticas. O mais adequado seria chamá-los de 
“polímeros conjugados” porque são formados por 
cadeia que contém ligações duplas (C——C) conjugadas. 
Esse tipo de estrutura permite que seja criado um fluxo 
de elétrons ao longo da cadeia.

Em qual das alternativas a seguir não podem ser 
identificadas as características citadas no texto 
anterior?

a) Poliacetileno.

b) Polipirrol.

c) Polianilina.

d) Politiofeno.

e) Polietilenotereftalato (PET).

31. O segredo de um churrasco tranquilo é o de se fazer um 
bom fogo. A reação de combustão depende não só do 
carvão e energia para promover o início da queima, 
mas também do oxigênio do ar atmosférico. Algumas 
vezes é necessário ventilar o carvão em queima, 
proporcionando um aumento de velocidade da reação.
O fator cinético associado a essa ação está relacionado 
com o(a)

a) presença de catalisadores presentes na estrutura do 
carvão.

b) aumento da quantidade de oxigênio no sistema, 
aumentando a quantidade de choques efetivos entre 
os reagentes.

c) aumento da temperatura e consequente aumento da 
energia gerada, pois essa reação ocorre com liberação 
de grande quantidade de energia.

d) aumento da pressão sobre o sistema carvão-oxigênio.
e) diminuição da energia de ativação na combustão do 

carvão.

32. Observe as representações espaciais de três moléculas a 
seguir.

I

II

III

Essas representações podem ser associadas às fórmulas 
químicas das substâncias,

I II III

a) Tricloreto de 
alumínio

Dióxido de 
enxofre Amônia 

b) Tricloreto de 
boro Água Metano 

c) Clorofórmio Dióxido de 
carbono Metano 

d) Metano Amônia Dióxido de 
carbono

e) Trióxido de 
enxofre Água Amônia
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33. A queima de combustíveis fósseis por indústrias 
e automóveis produzem a liberação de enxofre e 
nitrogênio, impurezas do carvão mineral e gasolina, que 
são responsáveis pela formação da chuva ácida.

Um dos elementos envolvidos nesse fenômeno é o ácido 
sulfúrico, e um dos equilíbrios envolvidos na formação 
desse ácido na água da chuva é representado pela 
equação a seguir.

2 SO2(g)  +  O2(g)  →  2 SO3(g)

Reagindo-se 4 mol de SO2 com 3 mol de O2, obtêm-se 
2 mol de SO3 quando o sistema atinge o equilíbrio em 
um recipiente de 2 litros. Nessas condições, o valor da 
constante de equilíbrio (Kc) equivale a

a) 0,08.

b) 0,125.

c) 0,5.

d) 0,75.

e) 1.

34. As estalactites de uma caverna são formadas a partir da 
dissolução de carbonato de cálcio, segundo a equação a 
seguir.

CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) → Ca2+
(aq) + 2 HCO3

1–
(aq)

A água subterrânea está submetida a pressões 
altíssimas, por isso ela contém grandes quantidades 
de gás carbônico dissolvido. Com o passar do tempo o 
gás carbônico é liberado e a água evapora, formando 
as estalactites no teto. As gotas que caem no chão da 
caverna formam as estalagmites.

A liberação do gás carbônico faz com que o pH do sistema

a) diminua, pois haverá um aumento na concentração 
do íon ácido HCO3

1–
(aq).

b) aumente, devido à diminuição da concentração da 
água do sistema, pois ela evapora.

c) diminua, porque haverá uma presença maior de íons 
de cálcio, que conferem a acidez do sistema.

d) permaneça constante, pois o gás carbônico não 
interfere no equilíbrio do sistema.

e) aumente, pois o equilíbrio se deslocará para a 
esquerda, havendo uma diminuição da concentração 
do íon ácido HCO3

1–
(aq).

Instrução: O texto a seguir refere-se à questão 35.

 O descuido popular no descarte de pilhas e baterias pode 
acarretar diversos problemas, como a contaminação 
do solo e da água. O perigo desse tipo de material 
está no fato de eles possuírem líquidos tóxicos em 
sua composição. Se descartados incorretamente, 
podem ser amassados, quando ocorre vazamento 
dessas substâncias tóxicas. Para minimizar o problema, 
escolha baterias recarregáveis. Apesar de possuírem 
mercúrio, cádmio e chumbo, têm maior durabilidade. 
Diferentemente do que ocorre com baterias comuns, 
em uma bateria recarregável as reações químicas 
podem ser invertidas e, dessa forma, a sua carga pode 
ser completamente restaurada.

35. As baterias de níquel-cádmio possuem como cátodo 
o hidróxido (óxido) de níquel (III), NiO(OH), e, como 
ânodo, o metal cádmio (Cd). 

As semirreações e a reação global são mostradas a seguir:

Semirreação do ânodo: 
1 Cd(s) + 2 OH–

(aq) → 1 Cd(OH)2(s) + 2e–

Semirreação do cátodo:
2 NiO(OH) + 2 H2O() + 2e– → 2 Ni(OH)2(s) +2 OH–

(aq)

Reação global: 
1 Cd(s) + 2 NiO(OH) + 2 H2O() → 1 Cd(OH)2(s) + 2 Ni(OH)2(s)

A partir dos dados fornecidos, pode-se afirmar que

a) o metal cádmio sofre redução durante o processo.

b) o metal níquel terá sua massa diminuída durante o 
funcionamento da bateria.

c) a substância hidróxido (óxido) de níquel (III), NiO(OH), 
atua como oxidante nesse processo.

d) o hidróxido de cádmio, Cd(OH)2(s), durante o 
funcionamento da bateria, funciona como redutor.

e) na bateria, os elétrons fluem do eletrodo positivo, 
cátodo, para o eletrodo negativo, ânodo.
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36. O metal alumínio é obtido a partir da eletrólise da 
bauxita, um minério que apresenta 30% de óxido de 
alumínio (A2O3) aproveitável para que a produção de 
alumínio seja economicamente viável. A equação não 
balanceada do processo é:

A2O3  +  C  →  A  +  CO2

A partir de um carregamento de uma tonelada de 
bauxita, qual a quantidade máxima aproximada 
de alumínio possível de ser obtida, supondo um 
rendimento de 60% da reação?

a) 650 kg

b) 320 kg

c) 160 kg

d) 130 kg

e) 95 kg

37. Analise a tabela a seguir, que mostra a solubilidade de 
um sal hipotético em 100 mL de água. 

Temperatura (oC) 10 20 30 40 50 60

Solubilidade
(g/100mL H2O)

20 30 40 60 80 100

Qual a temperatura necessária para saturar 30 g de sal 
em 50 g de água?
a) 10 °C

b) 20 °C

c) 30 °C

d) 40 °C

e) 50 °C

38. O Diagrama de Linus Pauling, também conhecido como 
Diagrama de Energia, é a representação da configuração  
eletrônica através de subníveis de energia.

A configuração eletrônica do íon Fe2+ (Z = 26) é

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6

39. Observe os sistemas a seguir.

I. água + óleo diesel;

II. água + cloreto de sódio;

III. água + gasolina.

No que se refere ao comportamento das substâncias, é 
incorreto afirmar que
a) o óleo diesel e a gasolina são apolares, portanto, 

miscíveis entre si. 
b) a água e o óleo diesel não são miscíveis, por serem 

ambos apolares.
c) a mistura de todos os componentes listados em I, II e 

III forma um sistema heterogêneo.
d) o cloreto de sódio é uma substância iônica.
e) todos os componentes envolvidos em I, II e III 

possuem diferentes densidades.

40. Produzida naturalmente pelo corpo humano, o esteroide  
testosterona possui efeitos anabólicos que incluem o 
crescimento da massa muscular e força. Sua fórmula 
estrutural está representada a seguir.

OH

O

H

H

H

O número de  moléculas em 1,44 g de testosterona é

Dados: massas molares: C = 12 g/mol; H = 1 g/mol; 
O = 16 g/mol.

a) 3 · 1021.
b) 6 · 1021.
c) 6 · 1023.
d) 1,2 · 1021.
e) 1,2 · 1023.

41. Césio é um isótopo radioativo com massa atômica igual 
a 137, que elimina radiação para atingir estabilidade. 
Sabendo que o Césio no estado fundamental, neutro, 
contém massa atômica igual a 133 e número atômico 
igual a 55, a espécie isoeletrônica da sua forma iônica 
Cs+ seria

a) La2+.
b) Ba.
c) I–.
d) Sr2+.
e) Rb+.
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42. Observe, a seguir, os elementos X1, X2 e X3, e suas 
respectivas configurações eletrônicas em seus estados 
fundamentais.

X1: 1s2 2s2 2p5

X2: 1s2 2s2 2p6 3s2 

X3: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

A alternativa correta é

a) o elemento X2 tem maior raio atômico que o elemento 
X3.

b) o elemento X1 tem maior energia de ionização entre 
todos apresentados.

c) o elemento X3 tem maior afinidade eletrônica que o 
elemento X2.

d) o elemento X3 é um metal de transição.

e) o elemento X3 possui maior eletronegatividade que o 
elemento X2.

43. O índice de octanagem determina a qualidade da 
gasolina. Quanto maior o seu valor, melhor o rendimento 
desse combustível. Sabe-se que a gasolina é uma mistura 
de hidrocarbonetos com uma média de oito carbonos na 
cadeia. Um dos principais componentes dessa mistura é 
o isoctano, cuja fórmula estrutural está representada a 
seguir.

Isoctano

As composições centesimais dos átomos de C e H, na 
molécula de isoctano, são, aproximadamente,

a) 84% e 16%.

b) 80% e 20%.

c) 93% e 7%.

d) 96% e 4%.

e) 82% e 18%.

44. A sensação de queimação que parte da garganta e vai 
até o estômago, e que denomina-se popularmente de 
azia, pode ser aliviada por antiácidos, como o hidróxido 
de magnésio, ou leite de magnésia. A neutralização da 
acidez estomacal por este antiácido está representada a 
seguir.

HC + Mg(OH)2 → MgC2 + H2O

O resultado da soma dos menores números inteiros 
que representam os coeficientes estequiométricos da 
equação, após o seu balanceamento, é

a) 4.
b) 5.
c) 6.
d) 8.
e) 12.

45. A formação da ferrugem se dá em virtude da oxidação 
do ferro metálico em contato com a umidade do ar. A 
utilização de um metal de sacrifício, que possua um 
potencial de oxidação maior do que o potencial de 
oxidação do ferro, é uma das técnicas de proteção, pois 
esse metal oxida-se no lugar do ferro. Os estados de 
oxidação do ferro metálico e do seu cátion bivalente são, 
respectivamente,

a) –3 e +2.
b) +2 e +3.
c) 0 e +2.
d) +2 e 0.
e) 0 e –2.

46. Relacione os itens da coluna I aos da coluna II.

Coluna I
I. Lavagens a seco para remoção de manchas.

II. Fabricação de resinas sintéticas, tintas e 
embalsamento de cadáveres.

III. Óxido utilizado no clareamento de pelos.

IV. Ácido presente nas baterias de veículos.

V. Utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas 
fermentadas.

Coluna II
( ) Formaldeído.
( ) Peróxido de hidrogênio.
( ) Clorofórmio.
( ) Ácido sulfúrico.
( ) Etanol.

A sequência correta é

a) II – III – I – IV – V.
b) V – III – I – IV – II.
c) II – III – V – I – IV.
d) IV – II – III – I – V.
e) III – V – I – IV – II. 
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47. Considere soluções aquosas das substâncias descritas a 
seguir.

I. Suco gástrico.

II. Leite de magnésia.

III. Soda cáustica.

IV. Sal de cozinha.

V. Vinagre. 

VI. Carbonato de sódio.

O número de substâncias cujas soluções apresentam 
caráter básico, é

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

48. Atualmente o hidrogênio é considerado como uma 
fonte potencial de combustível. Entre outros, é 
possível destacar seu uso em processos industriais e 
como combustível para foguetes. A equação seguinte 
demonstra a reação de combustão do hidrogênio.

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O() + 286 kJ/mol

A combustão do hidrogênio trata-se de um processo

a) endotérmico.

b) isotérmico.

c) exógeno. 

d) exotérmico.

e) endógeno. 

49. Para os próximos anos, os cientistas prometem que as 
telas dos celulares poderão se regenerar sozinhas. Os 
materiais capazes de se regenerarem não são novidade 
na ciência. Esta capacidade acontece basicamente pela 
atração íon-dipolo, uma ligação entre íons e moléculas 
polares. Estes materiais podem ser esticados várias 
vezes em relação ao seu tamanho original. Isto faz com 
que a tela, ao ser quebrada, ajuste automaticamente 
suas moléculas para recompor a fissura.

É possível identificar como moléculas polares, o conjunto

a) CO2, CO e NH3.

b) SO2, CH4 e BF3.

c) NH3, BC3 e CO2.

d) HC, CO e CH4.

e) SO2, H2O e NH3.

50. No ser humano, o pH do sangue deve ficar entre 7,35 e 
7,45. Uma alteração de apenas 0,4 unidades pode ser 
fatal. No sangue, há o seguinte equilíbrio químico:

CO2 + H2O ↔ H+ + HCO3
–

Em uma crise de ansiedade ou de histeria, respiramos de 
modo ofegante e os pulmões perdem muito CO2, assim, 
o sangue fica mais alcalino. A alcalemia sanguínea ocorre 
nesse caso. Em casos de pneumonia ou de asma, quando 
a respiração é deficiente, o sangue fica mais ácido. A 
acidemia ocorre nesse caso. No caso da alcalemia, para 
combatê-la, injetamos uma solução salina de cloreto de 
amônio (NH4C). Ao dissolvermos o NH4C em água, o 
íon NH4

+, por ser derivado de um(a)                              , 
interage com os                              . Assim, acaba havendo 
uma sobra de                              na solução, que se torna 
ácida.

Para completar corretamente o texto acima, deve-se 
preencher as lacunas com os termos

a) base fraca – íons OH– – íons H+.
b) base forte – íons OH– – íons H+.
c) base fraca – íons H+ – íons OH–.
d) ácido fraco – íons OH– – íons H+.
e) ácido forte – íons H+ – íons OH–.
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GEOGRAFIA
Questões de 51 a 75
51. Assinale a alternativa correta sobre o país destacado em 

cinza no mapa.

50°W

50°W

OCEANO
ATLÂNTICO

N

BRASIL

0 1000500 km

50°W

Nome do Arquivo: Conteudo_Digital-Colômbia

Fonte do mapa: 

DADOS EXTRAS:
Indicação: SOLICITANTE
Altura: 7 cm
Largura: 8,5 cm
Procedência: 
Solicitação: 

Equador

a) Trata-se da Colômbia, que se desvinculou do Mercosul 
e abriu diálogo direto com os Estados Unidos. 
Atualmente, participa da APEC, o bloco econômico do 
sul e sudeste da Ásia e do pacífico.

b) A Venezuela faz parte do Mercosul desde 2012 e tenta 
influenciar o bloco para ampliar relações comerciais 
com a ALBA, motivo que levou o Paraguai a votar 
contra sua entrada na Unasul.

c) As relações comerciais e diplomáticas entre o Brasil 
e a Venezuela se consolidaram a partir da entrada 
deste no Mercosul. No momento atual, os dois países 
estabelecem trocas substantivas, sobretudo no 
aspecto de cooperação militar.

d) A Colômbia faz parte da Can e, no atual momento, 
é um país associado do Mercosul. Faz fronteira a 
leste com a Venezuela, país com o qual tem relações 
diplomáticas instáveis.

e) A Venezuela faz parte do Pacto Andino e rompeu 
relações diplomáticas com a vizinha Colômbia a 
partir do momento que as FARC invadiram o espaço 
terrestre venezuelano em 2013.

52. A distância real entre Porto Alegre e Goiânia em 
linha reta é de 1 498 km. Em um mapa, foi utilizada 
a escala 1:30 000 000. Qual a distância no desenho, 
aproximadamente?
a) 50 cm
b) 5 cm
c) 7 cm
d) 49 cm
e) 3 cm

53. Uma partida de vôlei de praia pelo circuito mundial 
feminino foi realizada na China (UTC+8) no dia 20 de 
abril, às 20 h (hora local). No Brasil, em Palmas (TO), essa 
partida foi transmitida, simultaneamente, que horas?
a) 9 h do mesmo dia.
b) 10 h do mesmo dia.
c) 11 h do mesmo dia.
d) 21 h do dia anterior.
e) 10 h do dia anterior.

54. Destroços de um satélite entraram na órbita da terra e 
caíram nas proximidades da coordenada antípoda de 
Porto Alegre. 
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Nome do Arquivo: 2017_CD_UFRGS_Mapa Mundi - pontosantípodas

Fonte do mapa:  

DADOS EXTRAS:
Indicação: solicitante
Altura: 
Largura:
Procedência:
Solicitação: 

Porto Alegre

É possível concluir que o local da queda dos destroços 
se encontra

a) próximo à Europa.
b) no hemisfério austral.
c) na áfrica subsaariana.
d) no sahel do oriente médio.
e) próximo à China oriental.

55. Considere as afirmações a seguir, sobre os Biomas 
brasileiros.
I. Os campos sulinos são ecossistemas naturais com 

alta diversidade de espécies vegetais e animais. 
Pertencem aos biomas Pampa e Mata Atlântica e se 
estendem sobre porções do Uruguai e da Argentina.

II. No bioma amazônico, dentro de seu domínio próprio, 
a floresta apresenta um enclave de formação 
não florestal, a campinarama. No bioma da Mata 
Atlântica, o enclave aparece nos campos de altitude.

III. Caatinga, na língua tupi, quer dizer mata branca. 
Corresponde a cerca de 11% do território brasileiro. É 
caracterizada pelo volume anual de umidade abaixo 
de 700 mm e sua cobertura vegetal separa duas 
florestas tropicais do Brasil: a noroeste, a floresta 
amazônica, a leste, a mata atlântica.

Quais são corretas?

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas I.
d) Apenas III.
e) I, II e III.
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56. Sobre os climas do Brasil, é correto afirmar que 

a) na Região Norte, predomina o modelo equatorial, 
marcado por duas estações definidas: verões quentes 
e chuvosos e invernos igualmente quentes e secos. A 
amplitude térmica é baixa.

b) na Região Sul, o clima subtropical possui a maior 
amplitude térmica do país, com verões quentes e 
invernos frios, chuvas regulares e ausência de estação 
seca.

c) na Região Nordeste, destaca-se o tropical semiárido, 
que avança desde o litoral até o polígono das secas, 
com chuvas irregulares e mal distribuídas, inverno 
marcadamente seco e verão intensamente chuvoso 
em toda a região.

d) na Região Centro-Oeste, o modelo tropical típico não 
possui estação seca. A presença da massa tropical 
atlântica garante umidade e chuvas durante todo o 
ano, com média térmica em torno dos 25 oC.

e) no litoral, o tropical de altitude avança sobre a Mata 
Atlântica, cujas temperaturas se mantêm elevadas 
durante o ano inteiro. Praticamente inexiste inverno 
e a umidade provoca chuvas intensas.

57. Considere as afirmações a seguir sobre a bacia 
hidrográfica do Paraná.

I. Todos os rios dessa bacia são planálticos, fator que 
favorece a navegação comercial de embarcações de 
médio porte. 

II. Trata-se da bacia de maior potencial energético 
instalado do Brasil. Seus rios banham estados da 
região centro-oeste, sudeste e sul do país.

III. Furnas, Marimbondo, Ilha Solteira e Itaipu, são 
exemplos de usinas hidrelétricas da bacia do Paraná.

Quais são corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

58. Em 2006, a Embrapa elaborou o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (SiBCS) com objetivo de classificar 
todos os solos existentes no Brasil, com base na avaliação 
de dados morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos 
dos perfis identificados.

Assinale a alternativa correta sobre os solos do Brasil.

a) Os argissolos ocupam cerca de 40% do território 
nacional, sendo solos desenvolvidos, ferruginosos, 
ácidos e férteis.

b) Os latossolos ocupam cerca de 39% do território 
nacional e se caracterizam por serem ricos em 
argilominerais e oxi-hidróxidos de ferro e alumínio.

c) O solo de terra roxa predomina na região nordeste, 
principalmente no sertão nordestino. Solo profundo, 
pouco desenvolvido, adaptado a climas quentes e 
secos.

d) O solo de massapé é característico da zona da mata 
e resulta da decomposição do calcário, granito e 
basalto. É altamente ácido e favorece o cultivo de 
café.

e) Os organossolos, abundantes na região norte do 
Brasil, ocupam cerca de 25% do território nacional, se 
caracterizam pelo alto teor de sal, ácido e sujeitos a 
processos de lixiviação e laterização.

59. Considerando a figura e os conceitos da geografia, é 
correto afirmar que o espaço geográfico a seguir retrata

a) região.
b) meio.
c) paisagem.
d) território.
e) ambiente.
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60. Observe a tabela a seguir.

Crescimento vegetativo no Brasil (1940-2010)

Período/
Taxas* Natalidade Mortalidade Crescimento 

natural

1940-1950 44,40 20,90 2,35

1950-1960 43,20 14,20 2,90

1960-1970 38,70 9,80 2,89

1970-1980 33,00 8,10 2,49

1980-1990 26,80 7,90 1,89

1990-2000 24,10 7,80 1,63

2000-2010 18,12 6,35 1,17

*Taxa por mil habitantes - Fonte IBGE, Censos demográficos.

Sobre os dados apresentados, é correto afirmar que

a) a taxa de crescimento vegetativo no Brasil decresceu 
continuamente desde o início do período analisado 
até o censo atual.

b) a taxa de natalidade diminuiu em função da redução 
da mortalidade infantil. 

c) o período de menor registro da taxa de mortalidade 
coincide com o momento em que o Brasil apresentou 
seu melhor desempenho no IDH.

d) em todo o período avaliado, o crescimento vegetativo 
brasileiro continua positivo.

e) em todo o período avaliado, a mortalidade foi maior 
do que a natalidade em termos absolutos, porém, a 
redução percentual foi menor.

61. Considere as afirmações a seguir, sobre o aquífero Alter 
do Chão.

I. Está localizado sob os estados do Pará, Amapá e 
Amazonas. Abastece a totalidade de Santarém e 
quase a totalidade de Manaus.

II. Dada a complexidade do manejo do aquífero, o 
governo brasileiro estuda a formação de um conjunto 
de regras internacionais para viabilizar seu uso.

III. Por enquanto, o aquífero tem servido apenas para 
pesquisa. Até agora, nada dele é aproveitado no que 
diz respeito à sua potabilidade.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) I e II.
e) I, II e III.

62. Leia o fragmento a seguir.

O relatório Estado da população mundial, publicado 
no fim do ano passado pela ONU (2016), aponta que 
a população lusa se reduziu em média 0,4% por ano 
entre 2010 e 2016. Alem disso, 21% dos moradores de 
Portugal já completaram 65 anos de idade, o que coloca 
o país europeu como um dos quatro mais envelhecidos 
do estudo.

BBC Brasil.

Assinale a alternativa correta.

a) O caso lusitano coincide com outras nações europeias, 
como Alemanha e Itália, cujas populações envelhecem 
cada vez mais e a taxa de reposição é baixa.

b) O envelhecimento lusitano difere dos demais países 
europeus porque a Península Ibérica não dispõe de 
atrativos turísticos como o continente europeu em 
geral.

c) Embora a população esteja envelhecendo, nada 
indica crise em Portugal, porque o país segue sendo 
uma das principais economias da União Europeia.

d) A política de natalidade demonstra reversão no quadro 
não só na Península da Jutlândia, onde se encontra 
Portugal, mas também na Península Balcânica onde 
se localiza o centro econômico da União Europeia.

e) Os portugueses seguem ritmo de crescimento 
vegetativo positivo como o restante da população 
mundial. Os indicadores de envelhecimento não 
demonstram risco algum aos lusitanos.

63. Leia o fragmento a seguir.

A república popular da China tem sido a maior 
responsável pelo aumento das relações com a Ásia, 
continente que se torna um dos maiores destinos para 
produtos agrícolas e minerais da América Latina. Ao 
mesmo tempo, a China tem sido grande exportadora 
de produtos industriais que têm maior valor agregado e 
exigem mais insumos de mão de obra e capital.

Relações internacionais para educadores. Discutindo a América Latina: desafios 
e possibilidades. Porto Alegre, 2014.

A maioria das exportações que a China faz para a 
América Latina consiste em

a) produtos agrícolas, semimanufaturados e aviação.
b) agrotóxicos, café e soja.
c) maquinários, eletrônicos e produtos manufaturados.
d) aviação, informática e automóveis.
e) farmacêuticos, agrícolas e eletrônicos.
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64. Sobre as relações entre indústria e comércio na América 
Latina são feitas as seguintes afirmações.

I. O comércio intrarregional é de forte caráter 
intraindustrial, tendo em vista que países da região 
exportam manufaturados para seus vizinhos.

II. O comércio latino-americano tem forte viés regional. 
Mais da metade das firmas exportadoras da América 
Latina servem o mercado latino-americano.

III. O comércio interindustrial latino-americano é aquele 
que atua sobre o mesmo setor produtivo.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas III.
c) I e II.
d) II e III.
e) I e III.

65. Leia o fragmento a seguir.

Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar no 
ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Enquanto 
nos últimos dez anos o mercado mundial desse setor 
cresceu 93%, no Brasil esse crescimento foi de 190%, de 
acordo com dados divulgados pela ANVISA.

ANVISA, 2017.

Uma medida relacionada ao assunto do texto que pode 
aliar a preservação do meio ambiente à proteção da 
saúde humana é a

a) utilização de organismos vegetais geneticamente 
modificados.

b) elevação do consumo de alimentos orgânicos que não 
levam nenhum tipo de agrotóxico.

c) prática da queimada e desfolhantes purificadores de 
agrotóxicos.

d) erradicação da monocultura, evitando a importação 
de transgênicos.

e) erradicação do consumo dos alimentos considerados 
de maior nocividade tais como cana-de-açúcar, café, 
milho, soja, feijão, batata, tomate e maçã.

66. Observe a figura a seguir e assinale a alternativa correta.
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Nome do Arquivo: 2018_CONTEUDO_DIGITAL-EUROPA-ISÓBARAS

Fonte do mapa: 

DADOS EXTRAS:
Indicação: solicitante
Altura: 7 cm
Largura: 7 cm
Procedência: mapa reaproveitado
Solicitação: 

Europa – Isóbaras

Gisele Girardi e Jussara Vaz Rosa. Novo Atlas geográfico do estudante. 
São Paulo: FTD, 2005.

As isolinhas contidas no mapa indicam pontos de mesma
a) temperatura.
b) umidade.
c) pressão atmosférica.
d) precipitação.
e) batimetria.

67. Observe o mapa a seguir.
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Nome do Arquivo: 2018_Conteudo_Digital_Rio Grande do Sul_Pontos

Fonte do mapa: 

DADOS EXTRAS:
Indicação: SOLICITANTE
Altura: 8,5 cm
Largura: 7 cm
Procedência: 
Solicitação: 

27°S

Assinale a alternativa cujos números representam, 
respectivamente, posições no estado onde predominam 
rochas basálticas, carvão e rochas graníticas.
a) 4 – 10 – 9
b) 3 – 21 – 4
c) 19 – 6 – 3
d) 1 – 3 – 9 
e) 10 – 9 – 7 
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68. Observe o texto a seguir.
Situado no caribe ocidental, o país corresponde a 

um terço da ilha de Hispaniola, entre o mar do caribe 
e o oceano atlântico, a oeste da República Dominicana. 
O terreno acidentado e montanhoso acaba tendo uma 
forte concentração demográfica em suas poucas cidades, 
principalmente a capital,                              . Todavia, cabe 
perceber que de uma população de quase 10 milhões, 
cuja idade media é de 22 anos, somente 52% é urbana, 
indicando, assim, um país agrário com cidades de alta 
densidade urbana. Com um PIB de US$ 13 bilhões 
(2012), o(a)                               a acaba localizando-se entre 
os países de menor renda per capita.
Relações internacionais para educadores. Discutindo a América Latina: desafios 

e possibilidades. Porto Alegre, 2014.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto, respectivamente.
a) Kingston – Jamaica
b) Porto Príncipe – Haiti
c) Havana – República de Cuba
d) Caracas – República Bolivariana da Venezuela
e) Port of Spain – República de Trinidad e Tobago

69. Em 2011, foi criada a Aliança do Pacífico, cujo objetivo 
declarado é o de constituir uma plataforma de integração 
comercial.
Entre os países latino-americanos que iniciaram a 
composição do bloco, estão:
a) Uruguai, México e Venezuela.
b) Chile, Equador e México.
c) Peru, Bolívia, Colômbia.
d) Chile, Peru e México.
e) Chile, Peru e Brasil.

70. A expansão desenfreada de crédito imobiliário a 
tomadores estadunidenses de alto risco pode ser 
considerada como uma das principais razões da crise 
que se iniciou em 2008, nos Estados Unidos, e depois 
se espalhou pelo mundo, ainda que o Brasil não tenha 
sido imediatamente afetado. Durante o período de 2003 
a 2008, o governo brasileiro defendeu uma política de 
ajuste fiscal.
Assinale uma medida de corte de gastos e uma de 
aumento de receitas, respectivamente, adotadas pelo 
governo brasileiro.
a) Congelamento de verba para o programa Minha Casa, 

Minha Vida – aumento de imposto sobre o lucro dos 
bancos.

b) Aumento de impostos sobre cosméticos e combustíveis 
– corte de gastos em todos os ministérios.

c) Mudança na regra sobre o imposto de renda – 
mudanças nas regras de benefícios trabalhistas como 
seguro-desemprego e abono salarial.

d) Aumento de imposto sobre lucro das montadoras – 
redução de IPI.

e) Aumento de IPI – aumento do superávit primário.

71. Leia o texto a seguir.
A relação da humanidade com o meio ambiente, 

desde o principio da existência humana, foi pautada pela 
transformação da natureza e utilização de seus recursos 
em prol de maior qualidade de vida e segurança, 
quase sempre sem a devida preocupação com sua 
esgotabilidade. Entretanto, a percepção de que nossas 
modificações no ambiente poderiam causar danos 
irreversíveis, inclusive pondo em risco a continuidade da 
vida na terra, é muito recente.

Relações internacionais para educadores: desconstruindo os mitos do século 
XXI. Porto Alegre, 2016.

Assinale a alternativa correta sobre a temática ambiental.

a) Não há dúvidas de que a transformação da natureza 
pelo homem é a principal responsável pela 
esgotabilidade do sistema, colocando a vida humana 
em plena deterioração atualmente.

b) Já faz muito tempo que o problema ambiental é 
conhecido pelo homem, que simplesmente aumenta 
os danos ambientais de maneira irreparável, conforme 
reforça o texto.

c) O foco das discussões ambientais deve ser a gestão 
responsável de recursos e a transferência de 
tecnologias como meios de acelerar o desenvolvimento 
sustentável e a mitigação da pobreza.

d) O papel das ONGs pouco contribui sobre caminhos e 
soluções para a crise ambiental uma vez que elas não 
têm força política para modificar o desenvolvimento 
desenfreado e a busca incessante de lucro das 
empresas transnacionais.

e) Não existe crise ambiental. O problema é apenas 
midiático como forma de vender mais jornais e 
consumir mais informação. O aquecimento global é 
apenas um mito criado pelos críticos do capitalismo 
americano.
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72. Observe o mapa a seguir.
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Fonte do mapa: Disponível em: <www.ufrgs.br/paleotecas/GeomorfologiaRS.jpg>

DADOS EXTRAS:
Indicação: SOLICITANTE
Altura: 10 cm
Largura: 11 cm
Procedência: 
Solicitação: 

27°S

O modelo energético típico da área do Rio Grande do Sul, cujas cidades estão representadas no mapa, se trata de

a) petróleo.
b) energia eólica.
c) gás natural.
d) carvão.
e) energia solar.

73. A expansão das fronteiras agrícolas, iniciada em meados do século XX com o processo de substituição de importações, 
possibilitou maior interiorização do país. Nesse sentido, medidas estatais foram adotadas para agilizar o processo de 
ocupação do território brasileiro. Coube à fronteira desempenhar as seguintes funções.

I. Social: para as regiões de fronteira seria enviada parte do grande fluxo migratório das grandes cidades;

II. Política: serviria como “válvula de escape” para os conflitos em torno da posse da terra, principalmente na região 
nordeste do país;

III. Econômica: na região de fronteira seriam produzidos alimentos a baixo custo (a partir de uma produção extensiva) os 
quais abasteceriam o mercado interno e as indústrias.

Quais das afirmações estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) II e III.
e) I, II e III.
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74. Uma das características mais marcantes do mundo globalizado é a formação de blocos econômicos. Em princípio, trata-se 
de um reordenamento da economia global que procura manter ordem e diretrizes da economia mundial sob o controle 
das mesmas potências que nos últimos 500 anos a têm controlado, acarretando na formação de blocos que mantêm 
áreas de interesse dividindo o mundo em blocos principais (Nafta, União Europeia e Apec) e blocos ou economias 
secundárias (MERCOSUL, Pacto Andino, MCCA, entre outros). 

Assinale a alternativa correta sobre o assunto.

a) Uma zona de livre-comercio propõe a livre circulação de bens, produtos, pessoas e serviços.

b) Uma união aduaneira propõe somente eliminação de tarifas dentro do próprio bloco.

c) Mercado comum é a fase posterior à zona de livre comercio, quando o bloco propõe a utilização de uma moeda única.

d) União aduaneira é quando o bloco propõe uma tarifa externa comum.

e) Zona de livre comercio é quando a eliminação de tarifas combina com a livre circulação de pessoas e o exercício do 
parlamento em comum.

75. Observe o quadro a seguir.

Evolução da população urbana no Brasil

Ano População urbana 
(em milhões)

População urbana 
(% do total)

Aumento em relação 
ao dado anterior 

(em milhões)

Crescimento relativo ao 
dado anterior 

(em %)

1940 10,8 26,3 – –

1950 18,7 36,1 7,9 73,1

1960 31,9 45,5 13,2 70,5

1970 52,9 56,8 21,0 65,8

1980 82,0 68,8 29,1 55,0

1991 115,7 75,6 33,7 41,1

2000 137,6 81,2 21,9 18,9

2008 152,1 82 14,5 10,5

Considere as afirmações seguintes, a respeito do quadro.

I. O crescimento relativo, quando comparado ao dado anterior, mostrou-se sempre positivo e maior em todo o período 
analisado.

II. Ao longo do período analisado, o crescimento da população urbana mostrou-se constante.

III. O crescimento da população urbana resulta fundamentalmente do êxodo urbano.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I.

b) Apenas II.

c) Apenas III.

d) II e III.

e) I, II e III.
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