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Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 29. 

Qualquer irregularidade, comunique o examinador. 

 

 

Cada questão tem cinco alternativas: a – b – c – d – e.  

Somente uma alternativa é correta. 

 

 

As respostas deverão ser marcadas neste Caderno de Testes e depois assinaladas na Folha 

de Respostas , conforme as instruções que serão dadas pelo examinador. 

 

 

Exemplo: 

 

0. 
2
1

 de 10 corresponde a 

 

a. 2. 

b. 4. 

c. 5. 

d. 8. 

e. 9. 

 

 

A alternativa c é a única correta. 

 

 

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A  
 
 

O texto abaixo se refere à questão 1. 
 

(...) O vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia 
parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes 
que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua própria 
conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a 
mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das 
empregadas do edifício. (...) 

Fonte:  LISPECTOR, C. Amor . In: Laços de família . Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
 

1. Sobre o texto, infere-se que 
 
a. a personagem demonstra seu descontentamento diante da rotina e das relações familiares. 

b. o marido da personagem a considera sua empregada e cozinheira, pois sempre chega a casa 

com fome. 

c. as sementes plantadas pela personagem referem-se ao cultivo das situações que compõem 

seu cotidiano. 

d. a vida da personagem é uma grande aventura, cheia de surpresas e situações inusitadas. 

e. a personagem dedica-se a atividades ligadas à jardinagem e ao cultivo de plantas e árvores. 
 

A canção abaixo se refere à questão 2. 
 

Notícia de Jornal 
Autor: Chico Buarque de Hollanda. 

 
Tentou contra a existência 
Num humilde barracão 
Joana de tal, por causa de um tal João 
Depois de medicada 
Retirou-se pro seu lar 
Aí a notícia carece de exatidão 
O lar não mais existe 
Ninguém volta ao que acabou 
Joana é mais uma mulata triste que errou 
Errou na dose 
Errou no amor 
Joana errou de João 
Ninguém notou 
Ninguém morou na dor que era o seu mal 
A dor da gente não sai no jornal 

 
Fonte:  Disponível em: <http://letras.mus.br/chico-buarque/292211/ >. Acesso em: 20 maio 2015. 

 

2. O uso das expressões “de tal”, que acompanha o nome de Joana, e “um tal”, que antecede o nome 

João 
 
a. evidencia a falta de exatidão do repórter ao relatar a notícia, por deixar-se levar pelos 

sentimentos. 

b. significa que o repórter desconhece o sobrenome dos personagens João e Joana. 

c. denota a desconsideração pelo que aconteceu com essas pessoas, consideradas do povo. 

d. caracteriza os personagens como pessoas do povo, a quem não se dá muita importância. 

e. indica que houve consideração pelos personagens envolvidos na notícia, por serem 

desconhecidos do povo. 
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Os textos abaixo se referem à questão 3.  
 

Texto I 
 

 
Decisão americana de acabar com o ensino da letra c ursiva abre discussão 

sobre as motivações do ensino ofertado às crianças na era digital 
 
Ela pode ser torta, trêmula, rebuscada, altiva ou até mesmo tímida. Bonita ou não, é capaz de 

revelar, ao mesmo tempo, um período histórico e a individualidade humana. Mas a letra cursiva 
está sob a ameaça da contemporaneidade. Com a ascensão do computador, seu presente é 
associado ao passado. E seu futuro parece incerto. (...) 

“É mentira dizer que a letra cursiva vai cair em desuso. Existem práticas usuais, como deixar 
um bilhete ou fazer a lista de supermercado, que continuarão a existir. E a escola não pode 
sonegar informação em nome de um futuro”, diz Silvia Colello (...). Elvira Souza Lima (...): “Abolir a 
cursiva restringe a possibilidade de autonomia de o sujeito se comunicar quando não tiver a 
tecnologia disponível. As gerações que estão aí vão continuar escrevendo. Uma decisão dessas 
diminui a capacidade de comunicação da criança”, avalia. (...) 

 
Fonte:  Revista língua portuguesa . Ano 6, n. 71, set. 2011. 

 
Texto II 

 
 

  
Fonte:  Disponível em: <http://anapolisnarede.com.br/campanha-contra-mosqui to-da-dengue-chikungunya-e-zika-

virus/ >. Acesso em: 02 fev. 2015. 

 
3. Devido às suas características, as sequências discursivas predominantes dos textos I e II são 

classificadas, respectivamente, como: 
 
a. narrativa;  explicativa. 

b. descritiva;  conversacional. 

c. expositiva;  conversacional. 

d. informativa;  explicativa. 

e. argumentativa;  injuntiva. 
 

4. As palavras que seguem as mesmas regras de acentuação das apresentadas no quadro abaixo 
são: 
 

Chapéu  Política  Freguês 
 
a. baú;  heroína;  propôs. 

b. herói;  trânsito;  inglês. 

c. céu;  trânsito;  inglês. 

d. céu;  heroína;  propôs. 

e. baú;  mérito;  propôs. 
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O poema abaixo se refere à questão 5.  
 

Minha Desgraça 
 

Minha desgraça, não, não é ser poeta, 

Nem na terra de amor não ter um eco, 
E meu anjo de Deus, o meu planeta 

Tratar-me como trata-se um boneco... 
 

Não é andar de cotovelos rotos, 

Ter duro como pedra o travesseiro... 

Eu sei... O mundo é um lodaçal perdido 

Cujo sol (quem mo dera!) é o dinheiro... 
 

Minha desgraça, ó cândida donzela, 

O que faz que o meu peito blasfema, 

É ter para escrever todo um poema 

E não ter um vintém para uma vela. 
 

Fonte:  AZEVEDO, A. Disponível em: <http://www.mensagenscomamor.com/poemas-e-

poesias/poemas_e_poesias_de_alvares_de_azevedo.htm# ixzz3ZJZQ7Iux >. Acesso em: 05 maio 2015. 
 

5. Considerando o contexto, a expressão destacada no poema significa 
 
a. que a voz do poeta tem ampla repercussão. 

b. que o poeta não crê em sua própria poesia. 

c. um amor não correspondido. 

d. que o amor não ecoa para os poetas. 

e. que a terra do amor é algo inatingível. 
 

O texto abaixo se refere à questão 6.  
 

Em um estudo realizado nos EUA, cientistas condicionaram um grupo de ratas a sentir medo de 

uma determinada situação – quando ela acontecia, as cobaias levavam um choque elétrico. Em 

seguida, o odor corporal emitido pelas ratas foi capturado e bombeado para um tanque separado, 

onde estavam seus filhotes. Os bichinhos não tinham nenhuma comunicação com as mães. Nem 

sequer podiam vê-las. Mas, assim que eles aspiravam o cheiro extraído do primeiro tanque, 

imediatamente passaram a demonstrar medo. Ou seja: de alguma forma, os ratos conseguem 

transmitir medo pelo ar, por meio de seu odor corporal. Não se sabe se o mesmo ocorre em 

humanos. 
 

Fonte:  KERN, S. Super Novas. Super Interessante . São Paulo: Abril, out,2014, p, 14. 
 

6. O núcleo temático do texto é a 
 
a. averiguação de que, mesmo distantes das mães, os filhotes pressentem o perigo e sentem 

medo. 

b. constatação da ligação, por meio do odor, entre as cobaias e seus filhotes, mesmo sem se 

verem. 

c. comprovação, por meio de estudos, de que os animais podem sentir medo ao levarem um 

choque elétrico. 

d. confirmação de que, assim como os humanos, os animais, ao sentirem medo, expelem 

determinado odor. 

e. verificação, por meio de experiências com cobaias, de que o medo pode ser transmitido pelo ar. 
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A canção abaixo se refere à questão 7.  
 

Aquarela do Brasil 
 

Autor: Ary Barroso. 

 

Brasil, meu Brasil brasileiro 

Meu mulato inzoneiro 

Vou cantar-te nos meus versos 
 

(...) 
 

Oh! Oi essas fontes murmurantes 

Oi onde eu mato a minha sede 

E onde a lua vem brincar. 
 

Oh! Esse Brasil lindo e trigueiro 

É o meu Brasil Brasileiro, 

Terra de samba e pandeiro. 

Brasil!... Brasil! 
 

Fonte:  Disponível em: <https://books.google.com.br/ >. Acesso em: 01 mar. 2016. 
 

7. Embora seja uma canção contemporânea, apresenta uma das características do período literário 

romântico que é a 
 
a. representação mais fiel da realidade por retratar a beleza do país. 

b. valorização do sentimento de nacionalidade. 

c. ênfase na beleza do país por meio do uso de palavras rebuscadas. 

d. valorização do cotidiano, presente na descrição do Brasil. 

e. convivência campestre no país de origem do eu lírico. 
 

O texto abaixo se refere à questão 8.  
 

Características do gênero conto 
 

(...) O que mais marca um conto é sua brevidade: trata-se de uma narrativa geralmente curta, 

em que as ações das personagens ____ a partir de um único motivo. Motivo é o nome que se dá ao 

evento que ____ as ações da personagem protagonista. No caso do texto 1, essas características 

são ____ evidentes: a narrativa é curta e todas as ações são desencadeadas pela descoberta de 

que o menino escrevia versos. (...) 
 

Fonte:  FARACO, C. E. Língua portuguesa: linguagem e interação . São Paulo: Ática, 2013. 
 

8. De acordo com as regras-padrão de concordância verbal, as lacunas devem ser preenchidas, 

respectivamente, com: 
 
a. evolui;  desencadeia;  bastante. 

b. evoluem;  desencadeiam;  bastantes. 

c. evoluem;  desencadeia;  bastantes. 

d. evoluem;  desencadeia;  bastante. 

e. evolui;  desencadeiam;  bastantes. 
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Os textos abaixo se referem à questão 9.  
 

Texto I 
 

 
Não conheço o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. 

 
Fonte:  COLSBY, B. Disponível em: <http://www.desistirnunca.com.br/nao-conheco-o-segre do-do-sucesso-bill-cosby/ >. 

Acesso em: 16 maio 2016. 

 
 

Texto II 
 

 
O segredo para o fracasso é ouvir os outros. O segredo para o sucesso é ouvir a si mesmo! 
 

Fonte:  GASPARETTO, L. Disponível em: <http://kdfrases.com/frase/160380 >. Acesso em: 16 maio 2016. 

 

9. Considere as seguintes afirmações referentes aos textos apresentados. 
 
I. Ambos os autores relacionam o fracasso à influência da opinião alheia. 

II. Para Luiz Gasparetto, sucesso é não ouvir o outro. 

III. Bill Cosby considera-se um fracassado, pois não conhece o segredo do sucesso. 
 
Está correto o contido em 
 
a. I, apenas. 

b. II, apenas. 

c. I  e  III, apenas. 

d. II  e  III, apenas. 

e. I,  II  e  III. 
 

O quadrinho abaixo se refere à questão 10.  
 

  
Fonte:  Disponível em: <http://tirasdemafalda.tumblr.com/page/2 >. Acesso em: 16 abr. 2015. 

 

10. De acordo com o contexto, a frase do último quadrinho revela  
 
a. interesse pelos que trabalham. 

b. espanto por ignorar as outras pessoas. 

c. frustração por desejar descanso. 

d. remorso por estar de férias. 

e. desapontamento por encontrar outros como ele. 
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O poema abaixo se refere à questão 11.  
 

Quadrilha 
 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história 
 

Fonte:  ANDRADE, C. D. Alguma poesia . In: Poesia e Prosa . Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1992. 
 

11. De acordo com o contexto, o título remete a qual significado da palavra “quadrilha”? 
 
a. Ajuntamento de vagabundos. 

b. Criminosos liderados por um chefe. 

c. Dança popular em pares. 

d. Música temática folclórica. 

e. Grupo de cavaleiros no jogo das canas. 
 

O texto abaixo se refere à questão 12.  
 

Cerca de 300 línguas africanas foram trazidas ao Brasil, principalmente da África ocidental 

(grupo banto e ioruba) durante o período da escravidão. 

Ao que tudo indica, vieram para cá 3,8 milhões de africanos, mas há quem fale até em             

15 milhões. De todo modo, bem mais que os 800 mil enviados aos Estados Unidos. 

Quando chegou ao Brasil, o grupo banto representava mais de 400 idiomas da família nigero- 

-congolesa. 

(...) 

Os negros têm participação ativa na difusão e na transformação da língua portuguesa desde 

pelo menos o Brasil colônia, nos séculos 17 e 18. 

Buscaram um português franco, que com o tempo foi alterado por diferentes origens, fonéticas 

e sintaxes afros. Só no século 19 surgiram falantes de uma só língua africana. 

O comércio escravista provocou migração contínua por todo o território. Isso ajudou a fazer 

com que os brasileiros se entendessem em português. O idioma não se fragmentou por completo 

no país em parte por esse uso relativamente uniforme (a que depois se somariam: 1- o 

desbravamento do interior do país, que não deu tempo suficiente à proliferação de dialetos muito 

acentuados; 2- a difusão via satélite; 3- a universalização da escola). 

Obrigados a usar o idioma do dominador, os africanos reinventaram o português. Ao fraturar o 

idioma alheio, enriqueceram o léxico do amo, abrandaram a prosódia da casa-grande (ênfase na 

acentuação e sonoridade das palavras) e alteraram a estrutura das frases dos meninos cuidados 

por amas. 
 

Fonte:  Revista Língua Portuguesa , ano 9, n. 96, out. 2013, p. 23. 
 

12. O núcleo temático do texto é 
 
a. a contribuição africana ao português brasileiro. 

b. os tipos de idiomas vindos da família nigero-congolesa. 

c. a migração dos africanos ao Brasil. 

d. o enriquecimento do léxico africano no Brasil. 

e. a influência das línguas africanas no português do Brasil. 
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A figura abaixo se refere à questão 13.  
 

  
Fonte:  adaptado de: Disponível em: <https://silviabertani.wordpress.com/comment-page-1/ >. Acesso em: 20 maio 2015. 

 

13. De acordo com as regras de regência verbal, assinale a alternativa que completa, correta e 

respectivamente, as lacunas do texto. 
 
a. à pensar – à obedecer 

b. a pensar – a obedecer 

c. a pensar – à obedecer 

d. pensar – obedecer 

e. pensar – a obedecer 
 

A tirinha abaixo se refere à questão 14. 
 

  
Fonte:  Disponível em: <https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/422713 40086/garfield-por-jim-davis-

httpwwwgarfieldcom >. Acesso em: 03 abr. 2017. 
 

14. Mantendo-se o mesmo sentido do contexto, a palavra e a expressão destacadas podem ser 

substituídas, respectivamente, por: 
 
a. se inter-relacionar;  me importo. 

b. se comunicar;  quero saber. 

c. entender;  tenho qualquer interesse. 

d. compartilhar;  aceito discutir. 

e. avaliar;  ligo. 
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15. Considere as definições a seguir. 
 
I. No caso do sujeito composto posposto ao verbo, passa a existir uma nova possibilidade de 

concordância verbal: em vez de concordar no plural com a totalidade do sujeito, o verbo pode 

estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo . 

II. Na concordância nominal, quando o sujeito dessas expressões estiver determinado por artigo, 

pronome ou adjetivo, tanto o verbo como o adjetivo concordam com ele. 
 
Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint53.ph p>. Acesso em: 07 maio 2015. 

 
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um exemplo correspondente a cada 

definição. 
 
a. É proibida a entrada de crianças / Faltou coragem e competência. 

b. É proibido entrada de crianças / Faltaram coragem e competência. 

c. Faltaram coragem e competência / É proibido a entrada de crianças. 

d. Faltou coragem e competência / A educação é necessária. 

e. A educação é necessário / É proibida a entrada de crianças. 
 

Os textos abaixo se referem à questão 16.  
 

Texto I 
 

 

  
Fonte:  Disponível em: <http://blogs.odiario.com/edsonlima/category/publici dade/page/2 >. Acesso em: 11 maio 2016. 

 
 

Texto II  
 

 
A chegada dos peles-vermelhas  

 

(...) 

Outra prova da realidade das migrações empreendidas numa época mais tardia, no sentido 

Ásia-América, é o fato de os índios imitarem das populações da Ásia certo número de objetos e de 

costumes: potes ornados de faixas concêntricas, arco formado de dois pedaços de madeira 

reunidos no meio, roupas costuradas, (...). Em compensação, os ameríndios desenvolveram uma 

arquitetura, uma agricultura, uma cerâmica e uma escrita originais; da mesma maneira, seu sistema 

de numeração e seu calendário são tipicamente índios. (...) 
 

Fonte:  LISSNER, I. Assim viviam nossos antepassados . Belo Horizonte: Itatiaia, 1989. 

 

 



CGE 2162 

11 

16. De acordo com as características dos textos I e II, as sequências discursivas predominantes são 
classificadas, respectivamente, como: 
 
a. injuntiva;  narrativa. 

b. argumentativa;  expositiva. 

c. narrativa;  expositiva. 

d. argumentativa;  narrativa. 

e. expositiva;  argumentativa. 
 

A figura abaixo se refere à questão 17.  
 

 
Fonte:  Disponível em: <http://migre.me/uNVnR >. Acesso em: 18 ago. 2016. 

 
17. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto. 

 
a. O rapaz empregou uma metáfora diferente da interpretação da jovem. 
b. Ambas as personagens tiveram a mesma interpretação para a palavra “cobra”. 
c. O rapaz fez uso da comparação explícita, utilizando “cobra” no sentido pejorativo. 
d. Ao empregar “cobra” no sentido literal, o rapaz ofendeu sua interlocutora. 
e. A comparação da jovem a uma cobra criou uma imagem negativa por meio do eufemismo. 
 

O poema abaixo se refere à questão 18.  
 

Este inferno de amar 
 

Este inferno de amar – como eu amo!  
Quem mo pôs aqui n’alma... quem foi 
Esta chama que alenta e consome, 
Que é a vida – e que a vida destrói –  
Como é que se veio a atear, 
Quando – ai quando se há de apagar? 

 
Eu não sei, não me lembra: o passado, 
A outra vida que dantes vivi 
Era um sonho talvez... – foi um sonho – 
Em que paz tão serena a dormi! 
Oh! Que doce era aquele sonhar... 
Quem me veio, ai de mim! despertar? 

 
Só me lembra que um dia formoso 
Eu passei... dava o Sol tanta luz! 
E os meus olhos, que vagos giravam, 
Em seus olhos ardentes os pus.  
Que fez ela? Eu que fiz? – Não no sei; 
Mas nessa hora a viver comecei... 

 
Fonte:  GARRET, A. Folhas Caídas e Flores Sem Fruto . Portugal: Porto Editora, 2014. 
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18. O poema pertence ao Romantismo, pois 
 
I. o título sugere pessimismo, ao fazer alusão ao sofrimento do eu lírico para quem amar é uma 

tortura. 
II. na segunda estrofe ocorrem o saudosismo, o sonho e a fuga da realidade, pois o eu lírico 

evoca o tempo em que o amor era apenas um sonho doce, enquanto a realidade implica 
sofrimento. 

III. o poema possui versos livres e melodiosos, linguagem formal, pontuação (exclamações, 
interrogações, reticências) e representa o entendimento claro do eu lírico a respeito de sua 
relação amorosa. 

IV. em todas as estrofes nota-se o individualismo com a presença do pronome “eu”, o eu lírico 
apenas fala de si mesmo, de seus próprios sentimentos.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a. I  e  II. 

b. II  e  III. 

c. I,  II  e  IV. 

d. I,  III  e  IV. 

e. II,  III  e  IV. 
 

O texto abaixo se refere à questão 19.  
 

(...) 
Crê-lo-eis, pósteros? Sofia não pôde soltar o nome de Rubião. Já uma vez dissera ao marido 

havê-lo proposto, e era mentira. Agora, indo a propô-lo deveras, o nome não lhe saiu da boca. 
Ciúmes? Seria singular que esta mulher, que não tinha amor ____ homem, não quisesse dá-lo de 
noivo ____ prima, mas a natureza é capaz de tudo, amigo e senhor. Inventou o ciúme de Otelo e o 
do cavaleiro Desgrieux, podia inventar este outro de uma pessoa que não quer ceder ____ que não 
quer possuir. 

(...) 
Maria Benedita trocou de rosto; a boca encheu-se-lhe de riso, um riso de alegria e de 

esperança. Os olhos agradeceram ____ promessa, e disseram palavras que ninguém podia ouvir 
nem entender, palavras obscuras (...) 
 

Fonte:  ASSIS, M. Quincas Borba . Disponível em:<https://pt.wikisource.org/wiki/Quincas_Borba/LXXVII #top >. 

Acesso em: 21 fev. 2017. 
 

19. As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente com 
 
a. àquele – à – o – a 

b. aquele – a – o – a 

c. àquele – à – ao – à 

d. àquele – à – o – à 

e. àquele – a – ao – a 
 

20. As palavras que seguem as mesmas regras de acentuação gráfica do quadro abaixo são, 

respectivamente: 
 

Bambolê  Repórter  Estético 
 
a. pé;  pólen;  matemática. 

b. jacaré;  mártir;  lavável. 

c. barbárie;  pólen;  trânsito. 

d. jacaré;  mártir;  matemática. 

e. dossiê;  pólen;  lavável. 
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M A T E M Á T I C A  
 

 

21. Um marceneiro está fazendo uma prateleira, conforme figura sem escala a seguir (vista superior), e 

vai colocar uma madeira de apoio no lado AB e no lado BC. 
 

 

Dados:  sen30° = 0,5; 

sen60° = 0,86. 

 
Qual a quantidade aproximada, em centímetros lineares, de madeira de apoio que será utilizada 

nessa prateleira? 
 
a. 18. 

b. 25. 

c. 43. 

d. 68. 

e. 118. 
 

22. Observe a seguir uma promoção muito comum em supermercados. 
 

  
Fonte:  Disponível em: <http://www.omegaetiquetas.com.br/leve-3-pague-2 >. Acesso em: 29 jul. 2016. 

 
Considerando o valor total pago nessa promoção adquirindo os 3 produtos, pode-se dizer que cada 

produto teve qual percentual de desconto em relação ao preço normal? 
 
a. 10. 

b. 30. 

c. 33. 

d. 50. 

e. 66. 
 

23. Qual é o 2015o termo desta sequência numérica oscilante?  
 

1,  2,  3,  4,  5,  4,  3,  2,  1,  2,  3,  4,  5,  4,  3,  2,  1,  2,  3, . . . 
 
a. 3. 

b. 4. 

c. 5. 

d. 1. 

e. 2. 
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24. Uma academia vai revestir o piso de uma de suas salas, representada pela figura fora de escala a 

seguir. 
 

  
Sabe-se que a piscina e o vestiário não serão incluídos na reforma. Dessa forma, qual é a área a 

ser revestida, em m2? 
 
a. 270. 

b. 240. 

c. 126. 

d. 182. 

e. 212. 
 

25. Um lote de terra em formato triangular está sendo dimensionado para um projeto. Esse lote está 

representado na figura fora de escala a seguir. 
 

  
Qual é, em metros, a medida do segmento AB representado na figura? 
 
a. 6. 

b. 8. 

c. 10. 

d. 12. 

e. 14. 
 

26. Em um triângulo retângulo, a medida do cateto menor é igual à metade da medida da hipotenusa. 

Qual é a medida do ângulo oposto ao menor lado? 
 
a. 15°. 

b. 30°. 

c. 45°. 

d. 60°. 

e. 75°. 
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27. O gráfico a seguir apresenta alguns dados a respeito da produção de alimentos transgênicos em 

território nacional. 
 

Área plantada, em milhões de hectares, com lavouras transgênicas no Brasil 
 

  
Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S0103-

40142010000300010>. Acesso em: 11 maio 2015. 
 
A diferença entre as áreas plantadas de soja e de milho representa, em relação à área total 

plantada de transgênicos, um percentual de, aproximadamente, 
 
a. 75,9%. 

b. 75,3%. 

c. 52,5%. 

d. 23,4%. 

e. 11,2%. 
 

28. A Vigilância Sanitária de um determinado município realizou um estudo sobre o crescimento da 

população humana e da população de ratos, a fim de estabelecer políticas de saneamento básico. 

Esse estudo concluiu que 
 
• no tempo inicial (t = 0), havia 64000 habitantes e 90000 ratos; 

• o número de ratos dobra a cada ano; 

• a população humana cresce 2000 habitantes por ano. 
 
Com base nessas informações, quantos ratos por habitante haverá após 4 anos? 
 
a. 10. 

b. 20. 

c. 30. 

d. 40. 

e. 50. 
 

29. Um terreno retangular de 20 m de comprimento por 10 m de largura terá metade de sua área 

arborizada. Esta área, em m2, corresponde a  
 
a. 10. 

b. 30. 

c. 50. 

d. 200. 

e. 100. 
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30. Uma barra de ferro tinha o comprimento indicado na figura a seguir. 
 

4
3

m 

  
Um serralheiro cortou-a ao meio de modo que, agora, cada parte, em metros, mede  
 

a. 
8
3

. 

 

b. 
2
1

. 

 

c. 
8
6

. 

 

d. 
2
3

. 

 

e. 
4
6

. 

 
31. Um cracker (indivíduo que se dedica a criar vírus eletrônico) criou um vírus eletrônico que, ao 

infectar um computador, também envia automaticamente o vírus para outros 3 contatos do 
computador infectado. 
Considere que, ao infectar um computador com esse vírus no 1o ciclo, o mesmo tenha sido enviado 
a 3 contatos no 2o ciclo, e que cada um desses contatos, ao serem infectados, enviaram-no 
automaticamente para outros 3, somando, então, 13 computadores infectados após o 3o ciclo. 
Seguindo esse raciocínio, quantos computadores serão infectados até o 6o ciclo? 
 
a. 72. 
b. 364. 
c. 729. 
d. 1.092. 
e. 3.279. 
 

32. Um casal e seus quatro filhos serão organizados, um ao lado do outro, para tirar uma fotografia. O 
combinado com o fotógrafo é que o pai e a mãe ocupem os extremos e os filhos se posicionem 
entre os dois.  
Nessas condições, de quantas maneiras diferentes essas pessoas poderão se organizar para a 
fotografia? 
 
a. 12. 

b. 24. 

c. 48. 

d. 360. 

e. 720. 
 

33. Mariana quer telefonar para as amigas Patrícia, Ana, Roberta, Luana e Júlia com a intenção de 
chamá-las para uma festa em sua casa, mas está em dúvida sobre qual deve ser a sequência dos 
telefonemas. Qual o procedimento mais adequado para determinar o número de sequências 
diferentes que Mariana poderá utilizar? 
 
a. 5 . 4 . 3 . 2 . 1. 

b. 5 . 1. 

c. 5 . 2. 

d. 52. 

e. 5 + 4 + 3 + 2 + 1. 
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34. Uma tubulação subterrânea será construída ligando os bairros A, B e C de uma cidade. Alguns dos 

comprimentos dessas tubulações já são conhecidos, conforme ilustra a figura a seguir. 
 

  
O comprimento, em km, da tubulação utilizada para ligar os bairros A e C, é igual a 
 
a. 12. 

b. 15. 

c. 21. 
d. 54. 

e. 63. 
 

35. Um consumidor comprou determinado produto no valor de 15 dólares no dia 01/06/2016 e comprou 

outro produto no valor de 13 dólares no dia 03/06/2016. Os dois produtos foram pagos em reais, 

segundo a tabela de cotação do dólar a seguir (valor de compra). 
 

Data 
Cotações em Real 

Compra Venda 

01/06/2016 3,6120 3,6126 

02/06/2016 3,5955 3,5961 

03/06/2016 3,5403 3,5409 

06/06/2016 3,5092 3,5098 

07/06/2016 3,4739 3,4745 

08/06/2016 3,3892 3,3898 

09/06/2016 3,3811 3,3817 
 
Qual teria sido a economia aproximada, em reais, caso esse consumidor comprasse esses dois 

produtos no dia 09/06/2016? 
 
a. R$ 2,07. 

b. R$ 3,47. 

c. R$ 4,45. 

d. R$ 5,53. 

e. R$ 6,46. 
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36. O esboço a seguir, sem escalas, representa um projeto preliminar de construção de uma estrada 

vicinal. 
 

  
De acordo com o projeto, qual o comprimento, em quilômetros, dessa estrada vicinal? 
 
a. 7,00. 

b. 7,20. 

c. 8,40. 

d. 5,80. 

e. 6,00. 
 

37. No projeto de uma área verde, um arquiteto desenhou uma praça triangular, conforme figura a 

seguir. 
 

 

Dados:  sen60° = 0,86; 

sen45° = 0,71; 

sen75° = 0,97. 

 
Ele deseja cercá-la e, para isso, necessitará de quantos metros de cerca, aproximadamente? 
 
a. 121,1. 

b. 136,6. 

c. 236,6. 

d. 257,7. 

e. 357,7. 
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38. Em pesquisas sobre uma certa espécie de árvore, um biólogo obteve a informação de que o 

diâmetro do tronco (em metros), t anos após ser plantada, é determinado pela função                  
d(t) = 0,05 . 2k . t, em que k é uma constante real. Se o tronco de uma dessas árvores, que foram 

plantadas há 12 anos, tem atualmente um diâmetro de 20 cm, qual é o valor de k? 
 

a. 
2
1

. 

 

b. 
3
1

. 

 

c. 
4
1

. 

 

d. 
5
1

. 

 

e. 
6
1

. 

 

39. Para começar uma escultura, o artista decidiu fixar uma haste de bronze a uma placa de metal. 

Para que essa haste fique sempre perpendicular à base, ele soldou três cabos de cobre, conforme 

ilustrado na figura fora de escala a seguir. 
 

  
Sabendo que os três cabos têm o mesmo tamanho e que estão soldados conforme medidas na 

figura, quantos centímetros lineares de cobre foram usados nessa situação? 
 
a. 25. 

b. 35. 

c. 60. 

d. 75. 

e. 105. 
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40. Um topógrafo foi contratado para calcular a distância entre os extremos de um lago. Foi instalada 

uma torre de iluminação no ponto A, conforme ilustração a seguir. 
 

 

Dados:  sen70° = 0,94; 

cos70° = 0,34; 

tg70° = 2,74. 

 
Considerando que a distância entre os pontos A e C vale 180 m e a distância entre A e B vale     

150 m, qual é a distância aproximada (em m), entre os extremos (B e C) do lago? 
 
a. 50. 

b. 65. 

c. 190. 

d. 235. 

e. 330. 

 

 
F Í S I C A  

 

 

41. Um objeto encontra-se apoiado sobre uma mesa horizontal perfeitamente lisa, como mostra a figura 

a seguir. 
 

  
Considerando que sobre esse objeto seja aplicada a força indicada nessa figura e que g = 10 m/s2, 

ele 
 
a. adquire movimento para cima, com uma aceleração de 2 m/s2. 

b. adquire movimento para cima, com uma aceleração de 8 m/s2. 

c. permanece imóvel e a força normal nessa situação é de 80 N. 

d. permanece imóvel e a força normal nessa situação é de 100 N. 

e. permanece imóvel e a força normal nessa situação é de 120 N. 
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42. Considere que durante uma viagem, um automóvel apresente um grave defeito, de modo que não 

seja possível acompanhar a velocidade marcada pelo velocímetro. Admita que essa viagem inicie 

no quilômetro 45 de uma rodovia, finalize no quilômetro 120, tenha 45 minutos de duração e que, 

durante todo o percurso, o motorista mantenha velocidade constante. 
 
Sabendo que nessa rodovia a velocidade máxima permitida é de 110 km/h, conclui-se que, nesse 

percurso, o motorista ____, pois a velocidade média do veículo nesse percurso é de ____ km/h. 
 
Assinale a alternativa em que as lacunas do trecho acima são preenchidas, correta e 

respectivamente. 
 
a. será multado – 220,0 

b. será multado – 120,0 

c. trafegará sem multa – 45,0 

d. trafegará sem multa – 82,5 

e. trafegará sem multa – 100,0 
 

43. Um fazendeiro necessita construir uma cerca e, para isso, deve optar por um dos modelos de 

estacas a seguir. 
 

  
A fim de realizar o menor esforço na fixação deverá escolher a estaca 
 
a. B, já que a pressão exercida pela força é nula, devido à menor área de sua ponta. 

b. A , já que a pressão exercida pela força é maior, devido à maior área de sua base. 

c. B , já que a pressão exercida pela força é maior, devido à menor área de sua ponta. 

d. A , já que a pressão exercida pela força é menor, devido à maior área de sua base. 

e. B, já que a pressão exercida pela força é menor, devido à menor área de sua ponta. 
 

44. Galileu Galilei apresentou em seu livro intitulado, Diálogo Sobre os Dois Principais Sistemas do 

Mundo – Ptolomaico e Copernicano, suas observações que corroboraram a tese do heliocentrismo. 
 
Qual das alternativas a seguir apresenta uma observação que não  foi realizada por Galileu? 
 
a. O Sol possui manchas que mudam de lugar ao longo dos dias, em um movimento que aparenta 

que o astro realiza rotação sobre si mesmo. 

b. O planeta Júpiter possui quatro luas que mudam de posição entre elas, aparentando realizarem 

um movimento de translação em torno do planeta. 

c. A Lua da Terra possui superfície cheia de imperfeições, contrariando as ideias religiosas e 

aristotélicas da época que consideravam inexistirem imperfeições no céu. 

d. O planeta Vênus apresenta fases ao longo do ano, parecidas com as fases da Lua terrestre. 

e. O movimento dos planetas no céu descreve trajetórias em forma aparente de círculos sobre 

centros que giram em torno do Sol, aos quais Galileu chamou de epiciclos. 
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45. Considere duas partículas com movimentos lineares e uniformes, conforme a figura I. A massa da 
partícula A é o dobro da massa da partícula B. 
 

  
Num dado instante, essas partículas se chocam e, após a colisão, as velocidades passam a ter a 
mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, conforme a figura II. 
 

  
Qual o módulo da velocidade, em m/s, de cada uma das partículas, após o choque, segundo a 
conservação da quantidade de movimento? 
 
a. 80. 

b. 70. 

c. 50. 

d. 25. 

e. 10. 
 

46. Antigamente, em circos e parques de diversões, era muito comum uma atração chamada “Globo da 
Morte”. Nela, um ou mais motoqueiros circulavam com suas motos dentro de uma grande esfera 
metálica, chegando a ficar até mesmo de cabeça para baixo.  
Suponha que um motoqueiro esteja inicialmente no ponto mais baixo de um desses globos e que 
para percorrer completamente a circunferência do globo, sem perder contato com ele em nenhum 
momento, ele precise se mover com certa velocidade mínima, Vm. Se, no ponto mais baixo, a 
velocidade for menor que Vm, ele não conseguirá percorrê-lo sem perder contato com o globo, e se 
desprenderá deste, em um ponto A. Observe a imagem a seguir. 
 

 

Obs.:  Despreze quaisquer atritos. 

 
Supondo que, nesse ponto mais baixo, a velocidade do motoqueiro seja de 80% da velocidade 
mínima Vm, o ângulo θ de desprendimento valerá 
 
a. arc sen (0, 18). 

b. arc cos (0, 18). 

c. arc sen (0, 28). 

d. arc sen (0, 40). 

e. arc cos (0, 40). 
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47. Uma grandeza escalar está completamente definida pelo seu valor numérico e pela sua unidade de 

medida. Já uma grandeza vetorial, para ser bem definida, precisa, além do valor numérico e sua 

unidade, da direção e do sentido. 

A alternativa que apresenta um exemplo de grandeza escalar e um de grandeza vetorial, 

respectivamente, é 
 
a. massa  e  peso. 

b. deslocamento  e  distância percorrida. 

c. velocidade  e  aceleração. 

d. comprimento  e  altura. 

e. pressão  e  temperatura. 

 

 
Q U Í M I C A  

 

 

48. Considere um sistema recém-preparado, composto por água destilada nos estados sólido e líquido, 

etanol hidratado e sal de cozinha em excesso. 

Afirma-se que nesse sistema há 
 
I. três substâncias equilibradas em duas fases. 

II. três componentes miscíveis entre si, portanto é uma solução. 

III. três fases correspondentes a três substâncias. 

IV. quatro componentes  e, por essa razão, a mistura é heterogênea. 

V. uma mistura heterogênea composta por duas fases sólidas e uma fase líquida. 
 
Está correto o que se afirma, apenas, em 
 
a. I  e  IV. 

b. II  e  III. 

c. IV  e  V. 

d. III  e  V. 

e. III  e  IV. 
 

49. A tabela a seguir lista propriedades observadas em elementos pertencentes a três grupos da tabela 

periódica. 
 

Propriedades 
Grupo 1 Grupo 2 ... Grupo 13 

Li Na K Be Mg Ca ... B Al Ga 

Raio atômico (pm)* 157 191 235 112 160 197 ... --- 143 153 

Raio iônico (pm)* 76 102 138 27 72 100 ... --- 54 62 

Eletronegatividade 1,0 0,9 0,8 1,6 1,3 1,0 ... 2,0 1,6 1,8 
 

*pm (picômetro) = 10-12 m. 
 

Fonte:  HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Química Inorgânica . Rio de Janeiro: LTC, 4.ed., 2013, p. 331. 
 
Por esses dados deduz-se que, em relação à tabela periódica, nos 
 
a. períodos o raio atômico aumenta da esquerda para a direita. 

b. grupos o raio iônico diminui da direita para a esquerda. 

c. períodos a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. 

d. grupos a eletronegatividade diminui da esquerda para a direita. 

e. períodos o raio atômico diminui da direita para a esquerda. 
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50. Caicó é um município situado no nordeste brasileiro. Por se tratar de uma localidade que 

normalmente registra altas temperaturas, o fenômeno mostrado na charge é atípico. 
 

  
Fonte:  Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/_8Us7czZwmqg/SUIwus14I9I/A AAAAAAABwA/7Hqwzj8RfMI/s1600-

h/charge-granizo.jpg >. Acesso em: 29 dez. 2014. 
 
Nessa charge, o que explica o pedido do sertanejo é o fato de que a água dispersa na atmosfera, 

em condições meteorológicas adequadas, sofreu um processo de 
 
a. condensação. 

b. solidificação. 

c. evaporação. 

d. ressublimação. 

e. fusão. 
 

51. Atente aos processos de quebra, queima e isolamento destacados no texto a seguir. 
 

Imitando o sono dos ursos 
 

Para sobreviver, um organismo quebra moléculas (I) . O que sobra dessa operação é a 
ureia, uma substância que, ao se acumular no sangue, leva à morte. Mas, durante o inverno, os 
ursos produzem tão pouca ureia que os rins nem têm de filtrá-la como de costume. Cientistas 
americanos querem saber como eles conseguem a proeza. Parece que um dos segredos dos 
animais é obter energia exclusivamente da gordura acumulada no corpo roliço, graças à mesma 
substância que os faz dormir no inverno. Queimada a gordura, sobram apenas água e gás 
carbônico  (II), ou seja, nenhuma ureia. 

Para imitar os ursos, setenta pacientes de insuficiência renal seguiram uma dieta à base de 
gordura e assim dispensaram por dez dias a hemodiálise - filtração artificial do sangue que costuma 
ser aplicada três vezes por semana. Agora os pesquisadores querem isolar o hormônio do 
sono dos ursos  (III), capaz de fazer o organismo transformar todo alimento em gordura e daí obter 
energia, o que reduz a produção de ureia. Com isso poderá surgir um remédio para seres 
humanos, os quais, dispensando o trabalho dos rins, como os ursos durante o sono, conseguirão 
aguardar por mais tempo o inevitável transplante. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/as-quatro-estacoe s-dos-ursos >. Acesso em: 30 jun. 2016. 
 
Pelo contexto, depreende-se que os processos envolvidos nas passagens 
 
a. I  e  III são físicos, porque ocorrem sem a produção de novas moléculas. 

b. II  e  III são químicos, porque novos produtos são originados. 

c. I  e  II são físicos, porque envolvem somente mudança de estado da matéria. 

d. II  e  III são físicos, porque as moléculas permanecem com as mesmas propriedades. 

e. I  e  II são químicos, porque geram moléculas diferentes das iniciais. 



CGE 2162 

25 

52. As lacunas a seguir são preenchidas com os nomes dos cientistas que propuseram alguns dos 

modelos atômicos conhecidos. 
 

A partir dessas observações, ____ concluiu que o átomo teria um núcleo muito pequeno e 

compacto, onde se concentrariam as cargas positivas, que já se sabia serem bem mais pesadas do 

que as negativas. 

(...) 

Com base nos estudos sobre a relação entre as cargas e as massas dos elétrons, ____ já 

sabia que essas partículas eram muito mais leves que os átomos como um todo. Assim, ele propôs 

que cada átomo seria formado por uma esfera de carga positiva homogênea, onde ficaria quase 

toda a massa do átomo, com os elétrons distribuídos simetricamente em torno dela. 

(...) 

Analisando os resultados dos experimentos que conduziam ao estabelecimento das leis 

ponderais, ____ formulou uma teoria atômica, cujos postulados estabeleciam que 
 
I. a matéria seria constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis chamadas 

átomos; 

II. os átomos idênticos eram caracterizados pelas respectivas massas e constituiriam um 

mesmo elemento químico; 

III. os compostos químicos seriam formados pela união de átomos de diferentes elementos, 

em proporções numéricas simples e definidas. 
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/denilsonmaia/evolucao-d os-modelos-atomicos >. 

Acesso em: 10 jun. 2016. 
 

 
Esses cientistas foram, respectivamente, 
 
a. Dalton,  Thomson  e  Rutherford. 

b. Rutherford,  Dalton  e  Thomson. 

c. Dalton,  Rutherford  e  Thomson. 

d. Rutherford,  Thomson  e  Dalton. 

e. Thomson,  Rutherford  e  Dalton. 
 

53. Quando os aminoácidos são degradados pelos seres vivos, o nitrogênio retorna ao meio ambiente 

na forma ureia, ácido úrico ou amônia , sendo esta última uma molécula que desempenha papel 

central no ciclo do nitrogênio e, por isso, é de fundamental importância na natureza. 

Considerando esse contexto, em relação à substância destacada, é correto afirmar que suas 

moléculas 
 
a. solubilizam-se em água por serem polares, devido à sua geometria molecular e à diferença de 

eletronegatividade entre os átomos. 

b. apresentam geometria trigonal plana, em que os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de 

um triângulo equilátero. 

c. exibem uma ligação iônica entre os átomos de nitrogênio e hidrogênio e ligações covalentes 

entre os átomos de hidrogênio. 

d. possuem três momentos dipolo elétrico, cuja resultante é nula, por isso apresenta baixa 

solubilidade em água. 

e. são apolares, devido à baixa diferença de eletronegatividade entre os átomos diretamente 

ligados uns aos outros. 
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54. A fórmula estrutural de um hidrocarboneto amplamente utilizado como combustível automotivo está 
indicada na imagem a seguir. 
 

  
Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://migre.me/v4RST >. Acesso em: 23 set. 2016. 

 
A composição centesimal aproximada desse combustível é: 
 
a. C = 8,0%;  H = 18,0%. 
b. C = 84,0 %;  H = 16,0 %. 
c. C = 96,0 %;  H = 4,0 %. 
d. C = 82,0%;  H = 18,0%. 
e. C = 12,0%;  H = 1,0%. 

 
 

B I O L O G I A  
 
 
As figuras abaixo se referem à questão 55. 

 

Pirâmide I 
 

 
 

Pirâmide II 
 

 
 

Pirâmide III 
 

 
 

55. Por suas características, conclui-se que as pirâmides são de 
 
a. massa: I  e  III. 
b. energia: I  e  III. 
c. números: I  e  III. 
d. energia: I,  II  e  III. 
e. números: I,  II  e  III. 
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O texto abaixo se refere à questão 56. 
 

A alimentação dos morcegos varia conforme a espécie, assim, existe os que se alimentam de 

frutos (frugívoros), outros de néctar das flores (nectarívoros), insetos (insetívoros) e sangue 

(hematófagos). 

Os morcegos, em geral, ficam abrigados durante o dia em locais como: cavernas, ocos de 

árvore, edificações (juntas de dilatação de prédios, porões, sótãos, cumeeiras sem vedação), 

folhagens, superfície de troncos e ocos de árvore, etc. 

Os morcegos insetívoros são um pouco mais “fáceis” de se observar do que os de outras 

espécies, já que costumam deixar seus abrigos diurnos ainda no crepúsculo; além disso, 

normalmente, caçam a poucos metros de altura do solo em clareiras e espaços abertos. Outros 

preferem capturar suas presas, voando acima da copa das árvores. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/praga s_urbanas/ 

morcegos_-_pragas_urbanas.html >. Acesso em: 02 fev. 2016. 
 

56. Pode-se afirmar que o texto 
 
I. mostra como as espécies exploram os recursos do ambiente, exemplificando o nicho ecológico. 

II. afirma que a presença de um ser vivo no ambiente depende do conjunto de condições em que 

as espécies vivem e se reproduzem, caracterizando o nicho ecológico. 

III. descreve o habitat de diferentes espécies de morcego e suas interações com o ambiente. 

IV. apresenta as características dos morcegos e seus hábitos alimentares. Sendo assim, trata do 

bioma em que essas espécies habitam. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a. I  e  II. 

b. I  e  III. 

c. I  e  IV. 

d. I,  II  e  III. 

e. II,  III  e  IV. 
 

O texto abaixo se refere à questão 57.  
 

A globalização tem provocado maior concorrência, exigência do mercado de trabalho e preparo 

maior para manter a sobrevivência. Os fatores externos que exigem cada vez mais uma adaptação 

social requerem, também, maior desempenho físico e psíquico, muitas vezes contrariando 

capacidades biológicas de funcionamento, como: alimentação adequada, necessidade mínima de 

sono, atividades físicas regulares, descanso, relacionamento afetivo, sexual e social. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://www.amban.org.br/content/qualidade-de-vida >. Acesso em: 21 set. 2016. 
 

57. Como consequência dessas modificações biológicas, observa-se 
 
a. redução nos níveis de pressão arterial. 

b. aumento na qualidade das relações interpessoais. 

c. aumento da disposição para a prática de esportes. 

d. aumento do risco de doenças cardíacas. 

e. redução dos níveis de stress mental e emocional. 
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58. A imagem a seguir mostra diferentes etapas do ciclo do carbono. 
 

  
Fonte:  Disponível em: <http://migre.me/vYbcy >. Acesso em: 31 jan. 2017. 

 
Analise as seguintes afirmativas sobre esse ciclo. 
 
I. O carbono é um elemento químico de grande importância para os seres vivos, pois participa da 

composição química de todos os componentes orgânicos e de grande parcela dos inorgânicos. 

II. O carbono participa do processo de fotossíntese junto do oxigênio, indispensável para a 

sobrevivência tanto de vegetais quanto de animais; além de participar, também, do processo de 

quimiossíntese, no qual as bactérias utilizam do CO2 para produzir substâncias orgânicas. 

III. Os fungos e as bactérias são responsáveis por devolver o carbono a partir da decomposição 

dos compostos orgânicos de organismos autotróficos apenas. 

IV. A respiração celular de organismos vegetais e animais, indispensável para a produção de 

energia para esses organismos, também contribui para liberação de CO2 para a atmosfera. 

V. O processo de combustão tem participação nula na liberação de CO2 para a atmosfera. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a. I,  II  e  III. 

b. I,  II  e  IV. 

c. I,  III  e  V. 

d. II,  IV  e  V 

e. III,  IV  e  V. 
 

O trecho abaixo se refere à questão 59.  
 

A sucessão ecológica é a sequência de comunidades, desde a colonização até a comunidade 

clímax, de um determinado ecossistema. Estas comunidades vão sofrendo mudanças ordenadas e 

graduais. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://migre.me/v4OFB >. Acesso em: 23 set. 2016. 
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59. Sobre essas mudanças observáveis num ecossistema, é correto afirmar que 
 
a. o estágio inicial se dá por meio da fixação de espécies adaptadas a ambientes com condições 

adequadas de luz e umidade. 

b. a comunidade que se instala numa região desmatada, mesmo com o tempo e as condições 

adequadas, permanece instável ainda que ocorra sucessão secundária. 

c. as espécies pioneiras adaptam-se a lugares inóspitos, em virtude da capacidade de 

sintetizarem seu próprio alimento. 

d. a diversidade de espécies, tanto na sucessão primária quanto na secundária, tende a se manter 

estável devido à estabilidade da comunidade clímax. 

e. o estágio máximo alcançado indica estabilidade e permanece inalterado independentemente, 

por exemplo, de mudanças climáticas no ecossistema. 
 

60. Analise as seguintes afirmativas sobre a poluição causada por derramamento de petróleo. 
 
I. Os peixes do fundo do mar que se alimentam de resíduos acabam sendo envenenados e 

morrem. 

II. A luz do sol é bloqueada, assim as algas não realizam mais a fotossíntese. O resultado é que 

os peixes da superfície morrem por falta de oxigênio ou morrem intoxicados pelo óleo vazado. 

III. As substâncias que compõem o petróleo, com o tempo são degradas no ambiente, não 

causando acúmulo nos tecidos de mamíferos, tartarugas e peixes. 

IV. Quando atinge os mangues, o petróleo polui e contamina menos o ecossistema, pois os 

manguezais são áreas de poucas espécies de animais e vegetais, portanto o dano nesses 

locais é menor. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a. I  e  II. 

b. I  e  III. 

c. II  e  III. 

d. III  e  IV. 

e. I  e  IV. 

 




