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11 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ
ANULADA.
12 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
13 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa deste caderno.
14 - Após 4h30min. do início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO. NÃO poderá levar nem
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para transparência na fiscalização do Processo Seletivo.
18 - Se o Cartão de Inscrição estiver com algum erro (nome, n.º de documento, endereço etc.), peça ao Fiscal para providenciar
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DURAÇÃO DESTAS PROVAS: CINCO HORAS
OBS.:

Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É
proibido o uso de boné.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA
Questões numeradas de 01 a 10
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto 1 a seguir para responder às questões que a ele se referem.
Texto 1

Para que serve a filosofia?
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Todos nós deveríamos dedicar um pouco do nosso tempo a fazer perguntas das mais simples às mais
complexas sem medo de parecermos bobos.
As pessoas ficam compreensivelmente confusas sobre o que é a filosofia. De longe, parece estranha,
irrelevante, chata e, ao mesmo tempo, também — um pouquinho — intrigante, mas é difícil explicar exatamente do
que se trata. O que são filósofos? O que fazem? Por que precisamos deles? Felizmente, a resposta já está na
própria palavra “filosofia”. Em grego, philo significa amor — ou devoção — e sophia quer dizer “sabedoria”. Filósofos
são, assim, pessoas dedicadas à sabedoria. Embora seja um termo um tanto abstrato, o conceito de “sabedoria” não
é nebuloso. Ser sábio significa tentar viver e morrer bem, levar a melhor vida possível dentro das condições
problemáticas da existência. A meta da sabedoria é a realização. Você pode até dizer que é a “felicidade”, mas
“felicidade” é ilusória, pois sugere alegria e animação constantes, enquanto “realização” parece compatível com
muita dor e sofrimento, que toda vida decente deve necessariamente ter. Então um filósofo, ou “pessoa dedicada à
sabedoria”, é alguém que se aplica à especialização sistemática em descobrir a melhor maneira de encontrar
realização individual e coletiva. Em sua busca pela sabedoria, os filósofos desenvolveram um conjunto muito
específico de habilidades. Ao longo dos séculos, eles se especializaram em muitas das questões amplas e gerais
que tornam as pessoas não muito sábias. Identificamos seis: Qual é o sentido da vida? O que devo fazer com meu
trabalho? O que vamos fazer como uma sociedade? O que é o amor? A maioria de nós pensa nessas questões em
algum momento (com frequência durante a noite), mas ficamos desesperados ao tentar respondê-las. Elas têm o
status de piada na maioria dos círculos sociais, e ficamos tímidos ao expressá-las (exceto por alguns breves
momentos na adolescência) por medo de sermos considerados pretensiosos e não chegarmos a lugar algum. No
entanto, essas questões são profundamente importantes, porque somente com respostas fundamentadas a elas é
que podemos direcionar nossa energia significativamente. Filósofos são pessoas que não têm medo das grandes
perguntas. Ao longo dos séculos, fizeram as maiores delas. Percebem que essas questões sempre podem ser
divididas em partes mais gerenciáveis, e a única coisa realmente pretensiosa é alguém pensar que está acima de
fazer periodicamente questionamentos que parecem ingênuos.
A opinião pública — ou o que é chamado de “senso comum” — é sensata e racional em inúmeras áreas. É o
que você ouve de amigos e vizinhos, as coisas simplesmente presumidas como verdadeiras, que você absorve sem
ao menos pensar nelas. A mídia jorra isso diariamente, mas, em alguns casos, o senso comum também é cheio de
absurdos, distorções e preconceitos dos mais lamentáveis. A filosofia nos faz submeter todos os aspectos do senso
comum à razão. Ela quer que pensemos por conta própria, sejamos mais independentes. É de fato verdade o que
dizem sobre amor, dinheiro, filhos, viagens, trabalho? Os filósofos querem saber se uma ideia é lógica — em vez de
simplesmente presumir que deve estar certa só porque sempre se pensou dessa maneira.
Não somos muito bons em saber o que acontece em nossa mente. Sabemos que realmente gostamos de uma
música, mas temos dificuldade em dizer exatamente o porquê. Ou alguém que conhecemos é muito irritante, mas
não conseguimos apontar exatamente qual é o problema. Ou, então, perdemos a calma, mas não sabemos
identificar o que nos incomoda tanto. Não temos uma boa percepção de nossas próprias satisfações e desgostos. É
por isso que precisamos examinar nossa própria mente. A filosofia está comprometida com o autoconhecimento, e
seu preceito central — articulado pelo pioneiro e maior filósofo, Sócrates — é curto: “Conhece a ti mesmo”.
Somos incrivelmente determinados a tentar ser felizes, mas constantemente falhamos nesse processo.
Exageramos o poder que algumas coisas têm de melhorar nossa vida — e subestimamos outras. Em uma sociedade
consumista, fazemos escolhas erradas porque, guiados por um glamour falso, ficamos imaginando que um tipo em
particular de férias, carro ou computador fará uma diferença maior do que a possível. Ao mesmo tempo,
subestimamos a contribuição de outras coisas — como dar uma caminhada, arrumar um armário, ter uma conversa
estruturada ou ir dormir cedo —, o que pode ter pouco prestígio, mas contribui profundamente para a natureza da
existência. Filósofos buscam ser sábios ao serem mais precisos quanto às atividades e atitudes que podem
realmente ajudar nossa vida a ser melhor.
Somos inevitavelmente seres emotivos, mas com frequência esquecemos esse fato desconfortável. Às vezes,
algumas emoções — certos tipos de raiva, inveja ou ressentimento — nos levam a problemas sérios. Os filósofos
nos ensinam a pensar em nossas emoções em vez de simplesmente senti-las. Ao entender e analisar nossos
sentimentos, aprendemos a ver como as emoções afetam nosso comportamento de formas inesperadas,
contraintuitivas e, às vezes, perigosas. Filósofos foram os primeiros terapeutas.
Estamos sempre perdendo a noção do que é importante e do que não é. Estamos — como diz a expressão —
constantemente “perdendo a perspectiva”. Os filósofos são bons em mantê-la. Ao ouvir a notícia de que havia
perdido todas as suas posses em um naufrágio, o filósofo estoico Zenão simplesmente disse: “A fortuna [o acaso, o
destino] me leva a ser um filósofo menos sobrecarregado”. São respostas assim que tornaram o termo “filosófico” um
sinônimo de pensamento calmo e de longo prazo e de força mental, resumidamente, para ter perspectiva. O que
chamamos de “história da filosofia” é composto de tentativas repetidas ao longo dos séculos de abordar formas nas
quais não somos sábios. Então, por exemplo, na Atenas antiga, Sócrates deu atenção especial ao problema de
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como as pessoas ficam confusas. Ele ficava incomodado por as pessoas não saberem exatamente explicar o que
eram conceitos essenciais como coragem, justiça ou sucesso, embora fossem os mais usados ao falarem sobre a
própria vida. Sócrates desenvolveu um método (que ainda tem seu nome) pelo qual é possível aprender a ter mais
clareza sobre o que se quer dizer ao ser o advogado do diabo com qualquer ideia. O objetivo não é necessariamente
mudar de opinião, mas sim testar se os conceitos que orientam sua vida são firmes. Algumas décadas depois, o
filósofo Aristóteles tentou nos deixar mais confiantes em torno das grandes perguntas. Ele achava que as melhores
questões eram aquelas que indagavam para que algo serve. Fez muito isso e, em vários livros, questionou: para que
serve o governo? Para que serve a economia? Para que serve o dinheiro? Para que serve a arte? Hoje, ele nos
incentivaria a perguntar: para que serve a mídia jornalística? Para que serve o casamento? Para que servem as
escolas? Para que serve a pornografia? Os filósofos estoicos, interessados no pânico, também eram ativos na
Grécia antiga. Eles notaram uma característica realmente central do pânico: entramos nele não apenas quando algo
ruim acontece, mas quando acontece muito inesperadamente, quando presumíamos que tudo correria bem. Então
sugeriram que deveríamos nos proteger do pânico ao nos acostumarmos com a ideia de que perigo, problemas e
dificuldades muito provavelmente surgirão a qualquer momento. A tarefa geral de estudar filosofia é absorver essas e
muitas outras lições e colocá-las para funcionar no mundo hoje. A questão não é apenas saber o que este ou aquele
filósofo diziam, mas tentar exercitar a sabedoria no nível individual e social — a partir de agora. A sabedoria da
filosofia é entregue — nos tempos modernos — na maior parte em forma de livros, mas, no passado, os filósofos
ficavam sentados em praças e discutiam suas ideias com os pedestres ou entravam em gabinetes e palácios de
governo para dar conselhos. Não era anormal ter um filósofo na folha de pagamento. A filosofia era considerada uma
atividade normal e básica — não um item opcional incomum e esotérico. Atualmente, não é que neguemos
abertamente esse pensamento — sempre ouvimos frases de sabedoria aqui e ali —, mas simplesmente não temos
as instituições certas estabelecidas para promulgar a sabedoria de forma coerente no mundo. No futuro, entretanto,
quando o valor da filosofia estiver um pouco mais claro para todos, poderemos esperar encontrar mais filósofos na
vida cotidiana. Eles não estarão trancados, vivendo principalmente em departamentos de universidades ou em
escolas, porque os momentos em que nossa falta de sabedoria aparece — e bagunça nossa vida — são inúmeros e
precisam de atenção imediata.
Fonte: ARMSTRONG, John. Para que serve a filosofia? Disponível em:
<http://vidasimples.co/pensar/filosofia.phtml#.W_LemehKiUk>. Acesso em: 20 nov. 2018.

QUESTÃO 01
De acordo com os argumentos apresentados pelo autor, a sabedoria NÃO se relaciona com
A) o viver bem.
B) a realização plena.
C) a felicidade permanente.
D) o morrer bem.
QUESTÃO 02
Para o autor, as questões “Qual é o sentido da vida? O que devo fazer com meu trabalho? O que vamos fazer como
uma sociedade? O que é o amor?” (linhas 15-16) são consideradas:
A) Relevantes, pois, se bem respondidas, trazem direcionamento e significado à vida.
B) Simples, portanto podem ser respondidas por meio do senso comum.
C) Muito amplas e complexas, por isso não há possibilidade de serem respondidas.
D) Desnecessárias, portanto não recebem a devida atenção das pessoas.
QUESTÃO 03
De acordo com o texto, pode-se inferir que a filosofia contribui para, EXCETO
A) o autoconhecimento.
B) a autonomia do pensar.
C) a capacidade de análise.
D) a alienação.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa INCORRETA, tendo em vista as ideias defendidas no texto.
A) Na sociedade moderna, a filosofia encontra-se confinada nos livros e nas escolas.
B) A filosofia foi importante no passado, mas, hoje, é, sem dúvida, dispensável.
C) A importância da filosofia não está clara para a sociedade moderna.
D) A filosofia deveria estar no cotidiano das pessoas para muni-las de sabedoria.
QUESTÃO 05
Sobre a linguagem usada pelo autor para construir o texto, é CORRETO afirmar que predomina
A) a linguagem conotativa.
B) o registro informal.
C) a função expressiva.
D) a linguagem denotativa.

Texto 2

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+mafalda>. Acesso em: 19 nov. 2018.

QUESTÃO 06
Assinale a afirmativa do Texto 1 que se relaciona diretamente ao Texto 2.
A) “Filósofos são, assim, pessoas dedicadas à sabedoria. Embora seja um termo um tanto abstrato, o conceito de
‘sabedoria’ não é nebuloso.” (Linhas 6-8)
B) “Felizmente, a resposta já está na própria palavra ‘filosofia’. Em grego, philo significa amor — ou devoção — e
sophia quer dizer ‘sabedoria’”. (Linhas 5-6)
C) “As pessoas ficam compreensivelmente confusas sobre o que é a filosofia. De longe, parece estranha,
irrelevante, chata e, ao mesmo tempo, também — um pouquinho — intrigante, mas é difícil explicar exatamente
do que se trata.” (Linhas 3-5)
D) “A opinião pública — ou o que é chamado de ‘senso comum’ — é sensata e racional em inúmeras áreas. É o que
você ouve de amigos e vizinhos, as coisas simplesmente presumidas como verdadeiras, que você absorve sem
ao menos pensar nelas.” (Linhas 25-27)
QUESTÃO 07
Considere o trecho: “Somos incrivelmente determinados a tentar ser felizes, mas constantemente falhamos nesse
processo. Exageramos o poder que algumas coisas têm de melhorar nossa vida — e subestimamos outras. Em uma
sociedade consumista, fazemos escolhas erradas porque, guiados por um glamour falso, ficamos imaginando que
um tipo em particular de férias, carro ou computador fará uma diferença maior do que a possível.” (Texto 1 – linhas
38-41)
Tendo em vista a gramática normativa, analise a organização morfossintática desse trecho e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) O verbo “têm” foi acentuado graficamente, pois encontra-se no plural, fazendo a concordância com o seu sujeito
“algumas coisas”.
B) O uso da vírgula que intercala o termo “Em uma sociedade consumista” é facultativo, já que essa expressão se
classifica como adjunto adverbial antecipado.
C) O uso da vírgula, no primeiro período do trecho, é obrigatório para intercalar uma oração coordenada sindética
adversativa.
D) O uso do travessão poderia ser substituído pelo uso da vírgula sem que houvesse alteração no sentido do
trecho.

Texto 3
Essas meninas
As alegres meninas que passam na rua, com suas pastas escolares, às vezes com os seus namorados. As
alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da
professora; essas meninas; essas coisas sem importância.
O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado,
riem sem motivo; riem.
Hoje de manhã estavam sérias, era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância.
Faltava uma delas. O jornal dera notícia do crime. O corpo da menina encontrada naquelas condições, em lugar
ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir.
As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra; essas mulheres.
Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 84.

QUESTÃO 08
Sobre o texto “Essas meninas”, de Carlos Drummond de Andrade, é INCORRETO afirmar:
A) Por ser um conto, apresenta vários núcleos de conflito.
B) Encontra-se escrito em prosa.
C) Pertence ao Modernismo brasileiro.
D) Aborda a temática da violência brutal e traumática.
Texto 4
“Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu
talhe de palmeira.
O favo do jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado.
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira
tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com
as primeiras águas.
[...] Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra; sua vista
perturba-se.
[...] Foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gostas de sangue borbulham na
face do desconhecido.
[...] O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiracaba, e
correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara.’’
Fonte: ALENCAR, José de. Iracema. 24. ed. São Paulo: Editora Ática, 1991, p. 7.

QUESTÃO 09
Sobre o excerto acima, texto 4, NÃO se pode afirmar que
A) apresenta características da primeira fase do Romantismo brasileiro.
B) verifica-se, na descrição de Iracema, uma idealização do índio brasileiro.
C) observa-se uma intregração entre a personagem Iracema e a natureza.
D) constrói uma imagem caricatural e satirizada do índio brasileiro.
QUESTÃO 10
Sobre a linguagem usada no texto 4, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Na descrição da personagem Iracema, há uso reiterado de metáforas.
B) Verifica-se o uso de termos que fazem parte da língua indígena.
C) Há predomínio da função referencial da linguagem.
D) Observa-se a presença da função poética da linguagem.

PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA
Questões numeradas de 11 a 15

La momia peruana
1

Fue el último emperador del imperio inca, y el paradero de sus restos mortales tras ser ejecutado por huestes
de Francisco Pizarro sigue siendo un enigma. Atahualpa vivió una gloria efímera, y tras una cruenta guerra civil
librada contra su propio hermano, logró acceder al trono inca, sólo para entregárselo poco después a los españoles
en Cajamarca, quienes lo depusieron y reclamaron aquellos territorios para la corona española. Muerto en 1533, fue
5 enterrado en la propia Cajamarca de acuerdo con el rito cristiano, pero según sugieren varias crónicas su cuerpo
fue enterrado en un lugar desconocido. Según la historiadora ecuatoriana Tamara Estupiñan, el cuerpo de
Atahualpa viajó hasta lo que hoy es Ecuador de la mano de Rumiñahui, uno de los más fieles generales del
emperador. Según esta hipótesis, la momia de Atahualpa se encontraría en Malqui-Machay, un asentamiento
recientemente descubierto que registra ocupación desde tiempos muy antiguos hasta la época de los incas. Con
10 todo, aun en caso de que la momia de Atahualpa hubiera sido depositada en este lugar, es improbable que
sobreviviera hasta el día de hoy. Pero los trabajos llevados a cabo actualmente en el yacimiento podrían arrojar
nueva luz sobre este personaje en los próximos años.
Fonte: Muy Interesante, sept. 2017, p. 35.

QUESTÃO 11
Sobre Atahualpa, pode-se afirmar, EXCETO
A) Seu império foi curto devido à deposição pela coroa espanhola.
B) Apesar de ter lutado contra o irmão, os dois se aliaram na tentativa de vencer o Império Espanhol.
C) Antes de morrer, pediu que fosse enterrado como um cristão.
D) Combateu contra seu irmão para assumir o trono de imperador inca.
QUESTÃO 12
Sobre as hipóteses acerca do corpo de Atahualpa, somente podemos afirmar:
A) A existência da múmia do último imperador inca é impossível.
B) Foi devolvido ao Peru pelo imperador Rumiñahui.
C) Seus seguidores conseguiram resgatar a cabeça e a enterraram em lugar protegido contra os espanhóis.
D) São divergentes em relação ao lugar em que foi enterrado.
QUESTÃO 13
A respeito das investigações atuais, pode-se afirmar:
A) Levantam teorias sobre o governo de Atahualpa.
B) Revelam detalhes do assassinato contra o último imperador inca.
C) Os sítios arqueológicos da época inca podem trazer novas perspectivas em relação a Atahualpa.
D) Utilizam alta tecnologia para recuperar os restos mortais do inca mais famoso do mundo.
QUESTÃO 14
A única correspondência CORRETA entre a palavra à esquerda e seu significado à direita é
A) “tras” (linha 1) – depois.
B) “huestes” (linha 1) – inimigos.
C) “arrojar” (linha 11) – pressionar.
D) “aun” (linha 10) – logo.
QUESTÃO 15
No fragmento “ [... ] pero según sugieren varias crónicas [...]” (linha 5), o termo sublinhado expressa ideia de
A) consequência.
B) comparação.
C) oposição.
D) adição.

PROVA DE LÍNGUA INGLESA
Questões numeradas de 11 a 15
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões 1 a 5.

Health
Dementia risk: Five-minute scan 'can predict cognitive decline'
A five-minute scan could be used to spot people at risk of dementia before symptoms appear, researchers
claim.
1 Scientists used ultrasound scanners to look at blood vessels in the necks of more than 3,000 people and monitored
them over the next 15 years.
They found those with the most intense pulses went on to experience greater cognitive decline over the next decade
than the other study participants.
5 Researchers hope it may offer a new way to predict cognitive decline.
An international team of experts, led by University College London (UCL), measured the intensity of the pulse
travelling towards the brain in 3,191 people in 2002.
A more intense pulse can cause damage to the small vessels of the brain, structural changes in the brain's blood
vessel network and minor bleeds known as mini-strokes.
10 Over the next 15 years, researchers monitored participants’ memory and problem-solving ability.
Those with the highest intensity pulse (the top quarter of participants) at the beginning of the study were about 50%
more likely to show accelerated cognitive decline over the next decade compared with the rest of the participants, the
study found.
Researchers said this was the equivalent of about an extra one to one-and-half years of decline.
15 Cognitive decline is often one of the first signs of dementia, but not everyone who experiences it will go on to develop
the condition.

Having a healthy diet, doing regular exercise and not smoking
can all help to stave off dementia, evidence suggests.

Researchers said the test could provide a new way to identify people who are at risk of developing dementia, leading
to earlier treatments and lifestyle interventions.
Controlling blood pressure and cholesterol, having a healthy diet, doing regular exercise and not smoking can all help
20 to stave off dementia, evidence suggests.
Dr Scott Chiesa, from UCL, said: "Dementia is the end result of decades of damage, so by the time people get
dementia it's too late to do anything.
"What we're trying to say is you need to get in as early as possible, identify a way to see who's actually progressing
towards possibly getting dementia and target them."
25 However, the study, co-funded by the British Heart Foundation, does not contain data on which study participants
went on to develop dementia.
Researchers next plan to use MRI scans to check if people in the study also display structural and functional changes
within the brain that may explain their cognitive decline.
They also want to test whether the scan improves predictive risk scores for dementia which already exist.
30 Dr Carol Routledge, director of research at Alzheimer’s Research UK, said it was not yet clear if the scan could
improve the diagnosis of dementia.
She added: “What we do know is that the blood supply in the brain is incredibly important, and that maintaining a
healthy heart and blood pressure is associated with a lower risk of developing dementia.”
THERRIEN, Alex. Health. BBC News. 12 nov. 2018. Available in: <https://www.bbc.com/news/health-46155607>. Accessed in:
november, 18, 2018.

QUESTÃO 11
It is CORRECT to state that:
A) Scientists used ultrasound scanners to examine blood vessels in the body of more than 4,000 patients.
B) An international group of researchers measured the intensity of the pulse of blood vessels travelling to the heart in
3193 people in 2002.
C) Scientists found that those with the most intense pulses suffered less intelligence decline over the next 2 years
than the others.
D) It could be simple to diagnose dementia, only a five-minute scan could provide a way to detect the risk of
developing dementia.
QUESTÃO 12
We may affirm that dementia
A) is the result of recent damage when people get dementia there are ways to treat it.
B) can be avoided through a healthy diet, regular exercises, not smoking, controlling blood pressure and cholesterol,
as suggested by evidence.
C) has as its first signs the cognitive increase but not everyone who experiences it will necessarily go through this
ascent.
D) can be detected by MRI scans manifested by structural and physiological changes in the brain.
QUESTÃO 13
In the sentence “Cognitive decline is often one of the first signs of dementia, but not everyone who experiences it will
go on to develop the condition.” (lines 15-16), the pronoun “‘it” substitutes:
A) Cognitive decline.
B) Dementia.
C) Signs.
D) Experience.
QUESTÃO 14
It is INCORRECT to state that:
A) Researchers at University College London measured the pulse intensity travelling towards the brain.
B) Scott Chiesa is probably a researcher at the University College London.
C) Researchers think that MRI scans spot people at risk of dementia when symptoms appear.
D) The British Heart Foundation funded the study on dementia.
QUESTÃO 15
We may affirm concerning MRI scan:
A) MRI scan may be used to avoid risk for dementia which already exists.
B) Scientists intend to use MRI scans to check if people with cognitive decline have structural and functional
changes.
C) Kevin Routledge, director of research at Alzheimer’s Reseach UK, stated that the MRI could definitely improve
dementia.
D) Kevin Routledge also said that the blood supply in the brain is not so relevant and when the condition is genetic,
maintaining a healthy heart is not viable.

PROVA DE BIOLOGIA
Questões numeradas de 16 a 30
QUESTÃO 16
No Brasil, a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro e de outras cidades passou a fiscalizar, em 2018, o cumprimento
de uma lei municipal que proíbe o uso de canudos plásticos em locais como bares, quiosques e restaurantes da
cidade. As afirmativas a seguir justificam a adoção dessa medida, EXCETO
A) Os peixes e outros animais comem, engasgam-se, enroscam-se no plástico, o que pode levar à morte desses
animais.
B) A água poluída com plásticos pode comprometer a vida de toda uma cadeia alimentar, inclusive para os animais
que não comem carne e são contaminados pelo sal marinho.
C) O plástico é um material de decomposição secular, e as consequências do seu uso desenfreado não são
totalmente conhecidas.
D) Os canudos comuns são feitos de polipropileno, um plástico de boa qualidade, uma matéria-prima importante que
é desperdiçada, já que esses canudos são descartáveis.

QUESTÃO 17
Existem fatores importantes para que ocorra uma doença parasitária, alguns estão associados ao hospedeiro e
outros ao parasito. Assinale a alternativa que apresenta fatores associados ao parasito.
A) Idade e fatores nutricionais.
B) Virulência e patogenicidade.
C) Sexo e status imunológico.
D) Dose infectante e suscetibilidade.
QUESTÃO 18
A seguir, citam-se 4 espécies relacionadas a parasitoses humanas:
1- Trypanosoma cruzi.
2- Plasmodium falciparum.
3- Aedes aegypti.
4- Entamoeba coli.
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.
A) O uso de inseticidas é a principal forma de controle das espécies 3 e 4.
B) As espécies 1 e 2 dependem de vetores para infectarem o homem.
C) As espécies 1 e 4 podem ser transmitidas por alimentos contaminados.
D) A espécie 3 pode estar relacionada a mais de um tipo de doença.
QUESTÃO 19
A figura a seguir representa, de forma esquemática, uma das principais causas de alterações numéricas em
cromossomos humanos. Analise-a.

As afirmativas, a seguir, referem-se aos gametas representados na figura acima. Analise-as e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Se os cromossomos representados forem os cromossomos sexuais de um homem, poderá nascer um indivíduo
com Síndrome de Klinefelter.
B) Se os cromossomos representados forem o par 21, todos os gametas originarão descendentes com síndrome de
Down.
C) Se os cromossomos representados forem de uma mulher, poderá nascer um indivíduo com Síndrome de Turner.
D) Se os cromossomos representados forem autossomos, poderá nascer um indivíduo com Síndrome de Patau.

QUESTÃO 20
Um grupo de pesquisadores acompanhou as densidades populacionais de leões e búfalos em uma determinada
área, por um tempo definido, e os resultados obtidos estão representados no gráfico a seguir. Analise-o.

Sobre o tipo de relação ecológica representada, podemos afirmar que:
A) As duas espécies ocupam o mesmo habitat e o mesmo nicho ecológico.
B) O crescimento da população de leões não influencia no crescimento da população de búfalos.
C) O tipo de relação representada é classificada como harmônica.
D) Do ponto de vista ecológico, a relação representada atua na regulação da densidade populacional, tanto das
presas como dos predadores.
QUESTÃO 21
Os líquens são considerados ótimos bioindicadores dos níveis de poluição aérea. Sobre esses organismos, é
INCORRETO afirmar que
A) a presença de líquens sugere baixo índice de poluição.
B) são associações simbióticas entre algas e fungos.
C) produzem seu próprio alimento.
D) são organismos extremamente resistentes a alterações ambientais.
QUESTÃO 22
Em uma pesquisa sobre Genética, realizada na educação básica, muitos alunos responderam erroneamente que
fenótipo é toda característica genética que pode ser visualizada. Todas as características genéticas a seguir
exemplificam que o conceito está errado, EXCETO
A) Capacidade de metabolização de medicamentos.
B) Produção de insulina.
C) Cor dos olhos.
D) Hemácia falciforme.
QUESTÃO 23
“Às vezes vistosas, às vezes nem tanto. Às vezes com grande perfume e, às vezes, com cheiro de materiais em
decomposição. É grande a variedade de cores, tamanhos e perfumes das flores, sendo que cada uma dessas
características desempenha um papel fundamental para a planta. O principal papel da flor é a reprodução, por isso
cada planta é portadora de uma estratégia única de atração de polinizadores.”
Disponível em: <http://biologianet.uol.com.br/botanica/a-flor-os-polinizadores>. Acesso em: 19 nov. 2018.

Sobre as flores polinizadas por mariposas e borboletas, é CORRETO afirmar que
A) geralmente são tubulares com néctar de difícil acesso.
B) são muito coloridas e pequenas.
C) são grandes e exalam odores fortes.
D) apresentam néctar ralo e em grande quantidade.
QUESTÃO 24
Ao longo de milhares de anos, a humanidade vem exercendo o melhoramento genético de culturas, tais como o trigo
e o milho. A modificação das propriedades originais das plantas selvagens ocorre de modo a atender às suas
necessidades de produzir características desejadas. Um dos principais motivos para essa iniciativa foi, e ainda é, a
busca por maiores rendimentos e melhores produtividades.
Uma das consequências desse processo de melhoramento foi a redução da diversidade genética e a perda de
algumas características desejáveis. Isso é demonstrado pelo aumento da suscetibilidade a doenças, da falta de
sabor ou da redução do teor de vitaminas e nutrientes em variedades modernas, entre outras características.
Fonte: Nature Biotechnology, Redação CIB, out. 2018.

Considerando o exposto acima, é CORRETO afirmar que:
A) A seleção de características no processo de melhoramento aumenta cada vez mais a diversidade genética.
B) A diversidade genética presente em plantas silvestres é maior que em plantas cultivadas.
C) A seleção de características costuma selecionar genes que sempre representam ganho de função.
D) A conservação de características complexas é mais fácil sendo conhecida como “erosão genética”.

QUESTÃO 25
O carbono é o elemento químico fundamental dos compostos orgânicos, cujo ciclo consiste na assimilação (fixação)
dos átomos contidos nas moléculas simples de gás carbônico presente na atmosfera (CO2), e convertidos em
substâncias mais elaboradas (carboidratos, proteínas), a partir do metabolismo fotossintético realizado pelos
organismos autotróficos.
Considerando o ciclo do carbono, é CORRETO afirmar:
A) A devolução de carbono ocorre somente com a morte de um organismo (animal ou vegetal).
B) Os consumidores primários e secundários são decompositores, efetuando a degradação da matéria.
C) Uma parte dos compostos orgânicos formados são aproveitados pelo próprio produtor e a restante, incorporada à
biomassa.
D) Os seres produtores devolvem ao ambiente todos os nutrientes, incluindo o carbono, para o reinício do processo.
QUESTÃO 26
A expressão gênica controla quatro processos para que a célula inicial origine perfeitamente o embrião. São eles:
I - Proliferação celular, garantindo que muitas células sejam produzidas.
II - Especialização celular, permitindo que as células se expressem de forma diferenciada para exercerem suas
funções.
III - Interação entre as células, promovendo a coordenação e o comportamento das células em relação às células
vizinhas.
IV - Movimentação celular, possibilitando que as células se organizem próximas às células com características em
comum para a formação dos tecidos e órgãos.
Considerando o exposto acima, podemos afirmar que:
A) I garante o aumento do número de células e o crescimento rápido do embrião.
B) II garante que todas as células do embrião possam desempenhar as mesmas funções.
C) III garante a competição celular e o crescimento de tipos variados num órgão do indivíduo adulto.
D) IV permite que todos os órgãos do indivíduo tenham capacidade de regeneração infinita.
QUESTÃO 27
Após a fecundação, o zigoto, já com aproximadamente 100 células, atinge o estágio de blástula.
Blástula

Massa celular
interna

Nessa fase, ocorre(m)
A) diferenciação das células da massa interna que dão origem a todos os tecidos e órgãos do embrião, pois são
células-tronco embrionárias.
B) diferenciação das células-tronco embrionárias totipotentes, que compõem a massa interna da blástula e dão
origem aos anexos embrionários.
C) diferenciações e especialização em todas as células do zigoto para formar as células-tronco embrionárias
pluripotentes.
D) diferenciação e movimentação celular na massa externa, classificada como células-tronco embrionárias
pluripotentes.

QUESTÃO 28
A hipótese da origem das mitocôndrias está esquematizada na figura abaixo.

De acordo com o esquema, uma célula eucariótica fagocitou uma célula bacteriana. Das observações, é CORRETO
afirmar que, nessa hipótese, a
A) mitocôndria produz energia de forma anaeróbica.
B) célula eucariótica era aeróbia antes da mitocôndria.
C) célula se tornou aeróbica depois da mitocôndria.
D) mitocôndria tem apenas uma membrana.
QUESTÃO 29

Considerando os dois processos de divisão celular representados pela figura acima, é CORRETO afirmar que
A) ambos darão origem a células geneticamente idênticas à célula de origem.
B) as duas fases da meiose são iguais, apenas produz um número maior de células.
C) o número de cromossomos é duplicado em células que se dividem por mitose.
D) a divisão por meiose garante a manutenção do número de cromossomos da espécie.
QUESTÃO 30
Agente patogênico é um organismo, microscópico ou não, que produz infecção ou doenças infecciosas nos
hospedeiros em condições favoráveis. As bactérias, protozoários, fungos, helmintos e alguns artrópodes são
exemplos de agentes patogênicos. São também conhecidos como agente infeccioso ou agente etiológico. Eles
provocam a doença diretamente pela sua multiplicação ou pela liberação de toxinas do seu metabolismo. O agente
patogênico só causará a doença se conseguir penetrar no sistema imunológico do hospedeiro. Os agentes
patogênicos podem nos contaminar de diversas formas. Assinale a alternativa CORRETA.
A) As doenças respiratórias são causadas apenas por vírus, transmitidos exclusivamente pelo ar.
B) O bacilo da tuberculose, o bacilo da hanseníase e o tripanossomo, da doença de Chagas, conseguem enganar o
sistema imune.
C) Os protozoários transmissíveis pela relação sexual causam as doenças placentárias (transmissão vertical).
D) Clostridium tetani e Clostridium botulinum produzem uma toxina que pode ser utilizada em tratamentos
cosméticos.

PROVA DE GEOGRAFIA
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QUESTÃO 31
Sobre os problemas ambientais decorrentes de atividades econômicas, assinale a alternativa INCORRETA.
A) A mineração é uma atividade econômica que gera graves impactos ao meio ambiente, notadamente ao solo e
aos cursos d’água, uma vez que se necessita fazer a escavação do solo.
B) A agricultura familiar, apesar de ser responsável pela maior parte da produção de alimentos no Brasil, gera
grandes impactos ambientais, como a seca de nascentes devido à irrigação.
C) A pecuária extensiva gera retirada da cobertura vegetal para plantio do capim, por isso contribui para a erosão do
solo quando não é manejada adequadamente.
D) A silvicultura, por ser uma monocultura, provoca perda de fertilidade do solo, além de reduzir a biodiversidade
quando ocupa área de vegetação natural.
QUESTÃO 32
As cinco regiões brasileiras oficiais foram definidas pelo IBGE baseadas em critérios socioeconômicos. Dessa forma,
são características dessas regiões, EXCETO
A) A região Sul mantém-se como o ponto de maior atração populacional, devido aos elevados indicadores sociais: o
maior PIB do país, a mais alta taxa de escolaridade e os melhores indicadores de acesso ao saneamento básico.
B) O Nordeste brasileiro apresenta uma diversidade socioeconômica interna, com regiões metropolitanas com
acentuada industrialização, enquanto cidades do sertão precisam da ajuda governamental para sustentar a
economia local.
C) O Centro-oeste é a fronteira agrícola mais importante do país, com a maior produção de commodities agrícolas,
entretanto a infraestrutura é um gargalo para aumentar a exportação do agronegócio.
D) A região Norte destaca-se pela presença, em maior parte da área, da Floresta Amazônica, com existência de
unidades de conservação e terras indígenas, embora o desmatamento na parte sul dessa região esteja ocorrendo
constantemente pelo avanço da fronteira agrícola.
QUESTÃO 33
A indústria é um setor da economia fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Sobre a atividade industrial
no mundo, assinale a alternativa CORRETA.
A) A divisão do trabalho industrial segue atualmente um padrão rígido em que cada país tem a sua especialidade e
se concentra apenas em um setor da produção.
B) Com avanço tecnológico na indústria, o desemprego nos países mais desenvolvidos tem reduzido, pois são
nesses locais em que há maior concentração de mão de obra qualificada.
C) A produção industrial nos países emergentes é baseada em indústrias nacionais, com isso a economia tem pouca
dependência do mercado internacional.
D) A produção industrial mundial ocorre por meio de demanda de consumo, com isso não há necessidade de
grandes estoques.
QUESTÃO 34
A urbanização é um processo que se iniciou nos países industrializados da Europa, no século XVIII. Atualmente,
esse concentração de pessoas é uma realidade em todos os continentes.
Sobre a urbanização mundial, assinale a alternativa CORRETA.
A) Nos EUA a urbanização é concentrada nas principais cidades, como Nova Iorque, Los Angeles e Chicago, pois
no interior desse país há concentração dos habitantes na área rural.
B) O número de moradores das cidades africanas é maior que o das cidades europeias, em decorrência do atraso
social e tecnológico da zona rural desse continente.
C) O avanço tecnológico introduzido na produção industrial tem gerado desemprego, com isso a população dos
países mais desenvolvidos tem-se deslocado para o campo, provocando a ruralização.
D) A urbanização nos países ricos ocorreu primeiramente do que nos países emergentes, além disso foi um
processo controlado que resultou em menos problemas que nas cidades dos países de industrialização tardia.
QUESTÃO 35
Incêndio na Califórnia já é o maior da história moderna do estado americano
Bombeiros só conseguiram conter 30% do fogo, que as autoridades chamam de Mendocino Complex. Ele tem dois
focos: Ranch e River. Autoridades estimam que chamas só serão extintas no final de agosto.
Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 10 nov. 2018.

Incêndios no estado da Califórnia, nos EUA, são recorrentes. Sobre esse assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A) A prática de queimadas usada pelos produtores de soja, sem a fiscalização, invade áreas urbanas e provoca
mortes de moradores.
B) O estado da Califórnia, localizado na costa leste dos EUA, está numa área de clima semiárido, por isso a falta de
chuva provoca os incêndios.
C) A combinação de período sem chuva, com ventos fortes vindos de áreas áridas e de vegetação seca potencializa
a ocorrência de incêndios nesse estado.
D) Os incêndios são criminosos e praticados por imigrantes mexicanos que moram ilegalmente no país.

PROVA DE HISTÓRIA
Questões numeradas de 36 a 40
QUESTÃO 36
A Revolução Industrial provocou profundas transformações sociais que revolucionaram a vida de milhares de
pessoas a partir do final do século XVIII. Sobre essas transformações sociais, NÃO se pode afirmar:
A) Fizeram da Grã-Bretanha, em relação à agricultura, um país com alguns grandes proprietários, um número
moderado de arrendatários comerciais e um grande número de trabalhadores contratados.
B) Os trabalhadores das fábricas foram submetidos a um rigoroso processo de disciplina, que incluía extensas
jornadas de trabalho e baixos salários.
C) Provocaram um rápido crescimento das cidades inglesas, mas, por outro lado, não possibilitaram mudança
produtiva na agricultura.
D) Muitos capitalistas recorriam à mão de obra feminina e infantil como recursos para a redução das despesas com
os salários.
QUESTÃO 37
Eric Hobsbawm, em seu livro “A Era dos Extremos”, afirma que uma espécie de Era de Ouro sucedeu a uma Era de
Catástrofe (que se estendeu de 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial). Podemos considerar como parte da
Era de Ouro (que terminou no início da década de 1970) os seguintes eventos históricos:
A) A Guerra Civil Espanhola e a queda do Muro de Berlim.
B) A quebra da Bolsa de Nova Iorque e o fim da União Soviética.
C) A Crise dos Mísseis, em Cuba, e a chegada do homem à lua.
D) O ataque japonês a Peal Harbor e a Revolução Iraniana.
QUESTÃO 38
Acerca da economia açucareira nordestina no período colonial, analise as afirmativas abaixo:
I - O açúcar foi a principal atividade da agricultura colonial e a companhia de Pernambuco, o principal centro
produtor.
II - A atividade açucareira foi bastante monetarizada permitindo, assim, a circulação de muito dinheiro na região e
promovendo a ascensão social de grupos de não proprietários.
III - A dinâmica açucareira dependia maciçamente da introdução da mão de obra do escravo africano para o
funcionamento do sistema.
Considerando C para as afirmativas corretas e I para as incorretas, você obteve, de cima para baixo:
A) C, I e C.
B) I, C e I.
C) C, C e C.
D) I, I e I.
QUESTÃO 39
A política externa brasileira, ao longo do Segundo Reinado (1840-1889), foi marcada por conflitos entre o Brasil e
algumas nações vizinhas. Acerca das guerras travadas pelo Império brasileiro, marque a alternativa INCORRETA.
A) O Brasil, o Uruguai e a Argentina aliaram-se e derrotaram o Paraguai de Solano López, no conflito mais
sangrento da América do Sul.
B) A Guerra do Contestado foi travada entre o Império brasileiro e a Argentina pela posse de Santa Catarina.
C) Em 1851, tropas brasileiras invadiram a Argentina e ajudaram a depor o caudilho Juan Manoel Rosas.
D) Em 1864, o Brasil voltou a interferir na política externa do Uruguai invadindo esse país e derrubando o presidente
Aguirre, do Partido Blanco.
QUESTÃO 40
Em 1.º de fevereiro de 1956, o presidente Juscelino Kubistchek assumiu a presidência do Brasil e iniciou um
programa de crescimento econômico chamado Plano de Metas. Em relação a esse projeto, analise as afirmativas
abaixo:
I - O Plano de Metas era um projeto de crescimento econômico baseado em 31 metas que contemplavam setores
ligados à indústria, energia, transporte, alimentação, educação e construção civil.
II - Esse Plano econômico promoveu um crescimento da economia nacional com participação do capital
estrangeiro, retirando do Estado sua participação, inclusive, nos setores da construção civil, de energia e
transporte.
III - O final do governo de Juscelino Kubistchek foi marcado pelo aumento da inflação, provocado pelas emissões
de papel-moeda para financiar o crédito e os investimentos estatais.
IV - O governo de Juscelino Kubistchek promoveu a construção de Brasília, levando ao fim a polarização
econômica do Sudeste, o que possibilitou que todas as regiões tivessem o mesmo crescimento.
Considerando C para as afirmativas corretas e I para as incorretas, você obteve, de cima para baixo:
A) C, C, I e I.
B) I, C, I e C.
C) I, I, C e C.
D) C, I, C e I.

PROVA DE QUÍMICA
Questões numeradas de 41 a 50

l

Abreviaturas: (s) sólido (l) = líquido
Dados: Constante de Avogadro (N) = 6,02 × 1023 /mol

(g) = gás

PV = nRT

(aq) = aquoso

[A] = concentração de A em mol/L

R = 0,082 atm L/K mol

Volume molar = 22,4 L (CNTP: 273 K, 1 atm)

QUESTÃO 41
A reação de equilíbrio envolvendo a piridina, C5H5N, é representada pela equação:
C5H5N + H2O

C5H5NH+ + OH-

Kb=1,7 x 10-9

Sobre esse equilíbrio, pode-se afirmar que:
A) O íon C5H5NH+ é um ácido conjugado da água.
B) O valor do ka do íon C5H5NH+ é igual a 1,7 x 10-9.
C) A piridina é uma base conjugada do íon C5H5NH+.
D) A piridina é uma forte doadora de próton, H+.
QUESTÃO 42
Considere as soluções aquosas:
I0,10 moll-1 de KMnO4.
II- 0,20 moll-1 de KCl.
III- 0.15 moll-1 de K2CrO4.
IV- 0,080 moll-1 de K3PO4.
Apresenta maior concentração de íons potássio a solução
A) IV.
B) III.
C) II.
D) I.

QUESTÃO 43
A figura abaixo representa a primeira energia de ionização versus número atômico.

Na análise da figura acima, observa-se uma tendência, quando se passa de um elemento para outro na tabela
periódica. Essa tendência está corretamente relacionada em:
A) Os metais alcalinos têm a menor energia de ionização em cada período, e os gases nobres, as maiores.
B) Em cada grupo, a energia de ionização geralmente aumenta com o aumento do número atômico.
C) Os elementos representativos têm uma menor faixa de energia de ionização que os elementos metálicos de
transição.
D) Os elementos metálicos do bloco “f” encontram-se representados na figura com grande variação de energia de
ionização.
QUESTÃO 44
Suponha um gás ideal confinado em um cilindro com pistão submetido às variações
I - Aquecer o gás de 298 K para 360 K, mantendo a posição do pistão.
II - Mover o pistão para reduzir o volume do gás de 1L para 0,5 L.
III - Injetar mais gás pela válvula de entrada, mantendo volume e temperatura.
Assim, a associação da variação e o comportamento do gás encontram-se INCORRETA:
A) Em I, pois provocará variação do número de moléculas por unidade de volume.
B) Em II, pois provocará a diminuição da distância média entre as moléculas.
C) Em III, pois resultará em mais moléculas e maior quantidade de matéria.
D) Em III e II, pois a pressão do gás não sofrerá variações significativas.
QUESTÃO 45
O metano tem uma contribuição no efeito estufa. Cada molécula de metano tem, aproximadamente, 25 vezes o
efeito estufa de uma molécula de dióxido de carbono e tem uma meia vida na atmosfera de, aproximadamente, dez
anos, enquanto o dióxido de carbono vive por mais tempo.
Sobre os gases metano, dióxido de carbono e o efeito estufa, é INCORRETO afirmar:
A) A redução do efeito estufa pode ser atingida pela captação de emissões de metano para uso como combustível.
B) O metano é formado em processos biológicos que ocorrem em ambientes com pouco oxigênio.
C) As bactérias aeróbicas dos pântanos e aterros sanitários produzem e liberam dióxido para a atmosfera como gás
natural.
D) Os animais ruminantes, como vacas e ovelhas, produzem metano em seus sistemas digestivos.
QUESTÃO 46
Na atmosfera, os poluentes atmosféricos existem sob a forma de partículas e gases. O CO, SO2, os NOx e os
hidrocarbonetos são contaminantes primários.
Em relação a esses contaminantes, é CORRETO afirmar que:
A) Na atmosfera, esses contaminantes dispersam-se e sofrem transformações fotoquímicas, produzindo
contaminantes secundários.
B) O CO é um gás atóxico e fruto da combustão completa de diversos processos industriais.
C) O NO2, na atmosfera, através de uma reação fotoquímica, produz o oxigênio atômico contribuindo para a
formação de ozônio (O3).
D) O SO2 é um gás com odor característico de enxofre e muito irritante quando em contato com superfícies úmidas,
pois se transforma em ácido sulfúrico.

QUESTÃO 47
O pKa é uma grandeza que permite saber a força de um ácido. Os ácidos a seguir são encontrados em alimentos e
apresentam os seguintes pKa:
Àcido lático pKa= 3,85

Àcido acético pKa= 4,75

Compare a acidez dos ácidos lático e acético, e assinale a alternativa CORRETA.
A) O ácido acético é mais forte, pois quanto maior é o pKa, de um ácido, menor é a sua tendência a ionizar-se.
B) Os ácidos apresentam o mesmo grau de acidez, pois não são polipróticos, portanto não possuem mais de um
hidrogênio ionizável.
C) Os ácidos lático e acético são considerados fortes, pois são ácidos inorgânicos e ionizam-se totalmente.
D) O ácido lático é mais forte, pois quanto menor é o pKa,, maior é a sua tendência a ionizar-se.
QUESTÃO 48
O pequi é um fruto do cerrado conhecido por suas propriedades, é rico em ácidos graxos monoinsaturados, contendo
compostos capazes de reduzir os níveis de colesterol LDL do sangue. O fruto contém diversos compostos voláteis
identificados, entre eles, o éster C8H16O2 com um teor de mais de 50% na polpa, um dos responsáveis pelo sabor e
odor do fruto, cuja estrutura está mostrada a seguir.

O
O
Esse éster pode ser produzido por uma reação de esterificação, através de um ácido e um álcool, que são,
respectivamente,
A) ácido hexanoico e metanol.
B) ácido pentanoico e metanol.
C) ácido cítrico e etanol.
D) ácido hexanoico e etanol.
QUESTÃO 49
A tirinha a seguir apresenta uma crítica à forma de abordagem do estudo dos modelos atômicos:

A analogia estabelecida na charge entre o modelo atômico de Thomson e um “pudim” é comumente usada, pois a
característica do modelo é:
A) Núcleo central de carga positiva e elétrons em órbitas com valores de energia definidos.
B) Elétron, de carga negativa, incrustado em uma esfera de carga positiva distribuída homogeneamente por toda a
esfera.
C) Átomos maciços e indivisíveis, não apresentando carga, e formadores de todas as substâncias químicas.
D) Elétron como partícula-onda com trajetória desconhecida, presente em nuvem eletrônica, ocupando o orbital.

QUESTÃO 50
Ao comparamos as moléculas do gás metano e do triclorometano, verificamos que há um elemento central ligado a
quatro outros elementos:
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Em relação à polaridade dessas moléculas, são feitas as seguintes afirmativas:
I - No metano, a geometria molecular é tetraédrica, o vetor momento dipolar é direcionado ao carbono, e eles se
anulam; assim, a molécula é apolar.
II - No metano, os vetores na vertical estão na mesma direção, mas em sentidos opostos; assim, a molécula é
polar.
III - No triclorometano, a molécula é tetraédrica e apresenta momento dipolar resultante de 1,04; assim, ela é polar.
IV - No triclorometano, o carbono apresenta quatro elétrons na camada de valência e utiliza dois desses elétrons
nas ligações duplas; assim, ela é apolar.
Estão CORRETAS as afirmativas:
A) I, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II, III e IV.
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