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QUESTÃO 01 

As representações da Terra são essenciais para que 

possamos conhecer o nosso planeta. Desde a 

Antiguidade os seres humanos produzem mapas para 

poderem se localizar e se deslocar sobre a crosta 

terrestre. Observe a projeção a seguir para responder 

a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.atlasdemurcia.com (adaptada). 

Acesso em: 27/11/201 

 

As representações cartográficas, em relação à 

superfície de projeção, se baseiam em alguns 

modelos básicos. O modelo de representação 

mostrado na figura corresponde à projeção 

 

 cilíndrica transversa. 

 cônica polar. 

 transversa polar. 

 plana polar. 

 policônica transversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 

Sobre os elementos cartográficos relativos à figura, 

assinale a afirmação correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A escala numérica do mapa é 1:10.000.000, ou 

seja, cada cm no mapa representa 10 mil 

quilômetros. 

 A projeção cartográfica adotada permite que 

não haja qualquer distorção da superfície 

terrestre. 

 A indicação das principais coordenadas 

geográficas, da orientação e da legenda 

auxiliariam a localização e a interpretação das 

informações no mapa. 

 A imagem de satélite, que é uma fotografia real 

da Terra, seria mais adequada à representação 

das informações. 

 A figura é um mapa político, exclusivamente. 

 
 
QUESTÃO 03 

A escala cartográfica permite obter uma relação de 

proporcionalidade necessária aos mapas que 

representam o espaço. Ela pode ser mostrada de 

forma numérica ou gráfica. 

Observe as escalas numéricas abaixo, bem como sua 

correspondência em um suposto terreno. 

 

 
 

Pode-se dizer que as correspondências 

 

 1 e 4 estão corretas. 

 2 e 3 estão corretas. 

 1 e 2 estão corretas. 

 3 e 4 estão corretas. 

 1 e 3 estão corretas. 
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QUESTÃO 04 

Leia a tirinha, o texto e o planisfério a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(QUINO, Joaquim Lavado. Toda Mafalda. São Paulo: 

Martins Fontes, 1993. p.385.) 

 

“Orientação” vem do tempo em que o oriente, ou seja, 

o leste, era o ponto cardeal mais importante da 

cartografia europeia. Na época das Cruzadas 

(campanhas militares da Europa cristã pela Terra 

Santa entre os séculos 11 e 13), Jerusalém 

costumava ocupar o alto do mapa, o que colocava o 

leste mais ou menos no topo. Um dos pioneiros do 

norte no topo foi o astrônomo e geógrafo egípcio 

Ptolomeu (83-168). Mas o modelo só se tornou 

hegemônico na era das Grandes Navegações, 

quando se passou a usar a Estrela do Norte e 

bússolas (que apontam o norte magnético) para 

cruzar os oceanos. Com as novas descobertas, o 

mundo foi alargado e o formato se consolidou. Hoje 

em dia, a mapa-múndi é o mesmo no mundo todo, 

com pequenas variações. No Extremo Oriente, em 

vez de partirem o Pacífico no meio, como nós, eles 

dividem o Atlântico. E na Oceania, mais por 

provocação do que qualquer outra coisa, é fácil 

encontrar mapas “de cabeça para baixo”, com o sul 

no topo. 

 

(Adaptado de: . Acesso em: 13 jul. 2013.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Projeção de Mercator (1569). Disponível em: . Acesso em: 

13 jul. 2013.) 

 

Sobre as formas de representação do espaço e a 

orientação nos mapas, considere as afirmativas a 

seguir. 

 

I. Na projeção de Mercator, de 1569, a região 

colocada em destaque é a Europa, e os demais 

continentes ficam abaixo (sul), à esquerda 

(ocidente) ou à direita (oriente) dele, o que 

reflete uma visão eurocêntrica, que coloca a 

Europa no centro do mundo. 

II. A fixação da orientação norte na parte superior 

do mapa é uma convenção, sem base 

científica; um acordo para a padronização dos 

elementos cartográficos, o que torna a 

cartografia uma linguagem universal. 

III. Devido à esfericidade do planeta Terra, é 

possível representá-lo, no mapa, colocando 

qualquer ponto no seu centro. Se não existe um 

único centro da Terra, tampouco “em cima” ou 

“em baixo”, pois esta escolha é coerente com 

os objetivos de cada representação. 

IV. Os mapas são representações fidedignas da 

superfície terrestre, ou seja, todo mapa é uma 

representação real do local de interesse 

cartográfico. Essa exatidão se tornou possível 

devido à tecnologia empregada na construção 

dos mapas atuais. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

 Somente as afirmativas I e II são corretas. 

 Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

 Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

 Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

 Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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QUESTÃO 05 

Analise o planisfério apresentado a seguir. 

 

 
(Fonte: BOCHICCHIO, Vicenzo R. Atlas Atual Geografia - 

Manual de Cartografia: projeto e orientação técnica. São 

Paulo: Atual, s/d.) 

 

Depois fazer a análise, assinale a alternativa correta. 

 

 O planisfério foi produzido a partir de uma 

Projeção Azimutal, que preserva as dimensões 

territoriais na região da linha do Equador e 

distorce na região dos trópicos. 

 O planisfério foi produzido a partir de uma 

Projeção Cônica, que preserva as dimensões 

territoriais na região dos trópicos e distorce a 

partir de 75o de latitude. 

 O planisfério foi elaborado a partir de uma 

Projeção Cilíndrica Equatorial, que distorce as 

dimensões territoriais na região da linha do 

Equador e preserva aquelas próximas aos 

pólos. 

 O planisfério foi elaborado a partir da Projeção 

de Ortográfica de Mercator, que distorce as 

dimensões territoriais na região dos pólos e 

preserva aquelas próximas da linha do 

Equador. 

 O planisfério foi elaborado a partir da Projeção 

de Mercator, que distorce as dimensões 

territoriais na região dos pólos e preserva 

aquelas próximas da linha do Equador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

Através dos mapas, ficou fácil localizar as diversas 

áreas da Terra, principalmente em mapas que estão 

traçadas as coordenadas geográficas. Entretanto, 

muitas vezes, observa-se uma confusão no raciocínio 

de uma criança. Dessa forma, observe a charge a 

seguir e marque a alternativa que refere-se a essa 

confusão gerada na cabeça das pessoas e de 

Mafalda: 

 

 
 

 
 

 A Terra não para de girar mantendo a 

temperatura regulada. 

 Os mapas apresentam deformações, não 

existindo nenhum mapa perfeito. 

 A força da gravidade sobre nós, onde nos 

mantêm presos a Terra. 

 A interação entre os seres vivos. 

 A Terra está no espaço onde não se defina o 

que seria embaixo e em cima. 
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QUESTÃO 07 

As civilizações pré-colombianas que se 

desenvolveram na região da Mesoamérica (onde hoje 

está parte do México, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicarágua) – civilização asteca e 

civilização maia – foram consideradas bastante 

avançadas para os europeus que com elas travaram 

o primeiro contato. Aponte a alternativa abaixo que 

contenha alguns dos aspectos definidores desta 

característica de “civilização avançada”: 

 

 

 

 

 Astecas e maias possuíam uma sofisticada 

tecnologia de navegação ultramarina que 

possibilitou a exploração das regiões litorâneas 

da América do Sul. 

 As grandes cidades destas civilizações, como 

Teotihuacán, possuíam um grande sistema de 

infraestrutura, tendo desenvolvido grandes 

templos, grandes vias e praças para comércio e 

comportavam até mais de 100.000 habitantes 

dentro de seus domínios. 

 Astecas e maias não faziam sacrifícios cruentos 

(morte de pessoas ou animais), pois já havia 

entre essas civilizações um avançado sistema 

religioso, como o Cristianismo e o Budismo. 

 Essas duas civilizações tinham em comum o 

fato de possuírem um sofisticado sistema 

astronômico e um exímio domínio da pólvora. 

 As cidades pré-colombianas da Mesoamérica 

não tinham templos grandiosos, pois haviam 

concebido um tipo de estado laico, com 

administração burocrática isenta de 

interferências religiosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

As civilizações pré-colombianas astecas, maias e 

incas, se desenvolveram em uma região do 

continente americano que inclui aproximadamente o 

sul do México. Apesar de terem constituídos grandes 

impérios essas civilizações desconheciam a 

existência uma da outra. Esses impérios, embora 

tivessem muitas características próprias, também 

apresentavam alguns pontos comuns. 

 

Sobre os aspectos comuns dessas civilizações são 

apresentadas as seguintes afirmativas. Leia-as e 

marque a alternativa correta: 

 

I. Estado organizado com auto grau de 

interferência na vida da população; 

II. Sociedade igualitária, sendo os meios de 

produção comum a todos; 

III. Pratica de rituais e sacrifícios humanos; 

IV. Construção de pirâmides e produção de uma 

arte sofisticada. 

 

 Apenas a alternativa I e II estão corretas 

 Apenas a alternativa II está correta 

 apenas a alternativa III e IV está correta 

 As alternativas I, III e IV estão corretas 

 Todas estão corretas 
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QUESTÃO 09 

Leia o texto abaixo. 

 

"(...) Assim, não pense ninguém que foram tirados o 

poder, os bens e a liberdade (dos indígenas): e sim 

que Deus lhes concedeu a graça de pertencerem aos 

espanhóis, que os tornaram cristãos e que os trata e 

os consideram exatamente como digo. (...) 

Ensinaram-lhes o uso do ferro e da candeia (...) 

Deram-lhes moedas para que saibam o que compram 

e o que vendem, o que devem e possuem. 

Ensinaram-lhes latim e ciências, que valem mais do 

que toda a prata e todo o ouro que eles tomaram. 

Porque, com conhecimentos, são verdadeiramente 

homens, e da prata nem todos tiravam muito proveito. 

(...)" 

 

(GÓMARA, Francisco López de. "Historia General de las 

India". Coletânea de Documentos para a História da 

América. São Paulo: CENP, 1978) 

 

Leia as afirmativas.  

 

I. O texto acima expressa uma forma de se ver a 

conquista e a colonização da América pelos 

espanhóis. 

II. Segundo os espanhóis, os nativos americanos 

eram sua propriedade, devendo ser 

catequizados. 

III. Os nativos deveriam aprender latim e ciências, 

pois esse saber é mais valioso que o ouro e a 

prata que deles foi tirado. 

 

Estão corretas as afirmativas  

 

 I e II. 

 I e III. 

 II e III. 

 I, II e III. 

 III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

No período do século XV, houve importantes fatos 
que marcaram a história de diversas sociedades, 
tanto europeia como americana. Esse período ficou 
conhecido como “Grandes Navegações”, no qual, 
portugueses e espanhóis lançaram-se pelo Oceano 
Atlântico sendo financiados pelas coroas. Vários 
fatores contribuíram para essa expansão, mas os 
principais objetivos que impulsionaram as Grandes 
Navegações foram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a busca de escravos e novas terras; 

 o combate aos piratas e a conquista do 
comércio marítimo; 

 a busca de metais preciosos e a procura de 
novas rotas comerciais; 

 a conquista da América e a catequização 
indígena; 

 a dominação do comércio no Atlântico e a 
necessidade de escravos africanos. 
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QUESTÃO 11 

Observe o mapa abaixo. 

 

 
 

A partir do mapa, é CORRETO afirmar que 

 

 a divergência das Placas Sul-Americana e 

Africana é responsável pela expansão do 

assoalho marinho no Oceano Pacífico. 

 os terremotos ocorrem com frequência nos 

limites das placas tectônicas, como, por 

exemplo, na costa leste da América do Sul. 

 grandes dobramentos modernos são formados 

na convergência das Placas Euro-Asiática e 

Indo-Australiana. 

 o movimento das placas tectônicas indica que a 

crosta terrestre não é estática e apresenta 

maior instabilidade no interior dessas placas. 

 As áreas de convergência de placas são 

instáveis, ocorrendo constantes tremores, já em 

locais onde há divergência de placas, se 

tornam locais mais estáveis com poucas 

virações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

Ao chegar na América, os europeus encontraram as 

terras habitadas. Calcula-se que dezenas de 

milhões de pessoas vivessem no continente no 

século XV. Alguns povos nativos, como os astecas, 

mais e incas, que dominavam sofisticadas técnicas 

agrícolas e conheciam profundamente a Matemática 

e a Astronomia, formaram impérios altamente 

organizados. Assim, com base nas características 

que marcaram os povos ASTECAS e no mapa 

abaixo marque a única alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Império Asteca se estendia pela região hoje 

ocupada pelo México Central. Começaram a 

expandir seus territórios até controlar toda a 

região andina. 

 O Império Asteca tinha certa sofisticação 

tecnológica, uma vasta rede de estradas e 

correios. 

 Formavam uma das maiores civilizações do 

Ocidente. Viviam na Península do Iucatã 

(México). 

 Os Astecas tinham uma complexidade urbana 

de Tenochtitlán que pode ser comparada à das 

cidades do Império Romano. Sua religião era 

sincretista. 

 Para melhorar a comunicação e manter o 

controle administrativo, foram construídas 

estradas por todo o território andino do império 

asteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-xfwxqsOuSzU/VCh2nbkUXsI/AAAAAAAAOZY/quQ2FWL1zzo/s1600/image016.gif
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QUESTÃO 13 

Há vários estudiosos que se empenham em realizar 
pesquisas, fundamentos e inovações cartográficas. 
Porém, esse não é um estudo atual, ou seja, de 
acordo com o texto anterior...”os primeiros mapas 
foram traçados no século VI a.C. pelos gregos que, 
em função de suas expedições militares e de 
navegação, criaram o principal centro de 
conhecimento geográfico do mundo ocidental. O mais 
antigo mapa já encontrado foi confeccionado na 
Suméria, em uma pequena tábua de argila, 
representando um Estado...”. Assim, compreende-se 
que o conhecimento cartográfico é amplo, e nesse 
contexto há criação das projeções cartográficas, as 
quais, diante de tantos fatos que norteiam a 
cartografia, são caracterizadas pela: 
 
- Observe a imagem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrição dos pensamentos dos cartógrafos, 
que projetam suas ideias em um papel 
denominado de projeção cartográfica. 

 
A transformação de uma superfície esférica em 
uma superfície plana recebe a denominação de 
projeção cartográfica 

 A localização de áreas através de rotas 
traçadas em uma superfície plana pode-se 
caracterizar como projeção cartográfica. 

 A representação da Terra através de um Globo, 
sendo considerada a cópia mais fiel da Terra, 
recebe o nome de projeção cartográfica. 

 A localização de pontos específicos na 
superfície terrestre com base nas coordenadas 
geográficas recebe o nome de projeção 
cartográfica. 

 
 
QUESTÃO 14 

A formação da Terra começou a ser pesquisada mais 

profundamente há cerca de dois séculos, graças as 

técnicas desenvolvidas na Revolução Industrial. Hoje 

se sabe que, quando o planeta Terra foi formado, ele 

era bastante diferente. Até que os continentes 

atingissem a disposição atual, um longo período de 

tempo se passou. As imagens abaixo representam 

esse processo que deu origem a formação dos  

 

continentes. Sobre esses aspectos, com base nas 

imagens e em seus conhecimentos marque a 

alternativa que não está de acordo com essa relação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Teoria da Deriva Continental foi proposta por 

um geofísico alemão chamado Alfred Wegner, 

o qual comprovou que os continentes eram 

todos juntos formando a Pangéia. 

 Após a Teoria das Placas Tectônicas, surge a 

teoria da Deriva, fundamentada nas pesquisas 

de restos de animais e rochas da mesma 

composição encontradas em diferentes locais 

da Terra. 

 Com a Teoria da Deriva Continental fica 

evidente a movimentação dos continentes 

sobre o manto pastoso, dando origem as placas 

tectônicas. 

 As placas tectônicas que vão em direção 

opostas são placas divergentes, já as placas 

que se deslocam na mesma direção são placas 

tectônicas convergentes. 

 O ponto de encontro entre duas ou mais placas 

tectônicas é denominado de falha geológica, 

sendo caracterizada como área de instabilidade 

geológica. 
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QUESTÃO 15 

As lavas mais antigas estão justamente nas ilhas 

mais afastadas da Cadeia Médio-Atlântica; por outro 

lado, as mais jovens são encontradas nas ilhas 

adjacentes à referida Cadeia. Esta ocupa posição 

mediana no Atlântico, acompanhando paralelamente 

as sinuosidades da costa da África e da América do 

Sul. Portanto, o assoalho submarino está em 

processo de expansão. 

Esses dados mencionados apoiam a ideia de um 

importante modelo teórico empregado pela Geografia 

Física e pela Geologia. Qual alternativa contém esse 

modelo? 

 

 Uniformitarismo das cadeias oceânicas 

 Teoria da Tectônica Global 

 Modelo da Litosfera Quebradiça 

 Teoria do Quietismo Crustal 

 Migração dos Polos Geográficos 

 
 
QUESTÃO 16 

Observe atentamente 

a imagem ao lado e 

analise os itens 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

TEIXEIRA et al. 

Decifrando a Terra. São 

Paulo: Oficina de 

Textos, 2000. 

 

Sobre a dinâmica geológica apresentada, é correto 

afirmar que se 

 

 observa a geração de um sismo por liberação 

de esforços em uma ruptura. 

 evidenciam áreas de subducção com mergulho 

de uma camada sobre a outra. 

 percebem camadas que se comprimem e 

acumulam energia no núcleo terrestre. 

 destacam diferentes linhas de ruptura que 

propagam vibrações para a superfície. 

 ressalta uma zona de metamorfismo com 

deformação de rochas sedimentares químicas. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

Os terremotos, os vulcões e a formação de 

montanhas são atividades geológicas de 

enorme importância que ocorrem na Terra. Observe 

no mapa a localização das zonas sísmicas e dos 

principais vulcões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBGE, Atlas Geográfico Escolar. IBGE: Rio de Janeiro, 

2010, pág. 103.  

 

Com base nesse mapa e em seus conhecimentos, é 

CORRETO afirmar: 

 

 Somente o movimento de separação das 

placas tectônicas causa terremotos. 

 Somente o movimento de separação das 

placas tectônicas causa vulcanismo. 

 Em sua maioria, as zonas sísmicas e os 

vulcões localizam-se no centro das placas 

tectônicas. 

 Em sua maioria, as zonas de intensa atividade 

sísmica e os vulcões localizam-se nas bordas 

das placas tectônicas. 

 As zonas de intensa atividade sísmica se 

distribuem de forma aleatória, sem relação 

evidente com o movimento das placas 

tectônicas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-8Ud_9zkOal8/VCh2zHrCYaI/AAAAAAAAOZg/fXD3SMt0Hts/s1600/image018.gif
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QUESTÃO 18 

A Igreja Católica teve papel relevante no processo de 
colonização dos índios na América Espanhola. 
Dentre as suas funções destaca-se: 
 

 na Catequese que, promovendo a integração 
do índio aos padrões asiáticos e cristãos, 
favoreceu a sua emancipação. 

 na Educação, através das Ordens Religiosas, a 
Igreja monopolizou as instituições de ensino até 
o século XXI. 

 nas Missões, que, ao reunirem os contingentes 
indígenas, proibiam o fornecimento de mão-de-
obra para a lavoura. 

 na defesa das Fronteiras, sendo as missões a 
primeira defesa por onde penetraram 
estrangeiros no Brasil. 

 na administração, ocupando o clero alguns dos 
cargos públicos que exigiam melhor nível de 
instrução. 

 

 

QUESTÃO 19 

O império colonial espanhol era gigantesco. Ocupava 
um território maior que o império português (Brasil). 
Sobre as relações socioculturais e econômicas, 
Relacione corretamente as colunas e marque a letra 
correspondente. 
1- Criollos (   ) Povos nativos que 

trabalhavam nas minas e na 
agricultura, viviam em 
péssimas condições de vida, 
quase não recebendo por 
seu trabalho. 

2- Chapetones (   ) Filhos de colonos espanhóis 
nascidos nas colônias. 

3- Indígenas (   ) Filhos dos indígenas ou 
africanos com Chapetones. 
Sofriam preconceitos por 
serem “ilegítimos”. 

4- Mestiços (   ) Espanhóis que na colônia 
assumiam cargos 
administrativos. 

 
A numeração correta é: 
 

 1,2,3,4 

 2,3,4,1 

 3,1,4,2 

 4,3,1,2 

 3,4,2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 20 

No processo da Revolução Francesa, o golpe do 18 
Brumário que levou Napoleão Bonaparte ao poder, 
implicou: 
 

 A consolidação do poder da burguesia. 

 A convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte. 

 A aprovação da Declaração dos Direitos do 
Homem. 

 A instituição do período do Terror. 

 A divisão política entre girondinos e jacobinos. 

 

 

QUESTÃO 21 

No Antigo Regime Francês, a nobreza tinha vários 
privilégios, dentre eles destacam-se:  
 

 a não participação das funções políticas . 

 a isenção do pagamento de taxas e impostos. 

 o controle das atividades manufatureiras e 
comerciais.  

 a sujeição a leis e aos tribunais. 

 a obrigação frente a todo trabalho produtivo. 

 

 

QUESTÃO 22 

A economia solidária foi criada por operários, no início 

do capitalismo industrial, como resposta à pobreza e 

ao desemprego que resultavam da utilização das 

máquinas, no início do século XIX. Com a criação de 

cooperativas (de produção, de prestação de serviços, 

de comercialização ou de crédito), os trabalhadores 

buscavam independência econômica e capacidade de 

controlar as novas tecnologias, colocando-as a 

serviço de todos os membros da empresa. Na 

economia solidária, todos os que trabalham são 

proprietários da empresa. Trata-se da possibilidade 

de uma empresa sem divisão entre patrão e 

empregados, sem busca exclusiva pelo lucro e mais 

apoiada na qualidade do que na quantidade de 

trabalho, em convivência com a economia de 

mercado. SINGER, Paul. A recente ressurreição da 

economia solidária no Brasil.  

 

Disponível em: 

http://www.cultura.ufpa.br/itcpes/documentos/ecosolv2.pdf. 

Acesso em: 23 mar. 2009. (com adaptações).  
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A economia solidária, no âmbito da sociedade 

capitalista, institui complexas relações sociais, 

demonstrando que:  

 

 Fraternidade entre patrões e empregados, 

comum no cooperativismo, tem gerado 

soluções criativas para o desemprego desde o 

início do capitalismo.  

 A rejeição ao uso de novas tecnologias torna a 

empresa solidária mais ecologicamente 

sustentável que os empreendimentos 

capitalistas tradicionais.  

 A prosperidade do cooperativismo, assim como 

a da pirataria e das formas de economia 

informal, resulta dos benefícios do não 

pagamento de impostos.  

 As contradições próprias ao sistema podem 

resultar em formas alternativas de produção.  

 O modelo de cooperativismo dos regimes 

comunistas e socialistas representa uma 

alternativa econômica adequada ao 

capitalismo. 

 

QUESTÃO 23 

Uma das fases mais dramáticas da Revolução 
Francesa ficou conhecida como "O Terror", período 
em que o poder estava nas mãos dos jacobinos que 
dominavam a Convenção. Assinale o fato abaixo que 
ocorreu nesta fase: 
 

 convocação dos Estados Gerais por Luís XVI; 

 aprovação da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão; 

 queda da Bastilha; 

 abolição dos direitos feudais sobre os 
camponeses; 

 os preços dos alimentos foram tabelados. 

 

 

QUESTÃO 24 

Na Revolução Industrial, o pioneirismo inglês 
resultou de uma série de fatores, entre os quais sua 
hegemonia marítimo-comercial. A concretização 
dessa hegemonia ficou evidente quando a Inglaterra 
adotou a seguinte medida: 
 

 Decretou os Atos de Navegação. 

 Extinguiu o tráfico de escravos negros. 

 Assinou o Tratado de Methuen com Portugal. 

 Abriu os portos chineses aos navios ingleses. 

 Redefiniu o comércio com o Oriente, graças à 
Paz de Haia. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

O Despotismo Esclarecido marcou a atuação de 
alguns monarcas europeus no século XVIII, 
promovendo o progresso de seus povos. A fórmula 
política associava: 
 

 feudalismo – filosofia iluminista. 

 absolutismo – filosofia iluminista. 

 absolutismo – democracia. 

 democracia – socialismo. 

 absolutismo – feudalismo. 

 

QUESTÃO 26 

Igualdade social, liberdade de pensamento, ação e 
soberania popular são manifestações do Iluminismo, 
que basicamente se caracterizou como: 
 

 Um movimento de retorno aos valores místicos 
e transcendentes, anteriores ao Renascimento. 

 Uma substituição da religião, da tradição e da 
ordem absolutista, pelo pensamento racional 
em prol dos liberalismos político e econômico. 

 Uma ilusão social fundada na ideologia cristã, 
base das correntes humanistas do Ocidente. 

 Uma reação contrária à sistematização do 
saber e à soberania popular. 

 Um movimento artístico com ênfase na 
expressão livre da vontade criadora dos 
artistas. 

 

 

QUESTÃO 27 

Um dos principais movimentos trabalhistas contra as 
péssimas condições de trabalho na Revolução 
Industrial ficou conhecido como Ludismo. Qual das 
alternativas abaixo explica melhor este movimento? 
 

 Os ludistas buscavam negociar melhores 
condições de trabalho com os donos das 
indústrias. 

 Os ludistas protestavam através de passeatas e 
outras manifestações pacíficas contra as 
condições de trabalho dos operários. 

 Os ludistas buscavam, através das eleições, 
eleger representantes do movimento para lutar 
pelas causas trabalhistas. 
 

 Também conhecidos como "quebradores de 
máquinas", os ludistas invadiam fábricas e 
quebravam as máquinas numa forma de 
protesto e revolta com relação às péssimas 
condições de trabalho enfrentadas pelos 
operários. 

 Os ludistas durante os protestos buscavam 
negociar com os donos das fábricas, aceitando 
algumas vezes dinheiro para que notícias sobre 
as más condições de trabalho não aparecem 
nos jornais. 
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QUESTÃO 28 

Os Iluministas foram muito importantes para definição 
do que conhecemos como pensamento ocidental, 
seja, nossos valores sociais, nossa forma de 
organizar a política e a economia. Dentre os vários 
pensadores do período, alguns receberam maior 
destaque por construírem argumentações que 
levaram a discussão e a mudanças na sociedade do 
seu período. 

 
A partir dessas informações, relacione o pensador à 
sua principal teoria. 

 

1- Descartes (   ) Para ele o poder político 
legítimo deveria basear-se 
num contrato social entre o 
povo e o governante. 

2- John Locke (   ) Afirmava que o, por meio da 
razão e do exercício da 
dúvida, o homem dominaria 
a natureza e encontraria o 
verdadeiro conhecimento 
sobre si mesmo e Deus. 

3- Voltaire (   ) Criador da teoria da 
separação dos poderes, ou 
seja, em um Estado o Poder 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário é independente, 
sem haver um poder 
superior. 

4- Montesquieu (   ) Afirmava que as ideias não 
são inatas e que todo 
conhecimento humano 
provem  da experiência.  

5- Rousseau (   ) Defendia a propriedade 
privada e a liberdade, e 
propunha a instauração de 
uma monarquia parlamentar. 

 
A numeração correta é: 
 

 1,2,5,3,4 

 2,3,4,1,5 

 3,1,5,4,2 

 4,5,3,1,2 

 5,1,4,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

Durante o século XVII, ocorreram diversas 
transformações políticas e econômicas na Inglaterra, 
que consolidaram como uma potência de projeção 
mundial nos séculos seguintes. Marque a opção que 
apresenta corretamente um dos fatores que se 
encontram na origem dessa posição predominante. 

 

 Instituição do Ato de Supremacia, que criou a 
Comunidade Britânica por Henrique VIII. 

 Restauração do absolutismo inglês e sua 
política expansionista com a dissolução do 
Parlamento controlado pela nobreza 
conservadora por Carlos II. 

 Declaração do Ato de Tolerância, que instituiu o 
catolicismo como religião oficial, encerrando as 
guerras religiosas, por Guilherme III. 

 Extinção da monarquia parlamentar 
constitucional com a vitória dos segmentos 
liberais e burgueses na Revolução Gloriosa. 

 Promulgação dos Atos de Navegação durante a 
república Puritana liderada por Oliver Comwell. 

 

 

QUESTÃO 30 

"Como não há poder político sem a vontade de Deus, 
todo governo, seja qual for sua origem, justo injusto, 
pacífico ou violento, é legítimo; todo depositário da 
autoridade, seja qual for, é sagrado; revoltar se contra 
ele é cometer sacrilégio."  
 

(Jacques Bossuet)  

 
A citação acima demonstra que: 
 

 o governo, através de seu representante, deve 
atender aos anseios da comunidade; 

 a escolha do governante deve obedecer à 
vontade de Deus; 

 o povo é livre para escolher o chefe da nação; 

 o poder do governante está baseado na Teoria 
do Direito Divino; 

 o governo deve ser constitucional, para ser 
considerado legítimo. 
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QUESTÃO 31 

Leia os versos: 

 

“Seiscentas peças barganhei: 

— Que Pechincha! — no Senegal 

A carne é rija, os músculos de aço, 

Boa liga do melhor metal. 

Em troca dei só aguardente, 

Contas, latão – um peso morto! 

Eu ganho oitocentos por cento 

Se a metade chegar ao porto.” 

 

HEINE, Heinrich. Citado em: BOSI, Alfredo. Dialética da 

colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

O trecho do poema acima citado refere-se: 

 

 Aos grandes lucros conseguidos pelos chefes 

tribais africanos na venda de escravos aos 

europeus. 

 Á forma pela qual os europeus conseguiam 

adquirir metais preciosos em solo africano. 

 Ao comércio de escravos no continente africano 

e os altos lucros proporcionados aos europeus 

em decorrência dos produtos dados em troca. 

 Ao comércio de carne realizado na África 

mediante o escambo. 

 Ao comércio de mercadorias insignificantes 

como aguardente e metais como latão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32 

“[...] e em lugar de ouro, de prata e de outros bens 

que servem de moeda em outras regiões, aqui a 

moeda é feita de pessoas, que não são nem ouro, 

nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós a vergonha e 

a de nossos predecessores, de termos, em nossa 

simplicidade, aberto a porta a tantos males [...]” 

 

Garcia II, rei do Congo, século XVII. 

 

Garcia II lamenta a ocorrência do tráfico de escravos 

a partir da África indicando que havia também a 

responsabilidade: 

 

 Dos europeus, que invadiram o continente e 

introduziram a escravidão. 

 Dos próprios africanos, que haviam participado 

desde o início da comercialização dos 

escravos. 

 Dos colonos americanos, que abriram as portas 

das novas terras para a entrada dos 

escravizados. 

 Dos próprios africanos, que estavam sedentos 

por metais preciosos como ouro e prata. 

 Dos asiáticos, que desde a Idade Média 

negociavam com africanos. 
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QUESTÃO 33 

 

 
 

 
Na década de 1930, foi publicada a primeira edição 

da história em quadrinhos em que o personagem 

Tintim, um jovem repórter belga, faz uma expedição 

ao Congo, colônia do seu país na época. 

 

Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, 

nota-se que Tintim simbolizava as práticas de 

colonização europeia na África, associadas à política 

de: 

 

 Integração étnica. 

 Proteção ambiental. 

 Cooperação militar. 

 Ação civilizadora. 

 Exploração cultural. 

 

QUESTÃO 34 

Leia este trecho: [...] não somos índios nem 

europeus, mas uma espécie intermediária entre os 

legítimos proprietários do continente e os 

usurpadores espanhóis: em suma, sendo americanos 

por nascimento e nossos direitos os da Europa, 

temos de disputar estes aos do país e mantermo-nos 

nele contra a invasão dos invasores – encontramo-

nos, assim, na situação mais extraordinária e 

complicada.[...]  

BOLÍVAR, Simon, Carta de Jamaica, 1815.  

 

Ao escrever esse texto, o autor refere-se à situação 

ambígua dos:  

 

 Criollos, colonos formados na tradição 

europeia, mas identificados com o Novo 

Continente.  

 Escravos negros americanos, que perderam 

seus laços culturais com a África.  

 Mestiços, filhos de indígenas e espanhóis, 

divididos entre as diferentes tradições culturais. 

 Cholos, indígenas educados por europeus, 

afastados das suas raízes identitárias originais. 

 Chapetones, metropolitanos espanhóis, 

identificados com a cultura colonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ah se todos os Brancos 
fossem como 

o Tintim 

Encontrei a máquina 

do Tintim 

Se ele não voltar, pode ficar  

com ela de recordação 

Se você não estudar 

Bastante, jamais será 

como o Tintim!... 

Aposto que nunca mais 

encontrarei uma pessoa 
como o Tintim... 

AS AVENTURAS DE TINTIM 
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QUESTÃO 35 

Observe a imagem abaixo: 

 

 
 

Gravura de Potosí, localizada no Vice-reino do Peru, 

durante a colonização espanhola. 

Potosí foi um dos principais locais de exploração de 

riquezas naturais utilizadas pela coroa espanhola 

durante a colonização da América. Em Potosí, os 

espanhóis fizeram com que os indígenas extraíssem 

cerca de metade: 

 

 Do ouro explorado nas Américas. 

 Do mercúrio necessário à obtenção da prata. 

 Do sal comercializado na Europa. 

 Dos diamantes que enriqueceram a coroa 

espanhola. 

 Da prata conseguida pelos espanhóis na 

América. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 36 

 
 

A partir da leitura da imagem acima podemos dizer 

que:  

 

 Alguns brasileiros exigem uma postura ética 

dos políticos, no entanto se utiliza da razão 

para controlar seus desejos, assim, age com 

moderação e virtude. 

 O brasileiro, via de regra, exige uma postura 

ética dos políticos, mas não dão exemplo, pois 

se utilizam da razão para realizar cada vez 

mais os seus desejos. 

 O cidadão brasileiro vai às ruas protestar e 

mobilizar-se em busca dos direitos de comprar 

livremente CDs e DVDs pirata. 

 A pirataria ajuda a cirar empregos e aquecer a 

economia, logo o cidadão virtuoso deve ir às 

ruas manifestar-se contra a corrupção dos 

DVD’s 

 O brasileiro, muitas vezes, exige das classes 

dirigentes (principalmente os políticos) que 

sejam honestos e que combatam a corrupção, 

no entanto acabam sucumbindo aos próprios 

desejos e abrindo mão de uma vida virtuosa. 
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QUESTÃO 37 

A justa-medida é determinada por um princípio 

racional próprio do homem dotado de sabedoria 

prática. Assim, ao buscar pela essência da virtude, 

por sua definição, Aristóteles define-a como mediania, 

ou ainda, “a mediedade é a quididade da virtude” 

 

(ZINGANO, 2008, p. 23)  

 

[assim] A virtude é um meio-termo entre dois vícios. 

Um desses vícios envolve o excesso e o outro vício 

envolve a: 

 

 

 exacerbação 

 Qualidade do excesso; 

 falta; 

 virtude; 

 medida 

 
 
QUESTÃO 38 

O existencialismo de Sartre prega que a existência 

humana é anterior à sua essência, que o homem 

surge como um nada e só depois é que se define. 

Isso fica claro na citação à seguir  

 

“Quanto aos homens, não é o que eles são que me 

interessa, mas o que eles podem se tornar…”  

 

(Jean-Paul Sartre).  

 

A partir da interpretação desta citação e dos seus 

conhecimentos prévios a este respeito, marque o que 

for verdadeiro:  

 

 O homem surge no mundo sem uma natureza a 

seguir, e enquanto estiver vivo estará se 

definindo, logo sua essência é um vir a ser. 

 O homem surge no mundo com sua natureza 

definida, pois é um animal, de tal modo que sua 

essência é definida desde o nascimento. 

 O homem, segundo Sartre, é obra divina, assim 

a sua essência pode se tornar diferente, basta 

que Deus queira. 

 A essência do homem precede a sua 

existência, por isso o homem é livre para se 

determinar de acordo com a sua vontade. 

 O homem é um animal e como tal não pode 

mudar a sua própria natureza. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

Nietzsche empreendeu uma Genealogia da moral, 

com a qual desejou mostrar que os valores da 

tradição judaico-cristã eram basicamente niilistas. 

Assim, o ideal ascético é criticado pela vontade de 

verdade e a consequência é:  

 

(Adaptada Só:filosofia) 

 

 A reafirmação dos valores judaico-cristãos.  

 A morte de Deus. 

 A vontade de vingança deverá operar contra a 

metafísica.  

 Os fracos deverão ser protegidos da vontade 

dos fortes.  

 Reafirmação dos valores superiores. 
 
 
QUESTÃO 40 

Jean-Paul Sartre foi uma das figuras mais famosas e 

controvertidas da filosofia no século XX. No núcleo de 

seu pensamento, esteve o problema da liberdade, 

especialmente tematizada no texto "O existencialismo 

é um humanismo", de 1946. Nele, Sartre considera a 

questão da má-fé, que estaria em todo homem:  

 

 que se refugia na desculpa que inventa um 

determinismo (auto-engano) 

 que possui intenções dolosas frente aos outros  

 cujo caráter está centrado no amor, não na 

verdade  

 que age com segundas intenções em relação 

àquilo que faz  

 que encara a moral como a arte, enquanto 

criação e invenção  
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QUESTÃO 41 

“Começar a trabalhar implica responsabilidade do 

jovem diante de uma nova situação de vida. Implica 

também responsabilidade do governo e da sociedade, 

para garantir boas condições para que o jovem 

ingresse no mundo do trabalho [...] Com 

oportunidades escassas e competição acirrada, 

milhares de jovens com idade entre 18 e 24 anos, 

enfrentam uma maratona na busca pelo primeiro 

emprego. Quem acaba de concluir os estudos 

descobre que o diploma não é garantia de uma boa 

colocação profissional”  

 

(http://espalhafatonoticias.blogspot.com.br/2010/04/primeiro

-emprego-o-desafio-por-um-lugar.html) 

 

 

 

Para a maioria do jovens ingressar no primeiro 

emprego é um verdadeiro desafio, de imediato, esse 

grupo encontra um obstáculo que “bloqueia” boa 

parte das oportunidades disponíveis no catálogo de 

emprego. Esse obstáculo está relaciona a: 

 

 Formação Profissional. 

 Sua falta de responsabilidade. 

 Sua falta de experiência. 

 Sua idade. 

 Sua imaturidade para desenvolver atividades 

que exigem responsabilidade. 

 
 
QUESTÃO 42 

“O trabalho dignifica o homem: Trabalhar é condição 

essencial, não somente pela manutenção financeira, 

mas pela dignificação da vida. Trabalhar se constitui 

numa parte importante da vida. E vai além do ganha-

pão. Tem a ver com realização pessoal, com sentir-se 

útil e encontrar sentido para os dias.” [...] “A 

importância do trabalho na vida do ser humano vai 

muito além do fato de que, através dele, satisfazemos 

nossas necessidades básicas. O trabalho, por si só, é 

revelador da nossa humanidade, uma vez que 

possibilita ação transformadora sobre a natureza e si 

mesmo.” afirma a psicóloga organizacional Vanessa 

Rissi. 

 

(http://www.onacional.com.br/geral/cidade/37224/0+trabalho

+dignifica+o+homem) 

 

 

 

 

 

 

“O trabalho por si só é revelador”, partindo da ideia 

e contexto do segmento destacado, assinale a 

alternativa que apresenta corretamente o que o 

indivíduo desenvolve ou passa a conhecer ao 

exercer uma atividade trabalhista: 

 

 Desenvolve a sua imaginação. 

 Desenvolve a suas limitações. 

 Conhece a suas habilidades. 

 Desenvolve a suas limitações e conhece a suas 

habilidades. 

 Desenvolve as suas habilidades e limita a sua 

imaginação. 

 
 
QUESTÃO 43 

Observe a charge abaixo: 

 

 
 

Atitudes como esta são praticadas constantemente 

em vários “cenários” de nossa sociedade, não existe 

aquele a ser imune as graves consequências que 

este fato típico pode gerar; fato este que vem se 

perpetuando dentro das estruturas, transmitidos as 

novas gerações como uma forma de “valor”, mesmo 

que errônea. Assinale a alternativa que apresenta 

o conceito e característica correta, do que 

observa-se na charge. 

 

 Preconceito, na formulação de conceito prévio. 

 Discriminação, onde é observado uma ação do 

preconceito. 

 Discriminação, na formulação de conceito 

prévio. 

 Preconceito, pois ocorre uma ação contra 

determinada pessoa. 

 Discriminação, pois é formulada uma ideia sem 

conhecimento suficiente.  

 
 
 
 
 
 

http://espalhafatonoticias.blogspot.com.br/2010/04/primeiro-emprego-o-desafio-por-um-lugar.html
http://espalhafatonoticias.blogspot.com.br/2010/04/primeiro-emprego-o-desafio-por-um-lugar.html
http://www.onacional.com.br/geral/cidade/37224/0+trabalho+dignifica+o+homem
http://www.onacional.com.br/geral/cidade/37224/0+trabalho+dignifica+o+homem
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QUESTÃO 44 

Observe a imagem abaixo: 

  

 
 

(KUCZYNSKIEGO, P. Ilustração, 2008. Disponível em: 

http://capu.pl. Acesso em 3 ago. 2012. (Foto: Reprodução) 

 

O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande 

problema social. Milhares de crianças deixam de ter 

seus direitos preservados, e trabalham desde cedo na 

lavoura, campo, fábrica ou casas de família, em 

regime de exploração, quase de escravidão, já que 

muitos deles não chegam a receber remuneração 

alguma. 

 

Ao analisar e interpretar a obra do polonês Pawla 

Kuczynskiego, observamos como principal intenção 

do artista: 

 

 Revelar como o trabalho infantil enobrece e 

amadurece a criança desde cedo. 

 Incentivar a noção de responsabilidade nas 

crianças. 

 Mostrar a admiração da criança com o trem de 

brinquedo em relação a criança que trabalha 

com um trem de verdade. 

 Provocar uma reflexão sobre essa triste 

realidade global. 

 Desenvolver a ideia que o trabalho afasta as 

pessoas do ócio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 

“O PETI (Programa de Erradicação ao Trabalho 

Infantil) vem trabalhando arduamente para erradicar o 

trabalho infantil. [...] Ao abandonarem a escola, ou 

terem que dividir o tempo entre a escola e o trabalho, 

o rendimento escolar dessas crianças é muito ruim, e 

serão sérias candidatas ao abandono escolar e 

consequentemente ao despreparo para o mercado de 

trabalho, tendo que aceitar subempregos e assim 

continuarem alimentando o ciclo de pobreza no Brasil. 

 

Configura-se como primeira (e principal) causa do 

trabalho infantil: 

 

 A falta de fiscalização das autoridades 

competentes. 

 A falta de estrutura do sistema educacional. 

 A falta de políticas públicas para a criança e 

adolescente. 

 A baixa remuneração paga no trabalho infantil. 

 A baixa renda familiar. 
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QUESTÃO 46 

Os diversos tipos de tecido epitelial podem ser 
classificados basicamente em glandulares e de 
revestimento, entretanto, todos ele possuem, em 
comum, células: 
 

 Justapostas, com material intercelular escasso 
e ausência de vasos sanguíneos. 

 Alongadas e apropriadas à distensão e 
contração, disposta paralelamente em feixes. 

 Com alongamentos e ramificações 
intercomunicantes. 

 Diversificadas em forma e em função, com 
material intercelular rico em fibras. 

 Com capacidade de armazenar gordura. 
 
 
QUESTÃO 47 

No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-

se hoje do abastecimento de água fluoretada, medida 

que vem reduzindo, em cerca de 50%, a incidência de 

cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais da saúde 

muitas vezes prescrevem flúor oral ou complexos 

vitamínicos com flúor para crianças ou gestantes, 

levando à ingestão exagerada da substância. O 

mesmo ocorre com o uso abusivo de algumas marcas 

de água mineral que contêm flúor. O excesso de flúor 

- fluorose - nos dentes pode ocasionar desde efeitos 

estéticos até defeitos estruturais graves. 

Foram registrados casos de fluorose tanto em 

cidades com água fluoretada pelos poderes públicos 

como em outras, abastecidas por lençóis freáticos 

que naturalmente contêm flúor. 

(Adaptado da Revista da Associação Paulista de Cirurgiões 

Dentistas - APCD, vol. 53, nº.1, jan./fev. 1999) 

 

Com base nesse texto, são feitas as afirmações 

abaixo. 
 

I. A fluoretação da água é importante para a 

manutenção do esmalte dentário, porém não 

pode ser excessiva. 

II. Os lençóis freáticos citados contêm compostos 

de flúor, em concentrações superiores às 

existentes na água tratada. 

III. As pessoas que adquiriram fluorose podem ter 

utilizado outras fontes de flúor além da água de 

abastecimento público, como, por 

exemplo, cremes dentais e vitaminas com flúor. 
 

Pode-se afirmar que, apenas: 
 

 I é correta. 

 II é correta. 

 III é correta. 

 I e III são corretas. 

 II e III são corretas. 

QUESTÃO 48 

A cárie dental resulta da atividade de bactérias que 

degradam os açúcares e os transformam em ácidos 

que corroem a porção mineralizada dos dentes. O 

flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado 

xilitol, agem inibindo esse processo. Quando não se 

escovam os dentes corretamente e neles acumulam-

se restos de alimentos, as bactérias que vivem na 

boca aderem aos dentes, formando a placa 

bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o 

açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que 

corroem o esmalte do dente formando uma cavidade, 

que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se 

forma mesmo na ausência de ingestão de 

carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem 

polissacarídeos intracelulares de reserva. 
 

Disponível em: http://www.diariodasaude.com.br. Acesso 

em: 11 ago 2010 (adaptado). 

 

cárie 1. destruição de um osso por corrosão 

progressiva, 

*cárie dentária: efeito da destruição da estrutura 

dentária por bactérias. 

 

HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0. 

Editora Objetiva, 2001 (adaptado). 

 

A partir da leitura do texto, que discute as causas do 

aparecimento de cáries, e da sua relação com as 

informações do dicionário, conclui-se que a cárie 

dental resulta, principalmente, de: 

 falta de flúor e de cálcio na alimentação diária 

da população brasileira. 

 consumo exagerado do xilitol, um açúcar, na 

dieta alimentar diária do indivíduo. 

 redução na proliferação bacteriana quando a 

saliva é desbalanceada pela má alimentação. 

 uso exagerado do flúor, um agente que em alta 

quantidade torna-se tóxico à formação dos 

dentes. 

 consumo excessivo de açúcares na 

alimentação e má higienização bucal, que 

contribuem para a proliferação de bactérias. 
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QUESTÃO 49 

O colesterol tem sido considerado um vilão nos 

últimos tempos, uma vez que as doenças 

cardiovasculares estão associadas a altos níveis 

desse composto no sangue. No entanto, o colesterol 

desempenha importante papeis no organismo. 

 

Analise os itens a seguir: 

 

I. O colesterol é importante para a integridade da 

membrana celular. 

II. O colesterol participa da síntese dos hormônios 

esteroides. 

III. O colesterol participa da digestão dos 

alimentos. 

 

Da análise dos itens, é correto afirmar que: 

 

 Somente I é verdadeiro 

 Somente II é verdadeiro 

 Somente III é verdadeiro 

 Somente I e II são verdadeiros 

 I, II e III são verdadeiros 

 
 
QUESTÃO 50 

A celulose é um carboidrato, um polissacarídeo de 

origem vegetal e com função estrutural. É um 

componente presente em todos os alimentos de 

origem vegetal. Os seres humanos não são capazes 

de digerir as fibras de celulose, porém elas são 

importantíssimas, pois: 

 

 Fornecem energia ao corpo. 

 Facilitam a formação e a eliminação de fezes. 

 Formam estruturas esqueléticas importantes. 

 São fontes de vitamina. 

 São importantes para o crescimento. 

 
 
QUESTÃO 51 

A égua, o jumento e a zebra pertencem a espécies 
biológicas distintas que podem cruzar entre si e gerar 
híbridos estéreis. Destes, o mais conhecido é a mula, 
que resulta do cruzamento entre o jumento e a égua. 
Suponha que o seguinte experimento de clonagem foi 
realizado com sucesso: o núcleo de uma célula 
somática de um jumento foi transplantado para o 
óvulo anucleado da égua e o embrião foi implantado 
no útero de uma zebra, onde ocorreu a gestação.  
O animal (clone) produzido em tal experimento terá, 
essencialmente, características genéticas: 
 

 De égua. 

 
De zebra. 

 De mula. 

 De jumento. 

 Das três espécies. 

QUESTÃO 52 

Ao beber uma solução de glicose (C6H12O6), um 

corta-cana ingere uma substância: 

 

 que, ao ser degradada pelo organismo, produz 

energia que pode ser usada para movimentar o 

corpo.  

 inflamável que, queimada pelo organismo, 

produz água para manter a hidratação das 

células.  

 que eleva a taxa de açúcar no sangue e é 

armazenada na célula, o que restabelece o teor 

de oxigênio no organismo.  

 insolúvel em água, o que aumenta a retenção 

de líquidos pelo organismo.  

 de sabor adocicado que, utilizada na 

respiração celular, fornece CO2 para manter 

estável a taxa de carbono na atmosfera. 

 
 
QUESTÃO 53 

A obesidade, que nos países desenvolvidos já é 

tratada como epidemia, começa a preocupar 

especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa 

de Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 

2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população 

brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões 

de adultos. Desse total, 10,5 milhões 

são considerados obesos. Várias são as dietas e os 

remédios que prometem um emagrecimento rápido e 

sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado 

brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, 

pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram 

a reação de quebra de gorduras. Sem serem 

quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e 

parte das gorduras ingeridas é eliminada com as 

fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, 

a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse 

remédio apresenta algumas contra-indicações, pois a 

gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando 

desagradáveis diarreias. Além do mais, podem 

ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas 

lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois: 

 

 essas vitaminas, por serem mais energéticas 

que as demais, precisam de lipídios para sua 

absorção. 

 a ausência dos lipídios torna a absorção dessas 

vitaminas desnecessária. 

 essas vitaminas reagem com o remédio, 

transformando-se em outras vitaminas. 

 as lipases também desdobram as vitaminas 

para que essas sejam absorvidas. 

 essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só 

são absorvidas junto com eles.   
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QUESTÃO 54 

 
A partir desses dados, foram feitas as afirmações 

abaixo. 

 

I. As famílias brasileiras, em 30 anos, 

aumentaram muito o consumo de proteínas e 

grãos, que, por seu alto valor calórico, não são 

recomendáveis. 

II. O aumento do consumo de alimentos muito 

calóricos deve ser considerado indicador de 

alerta para a saúde, já que a obesidade pode 

reduzir a expectativa de vida humana. 

III. Doenças cardiovasculares podem ser 

desencadeadas pela obesidade decorrente das 

novas dietas. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

 

 I.  

 II.  

 III.  

 I e II.  

 II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 55 

O botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à 

morte, é causado por toxinas produzidas por certas 

bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes 

condições: é inibida por pH inferior a 4,5 (meio ácido), 

temperaturas próximas a 1000 ◦C, concentrações de 

sal superiores a 10% e presença de nitritos e nitratos 

como aditivos. 

A ocorrência de casos recentes de botulismo em 

consumidores de palmito em conserva levou a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a 

implementar normas para a fabricação e 

comercialização do produto. 

No rótulo de uma determinada marca de palmito em 

conserva, encontram-se as seguintes informações: 

 

I. Ingredientes: Palmito açaí, sal diluído a 12% em 

água, ácido cítrico; 

II. Produto fabricado conforme as normas da 

ANVISA; 

III. Ecologicamente correto. 

 

As informações do rótulo que têm relação com as 

medidas contra o botulismo estão contidas em: 

 

 II, apenas. 

 III, apenas. 

 I e II, apenas. 

 II e III, apenas. 

 I, II e III.    
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QUESTÃO 56 

O milho verde recém-colhido tem um sabor 

adocicado. Já o milho verde comprado na feira, um 

ou dois dias depois de colhido, não é mais tão doce, 

pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis 

pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas 

primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho 

verde pode-se usar o seguinte procedimento em três 

etapas: 

 

1º descascar e mergulhar as espigas em água 

fervente por alguns minutos; 

2º resfriá-las em água corrente; 

3º conservá-las na geladeira. 

 

A preservação do sabor original do milho verde pelo 

procedimento descrito pode ser explicada pelo 

seguinte argumento. 

 

 O choque térmico converte as proteínas do 

milho em amido até a saturação; esse ocupa o 

lugar do amido que seria formado 

espontaneamente. 

 A água fervente e o resfriamento 

impermeabilizam a casca dos grãos do milho, 

impedindo a difusão de oxigênio e a oxidação 

da glicose. 

 As enzimas responsáveis pela conversão 

desses carboidratos em amido são 

desnaturadas pelo tratamento com água 

quente. 

 Microorganismos que, ao retirarem nutrientes 

dos grãos, convertem esses carboidratos em 

amido, são destruídos pelo aquecimento. 

 O aquecimento desidrata os grãos de milho, 

alterando o meio de dissolução onde ocorreria 

espontaneamente a transformação desses 

carboidratos em amido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 57 

Defende-se que a inclusão da carne bovina na dieta é 

importante, por ser uma excelente fonte de proteínas. 

Por outro lado, pesquisas apontam efeitos prejudiciais 

que a carne bovina traz à saúde, como o risco de 

doenças cardiovasculares. Devido aos teores de 

colesterol e de gordura, há quem decida substituí-la 

por outros tipos de carne, como a de frango e a suína. 

O quadro abaixo apresenta a quantidade de 

colesterol em diversos tipos de carne crua e cozida. 

 

 
 

Com base nessas informações, avalie as afirmativas 

a seguir.  

 

I. O risco de ocorrerem doenças cardiovasculares 

por ingestões habituais da mesma quantidade 

de carne é menor se esta for carne branca de 

frango do que se for toucinho. 

II. Uma porção de contrafilé cru possui, 

aproximadamente, 50% de sua massa 

constituída de colesterol. 

III. A retirada da pele de uma porção cozida de 

carne escura de frango altera a quantidade de 

colesterol a ser ingerida. 

IV. A pequena diferença entre os teores de 

colesterol encontrados no toucinho cru e no 

cozido indica que esse tipo de alimento é pobre 

em água. 

 

É correto apenas o que se afirma em 

 

 I e II.           

 I e III.             

 II e III.             

 II e IV.             

 III e IV. 
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QUESTÃO 58 

A sequência abaixo indica de maneira simplificada os 
passos seguidos por um grupo de cientistas para a 
clonagem de uma vaca: 
 
I. Retirou-se um óvulo da vaca Z. O núcleo foi 

desprezado, obtendo-se um óvulo anucleado. 
II. Retirou-se uma célula da glândula mamária da 

vaca W. O núcleo foi isolado e conservado, 
desprezando-se o resto da célula. 

III. O núcleo da célula da glândula mamária foi 
introduzido no óvulo anucleado. A célula 
reconstituída foi estimulada para entrar em 
divisão. 

IV. Após algumas divisões, o embrião foi 
implantado no útero de uma terceira vaca Y, 
mãe de aluguel. O embrião se desenvolveu e 
deu origem ao clone. 

Considerando que os animais Z,W e Y não têm 
parentesco, podemos afirmar que o animal resultante 
da clonagem tem as características genéticas da 
vaca: 
 

 Z, apenas. 

 W, apenas. 

 Y, apenas. 

 Z e da W, apenas. 

 Z,W e Y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 59 

Um paciente deu entrada em um pronto-socorro 

apresentando os seguintes sintomas: cansaço, 

dificuldade em respirar e sangramento nasal. O 

médico solicitou um hemograma ao paciente para 

definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos 

na tabela: 

 

 
 

TORTORA, G. J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia 

e fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 2000 (adaptado). 

 

Relacionando os sintomas apresentados pelo 

paciente com os resultados de seu hemograma, 

constata-se que: 

 

 o sangramento nasal é devido à baixa 

quantidade de plaquetas, que são responsáveis 

pela coagulação sanguínea. 

 o cansaço ocorreu em função da quantidade de 

glóbulos brancos, que são responsáveis pela 

coagulação sanguínea. 

 a dificuldade respiratória decorreu da baixa 

quantidade de glóbulos vermelhos, que são 

responsáveis pela defesa imunológica. 

 o sangramento nasal é decorrente da baixa 

quantidade de glóbulos brancos, que são 

responsáveis pelo transporte de gases no 

sangue. 

 a dificuldade respiratória ocorreu pela 

quantidade de plaquetas, que são responsáveis 

pelo transporte de oxigênio no sangue. 
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QUESTÃO 60 

“Os progressos da medicina condicionaram a 

sobrevivência de número cada vez maior 

de indivíduos com constituições genéticas que só 

permitem o bem-estar quando seus efeitos 

são devidamente controlados através de drogas ou 

procedimentos terapêuticos. São exemplos 

os diabéticos e os hemofílicos, que só sobrevivem e 

levam vida relativamente normal ao receberem 

suplementação de insulina ou do fator VIII da 

coagulação sanguínea”.  

 

SALZANO, M. Francisco. Ciência Hoje: SBPC: 21(125), 

1996.  

 

Essas afirmações apontam para aspectos 

importantes que podem ser relacionados à  

evolução humana. Pode-se afirmar que, nos termos 

do texto: 

 

 os usos da insulina e do fator VIII da 

coagulação sanguínea funcionam como 

agentes modificadores do genoma humano. 

 os avanços da medicina minimizam os efeitos 

da seleção natural sobre as populações.   

 as drogas medicamentosas impedem a 

transferência do material genético defeituoso ao 

longo das gerações. 

 os procedimentos terapêuticos normalizam o 

genótipo dos hemofílicos e diabéticos.  

 as intervenções realizadas pela medicina 

interrompem a evolução biológica do 

ser humano. 

 
 
QUESTÃO 61 

Arroz e feijão formam um “par perfeito”, pois fornecem 

energia, aminoácidos e diversos nutrientes. O que 

falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por 

exemplo, o arroz é pobre no aminoácido lisina, que é 

encontrado em abundância no feijão, e o aminoácido 

metionina é abundante no arroz e pouco encontrado 

no feijão. 

 

A tabela seguinte apresenta informações nutricionais 

desses dois alimentos.  

 
SILVA, R.S. Arroz e feijão, um par perfeito. Disponível em: http:// 

www.correpar.com.br. Acesso em: 01 fev. 2009.  

A partir das informações contidas no texto e na 

tabela, conclui-se que: 

 

 os carboidratos contidos no arroz são mais 

nutritivos que os do feijão. 

 o arroz é mais calórico que o feijão por conter 

maior quantidade de lipídios.  

 as proteínas do arroz têm a mesma 

composição de aminoácidos que as do feijão.  

 a combinação de arroz com feijão contém 

energia e nutrientes e é pobre em colesterol.  

 duas colheres de arroz e três de feijão são 

menos calóricas que três colheres de arroz e 

duas de feijão. 

 
 
QUESTÃO 62 

O índice de massa corpórea (IMC) é uma medida que 

permite aos médicos fazer uma avaliação preliminar 

das condições físicas e do risco de uma pessoa 

desenvolver certas doenças, conforme mostra a 

tabela abaixo. 

 

 
 

Considere as seguintes informações a respeito de 

João, Maria, Cristina, Antônio e Sérgio. 

 

 
 

Os dados das tabelas indicam que: 

 

 Cristina está dentro dos padrões de 

normalidade. 

 Maria está magra, mas não corre risco de 

desenvolver doenças. 

 João está obeso e o risco de desenvolver 

doenças é muito elevado. 

 Antônio está com sobrepeso e o risco de 

desenvolver doenças é muito elevado. 

 Sérgio está com sobrepeso, mas não corre 

risco de desenvolver doenças. 
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QUESTÃO 63 

Investigadores das Universidades de Oxford e da 

Califórnia desenvolveram uma variedade de Aedes 

aegypti geneticamente modificada que é candidata 

para uso na busca de redução na transmissão do 

vírus da dengue.  

Nessa nova variedade de mosquito, as fêmeas não 

conseguem voar devido à interrupção do 

desenvolvimento do músculo das asas. A modificação 

genética introduzida é um gene dominante 

condicional, isso é, o gene tem expressão dominante 

(basta apenas uma cópia do alelo) e este só atua nas 

fêmeas. 

 

FU, G. et al. Female-specific flightless phenotype for 

mosquito control. 

PNAS 107 (10): 4550-4554, 2010. 

 

Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de 

Aedes aegypti demore ainda anos para ser 

implementada, pois há demanda de muitos estudos 

com relação ao impacto ambiental. A liberação de 

machos de Aedes aegypti dessa variedade 

geneticamente modificada reduziria o número de 

casos de dengue em uma determinada região porque 

 

 diminuiria o sucesso reprodutivo desses 

machos transgênicos. 

 restringiria a área geográfica de voo dessa 

espécie de mosquito. 

 dificultaria a contaminação e reprodução do 

vetor natural da doença. 

 tornaria o mosquito menos resistente ao agente 

etiológico da doença. 

 dificultaria a obtenção de alimentos pelos 

machos geneticamente modificados. 

 

 

QUESTÃO 64 

A vacinação é muito eficaz na prevenção de doenças 
virais, como a poliomielite e o sarampo. No entanto, a 
eficácia das vacinas diminui quando são aplicadas em 
indivíduos que não se alimentam adequadamente. 
Uma explicação para esse fato é que, nesses 
indivíduos, ocorre: 
 

 Contato frequente com os agentes causadores 
das doenças. 

 Produção menor de anticorpos contra os 
componentes da vacina. 

 Carência de vitaminas, como C e E, sujeitando-
os a infecções. 

 Queda da multiplicação de hemácias e 
leucócitos na medula óssea. 

 Aumento dos leucócitos provocando na 
produção de anticorpos. 

 

QUESTÃO 65 

Os acidentes de trânsito, no Brasil, em sua maior 

parte são causados por erro do motorista. Em boa 

parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o 

consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata 

de cerveja provoca uma concentração de 

aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue. 

 

A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo 

humano provocados por bebidas alcoólicas em 

função de níveis de concentração de álcool no 

sangue: 

 
 

Concentração de álcool no 

sangue (g/L) 

 

Efeitos 

0,1 – 0,5 
Sem influência aparente, ainda 

que com alterações clínicas 

0,3 – 1,2 
Euforia suave, sociabilidade 

acentuada e queda da atenção 

0,9 – 2,5 

Excitação, perda de julgamento 

crítico, queda da sensibilidade e 

das reações motoras 

1,8 – 3,0 
Confusão mental e perda da 

coordenação motora 

2,7 – 4,0 
Estupor, apatia, vômitos e 

desequilíbrio ao andar 

3,5 – 5,0 Coma e morte possível 

(Revista Pesquisa FAPESP n° 57, setembro 2000) 

 

Uma pessoa que tenha tomado três latas de cerveja 

provavelmente apresenta: 

 

 queda de atenção, de sensibilidade e das 

reações motoras. 

 aparente normalidade, mas com alterações 

clínicas. 

 confusão mental e falta de coordenação 

motora. 

 disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar. 

 estupor e risco de parada respiratória. 
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QUESTÃO 66 

A água é um dos componentes mais importantes das 

células. A tabela abaixo mostra como a quantidade de 

água varia em seres humanos, dependendo do tipo 

de célula. Em média, a água corresponde a 70% da 

composição química de um indivíduo normal. 

 

 
 

Durante uma biópsia, foi isolada uma amostra de 

tecido para análise em um laboratório. Enquanto 

intacta, essa amostra pesava 200 mg. Após secagem 

em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a 

amostra passou a pesar 80 mg. Baseado na tabela, 

pode-se afirmar que essa é uma amostra de: 

 

 tecido nervoso – substância cinzenta. 

 tecido nervoso – substância branca. 

 hemácias. 

 tecido conjuntivo. 

 tecido adiposo.  

 

 

QUESTÃO 67 

Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa 

com opiniões ora favoráveis ora desfavoráveis. Um 

organismo ao receber material genético de outra 

espécie, ou modificado da mesma espécie, passa a 

apresentar novas características. Assim, por exemplo, 

já temos bactérias fabricando hormônios humanos, 

algodão colorido e cabras que produzem fatores de 

coagulação sanguínea humana. 

O belga René Magritte (1896 – 1967), um dos 

pintores surrealistas mais importantes, deixou obras 

enigmáticas. 

Caso você fosse escolher uma ilustração para um 

artigo sobre os transgênicos, qual das obras de 

Magritte, abaixo, estaria mais de acordo com esse 

tema tão polêmico?  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

QUESTÃO 68 

A tabela abaixo representa, nas diversas regiões do 

Brasil, a porcentagem de mães que, em 2005, 

amamentavam seus filhos nos primeiros meses de 

vida.  

 

 
Ao ingerir leite materno, a criança adquire anticorpos 

importantes que a defendem de doenças típicas da 

primeira infância. Nesse sentido, a tabela mostra que, 

em 2005, percentualmente, as crianças brasileiras 

que estavam mais protegidas dessas doenças eram 

as da região: 

 

 Norte.  

 Nordeste.  

 Sudeste.  

 Sul.  

 Centro-Oeste. 

http://4.bp.blogspot.com/-iRiwit-82Ww/UgePnDbspTI/AAAAAAAAAWQ/p4_E_Wa6M58/s1600/biologia.enem.95.gif
http://4.bp.blogspot.com/-7UFIOt8Uz9Y/UgZdPfUiwaI/AAAAAAAAAQs/yPOzu4BZF94/s1600/biologia.enem.69.gif
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QUESTÃO 69 

A pele humana é sensível à radiação solar, e essa 

sensibilidade depende das características da pele. Os 

filtros solares são produtos que podem ser aplicados 

sobre a pele para protegê-la da radiação solar. A 

eficácia dos filtros solares é definida pelo fator de 

proteção solar (FPS), que indica quantas vezes o 

tempo de exposição ao sol, sem o risco de 

vermelhidão, pode ser aumentado com o uso do 

protetor solar. A tabela seguinte reúne informações 

encontradas em rótulos de filtros solares. 

 

 
 

As informações acima permitem afirmar que 

 

 as pessoas de pele muito sensível, ao usarem 

filtro solar, estarão isentas do risco 

de queimaduras. 

 o uso de filtro solar é recomendado para todos 

os tipos de pele exposta à radiação solar. 

 as pessoas de pele sensível devem expor-se 6 

minutos ao sol antes de aplicarem o filtro solar. 

 pessoas de pele amarela, usando ou não filtro 

solar, devem expor-se ao sol por menos 

tempo que pessoas de pele morena. 

 o período recomendado para que pessoas de 

pele negra se exponham ao sol é de 2 a 6 

horas diárias. 

 

 

QUESTÃO 70 

Uma família de europeus escolheu as praias do 

Nordeste para uma temporada de férias. Fazem parte 

da família um garoto de 4 anos de idade, que se 

recupera de icterícia, e um bebê de 1 ano de idade, 

ambos loiros de olhos azuis. Os pais concordam que 

os meninos devem usar chapéu durante os passeios 

na praia. Entretanto, divergem quanto ao uso do filtro 

solar. Na opinião do pai, o bebê deve usar filtro solar 

com FPS  20 e o seu irmão não deve usar filtro algum 

porque precisa tomar sol para se fortalecer. A mãe 

opina que os dois meninos devem usar filtro solar 

com FPS ≥ 20. 

 

Na situação apresentada, comparada à opinião da 

mãe, a opinião do pai é 

 

 correta, porque ele sugere que a família use 

chapéu durante todo o passeio na praia. 

 correta, porque o bebê loiro de olhos azuis tem 

a pele mais sensível que a de seu irmão. 

 correta, porque o filtro solar com FPS ≥ 20 

bloqueia o efeito benéfico do sol na 

recuperação da icterícia. 

 incorreta, porque o uso do filtro solar com    

FPS ≥ 20, com eficiência moderada, 

evita queimaduras na pele. 

 incorreta, porque é recomendado que pessoas 

com olhos e cabelos claros usem filtro solar 

com FPS ≥ 20. 

 

 

QUESTÃO 71 

Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões 

de pessoas infectadas pelo HIV (o vírus que causa a 

AIDS), sendo que as taxas de novas infecções 

continuam crescendo, principalmente na África, Ásia 

e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina 

contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria 

milhões de vidas. Certamente seria um marco na 

história planetária e também uma esperança para as 

populações carentes de tratamento antiviral e de 

acompanhamento médico. 

 

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: 

desafios e esperanças. Ciência Hoje (44) 26, 2009 

(adaptado). 

 

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria: 

 

 induzir a imunidade, para proteger o organismo 

da contaminação viral. 

 ser capaz de alterar o genoma do organismo 

portador, induzindo a síntese de enzimas 

protetoras. 

 produzir antígenos capazes de se ligarem ao 

vírus, impedindo que este entre nas células do 

organismo humano. 

 ser amplamente aplicada em animais, visto que 

esses são os principais transmissores do vírus 

para os seres humanos. 

 estimular a imunidade, minimizando a 

transmissão do vírus por gotículas de saliva. 
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QUESTÃO 72 

Um novo método para produzir insulina artificial que 

utiliza tecnologia de DNA recombinante foi 

desenvolvido por pesquisadores do Departamento de 

Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB) em 

parceria com a iniciativa privada. Os 

pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria 

Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o 

hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em 

maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do 

tempo necessário para obtê-la pelo método 

tradicional, que consiste na extração do hormônio a 

partir do pâncreas de animais abatidos.  

 

Ciência Hoje, 24 abr. 2001. Disponível em: 

http://cienciahoje.uol.com.br (adaptado).  

 

A produção de insulina pela técnica do DNA 

recombinante tem, como consequência: 

 

 o aperfeiçoamento do processo de extração de 

insulina a partir do pâncreas suíno. 

 a seleção de microrganismos resistentes a 

antibióticos. 

 o progresso na técnica da síntese química de 

hormônios. 

 impacto favorável na saúde de indivíduos 

diabéticos. 

 a criação de animais transgênicos. 

 

 

QUESTÃO 73 

Para que todos os órgãos do corpo humano 

funcionem em boas condições, é necessário que a 

temperatura do corpo fique sempre entre 36 º(C) e 37 

ºC. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de 

muito calor ou durante intensos exercícios físicos, 

uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. 

Pode-se citar como o principal responsável pela 

manutenção da temperatura corporal humana o 

sistema: 

 

 digestório, pois produz enzimas que atuam na 

quebra de alimentos calóricos. 

 imunológico, pois suas células agem no 

sangue, diminuindo a condução do calor. 

 nervoso, pois promove a sudorese, que permite 

perda de calor por meio da evaporação da 

água. 

 reprodutor, pois secreta hormônios que alteram 

a temperatura, principalmente durante a 

menopausa. 

 endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua 
vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos 
periféricos. 

QUESTÃO 74 

Uma mulher do grupo sanguíneo B precisa 

urgentemente receber sangue. Sabendo que seu 

marido pertence ao grupo A e que seus dois filhos 

são um grupo AB e outro do grupo O, entre as 

pessoas citadas, pode (m) doas sangue para a 

mulher em questão. 

 

 O marido. 

 O filho do grupo AB. 

 O filho do grupo O. 

 Ambos os filhos. 

 O marido e o filho do grupo O. 

 

 

QUESTÃO 75 

A utilização de células-tronco do próprio indivíduo 

(autotransplante) tem apresentado sucesso como 

terapia medicinal para a regeneração de tecidos e 

órgãos cujas células perdidas não têm capacidade de 

reprodução, principalmente em substituição aos 

transplantes, que causam muitos problemas devidos 

à rejeição pelos receptores. O autotransplante pode 

causar menos problemas de rejeição quando 

comparado aos transplantes tradicionais, realizados 

entre diferentes indivíduos. Isso porque as 

 

 células-tronco se mantêm indiferenciadas após 

sua introdução no organismo do receptor.  

 células-tronco, por serem doadas pelo próprio 

indivíduo receptor, apresentam material 

genético semelhante.  

 células provenientes de transplantes entre 

diferentes indivíduos envelhecem e morrem 

rapidamente.   

 células transplantadas entre diferentes 

indivíduos se diferenciam em tecidos tumorais 

no receptor.  

 células provenientes de transplantes 

convencionais não se reproduzem dentro do 

corpo do receptor.  
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QUESTÃO 76 

Um medicamento, após ser ingerido, atinge a 

corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo, 

mas, como suas moléculas “não sabem” onde é que 

está o problema, podem atuar em locais diferentes do 

local “alvo” e desencadear efeitos além daqueles 

desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos 

medicamentos soubessem exatamente onde está o 

problema e fossem apenas até aquele local exercer 

sua ação? A técnica conhecida como iontoforese, 

indolor e não invasiva, promete isso. Como mostram 

as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação 

de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a 

pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem 

membranas biológicas e alcancem a corrente 

sanguínea, sem passar pelo estômago. Muitos 

pacientes relatam apenas um formigamento no local 

de aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar 

poros que permitam a passagem do fármaco de 

interesse. A corrente elétrica é distribuída por 

eletrodos, positivo e negativo, por meio de uma 

solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do 

medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, 

ao entrar em contato com o eletrodo de carga de 

mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na 

pele (eletrorrepulsão - A). Se for neutra, a molécula 

será forçada a entrar na pele juntamente com o fluxo 

de solvente fisiológico que se forma entre os 

eletrodos (eletrosmose - B). 

 
 

 
 

De acordo com as informações contidas no texto e 

nas figuras, o uso da iontoforese 

 

 provoca ferimento na pele do paciente ao 

serem introduzidos os eletrodos, rompendo o 

epitélio.  

 aumenta o risco de estresse nos pacientes, 

causado pela aplicação da corrente elétrica.  

 inibe o mecanismo de ação dos medicamentos 

no tecido alvo, pois estes passam a entrar por 

meio da pele.  

 diminui o efeito colateral dos medicamentos, se 

comparados com aqueles em que a ingestão se 

faz por via oral.  

 deve ser eficaz para medicamentos 

constituídos de moléculas polares e ineficaz, se 

essas forem apolares. 

 

 

QUESTÃO 77 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é a 

manifestação clínica da infecção pelo vírus HIV, que 

leva, em média, oito anos para se manifestar. No 

Brasil, desde a identificação do primeiro caso de 

AIDS em 1980 até junho de 2007, já 

foram  identificados cerca de 474 mil casos da 

doença. O país acumulou, aproximadamente, 192 mil 

óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as 

taxas de mortalidade crescentes até meados da 

década de 1990 e estabilizando-se em cerca de 11 

mil óbitos anuais desde 1998. […] A partir do ano 

2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos 

por 100 mil habitantes, sendo esta estabilização mais 

evidente em São Paulo e no Distrito Federal. 
 

Disponível em: http://www.aids.gov.br. Acesso em: 01 maio 2009 

(adaptado). 

 

A redução nas taxas de mortalidade devido à AIDS a 

partir da década de 1990 é decorrente 

 

 do aumento do uso de preservativos nas 

relações sexuais, que torna o vírus HIV menos 

letal. 

 da melhoria das condições alimentares dos 

soropositivos, a qual fortalece o sistema 

imunológico deles. 

 do desenvolvimento de drogas que permitem 

diferentes formas de ação contra o vírus HIV. 

 das melhorias sanitárias implementadas nos 

últimos 30 anos, principalmente nas grandes 

capitais. 

 das campanhas que estimulam a vacinação 

contra o vírus e a busca pelos serviços de 

saúde. 



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - 8ª ANO  

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2015                                                                                                                                                Página 29 de 32 

 

 

QUESTÃO 78 

A cafeína atua no cérebro, bloqueando a ação natural 

de um componente químico associado ao sono, a 

adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se 

parece com a adenosina e combina-se com seus 

receptores. No entanto, ela não diminui a atividade 

das células da mesma forma. 

Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do 

nível de adenosina, as células aumentam sua 

atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do 

cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína 

bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. 

Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a 

excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar 

hormônios que ordenam às suprarrenais que 

produzam adrenalina, considerada o hormônio do 

alerta. 

Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 23 

abr. 2010 (adaptado). 

 

Infere-se do texto que o objetivo da adição de cafeína 

em alguns medicamentos contra a dor de cabeça é:  

 

 contrair os vasos sanguíneos do cérebro, 

diminuindo a compressão sobre as terminações 

nervosas.  

 aumentar a produção de adrenalina, 

proporcionando uma sensação de analgesia.  

 aumentar os níveis de adenosina, diminuindo a 

atividade das células nervosas do cérebro.  

 induzir a hipófise a liberar hormônios, 

estimulando a produção de adrenalina.  

 excitar os neurônios, aumentando a 

transmissão de impulsos nervosos.  

 

QUESTÃO 79 

A vacina, o soro e os antibióticos submetem os 

organismos a processos biológicos diferentes. 

Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem 

altas incidências de febre amarela, de picadas de 

cobras peçonhentas e de leptospirose e querem 

evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a 

essas ocorrências devem seguir determinadas 

orientações. 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria 

ser orientado por um médico a tomar 

preventivamente ou como medida de tratamento: 

 

 antibióticos contra o vírus da febre amarela, 

soro antiofídico caso seja picado por uma cobra 

e vacina contra a leptospirose. 

 vacina contra o vírus da febre amarela, soro 

antiofídico caso seja picado por uma cobra e 

antibiótico caso entre em contato com a 

Leptospira sp. 

 soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico 

caso seja picado por uma cobra e soro contra 

toxinas bacterianas. 

 antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre 

amarela como para veneno de cobras, e vacina 

contra a leptospirose. 

 soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira 

sp e vacina contra a febre amarela caso entre 

em contato com o vírus causador da doença. 

 
QUESTÃO 80 

Diversos comportamentos e funções fisiológicas do 

nosso corpo são periódicos, sendo assim, são 

classificados como ritmo biológico. Quando o ritmo 

biológico responde a um período aproximado de 24 

horas, ele é denominado ritmo circadiano. Esse ritmo 

diário é mantido pelas pistas ambientais de claro-

escuro e determina comportamentos como o ciclo do 

sono-vigília e o da alimentação. Uma pessoa, em 

condições normais, acorda às 8 h e vai dormir às 21 

h, mantendo seu ciclo de sono dentro do ritmo dia e 

noite. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido 

mantida numa sala totalmente escura por mais de 

quinze dias. Ao sair de lá, ela dormia às 18 h e 

acordava às 3 h da manhã. Além disso, dormia mais 

vezes durante o dia, por curtos períodos de tempo, e 

havia perdido a noção da contagem dos dias, pois, 

quando saiu, achou que havia passado muito mais 

tempo no escuro. 
 

BRANDÃO, M. L. Psicofisiologia. São Paulo: Atheneu, 2000 (adaptado). 

 

Em função das características observadas, conclui-se 

que a pessoa: 
 

 apresentou aumento do seu período de sono 

contínuo e passou a dormir durante o dia, pois 

seu ritmo biológico foi alterado apenas no 

período noturno. 

 apresentou pouca alteração do seu ritmo 

circadiano, sendo que sua noção de tempo foi 

alterada somente pela sua falta de atenção à 

passagem do tempo. 

 estava com seu ritmo já alterado antes de 

entrar na sala, o que significa que apenas 

progrediu para um estado mais avançado de 

perda do ritmo biológico no escuro. 

 teve seu ritmo biológico alterado devido à 

ausência de luz e de contato com o mundo 

externo, no qual a noção de tempo de um dia é 

modulada pela presença ou ausência do sol. 

 deveria não ter apresentado nenhuma mudança 

do seu período de sono porque, na realidade, 

continua com o seu ritmo normal, 

independentemente do ambiente em que seja 

colocada. 
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QUESTÃO 81 

O professor Paulo Saldiva pedala 6 km em 22 

minutos de casa para o trabalho, todos os dias. 

Nunca foi atingido por um carro. Mesmo assim, é 

vítima diária do trânsito de São Paulo: a cada minuto 

sobre a bicicleta, seus pulmões são envenenados 

com 3,3 microgramas de poluição particulada — 

poeira, fumaça, fuligem, partículas de metal em 

suspensão, sulfatos, nitratos, carbono, compostos 

orgânicos e outras substâncias nocivas. 

 

ESCOBAR, H. Sem Ar. O Estado de São Paulo. Ago. 2008. 

 

A população de uma metrópole brasileira que vive 

nas mesmas condições socioambientais das do 

professor citado no texto apresentará uma tendência 

de 

 

 ampliação da taxa de fecundidade. 

 diminuição da expectativa de vida. 

 elevação do crescimento vegetativo. 

 aumento na participação relativa de idosos. 

 redução na proporção de jovens na sociedade. 

 
 
QUESTÃO 82 

A produção de soro antiofídico é feita por meio da 

extração da peçonha de serpentes que, após 

tratamento é introduzida em um cavalo. Em seguida 

são feitas sangrias para avaliar a concentração de 

anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa 

concentração atinge o valor desejado, é realizada a 

sangria final para obtenção do soro. As hemácias são 

devolvidas ao animal, por meio de uma técnica 

denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos 

colaterais provocados pela sangria. 

 

Disponível em: http://www.infobibos.com. Acesso em: 28 

abr. 2010 (adaptado). 

 

A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar 

com uma baixa quantidade de hemácias, poderá 

apresentar: 

 

 febre alta e constante. 

 redução de imunidade. 

 aumento da pressão arterial. 

 quadro de leucemia profunda. 

 problemas no transporte de oxigênio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 83 

O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla em 

inglês) causa o aparecimento de verrugas e infecção 

persistente, sendo o principal fator ambiental do 

câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode 

entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual 

desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em 

alguns casos a defesa natural do organismo não seja 

suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o 

HPV, que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos 

casos de infecção persistente em comparação com 

pessoas não vacinadas. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 12 jun. 

2011. 

 

O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas 

vacinadas, em comparação com as não vacinadas, 

apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em 

decorrência da: 

 

 alta concentração de macrófagos. 

 elevada taxa de anticorpos específicos        

anti-HPV circulantes. 

 aumento na produção de hemácias após a 

infecção por vírus HPV. 

 rapidez na produção de altas concentrações de 

linfócitos matadores. 

 presença de células de memória que atuam na 

resposta secundária. 

 
 
QUESTÃO 84 

A matéria viva é formada por átomos que se reúnem 
para formar moléculas, as quais formam as organelas 
celulares que, por sua vez, compõem a célula 
eucarionte (que possuem núcleo). Considerando um 
organismo multicelular, indique, nas alternativas 
mostradas abaixo, aquela que contém a sequência 
lógica dos níveis de organização, a partir da célula: 
 

 Organismo – órgãos – sistemas – tecido. 

 Órgãos – tecidos – organismo – sistemas. 

 Tecidos – sistemas- órgãos – organismo. 

 Tecidos – órgãos – sistemas – organismo. 

 Órgãos – organismos – tecido -  sistemas. 
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QUESTÃO 85 

Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil 

as campanhas de prevenção à dengue, que têm 

como objetivo a redução da proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. 

 

Que proposta preventiva poderia ser efetivada para 

diminuir a reprodução desse mosquito? 

 

 Colocação de telas nas portas e janelas, pois o 

mosquito necessita de ambientes cobertos e 

fechados para a sua reprodução. 

 Substituição das casas de barro por casas de 

alvenaria, haja vista que o mosquito se 

reproduz na parede das casas de barro. 

 Remoção dos recipientes que possam 

acumular água, porque as larvas do mosquito 

se desenvolvem nesse meio. 

 Higienização adequada de alimentos, visto que 

as larvas do mosquito se desenvolvem nesse 

tipo de substrato. 

 Colocação de filtros de água nas casas, visto 

que a reprodução do mosquito acontece em 

águas contaminadas. 

 
 
QUESTÃO 86 

O Aedes aegypti é vetor transmissor da dengue. Uma 

pesquisa feita em São Luís – MA, de 2000 a 2002, 

mapeou os tipos de reservatório onde esse mosquito 

era encontrado. A tabela abaixo mostra parte dos 

dados coletados nessa pesquisa. 
 

 
 

De acordo com essa pesquisa, o alvo inicial para a 

redução mais rápida dos focos do mosquito vetor da 

dengue nesse município deveria ser constituído por 
 

 pneus e caixas d’água. 

 tambores, tanques e depósitos de barro. 

 vasos de plantas, poços e cisternas. 

 materiais de construção e peças de carro. 

 garrafas, latas e plásticos. 

QUESTÃO 87 

Nossa cultura lipofóbica muito contribui para 

a distorção da imagem corporal, gerando gordos que 

se veem magros e magros que se veem gordos, 

numa quase unanimidade de que todos se sentem ou 

se veem “distorcidos”. 

Engordamos quando somos gulosos. É pecado da 

gula que controla a relação do homem com a 

balança.  

Todo obeso declarou, um dia, guerra à balança. 

Para emagrecer é preciso fazer as pazes com a dita 

cuja, visando adequar-se às necessidades para as 

quais ela aponta. 

 

FREIRE, D. S. Obesidade não pode ser pré-requisito. 

Disponível em: http//gnt.globo.com. Acesso em: 3 abr. 2012 

(adaptado). 

 

O texto apresenta um discurso de disciplinarização 

dos corpos, que tem como consequência: 

 

 a ampliação dos tratamentos médicos 

alternativos, reduzindo os gastos com 

remédios. 

 a democratização do padrão de beleza, 

tornando-o acessível pelo esforço individual. 

 o controle do consumo, impulsionando uma 

crise econômica na indústria de alimentos. 

 a culpabilização individual, associando 

obesidade à fraqueza de caráter. 

 o aumento da longevidade, resultando no 

crescimento populacional. 

 
 
QUESTÃO 88 

 
 

A condição física apresentada pelo personagem da 

tirinha é um fator de risco que pode desencadear 

doenças como: 

 

 anemia.  

 beribéri.    

 diabetes.    

 escorbuto.    

 fenilcetonúria. 
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QUESTÃO 89 

Os médicos de uma cidade do interior do estado de 

São Paulo, ao avaliarem a situação da saúde de seus 

habitantes, detectaram altos índices de anemia, de 

bócio, de cárie dentária, de osteoporose e de 

hemorragias constantes causadas por sangramentos 

nasais. Verificaram a ocorrência de carência de 

alguns íons minerais e, para suprir tais deficiências, 

apresentaram as propostas seguintes: 

 

 Proposta I: distribuição de leite e derivados. 

 Proposta II: adicionar flúor à água que abastece a 

cidade. 

 Proposta III: adicionar iodo ao sal consumido na 

cidade nos termos da legislação vigente. 

 Proposta IV: incentivar os habitantes a utilizarem 

panelas de ferro na preparação dos alimentos. 

 Proposta V: incrementar o consumo de frutas e 

verduras. 

 

Diante dessas propostas, marque a alternativa que 

traria maior benefício à população no combate à 

anemia: 

 

 I e II 

 II e III 

 III e IV 

 IV e V 

 I e V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 90 

Em um hospital havia cinco lotes de bolsas de 

sangue, rotulados com os códigos I, II, III, IV e V. 

Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não 

identificado. Uma funcionária do hospital resolveu 

fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, anti-

A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no 

quadro. 

 

 

Código dos 

lotes 

 

Volume de 

sangue (L) 

Soro anti- A Soro anti- B 

I 22 Não aglutinou Aglutinou 

II 25 Aglutinou Não aglutinou 

III 30 Aglutinou Aglutinou 

IV 15 Não aglutinou Não aglutinou 

V 33 Não aglutinou Aglutinou 

 

Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo 

do tipo A? 

 

 15 

 25 

 30 

 33 

 55 

 
 

  

 
 
 
 
 


