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LITERATURA BRASILEIRA 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
1) Considere as quatro afirmativas abaixo, sobre 
Apontamentos de história sobrenatural, de Mario 
Quintana, marcando V (verdadeira) ou F (falsa) 
para cada uma delas: 
 
(   ) Os poemas do livro caracterizam-se por, 

muitas vezes, tematizar o cotidiano. 
(   ) Algumas das composições do livro são 

poemas em prosa, os chamados “quintanares”. 
(   ) Os poemas do livro são, em geral, bastante 

longos. 
(   ) Em uma evocação sensorial e musical, há 

vários poemas do livro que se intitulam 
“canção” e “noturno”. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) F – V – V – V 
B) V – F – F – V 
C) V – F – F – F 
D) V – V – F – V 
E) F – V – V – F 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
 
2) Os títulos dos poemas encontrados em 
Viagem, de Cecília Meireles, giram, 
predominantemente, em torno de palavras cujo 
campo semântico está relacionado à 
 
A) música. 
B) geografia. 
C) história. 
D) política. 
E) violência urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) A partir da leitura de Iracema, de José de 
Alencar, marque a alternativa INCORRETA. 

 
A) O romance é uma das mais completas 

traduções do projeto estético e ideológico da 
vertente indianista do Romantismo brasileiro. 

B) O nascimento de Moacir é a redenção de 
Iracema, pois a partir desse fato a índia volta 
em paz à sua tribo. 

C) O relacionamento entre Iracema e Martim 
pode ser visto como uma alegoria do processo 
de colonização brasileira, centrado na 
miscigenação. 

D) A identificação entre Iracema e a natureza 
brasileira ocorre pela comparação da heroína 
com elementos da fauna e da flora, como a 
ema, a graúna e a palmeira. 

E) O exílio de Iracema, ao final do livro, é uma 
metáfora da gradual perda do domínio do 
território nacional por parte dos indígenas, 
devido à chegada dos portugueses. 
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4) Assinale a alternativa correta correspondente 
ao enredo de São Bernardo, de Graciliano 
Ramos. 

 
A) A narrativa apresenta a vida do casal Paulo 

Honório e Madalena, revelando o desejo de 
ambos em transformar suas terras em uma 
experiência agrária inédita, atraindo a 
inimizade política do latifundiário Luís Padilha.  

B) A narrativa apresenta a personagem Paulo 
Honório que, através do exercício da escrita, 
comenta acerca do acúmulo de dinheiro, 
informando à esposa Madalena sobre a 
necessidade da reforma agrária como solução 
da miséria no campo. 

C) A narrativa apresenta uma reflexão acerca do 
socialismo pelo escritor Paulo Honório que, 
contrariado pela esposa Madalena, desenvolve 
um trabalho de conscientização política junto à 
sua comunidade. 

D) A narrativa apresenta uma reflexão de 
Madalena que, descontente com a violência do 
marido e latifundiário Paulo Honório, comenta 
a sua fuga com a personagem socialista Luís 
Padilha. 

E) A narrativa apresenta a reflexão de Paulo 
Honório sobre os mecanismos da produção da 
escrita, articulados com sua experiência 
pessoal em torno da acumulação de dinheiro, 
geradora do conflito ideológico com a esposa 
Madalena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) “Consolo na praia”, de Carlos Drummond de 
Andrade, integra o livro A rosa do povo, 
publicado em 1945: 
 
Vamos, não chores... 
A infância está perdida. 
A mocidade está perdida. 
Mas a vida não se perdeu. 
 
O primeiro amor passou. 
O segundo amor passou. 
O terceiro amor passou. 
Mas o coração continua. 
 
Perdeste o melhor amigo. 
Não tentaste qualquer viagem. 
Não possuis casa, navio, terra. 
Mas tens um cão. 
 
Algumas palavras duras, 
em voz mansa, te golpearam. 
Nunca, nunca cicatrizam. 
Mas, e o humour? 
 
A injustiça não se resolve. 
À sombra do mundo errado 
murmuraste um protesto tímido. 
Mas virão outros. 
 
Tudo somado, devias 
precipitar-te, de vez, nas águas. 
Estás nu na areia, no vento... 
Dorme, meu filho. 
 
Com base na leitura do poema acima, marque a 
alternativa correta. 
 
A) O poema caracteriza-se pelo humor intenso do 

sujeito, que encontra no banho de mar a 
alegria de viver. 

B) O poema caracteriza-se pelo inconformismo, 
levando o sujeito a atuar ativamente a favor 
da justiça social. 

C) O poema caracteriza-se pela irreverência, o 
que acaba por levar o sujeito à resignação 
frente à perda dos amores, sugerindo a 
eliminação de sua vida. 

D) O poema caracteriza-se pela desestruturação 
familiar, levando o sujeito a buscar uma nova 
profissão. 

E) O poema caracteriza-se pela preocupação 
ambiental, levando o sujeito a protestar contra 
a destruição da natureza. 
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6) Leia o soneto “Madona da Tristeza”, de Cruz e 
Sousa, e as afirmativas feitas tendo em vista a 
sua parte formal: 
 
Quando te escuto e te olho reverente 
E sinto a tua graça triste e bela 
De ave medrosa, tímida, singela, 
Fico a cismar enternecidamente. 
 
Tua voz, teu olhar, teu ar dolente 
Toda a delicadeza ideal revela 
E de sonhos e lágrimas estrela 
O meu ser comovido e penitente. 
 
Com que mágoa te adoro e te contemplo, 
Ó da Piedade soberano exemplo, 
Flor divina e secreta da Beleza. 
 
Os meus soluços enchem os espaços 
Quando te aperto nos estreitos braços, 
Solitária madona da Tristeza! 
 
I) Quanto à métrica, observa-se que o soneto é 

todo composto de versos decassílabos. 
II) O esquema de rimas do soneto pode ser 

resumido como ABBA / ABBA / CCD / EED. 
III) O uso de substantivos com iniciais maiúsculas 

é uma característica da poesia simbolista de 
Cruz e Sousa. 

 
Com base nas afirmativas acima, pode-se 
considerar que 
 
A) todas estão corretas. 
B) todas estão erradas. 
C) I e II estão corretas. 
D) I e III estão corretas. 
E) II e III estão corretas. 
 
 
________________________________________ 
 
7) No conto “Uma branca sombra pálida”, 
presente no livro A noite escura e mais eu, de 
Lygia Fagundes Telles, a jovem personagem Gina 
suicida-se. A motivação do ato ocorre em virtude 
de 
 
A) um conflito religioso. 
B) um conflito trabalhista. 
C) um conflito bélico. 
D) um conflito político-partidário. 
E) um conflito familiar. 
 

 

8) Leia atentamente o resumo: 
 
“Um tropeiro carrega na sua guaiaca uma quantia 
considerável de ouro, pertencente ao seu patrão, 
até que faz uma pausa para dormir e tomar 
banho em um riacho; na seqüência, retoma o seu 
caminho à estância de onde vai comprar cabeças 
de gado. Algum tempo depois, entretanto, nota 
que a guaiaca cheia sumiu. Desesperado, volta ao 
local do descanso, passando, no caminho, por 
uma comitiva de tropeiros que conduz uma 
cavalhada. Lá chegando, não reencontra o ouro, 
e para não ser acusado de roubo, resolve se 
suicidar, no que é demovido pelo cachorro e pelo 
cavalo que o acompanham: ‘Patrício! Não me 
avexo duma heresia; mas era Deus que estava no 
luzimento daquelas estrelas, era ele que mandava 
aqueles bichos brutos arredarem de mim a má 
tenção...’. Conformado em vender as suas poucas 
posses para pagar a dívida contraída 
involuntariamente, retorna à estância, onde, para 
sua surpresa, está a guaiaca com o ouro, que 
tinha sido achada pelos tropeiros com os quais 
ele tinha cruzado antes.” 
 
O resumo acima é de uma das histórias de 
Contos gauchescos, de autoria de João Simões 
Lopes Neto. Qual? 
 
A) “Correr eguada”. 
B) “No manantial”. 
C) “Trezentas onças”. 
D) “O anjo da vitória”. 
E) “Contrabandista”. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
9) Assinale a alternativa correspondente às 
temáticas da obra Primeiros cantos, de Gonçalves 
Dias: 
 
A) a exaltação ao Imperador, o indianismo e a 

morte. 
B) o nacionalismo, o indianismo e a morte. 
C) o nacionalismo, a morte e a escravidão. 
D) o nacionalismo, o indianismo e a sátira à 

sociedade burguesa. 
E) a morte, a exaltação ao Imperador e a 

escravidão. 
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10) A coluna da esquerda traz os nomes de cinco 
livros de autores que pertencem à história da 
Literatura Brasileira; a coluna da direita apresenta 
grupos de três nomes de personagens, relativos 
às obras da coluna da esquerda. Preencha a 
coluna da direita com os respectivos números da 
coluna da esquerda, de forma que a cada livro 
corresponda um grupo de personagens: 
 
1 – Quincas Borba 

2 – Contos gauchescos 

3 – Amar, verbo intransitivo 

4 – A margem imóvel do rio 

5 – A hora da estrela 

 

(  ) Macabéa, Olímpico, 

Glória. 

(  ) Rubião, Sofia, Palha. 

(  ) Cecília, Lisabel, Cândida. 

(  ) Elza, Felisberto de Sousa 

Costa, Carlos. 

(  ) Jango Jorge, Bonifácio, 
João Cardoso 

 
A seqüência correta de preenchimento dos 
parênteses em branco da coluna da direita, de 
cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 4 – 2 – 3 – 5 
B) 1 – 5 – 3 – 4 – 2 
C) 5 – 3 – 4 – 2 – 1 
D) 5 – 1 – 4 – 3 – 2 
E) 3 – 5 – 1 – 2 – 4 
 
 
_______________________________________ 
 

11) No conto “Bocatorta”, de Urupês, Monteiro 
Lobato apresenta a história de uma personagem 
que, situando-se à margem da sociedade, vive 
em 
 
A) um túmulo de um cemitério. 
B) um quarto de um albergue. 
C) uma cama de um hospital. 
D) uma barraca de um acampamento. 
E) uma cova de um pântano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) O trecho abaixo é a reprodução de um 
diálogo entre duas personagens de um romance 
brasileiro: 
 
“– Mas que Humanitas é esse? 
– Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas 
certa substância recôndita e idêntica, um 
princípio único, universal, eterno, comum, 
indivisível e indestrutível (...). Pois essa 
substância ou verdade, esse princípio 
indestrutível é que é Humanitas. Assim lhe 
chamo, porque resume o universo, e o universo é 
o homem. Vais entendendo? 
– Pouco; mas, ainda assim, como é que a morte 
de sua avó... 
– Não há morte. O encontro de duas expansões, 
ou a expansão de duas formas, pode determinar 
a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, 
não há morte, há vida, porque a supressão de 
uma é a condição da sobrevivência da outra, e a 
destruição não atinge o princípio universal e 
comum. Daí o caráter conservador e benéfico da 
guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas 
tribos famintas. As batatas apenas chegam para 
alimentar uma das tribos, que assim adquire 
forças para transpor a montanha e ir à outra 
vertente, onde há batatas em abundância; mas, 
se as duas tribos dividirem em paz as batatas do 
campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e 
morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a 
destruição; a guerra é a conservação. Uma das 
tribos extermina a outra e recolhe os despojos. 
Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, 
recompensas públicas e todos os demais efeitos 
das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais 
demonstrações não chegariam a dar-se, pelo 
motivo real de que o homem só comemora e ama 
o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo 
racional de que nenhuma pessoa canoniza uma 
ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio 
ou compaixão; ao vencedor, as batatas.” 
 
Trata-se de: 
 
A) A margem imóvel do rio, de Luiz Antonio de 

Assis Brasil. 
B) Amar, verbo intransitivo, de Mário de Andrade. 
C) Quincas Borba, de Machado de Assis. 
D) A hora da estrela, de Clarice Lispector. 
E) Sarças de fogo, de Olavo Bilac. 
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13) Em A margem imóvel do rio, Luiz Antonio de 
Assis Brasil utiliza a categoria da viagem para 
mostrar o potencial de transformação que tal 
aspecto promove na vida da personagem 
principal do livro. Igualmente, a viagem da 
personagem serve para retratar a situação social 
e cultural de uma determinada região do Brasil no 
século XIX.  
Assinale a alternativa correta que corresponde à 
atividade econômica predominante na região 
visitada pela personagem. 
 
A) Agricultura e pecuária. 
B) Pesca. 
C) Indústria metal-mecânica. 
D) Comércio exterior. 
E) Literatura. 
 
 
________________________________________ 
 
14) Em A hora da estrela, Clarice Lispector 
desenvolve sua narrativa em torno da história de 
uma personagem imigrante cuja origem é uma 
das regiões do Brasil. Qual? 
 
A) Sul. 
B) Sudeste. 
C) Norte. 
D) Nordeste. 
E) Centro-Oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15) Após ler “A lagartixa”, de Álvares de 
Azevedo, e as afirmativas feitas sobre o poema, 
marque a alternativa correta: 
 
A lagartixa ao sol ardente vive 
E fazendo verão o corpo espicha; 
O clarão de teus olhos me dá vida, 
Tu és o sol e eu sou a lagartixa. 
 
Amo-te como o vinho e como o sono, 
Tu és meu copo e amoroso leito... 
Mas teu néctar de amor jamais se esgota, 
Travesseiro não há como teu peito. 
  
Posso agora viver: para coroas 
Não preciso no prado colher flores; 
Engrinaldo melhor a minha fronte  
Nas rosas mais gentis de teus amores. 
  
Vale todo um harém a minha bela, 
Em fazer-me ditoso ela capricha... 
Vivo ao sol de seus olhos namorados, 
Como ao sol de verão a lagartixa. 
 
I) O procedimento comparativo que envolve os 

pares lagartixa/eu-lírico e sol/mulher amada 
revela a face irreverente da produção de 
Álvares de Azevedo. 

II) O eu-lírico, por meio das comparações 
empreendidas ao longo do poema, tem o 
objetivo de depreciar a mulher amada, numa 
atitude preconceituosa comum na produção de 
Álvares de Azevedo. 

III) O tom humorístico da composição mascara 
um erotismo latente, marcado em versos tais 
como: “Mas teu néctar de amor jamais se 
esgota, / Travesseiro não há como teu peito”. 

 
A) Apenas a II e a III estão corretas. 
B) Apenas a I e a III estão corretas. 
C) Apenas a I está correta. 
D) Apenas a II está correta. 
E) Apenas a III está correta. 
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FÍSICA 
 
 
16) Numa tempestade, ouve-se o trovão 7,0 
segundos após a visualização do relâmpago. 
Sabendo que a velocidade da luz é de 3,0x108m/s 
e que a velocidade do som é de 3,4x102m/s, é 
possível afirmar que a distância entre o local 
onde ocorreu o relâmpago e onde ele foi visto é 
de 
 
A) 6,2x106 metros. 
B) 4,8x101 metros. 
C) 2,4x103 metros. 
D) 2,1x109 metros. 
E) 4,3x106 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Para deformar uma mola em 10 cm, é 
empregada uma força de 40 N. Se a mesma mola 
for deformada em 20 cm, qual a diferença na 
energia potencial da mola em relação à situação 
anterior? 
 
A) 2 J 
B) 6 J 
C) 8 J 
D) 10 J 
E) Zero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
18) Quanto à refração e reflexão de ondas, 
pode-se afirmar que uma propriedade comum a 
ambas as situações é que: 
 
A) A fase não pode variar porque a velocidade 

não varia. 
B) O comprimento de onda sempre diminui. 
C) A fase pode variar devido à variação da 

freqüência. 
D) O comprimento de onda se mantém 

constante. 
E) A freqüência da onda se mantém constante. 
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O enunciado a seguir refere-se às questões 19 e 
20. 
 
Um objeto de massa m=1kg, ao passar pelo 
ponto 1 de uma rampa, livre de atrito, tem 
energia cinética igual a 2 Joules. O ponto 1 está a 
uma altura de h=20 cm em relação ao ponto 2, 
situado na base da rampa. Considerando 
g=10m/s2: 

19) Qual a velocidade do objeto ao passar pelo 
ponto 2? 
 
A)  m/s 
B) 8 m/s 
C)  m/s 
D) 2 m/s 
E)  m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Após passar pelo ponto 2, a superfície se 
mantém livre de atrito por dois metros; após os 
dois metros, a superfície apresenta coeficiente de 
atrito de 0,4 com o objeto em questão. O que 
acontece com o objeto depois de passar no ponto 
2? 
 
A) Ele diminui a velocidade até parar, desde o 

ponto 2. 
B) Ele se move com velocidade constante nos 

primeiros dois metros e depois segue em 
movimento retilíneo uniformemente variado, 
com aceleração positiva até que sua 
velocidade seja igual à do ponto 1. 

C) Ele segue com velocidade constante em todo 
percurso. 

D) Ele se move com velocidade constante nos 
primeiros dois metros e depois segue em 
movimento retilíneo uniformemente variado, 
com aceleração negativa até parar. 

E) Ele pára imediatamente, após passar o ponto 
2. 

 
 
 
 
________________________________________ 
 
21) Colocam-se, em um mesmo recipiente com 
água, três termômetros com escalas diferentes: 
um com escala em graus Celsius, um com escala 
em graus Farenheit e outro com escala em 
Kelvin. Aquece-se a água até que a variação da 
leitura fornecida pelo termômetro com escala em 
graus Celsius seja de 35 ºC. Quais as variações 
de leitura obtida pelos outros termômetros? 
 
A) 63 K e 35 ºF 
B) 35 K e 35 ºF 
C) 61 K e 63 ºF 
D) 308 K e 63 ºF 
E) 35 K e 63 ºF 
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22) Se numa sala perfeitamente escura 
iluminarmos a bandeira brasileira com luz 
amarela, iremos vê-la: 
 
A) Amarela e preta 
B) Totalmente amarela 
C) Verde, amarela, azul e branca 
D) Verde e preta 
E) Branca, azul e preta 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
23) Para mostrarmos que a luz é formada por 
ondas transversais, devemos usar o fenômeno 
da: 
 
A) Reflexão 
B) Difração 
C) Polarização 
D) Refração 
E) Interferência 
 
 
 
________________________________________ 
 
24) Segundo Einstein, a energia carregada pelos 
quanta de luz, mais tarde denominados fótons, é: 
 
A) E = kx2/2, onde k é a constante de 

elasticidade e x é o deslocamento. 
B) E = eV, onde e é a carga do elétron e V é o 

potencial elétrico. 
C) E = mc2, onde m é a massa e c é a velocidade 

da luz. 
D) E = hf, onde h é a constante de Planck e f é a 

freqüência.  
E) E = mv, onde m é a massa e v é a velocidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) Rutherford foi uma das primeiras pessoas a 
obter evidências experimentais da estrutura do 
átomo. Para isso, que tipo de partículas ele 
lançava sob uma fina lâmina metálica? 
 
A) Beta 
B) Alfa 
C) Nêutrons 
D) Elétrons  
E) Prótons 
 
________________________________________ 
 
26) Duas partículas, uma com massa m1 e carga 
q1 e outra com massa m2 e carga q2, descrevem 
trajetórias circulares de mesmo raio em uma 
região com campo magnético constante e 
uniforme, sendo uma trajetória no sentido horário 
e outra no sentido anti-horário. Considere as 
afirmativas: 
 
I) m1=m2 , |q1|=|q2| 
II) q1 X q2 > 0 
III) q1 X q2 < 0 
 
Com base na situação acima, podemos dizer que 
apenas 
 
A) I está correta. 
B) II está correta. 
C) III está correta.  
D) I e II estão corretas. 
E) I e III estão corretas. 
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27) Um resistor é utilizado para aquecer um litro 
de água, sendo fornecida uma corrente contínua 
de 1 ampère. Sabendo que o tempo necessário 
para elevar a temperatura da água de 25oC para 
80oC é de 7 minutos nesse aparelho, e 
considerando que toda potência dissipada por R é 
utilizada para aquecer a água, o resistor possui 
resistência de: 
 
A) 420 ohms 
B) 550 ohms  
C) 70 ohms 
D) 55 ohms 
E) 720 ohms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28) Considere três resistores R1, R2 e R3, sendo 
que dois possuem a mesma resistência e o 
terceiro uma resistência igual ao valor de quando 
os outros dois resistores são ligados em série. 
Seja R o menor valor da resistência entre R1, R2 e 
R3. Os três resistores são combinados formando 
um resistor com resistência equivalente Req, que 
é ligado como uma carga de saída de um 
gerador. Sabendo que Req é configurado para 
exigir a menor corrente do gerador, a razão Req/R 
será 
 
A) 3/4 
B) 1/3 
C) 3 
D) 4 
E) 4/3  
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29) Considere um gerador constituído de uma 
fonte de força eletromotriz ε e uma resistência 
interna r. Ao medirmos a tensão e a corrente nos 
terminais do gerador, é obtido o gráfico 
 

 
 
onde U é a tensão no terminal do gerador e i a 
corrente fornecida pelo gerador. Neste caso, a 
força eletromotriz e a resistência interna serão 
respectivamente 
 
A) 20V e 2 ohms  
B) 10V e 20 ohms 
C) 20 V e 10 ohms 
D) 10 V e 2 ohms 
E) 1 V e 2 ohms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30) Considere duas espiras circulares 
concêntricas e contidas em um mesmo plano, 
uma com raio R1 e outra com raio R2. Na espira 
de raio R1 circula uma corrente constante i1 no 
sentido horário, e na espira de raio R2 circula 
uma corrente constante i2. Sabendo que o campo 
magnético no centro comum das espiras é zero, 
podemos afirmar que 
 
A) i1 = i2 
B) i1 x R1 = - i2 x R2, com i2 no sentido anti-

horário 
C) i1 x R2 = i2 x R1, com i2 no sentido horário 
D) i1 x R1 = i2 x R2, com i2 no sentido horário 
E) i1 x R2 = - i2 x R1, com i2 no sentido anti-

horário 
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BIOLOGIA 

 
 
31) Foram coletados dois animais, um rato 
(Calomys laucha) e um zorrilho (Conepathus 
chinga) nas dunas da praia do cassino, sendo logo 
após retiradas amostras teciduais para análises 
histológicas e moleculares. Analise as afirmativas. 
 
I  – No Calomys laucha foram visualizadas células 

do tecido conjuntivo, epitelial e muscular. 
Apesar de os tecidos serem do mesmo animal, 
eles têm características diferentes, devido ao 
fato de o DNA de cada tecido ser diferente. 

II – Em ambos os animais, foram encontrados 
tecidos com as mesmas características 
histológicas, porém, com constituições  
genéticas diferentes. 

III – No Conepathus chinga, foi visualizado tecido 
epitelial no revestimento do sistema digestório. 
Este tecido tem como característica ter grande 
quantidade de substância intersticial (material 
extracelular), grande quantidade de fibras e 
vasos sanguíneos entre as células. 

 
Com base nas afirmativas acima, podemos dizer 
que, apenas, 
 
A) II e III estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) II está correta. 
D) I e III estão corretas. 
E) III está correta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32) As células executam várias funções. Como 
exemplos, podemos citar: a movimentação, 
produção de proteínas e lipídios, armazenamento 
e transporte de macromoléculas. Para que estas 
ações ocorram, é necessário energia. Quanto ao 
metabolismo energético, assinale a alternativa 
correta. 
 
A) A respiração aeróbica é o processo em que 

ocorre síntese de ATP e o aceptor final de 
elétrons na cadeia respiratória é o O2. 

B) A respiração anaeróbica somente ocorre em 
seres procariontes, e a respiração aeróbica, em 
seres eucariontes.  

C) A fotossíntese é realizada pelos seres 
clorofilados. Neste processo, o O2 e a H20 são 
utilizados para síntese de carboidratos, sendo 
formado ao final do processo CO2 que é 
liberado para o ambiente. 

D) A fermentação é o processo aeróbico de 
síntese de ATP, em que o O2 é utilizado como 
principal aceptor final de hidrogênios. 

E) A quimiossíntese ocorre nas ferrobactérias que 
utilizam a energia química proveniente da 
oxidação de amônia ou nitritos para a síntese 
de matéria orgânica. 
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33) Assinale a alternativa que contém a afirmação 
correta a respeito da evolução biológica. 
 
A) As mudanças no material genético que 

produzem a variabilidade nas espécies pode ser 
o resultado da competição. 

B) De acordo com a teoria da evolução, os 
mamíferos devem aparecer no registro fóssil 
em época posterior aos répteis. 

C) Quando organismos proximamente 
relacionados desenvolvem características 
similares, diz-se que ocorreu convergência 
evolutiva. 

D) A teoria da herança dos caracteres adquiridos 
foi brilhantemente enunciada por Charles 
Darwin. 

E) De acordo com a teoria da evolução, as 
diferenças entre as espécies é o resultado da 
ação de agentes mutagênicos. 

 
 
_________________________________________ 
 
 
34) Numa determinada planta, os locos gênicos 
A, B e C estão ligados no mesmo cromossomo. 
Estes locos foram mapeados nas seguintes 
distâncias: A-B = 12 centimorgans; B-C = 8 
centimorgans. Foi feito um cruzamento entre uma 
planta heterozigota AbC/aBc com outra de 
genótipo homozigoto recessivo para os três locos. 
Um dos genótipos resultantes foi ABC/abc. 
Escolha a alternativa que represente a freqüência 
esperada para este genótipo. 
 
A) 0,0096 
B) 0,012 
C) 0,024 
D) 0,08 
E) 0,0048 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35) Uma mulher normal, casada com um homem 
normal, é encaminhada a um médico geneticista, 
pois possui uma irmã com fibrose cística (doença 
autossômica recessiva). Por coincidência, seu 
marido teve um irmão, já falecido, que sofria de 
fibrose cística. O casal quer saber qual a 
probabilidade de terem uma criança com o mesmo 
problema. Com os dados apresentados, o 
geneticista chegou à conclusão de que a 
probabilidade de o casal ter uma criança com 
fibrose cística é de 
 
A) 1/4 
B) 1/8 
C) 1/6 
D) 1/9 
E) 1/2 
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36) O município de Rio Grande possui uma 
vegetação, em geral, associada a ambientes 
aquáticos. Entre estes, destacam-se os banhados, 
onde se desenvolvem plantas aquáticas, com as 
seguintes características: 
 
I   – Epiderme dotada de cutícula espessa. 
II  – Parênquima aerífero bem desenvolvido. 
III – Estômatos grandes e situados 

predominantemente na face inferior da 
epiderme da folha. 

IV – Tecido vascular extremamente desenvolvido. 
V  – Tecido de sustentação (fibras esclerenquimáticas) 

pouco desenvolvido. 
 
Marque a alternativa que representa 
características comuns e adaptativas das plantas 
de ambientes aquáticos. 
 
A) III e V 
B) I e II 
C) I e III 
D) II e IV 
E) II e V 
 
 
_________________________________________ 
 
37) Os fungos, durante muitos anos, foram 
classificados como plantas. Entretanto, por 
apresentarem características particulares que os 
diferem tanto das plantas quanto dos animais, 
atualmente constituem um reino particular: Reino 
Fungi. 
 
Em relação às seguintes características: 
 
I   – Reprodução por esporos. 
II  – Armazenamento de glicogênio. 
III – Tecido parenquimático clorofiliano. 
IV – Presença de tecidos condutores de seiva. 
V – Corpo constituído por hifas vegetativas e 

reprodutivas. 
 
Marque a alternativa que corresponde à(s) 
característica(s) que ocorrem no Reino Fungi. 
 
A) II, III e IV 
B) I, II e V 
C) II e IV 
D) I, III e IV 
E) I e III  
 
 

38) Em relação às gimnospermas, pode-se 
afirmar que 
 
A) possui caule verdadeiro, porém, as raízes ainda 

caracterizam-se como rizóides. 
B) é o primeiro grupo, entre os vegetais, a 

apresentar o sistema de vasos condutores 
(xilema e floema). 

C) as sementes são o veículo de dispersão. 
D) os frutos são o meio de dispersão. 
E) apresentam um sistema reprodutivo 

desenvolvido, porém, somente reproduzem-se 
assexuadamente. 
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39) No início de 2008, banhistas, em pelo menos 
cinco Estados brasileiros, passaram por uma 
experiência bastante desagradável: sofreram 
queimaduras causadas por águas-vivas (mães-
d’água). Os incidentes foram amplamente 
divulgados pela mídia. Em um determinado 
noticiário, um jornalista fez as seguintes 
afirmações sobre as mães-d’água: 
 
I – as mães-d’água são involuntariamente 

arrastadas em direção às praias, pois, segundo 
os cientistas, são organismos planctônicos. 

II – a lesão ou queimadura na pele humana é 
causada pela ação de células presentes nos 
tentáculos das mães-d’água, chamadas de 
cnidoblastos. 

III – antes mesmo do surgimento da espécie 
humana, as mães-d’água já estavam presentes 
no planeta Terra. 

IV – todas as mães-d’água apresentam uma forma 
de reprodução curiosa conhecida por 
metagênese. 

 
Dentre as afirmações feitas pelo jornalista, 
podemos classificar como cientificamente corretas, 
apenas: 
 
A) II e IV. 
B) II, III e IV. 
C) I e II. 
D) I, II e III. 
E) I, II e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40) O tigre d´água, uma tartaruga verde que 
habita rios e banhados do Rio Grande do Sul, tem 
sido capturada e vendida como animal de 
estimação. Essa prática criminosa, tem causado 
um intenso declínio em suas populações naturais. 
Um grupo de biólogos está desenvolvendo um 
projeto para aumentar as populações ameaçadas 
do tigre d´água, entretanto, a população continua 
em redução. Alguns voluntários que participam do 
projeto formularam hipóteses para explicar esse 
fato. Baseado no modo de vida dos répteis, 
assinale a melhor hipótese apresentada: 
 
A) A população foi reduzida demasiadamente e o 

número de filhotes que atingem a fase adulta 
não está superando o número de mortes. 

B) Para efetuar a fecundação externa, elas 
necessitam de água cristalina, que é escassa 
nos rios da região do projeto. 

C) As fêmeas não estão conseguindo chocar seu 
ovos adequadamente. 

D) A água pode apresentar pouco oxigênio 
dissolvido, dificultando a respiração das 
tartarugas. 

E) Deve haver alguma doença causando a morte 
dos animais, uma vez que ela não apresenta 
predadores naturais. 
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41) Em uma região rural brasileira, um criador de 
galinhas estava tendo prejuízos, pois muitas aves 
de sua criação estavam sendo mortas por ataque 
de animais silvestres predadores. O produtor 
concluiu que o responsável pelos ataques era um 
animal conhecido por cachorro-do-mato, comum 
nas matas da região, e resolveu preparar 
armadilhas para afastar tal invasor. A prefeitura 
da cidade contratou biólogos, para avaliar se 
realmente o cachorro-do-mato era o responsável 
pelos ataques. O esquema a seguir resume os 
resultados obtidos pelos pesquisadores e mostra 
algumas das interações que existem entre 
organismos que habitam o local. Entre parênteses 
está a porcentagem que cada item representa na 
alimentação diária de um cachorro-do-mato. 
 
 

 
 
 
Os dados apresentados na figura permitem 
afirmar que 
 
A) as galinhas são uma das principais fontes de 

proteína animal para o cachorro-do-mato. 
B) a eliminação do cachorro-do-mato pode causar 

um crescimento da população de roedores na 
região. 

C) com certeza, o cachorro-do-mato é responsável 
pelo ataque ao galinheiro em questão. 

D) os lagartos são imprescindíveis para a 
sobrevivência do cachorro-do-mato. 

E) o cachorro-do-mato ocupa o primeiro nível 
trófico de um ecossistema. 

 
 
 
 
 
 

42) Os navios de carga podem contribuir para um 
tipo de desequilíbrio ecológico pouco conhecido 
pela maioria das pessoas: a introdução de 
espécies exóticas. Esses navios possuem tanques 
onde a água do mar é armazenada para atuar 
como água-de-lastro. Chegando em um 
determinado porto, essa água pode ser liberada 
para restabelecer o equilíbrio do navio após seu 
carregamento. Essa água liberada, em geral, foi 
retirada de uma região distante e pode possuir 
larvas de invertebrados, peixes e outros 
organismos que serão lançados em diferentes 
partes do mundo. Esses organismos podem agir 
como competidores, predadores ou até parasitas 
da fauna local, gerando distúrbios ambientais por 
vezes catastróficos. São exemplos desses 
organismos: 

Nome 
popular 

 

Nome científico 
 

Origem 
 

Local do 
impacto 

ambiental 
Mexilhão-
zebra 

Dreissena 
polymorpha 

Europa Grandes Lagos 
ao norte dos 

Estados Unidos 
Estrela-do-

mar 
Asterias 
amurensis 

China e 
do Japão 

Nova Zelândia 

Mexilhão-
dourado 

Limnoperna 
fortunei 

Ásia Brasil 

Siri-do-
Pacífico 

Charybdis hellerii Oceanos 
Índico e 
Pacífico 

Brasil 

A respeito dos organismos listados acima, assinale 
a alternativa que contém informações corretas. 
 
A) Dreissena polymorpha, quando adulto, é 

transportado como parte do fitoplâncton. 
B) Limnoperna fortunei  é um molusco facilmente 

transportado pela água-de-lastro, pois quando 
adulto não possui concha. 

C) Asterias amurensis deve causar pouco impacto, 
pois é um animal marinho filtrador. 

D) Charybdis hellerii é um animal que pode ter 
sido transportado na forma de larva, pois 
possui desenvolvimento indireto. 

E) Siri-do-Pacífico costuma viver preso 
(incrustado) no casco dos navios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cachorro-do-mato
Galinha
(0,0%) 

Roedores
(27%) 

frutos silvestres
(52%) 

Invertebrados
(7,9%) 

Lagartos
(5,1%) 

aves silvestres
(8%) 
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43) Considerando a anatomia e fisiologia de 
artrópodes, é correto afirmar: 
 
A) Os artrópodes possuem cordões nervosos 

ventrais. 
B) Em insetos adaptados ao ambiente terrestre, 

os túbulos de Malpighi são as estruturas 
responsáveis pelas trocas gasosas. 

C) Insetos ametábolos chegam à fase adulta sem 
a necessidade de passar pelo processo de 
ecdise (muda). 

D) Os olhos compostos, observados em muitos 
crustáceos, são formados por vários ocelos. 

E) Aracnídeos possuem sistema circulatório 
fechado e sistema digestório completo. 

 
 
_________________________________________ 
 
44) Considerando a fisiologia do sistema 

digestório de seres humanos, é correto afirmar: 
 
A) A absorção de nutrientes (aminoácidos e 

carboidratos) é realizada no intestino grosso. 
B) Os lipídeos ingeridos são totalmente digeridos 

por lipases secretadas no estômago. 
C) Carboidratos são digeridos somente por 

enzimas produzidas no pâncreas. 
D) A bile, que é produzida pelo fígado, possui sais 

biliares que digerem as gorduras. 
E) A digestão de proteínas é iniciada no 

estômago, após a conversão da pré-enzima 
pepsinogênio em pepsina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45) “A epidemia do crack – O Rio Grande do Sul 
foi assolado por uma epidemia de crack, a droga 
que escraviza em segundos, zomba das 
esperanças de recuperação, corrói famílias, mata 
mais do que qualquer outra e afunda os 
dependentes na degradação moral e no crime” 
(ClicRBS, 6/7/2008). O crack é uma droga 
estimulante que tem como princípio ativo a 
cocaína. Sobre os efeitos das drogas e seus danos 
à saúde, é correto afirmar: 
 
A) O efeito estimulante do crack é menos potente 

que o da cocaína. 
B) Embora o crack cause dependência física em 

pouco tempo, observa-se um alto índice de 
recuperação dos usuários de crack após a 
desintoxicação orgânica, pois esta droga não 
causa dependência psicológica. 

C) Poucos segundos após o uso, o crack causa, 
entre outros efeitos, a taquicardia, o aumento 
da pressão arterial e o aumento da sudorese. 

D) Diferente de outras drogas, não é observada a 
síndrome de abstinência em dependentes de 
crack. 

E) A dependência química gerada pelo crack e 
cocaína é resultado da ação da droga 
diretamente no sistema cardiovascular. 
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HISTÓRIA 

 
 
46) Sobre o período, anterior à utilização da 
escrita, conhecido por Neolítico, podemos afirmar 
que, nele: 
 
A) O homem passou a construir suas casas sobre 

estacas, as palafitas. Para armazenar cereais, 
fazia potes de barro, dando origem à cerâmica. 

B) Houve a descoberta do fogo, os instrumentos 
confeccionados inicialmente em osso e madeira 
foram sendo substituídos por pedra e marfim. 

C) O longo isolamento por causa do frio, aliado a 
uma inteligência mais apurada, permitiu o 
surgimento da arte com representações de 
caças nas paredes das cavernas.  

D) Ocorreu a fundição do cobre, seguida da do 
estanho, o que permitiu a obtenção do bronze, 
resultante da liga dos dois primeiros. 

E) O Rhamapithecus caçava animais grandes 
como mamutes e renas com armadilhas. 
Confeccionavam nessa época arpões e agulhas. 

 
 
 
_________________________________________ 
 
47 Leia o texto a seguir: 
 
“pequenos rios irrigavam a região e permitiam a 
prática agrícola e pastoril. Apesar disso, as 
principais atividades econômicas eram o comércio, 
o artesanato e a navegação. A abundância de 
madeiras de boa qualidade facilitava a construção 
de navios usados no transporte de mercadorias 
produzidas nas diversas cidades-estados e 
adquiridas de outros povos. Fabricavam jóias de 
âmbar, ouro, prata e marfim. Foram eles que 
criaram a técnica da produção de vidro 
transparente e a do tingimento de tecidos com a 
púrpura, matéria corante vermelho-escura” 
(PEDRO, Antônio & LIMA, Lizânias. História Geral. 
São Paulo, FTD:1996 pág. 14) 
 
O texto acima refere-se aos: 
 
A) Hebreus 
B) Egípcios 
C) Persas 
D) Fenícios 
E) Cretenses 
 

48) Leia as afirmativas abaixo relacionadas à 
Baixa Idade Média: 
 
I – A Banalidade era o tributo cobrado na 

transferência do lote de terra de um servo 
falecido a seus herdeiros que continuavam 
pagando aos senhores uma porcentagem sobre 
a produção. 

II – O período marca o início das invasões na 
Europa Ocidental, a desarticulação da 
economia agrícola e o isolamento da população 
em porções de terras chamadas de Feudos. 

III – O movimento cruzadista é definido como 
sendo uma série de expedições armadas, 
realizadas pelos cristãos, com o propósito de 
romper o cerco imposto à Europa desde o 
século VIII. 

IV – As vilas e as cidades cresceram tão 
rapidamente que, por volta do século XIV, em 
algumas regiões, metade da população havia 
sido deslocada para atividades comerciais e 
artesanais. 

V – As Corporações de Ofício ou Guildas 
estimulavam o lucro, combatiam o poder da 
Igreja, limitavam o comércio feito por 
estrangeiros e controlavam os preços dos 
produtos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as 
afirmativas corretas: 
 
A) I e IV 
B) III e IV 
C) II e V 
D) III e V 
E) I e II  
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49) Sobre o período conhecido por Alta Idade 
Média, podemos afirmar que houve: 
 
A) O surgimento das cidades, enfraquecimento do 

poder da Igreja e invasão da Europa pelos 
árabes. 

B) O fortalecimento do poder nacional, a ascensão 
da Igreja e efervescência cultural urbana. 

C) A ruralização econômica, decadência do 
comércio e fortalecimento do poder local. 

D) O renascimento comercial, fortalecimento da 
Igreja e a invasão da Europa pelos Vikings. 

E) A decadência do comércio, a ascensão da 
cultura teocêntrica e o advento das Cruzadas. 

 
 
 
_________________________________________ 
 

50) A construção dos primeiros motores elétricos, 
o telégrafo sem fio e o uso do petróleo como 
combustível são exemplos da revolução 
tecnológica que marcou o final do século XIX. 
Sobre a Segunda Revolução Industrial, podemos 
afirmar que: 
 
I  – A produção em massa foi uma grande 

mudança na indústria. 
II – A pequena empresa praticamente 

desapareceu nessa fase. 
III – A produção industrial abastecia-se do 

excedente gerado no campo, tanto na 
Inglaterra quanto na França. 

IV – A busca por novos mercados de 
investimentos para o capital excedente gerado 
na Europa pode ser considerada uma das 
conseqüências do desenvolvimento do 
capitalismo. 

V – A explosão demográfica, com altos índices de 
natalidade e mortalidade, é outra conseqüência 
do processo de expansão industrial. 

 
Assinale a alternativa que apresenta todas as 
afirmativas corretas: 
 
A) II, III e IV 
B) I, III e IV 
C) II, III e V 
D) III, IV e V 
E) I, II e IV 
 
 
 
 

51) O Renascimento Literário, notadamente o da 
península ___________, foi marcado pelo 
___________, pela adoção do dialeto __________ 
e pela crítica à ___________ do mundo medieval.  
 

A seqüência correta no preenchimento das 
lacunas é: 
 

A) Balcânica – antropocentrismo – local – 
racionalidade. 

B) Ibérica – etnocentrismo – nacional – 
racionalidade. 

C) Itálica – teocentrismo – regional – concepção 
filosófica. 

D) Itálica – antropocentrismo – local – concepção 
religiosa. 

E) Ibérica – teocentrismo – nacional – concepção 
religiosa. 

 
_________________________________________ 
 
52) O período entre guerras é tradicionalmente 
conhecido como um período de crise mundial, 
marcado pelo surgimento de regimes totalitários 
de direita, pela crise mundial do capitalismo e 
pelas agitações operárias. Sobre o período entre 
guerras, indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) 
cada uma das alternativas a seguir: 
 
(    ) Durante o período nazista, a indústria, de um 
modo geral, estagnou-se. 
(    ) A inflação e o desemprego, aliados à 
influência da Revolução Socialista Russa, 
estimulavam os movimentos operários, temidos 
pela burguesia italiana. 
(    )  Na península Ibérica, as forças trabalhistas 
chegaram ao poder, com Salazar em Portugal e 
Franco na Espanha. 
(    )  O programa norte-americano de intervenção 
na economia, no sentido de superar a crise 
estabelecida, denominou-se New Deal. 
(    )  Entre os anos de 1924 e 1929, a Alemanha 
viveu um período de euforia, promovido pelos 
empréstimos dos Estados Unidos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta: 
 
A) F – F – F – V – F 
B) F – F – V – V – F 
C) V – V – V – F – F 
D) V – F – V – F – V 
E) F – V – F – V – V 
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53) São conseqüências da vinda da Família Real 
Portuguesa para o Brasil em 1808: 
 
I – A abertura dos portos brasileiros ao livre-

comércio com as nações amigas. 
II – Concessão de alvará de liberdade para o 

estabelecimento de fábricas e manufaturas no 
Brasil.  

III – Elevação do Brasil a Reino Unido em 1815.  
IV – Criação do Banco do Brasil, da Biblioteca Real 

e da Imprensa Régia. 
 
Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas: 
 
A) I, II e IV 
B) II, III e IV 
C) I, II, III e IV 
D) I, II e III 
E) I, III e IV 
 
 
 
________________________________________ 
 
54) Em relação à cafeicultura, podemos afirmar: 
 
A) No século XIX, o consumo de café era muito 

restrito entre a população urbana européia. 
B) No século XIX, o café foi o fator de 

recuperação econômico-financeira do país, 
reintegrando a economia brasileira nos setores 
em expansão do mercado mundial.  

C) Ainda no século XVIII, oriundo das Antilhas e 
do México, o café chegou ao Brasil sendo 
inicialmente plantado no Rio de Janeiro.  

D) Na segunda década do século XIX, das 
cercanias do Rio de Janeiro, o café alcançou as 
vertentes do Vale do Paraíba e do sertão 
nordestino. 

E) O nordeste catarinense tornou-se, a partir de 
1840, o principal centro produtor e exportador 
do Brasil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55) Sobre o fim da escravidão no Brasil, podemos 
afirmar: 
 
I – A segunda metade do século XIX, além do 

aparecimento das ferrovias e dos imigrantes 
europeus, viu também o fim do trabalho 
escravo.  

II – A extinção do tráfico negreiro em 1850 e a 
convergência dos imigrantes europeus para 
áreas cafeeiras contribuíram para a eliminação 
do trabalho escravo. 

III – A campanha abolicionista das décadas de 
1870 e 1880 ocorreu num contexto de 
decadência do sistema escravista. 

IV – A abolição significou o completo rompimento 
com os preconceitos raciais e a inserção da 
população ex-escrava na vida social, econômica 
e política brasileira.  

 
Assinale a alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas: 
 
A) I, II e III 
B) II, III e IV 
C) I, II e IV 
D) I e III 
E) II e IV 
 
 
________________________________________ 

56) A informação que está relacionada à política 
externa brasileira no Segundo Império é:  
 
A) A união político-territorial do Uruguai, Paraguai 

e Argentina, interessava ao Império Brasileiro. 
B) Os maiores problemas estão ligados à região 

Amazônica. 
C) As lutas políticas internas no Uruguai, 

especialmente entre blancos e colorados, 
geravam instabilidade na fronteira com o Rio 
Grande do Sul. 

D) Conflitos no Prata estão relacionados, entre 
outros fatores, a problemas de navegação nos 
Rios Paraguai, Ibicuí e Jacuí.  

E) Com o final da Guerra da Tríplice Aliança, o 
Brasil perde sua capacidade de influência 
política no Prata. 
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57) No seio das diversas agremiações e frentes 
políticas que atuaram nos primeiros anos da 
República Brasileira, seria desenvolvido em larga 
escala um espírito de ruptura para com o passado 
colonial e imperial, em nome de uma supressão 
dos resquícios da época monárquica. Um dos 
grupos que mais se coadunou a tal 
comportamento e que teve na lusofobia uma de 
suas marcas registradas foi o dos 
 
A) jacobinos. 
B) girondinos. 
C) sabinos. 
D) sebastianistas. 
E) cabanos. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 
58) No que tange à Constituição Brasileira de 
1891, pode-se afirmar que ela 
 
A) instituía a existência dos poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário e Moderador. 
B) foi outorgada pelo primeiro Presidente da 

República, Deodoro da Fonseca. 
C) estabelecia o voto censitário.  
D) ordenou institucionalmente a República dos 

Estados Unidos do Brasil. 
E) previa a centralização político-administrativa 

em relação às províncias e a concentração de 
poderes nas mãos do Executivo. 

 
 
_________________________________________ 
 
59) No caso brasileiro, um dos fatores que 
contribuiu com a desintegração da ditadura 
estado-novista foi 
 
A) o colapso do Milagre Brasileiro. 
B) a prática do comércio compensado com a 

Alemanha. 
C) a deflagração da Intentona Comunista. 
D) o suicídio de Getúlio Vargas. 
E) a participação do Brasil na II Guerra Mundial. 
 
 
 
 
 
 

60) No Brasil, quanto ao processo histórico que 
levou ao final dos governos militares, iniciado 
ainda durante a administração do Presidente 
Ernesto Geisel, pode ser destacado que 
 
A) o governante determinou a imediata anistia, a 

qual seria ampla, geral e irrestrita a todos os 
refugiados políticos. 

B) a abertura foi promovida pelos detentores do 
poder que planejaram fazê-la de forma lenta, 
gradual e segura. 

C) foi estabelecido o fim do bipartidarismo, 
extinguindo-se ARENA e MDB e promovendo-se 
o pluripartidarismo. 

D) foi editado o Ato Institucional N.5 que ampliava 
as liberdades individuais. 

E) ao final daquele período administrativo, foi 
realizada eleição direta para a Presidência da 
República. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


