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Nº. de Inscrição

ESTE CADERNO CONTÉM: 
 PARTE A: TEMA DE REDAÇÃO 
 PARTE B: 60 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

  LEIA, ATENTAMENTE,  AS INSTRUÇÕES

a) Leia, cuidadosamente, cada questão.

b) Para    cada   questão,   existe   apenas   UMA        
alternativa correta.

c) De acordo com a Resolução nº 2, de janeiro 
de 2012, que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio, em seu Art. 
9º, são componentes curriculares as áreas 
do conhecimento: Linguagens, Matemática,       
Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Assim, as questões deste processo seletivo        
encontram-se organizadas em:
I. LINGUAGENS
 Questões nº 1 ao nº 18:
  Língua Portuguesa (nº 1 - nº 12);  
  Língua Estrangeira - Inglês (nº 13 - nº 18). 
II. MATEMÁTICA
 Questões nº 19 ao nº 30.
III. CIÊNCIAS DA NATUREZA
 Questões nº 31 ao nº 48: 
  Biologia (nº 31 - nº 36); 
  Química  (nº 37 - nº 42); 
  Física     (nº 43 - nº 48).

IV. CIÊNCIAS HUMANAS
 Questões  nº 49 ao nº 60: 
  História (nº 49 - nº 54);  
  Geografia (nº 55 - nº 60).

d) Marque, usando caneta, com tinta cor preta 
ou azul, a alternativa que considerar correta 
no Cartão de Respostas.  A falta de marcação 
ou a marcação de duas ou mais alternativas   
invalida a questão. Faça isso com atenção, 
pois  o  cartão  é  único  e  não  poderá  ser 
substituído. 

e) O tempo disponível para a realização desta 
prova, incluindo o preenchimento do Cartão 
de Respostas, é de 4 horas.

f) Utilize os espaços em branco para rascunho.

g) Anote o seu número de inscrição, no campo 
apropriado, na folha de redação.
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PARTE A -  Redação

Sua redação deve
• estar adequada ao tema proposto, com encadeamento lógico, coerência das ideias e correção 
gramatical;
• obedecer à estrutura dissertativa do texto: exposição e posicionamento sobre o tema, argumen-
tação e conclusão;
• considerar as normas da linguagem padrão da Língua Portuguesa; e
• conter um texto dissertativo, em prosa.

Na correção da redação, serão considerados:

• a estética (legibilidade, alinhamento, asseio, 
recuo de paragrafação);

•  a expressão (utilização da norma culta da Lín-
gua Portuguesa);

• a organização (adequação à proposta temáti-
ca e discursiva, unidade, coesão, coerência, 
concisão, clareza, paragrafação adequada); e

• o conteúdo (argumentação pertinente e signi-
ficativa e criticidade).

Será atribuída nota zero às redações quando:
•  o texto não atender à proposta solicitada ou 

possuir outra estrutura textual que não seja 
a do tipo dissertativo-argumentativo, o que 
configurará: “Fuga ao tema/não atendimento 
ao tipo textual”;

• inexistir texto escrito na Folha de Redação: ela 
será considerada: “Em Branco”;

• o texto apresentar até 7 (sete) linhas, qual-
quer que seja o conteúdo, o que configurará: 
“Texto insuficiente”; e

• o texto apresentar impropérios, desenhos e 
outras formas propositais de anulação.

OBSERVAÇÕES SOBRE A REDAÇÃO

De acordo com o Manual do Candidato:
 
O objetivo da prova de redação é avaliar a capacidade de o candidato expressar seu pensamento por 
escrito, utilizando-se da norma culta da Língua Portuguesa. Isso significa avaliar as habilidades de ler 
e interpretar dados do enunciado, relacioná-los logicamente, posicionar-se frente a eles e argumen-
tar na defesa de seu ponto de vista.
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Texto I
“[...] O linguista e sociólogo Noam Chomsky, profes-
sor emérito do Massachusetts Institute of Technolo-
gy (em Boston) e tido pelo New York Times como “o 
maior intelectual vivo”, catalogou as dez técnicas de 
mistificação e manipulação promovidas pela grande 
mídia. Trata-se de um decálogo extremamente útil, 
especialmente para aqueles que bravamente desa-
fiam a inexpugnável ignorância diária.
1. A estratégia da distração. É fundamental, para 
o grande lobby dos poderes, manter a atenção do 
público concentrada em temas de pouca relevân-
cia (programas banais de TV, por exemplo), fazendo 
com que o cidadão comum se interesse apenas por 
fatos insignificantes. A exagerada concentração em 
fatos da crônica policial, dramatizada e manipulada, 
faz parte desse jogo.   [...]
2. Explorar a emotividade muito mais que estimular 
a reflexão. A emoção, com efeito, coloca de escan-
teio a parte racional do indivíduo, tornando-o facil-
mente influenciável, sugestionável. Essa é a grande 
técnica empregada pelo populismo demagogo puni-
tivo.    [...]
3. Os meios de comunicação sabem mais de você 
que você mesmo. Eles conhecem nossas preferên-
cias, fazem sondagens e pesquisas, diagramam nos-
sas inclinações políticas e ideológicas e, mais que 
isso, sabem como ninguém explorar nossas emo-
ções (sobretudo as mais primitivas). Não se estimula 
quase nunca a reflexão. O sistema manipula e exerce 
um grande poder sobre o público, muito maior que 
aquele que o cidadão exerce sobre ele mesmo.

Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.
br/2015/07/as-dez-tecnicas-mais-usadas-pela-grande-midia-
-para-manipular-a-realidade.html> Acesso em: 17 /09/2016. 
Texto – adaptado-fragmento.

Texto II 
 Fragmento de anúncio de curso de Oratória para 
políticos

Transcrição:
WORKSHOP: VENCE MAIS QUEM FALA BEM!
Como se tornar um político VENCEDOR usando o PO-
DER DA ORATÓRIA

Disponível em: <https://www.politicamaiscedo.com.br/pa-
raiba-noticias/workshop-eleicoes-2016-discute-o-poder-da-
-oratoria-na-politica/> Acesso em: 17/ 09/2016.

Texto III
Há muito, a Política atua no governo das nações, 
mantendo ao mesmo tempo uma proximidade e 
um distanciamento entre os cidadãos e aqueles 
que estes elegeram como seus representantes no 
Governo: os políticos. Desse modo, uma possível 
aproximação se dá por meio das mídias, com uso 
dos veículos de comunicações.

Analisando os textos da coletânea acima, redija um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte  
tema: “Mídia de massa e Política no Brasil.” Atribua um título ao seu texto.
Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo 
de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de 
vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos.
Observações:
- Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da língua portuguesa. 
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PARTE B - QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

I. LINGUAGENS

Questão 01

Questão 02

Rua da Liberdade – São Paulo – 1937

Disponível em: http://www.institutodeengenharia.org.br/site/
userfiles/bonds_2.JPG. Acesso em: 11/11/2016.

Pobre alimária
O cavalo e a carroça
Estavam atravancados no trilho
E como o motorneiro se impacientasse
Porque levava os advogados para os escritórios
Desatravancaram o veículo
E o animal disparou
Mas o lesto carroceiro
trepou na boleia
e castigou o fugitivo atrelado
com um grandioso chicote.

Oswald de Andrade. Pau Brasil. São Paulo: Globo, 2003, p.159.

Na organização do poema, a conjunção “mas”
a) é um pronome e promove a ligação dos verbos 
“estavam” e “levavam”.
b) é uma conjunção subordinativa adversativa e 
articula a introdução de um argumento mais for-
te, seguida de uma conjunção aditiva.
c) é uma conjunção explicativa e reforça a finalida-
de da ação na introdução do poema.

d) é uma conjunção conclusiva e promove uma 
ação social de inigualável valor.
e) é uma conjunção conclusiva e reforça o valor de 
temporalidade do poema.

Em relação à estruturação de texto e parágrafos, a 
preocupação essencial é

a) que se apresentem várias ideias para que o texto 
não fique repetitivo.
b) que se apresentem  introdução, desenvolvimen-
to e conclusão.
c) apresentar coesão e coerência, ainda que se mu-
dem várias vezes o assunto.
d) que se escolha um tipo de parágrafo para se de-
senvolver entre: narrativo, dissertativo e descritivo.
e) planejar bem o tamanho do parágrafo que pode-
rá ser curto, médio ou longo.

O texto Carta de Pero Vaz de Caminha  se refere às 
questões número 03, 04 e 05.

Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais 
contra o sul vimos, até à outra ponta que contra o 
norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, 
será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e 
cinco léguas de costa. Traz ao longo do mar em al-
gumas partes grandes barreiras, umas vermelhas, e 
outras brancas; e a terra de cima toda chã e muito 
cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda 
praia... muito chã e muito formosa. [...]
Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata 
nela, ou outra coisa de metal, ou ferro; nem lha vi-
mos. Contudo a terra em si é de muito bons ares fres-
cos e temperados como os de Entre-Douro-e-Minho, 
porque neste tempo d'agora assim os achávamos 
como os de lá. Águas são muitas; infinitas. Em tal ma-
neira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á 
nela tudo; por causa das águas que tem!
Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar pare-
ce-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a 
principal semente que Vossa Alteza em ela deve lan-
çar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza 
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Questão 04

Questão 03

aqui esta pousada para essa navegação de Cali-
cute bastava. 
A Carta de Pero Vaz de Caminha.pdf. Fragmentos. Disponí-
vel em: <www.nead.unama.br> Acesso em: 28/08/2016.

Na expressão “Pelo sertão nos pareceu, vista do 
mar, muito grande; porque a estender olhos, não 
podíamos ver senão terra e arvoredos.”, o termo 
grifado pode ser substituído, sem prejuízos de 
sentido, por

a) contudo.
b) por causa de.
c) portanto.
d) já que.
e) ou.

De acordo com a Carta de Caminha, a leitura do 
fragmento seguinte:

“Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar 
parece-me que será salvar esta gente. E esta deve 
ser a principal semente que Vossa Alteza em ela 
deve lançar”, leva nos a compreender que

a) o Brasil tem muitos tipos de frutas, afinal o 
autor viajou pelos mares em busca de frutas 
exóticas.
b) o autor demonstra incertezas em relação à 
viagem, pois o termo “contudo” exclui tudo o 
que foi dito antes, na Carta.
c) mesmo diante da enorme dimensão da terra 
descoberta, o autor indica uma possibilidade 
de conversão dos nativos para a sua religião.
d) com ênfase na expressão “salvar essa gen-
te”, o autor mostra que os nativos estavam em 
ameaça real.
e) os portugueses vieram tomar posse da terra, 
com a intenção de criar fazendas, conforme se 
lê em “E esta deve ser a principal semente que 
Vossa Alteza em ela deve lançar.”.

Questão 05

Questão 06

Leia o  seguinte fragmento.

“Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, 
ou outra coisa de metal, ou ferro; nem lha vimos. Contudo 
a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados 
como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo 
d'agora assim os achávamos como os de lá”.

Com o emprego do articulador lógico “contudo” nes-
te trecho, o sentido é de

a) conclusão de um raciocínio, já que o autor induz 
ao fim do relato de sua viagem.
b) explicação da causa da falha na busca do ouro.
c) adição de ideias novas às anteriores.
d) alternância, pois há várias opções para os explo-
radores.
e) oposição de ideias, pois, embora viessem explo-
rar riquezas minerais, gostaram do clima, muito pa-
recido com o clima da terra natal do autor.

De acordo com as normas da língua portuguesa culta, 
emprega-se o pronome de tratamento Vossa Alteza, 
ao nos dirigirmos a príncipes, duques; Vossa Santida-
de, a Papa; e Vossa Magnificência, a

a) pais e mães da família real britânica.
b) moças de concursos de beleza.
c) poetas, que são famosos no Brasil e Portugal. 
d) arcebispos católicos.
e) reitores de universidades.

Questão 07

Leia os seguintes versos.

“Não se acostume com o que não o faz feliz, 
revolte-se quando julgar necessário. 
Alague seu coração de esperanças, mas não deixe 
que ele se afogue nelas.
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Questão 08

Fernando Pessoa (Lisboa/Portugal, 1888-1935). Disponível 
em: https://hipocraticos.wordpress.com/category/fernan-
do-pessoa. Acesso em: 21/09/2016. 

Analise o verso a seguir: “Se achar que precisa 
voltar, volte!” A palavra “Se”, constante no verso, 
pode ser classificada como

a) conjunção subordinativa adverbial condicio-
nal.
b) pronome relativo.
c) conjunção subordinativa substantiva objetiva 
direta.
d) partícula expletiva.
e) conjunção adverbial causal.

Questão 09

Questão 10A forma verbal encontra-se corretamente flexio-
nada, conforme as normas da língua portuguesa 
padrão, na frase inserida na alternativa 

a) A multidão, apavorada, correram e se escon-
deram atrás das árvores.
b) Os 10% (dez por cento) que restou do dinhei-
ro está guardado.
c) O exército de soldados brasileiros auxiliou du-
rante os jogos olímpicos. 
d) Lápis, borracha, caderno e caneta, tudo são 
materiais escolares.
e) A garotada, triste, choravam, incessantemen-
te, por terem perdido o jogo.

As questões 09, 10 e 11 referem-se ao seguinte 
fragmento.

"Da primeira à última vez que a vi, andava carrega-
da de cores everywhere. Nasceu não faz muito. Não 
tem idade para saber que se trata, pele e músculo, 
de um verso ao vivo da fase psicodélica dos Rolling 
Stones. Era-lhe uma definição perfeita, o arco-íris 
de Jagger e Richards, mas nunca o disse.” (...)

SANTOS, Joaquim Ferreira dos. Em busca do borogodó perdi-
do. Rio de Janeiro:Objetiva, 2005. pp. 94-96 – fragmento; in 
ABAURRE, Maria Luiza M. Português: contexto, interlocução e 
sentido/ Maria Luiza M. Abaurre, Maria Bernadete M. Abaurre, 
Marcela Pontara. São Paulo: Moderna, 2008. V. 1;  p. 308.

No fragmento acima, o pronome “o”, grifado, em 
mas nunca o disse,  refere-se

a) aos sentimentos do narrador.
b) à definição perfeita do arco-íris.
c) à pessoa a quem se refere o narrador.
d) ao que nunca foi dito pelo narrador.
e) ao que o narrador demonstra pretender dizer.

Quanto à colocação do pronome oblíquo “o” no tre-
cho “mas nunca o disse”

a) ocorreu ênclise, por atração exercida pelo advér-
bio.
b) ocorreu próclise, por atração exercida pelo ad-
vérbio.
c) ocorreu próclise, por atração exercida pela con-
junção “mas”.
d) ocorreu mesóclise, pelo fato de os verbos apre-
sentarem-se no futuro do pretérito.
e) ocorreu mesóclise, pelo fato de os verbos apre-
sentarem-se no futuro do presente.

Se achar que precisa voltar, volte! 
Se perceber que precisa seguir, siga! 
Se estiver tudo errado, comece novamente. 
Se estiver tudo certo, continue.
Se sentir saudades, mate-a. 
Se perder um amor, não se perca! 
Se o achar, segure-o!”
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Questão 12

Questão 13

Questão 14

 “Era-lhe uma definição perfeita, o arco-íris de  
Jagger e Richards, mas nunca o disse”.

No trecho, o valor semântico da conjunção grifa-
da equivale a

a) portanto.
b) embora.
c) porque.
d) todavia.
e) pois.

Questão 11

Em relação à regência verbal da língua portugue-
sa culta, encontra-se correta a frase contida na 
alternativa 

a) Os pais esqueceram-se que seus filhos se-
guem seus exemplos.
b) Os pais esqueceram-se que seus filhos são 
frutos de seus exemplos.
c) Os pais esqueceram-se de que os seus filhos 
seguem seus exemplos.
d) Os pais, com certeza, esqueceram-se que 
seus filhos seguem seus exemplos.
e) Os pais, certamente, não se lembram que 
seus filhos seguem seus exemplos.

O texto abaixo refere-se às questões 13 e 14.

Disponível em: http://i.quoteaddicts.com/media/
q5/637098.png. Acesso em: 05/09/2016.

Nesse trecho de “The Mystery of Marie Roget”, 
Poe demonstra as intenções da personagem 

A expressão “bear in mind”, na primeira linha, 
significa

a) supor algo.
b) enterrado na mente.
c) ter em mente.
d) pensar melhor.
e) estado mental.

O texto abaixo refere-se às questões 15 e 16.

 
Gothic Cathedrals

 If   Romanesque  architecture  expressed  
the  protective strength of God in unpredictable 
times -  Gothic    architecture  reached for  the  sky  
and  celebrated the perfection of God's universe. 
Using a range of innovative features, the Gothic 
style replaced the dim and narrow Romanesque 
naves  with   brighter,  more  spacious interiors 
filled with  light  that  poured  through  the  huge  
Gothic windows. In  time,  Gothic  naves  would   
soar vertically upwards and walls would  soon  be  
covered  in glorious stained glass art to worship 
God and inspire the congregation. Originating 
in the Ile de France, Gothic cathedrals were not 
always built in one go: more often, between 50 
and 100 years were needed - sometime  much 
longer - before a cathedral was fully complete.

Dupin com relação a seus artigos, mas também 
demonstra uma situação real vivida por ele pró-
prio, sempre buscando publicar suas histórias. 
No texto, pode-se inferir que:

a) o objetivo de nossos jornais não é criar co-
moção, mas sim de divulgar a verdade.
b) o objetivo de nossos jornais não é promover 
a verdade, mas de criar comoção.
c) a sua mente é, em geral, o objeto de nossos 
jornais.
d) além de promover a verdade, nossos jornais 
querem causar comoção.
e) além de promover a verdade nossos jornais 
causam muita comoção.

Disponível em :http://www.visual-arts-cork.com/architecture/
gothic-cathedrals.htm – acesso 7/9/16
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Questão 17

Questão 18 

Questão 19

II. MATEMÁTICA

Questão 20

Questão 15

Questão 16

Segundo o texto
a) a arquitetura Gótica, assim como a Români-
ca, expressava a força protetora de Deus.
b) a arquitetura Gótica promovia espaços mais 
escuros e estreitos do que a Romanesca.
c) a arquitetura Românica possuía naves mais 
claras, interiores mais espaçosos e mais ilumi-
nados pelas espaçosas janelas.
d) a arquitetura Gótica possuía naves mais cla-
ras, interiores mais espaçosos e cheios de luz 
advinda de suas imensas janelas.
e) a arquitetura Gótica foi substituída pela Ro-
mânica com espaços mais sóbrios.

A palavra “upwards”, destacada no texto, signi-
fica

a) bem alto.
b) para baixo.
c) em cima.
d) no topo.
e) para cima.

O texto abaixo refere-se às questões 17 e 18.

Lucy in the Sky with Diamonds
(Beatles)

Picture yourself in a boat on a river
With tangerine trees and marmalade skies

Somebody calls you, you answer quite slowly
A girl with kaleidoscope eyes

Cellophane flowers of yellow and green
Towering over your head

Look for the girl with the sun in her eyes
And she’s gone

Lucy in the Sky with Diamonds
[…]

A alternativa que contém a mesma função  gra-
matical  empregada  com a  palavra     “picture”, 
em “Picture yourself...”, na letra de música ante-
rior, é

a) She pictured a very dark future ahead. 
b) Hellen took a picture of the beautiful view.
c) Pictures are great memories for our trips.
d) A selfie is a picture of yourself.
e) I love picture books.

A função gramatical da palavra “towering”, na 
letra acima, é de

a) substantivo.
b) adjetivo.
c) verbo.
d) artigo.
e) advérbio. 

Numa sala, 20 alunos passaram sem exame ne-
nhum; 6 ficaram para exame em Português e 8 
em Matemática; destes, 4 tinham ficado para 
exame também em Português. O número de alu-
nos da sala é

a) 26.
b) 30.
c) 34.
d) 38.
e) 42.

Em relação à função f(x)=(x-2)(x-3), a única afir-
mação incorreta é:
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Questão 22

RASCUNHO

Questão 21

a) corta o eixo y no ponto (0, 6).
b) a concavidade é voltada para cima.
c) o ponto de máximo é (-1/2; -25/4).
d) corta o eixo das abscissas em dois pontos distintos.
e) possui duas raízes reais.

Uma pessoa tem de altura 1,80m. Este valor está para sua sombra, de 45cm, 
assim como a altura X de um prédio está para sua sombra de 6m. Sendo as-
sim, a altura do prédio é

a) 1,5m.
b) 15m.
c) 150m.
d) 24m.
e) 240m.

A simplificação da expressão       

a)

b)

c)

d)

e)

é dada por
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RASCUNHO

Questão 24

Questão 25

Questão 23

No século XVII, o logaritmo teve a sua origem. O conceito foi criado por John 
Napier (1550-1617) e até hoje é muito utilizado em diversas áreas do conhe-
cimento, como Física, Biologia, Química, Medicina e Geografia. Com base nos 
conhecimentos sobre logaritmo, podemos afirmar que o valor de log24 6, consi-
derando log27  6 = u e log27  4 = t,  é:

A área total de um cubo é 18 cm2. O volume desse cubo é:

Cinco amigos se encontram em um restaurante e se cumprimentam um a um, 
com apertos de mãos. Ao final dos cumprimentos, se todos se cumprimenta-
ram, o número de apertos de mãos feitos por este grupo foi de
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RASCUNHO

Questão 26

Questão 27

Questão 28

a) 5.
b) 10.
c) 4.
d) 15.
e) 30.

No plano cartesiano, a distância entre os pontos A (1,1) e B (4,5) é
a) 1.
b) -1.
c) 5.
d) 0.
e) 18.

Um capital é aplicado, a juros simples, à taxa de 4% a.m. O tempo, no mínimo, 
que deve ser aplicado, a fim de que seja possível resgatar o triplo da quantia 
aplicada, é

a) 25 meses.
b) 50 meses.
c) 75 meses.
d) 100 meses.
e) 120 meses.

 Considere a matriz

 Podemos afirmar que o determinante da matriz A 

a) é número ímpar.
b) é primo.
c) é divisível por 4.
d) possui raiz quadra exata.
e) é um número negativo.

Considere um triângulo cujos vértices têm coordenadas A(-3;0), B(x;0) e       
C(0;10). Sabendo que a área desse triângulo é 30, o valor de x é

Questão 29

.
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RASCUNHO

Questão 30

Questão 31

III. CIÊNCIAS DA NATUREZA

a) 3.
b) 6.
c) 5.
d) 7.
e) 12.

Na divisão do polinômio 2x4-7x3-2x2+10x-3 por x-1, obtêm-se

a) 2x3-5x2-7x   com resto 3.
b) 2x3-5x2-7x-3 com resto -1.
c) 2x3-5x2+7x   com resto -3.
d) 2x3-5x2-7x+3  com resto nulo.
e) 2x3-5x2+7x-3   com resto nulo.

Somos todas Angiospermas! Sabe por quê?

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=ilustrações+angiospermas&
hl=pt-PT&biw=1366&bih=657&site=webhp&source. Acesso: 10/09/2016.

Somos plantas que possuímos sementes protegidas por frutos, e te-
mos flores. Nossas flores possuem cores vivas, néctar e aromas que 
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Questão 32

Questão 33

Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp-
br/2014/02/12/rede-de-protecao/. Acesso: 08/09/2016.

Disponível em: http://www.todabiologia.com/botanica/
angiospermas.htm. – modificado. Acesso: 05/09/2016.

No texto anterior, apresenta-se um evento que 
ocorre apenas nas angiospermas, que é 

a) a germinação do grão de pólen com forma-
ção do tubo polínico. 
b) a formação de um núcleo triploide (3n) no 
interior do saco embrionário.
c)  a presença de núcleos haploides (n) no inte-
rior do tubo polínico. 
d) a fecundação originando um zigoto diploide 
(2n). 
e) o desenvolvimento de um gametófito mas-
culino a partir do micrósporo. 

A Revista Fapesp, na edição 216 de feverei-
ro de 2014, apresenta a reportagem intitulada 
“Manguezais ganham importância diante de 
alterações no clima", relatando que: “Ao longo 
dos estuários, baías, lagoas e braços de mar, ár-
vores enfrentam condições pouco favoráveis e 
se debruçam sobre a água salobra. Às vezes re-
presentado por uma vegetação atarracada que 
forma uma franja verde, outras pelo emaranha-
do de raízes que funcionam como muletas em 
arco para manter árvores bastante altas de pé 
na lama movediça, o manguezal é berçário para 
uma grande variedade de animais marinhos e 
ajuda a proteger a costa dos ventos e das ondas 
do mar. Em tempos de aquecimento global, a 
capacidade de absorver carbono da atmosfera e 
estocá-lo acrescentou mais uma etiqueta de pre-
ço ao valor desse ecossistema costeiro que no 
Brasil existe ao longo de quase todo o litoral, da 
região Norte ao sul de Santa Catarina. E que ago-
ra reage ao aumento do nível do mar resultante 
das mudanças climáticas, como vem mostrando 
o grupo do oceanógrafo Mário Soares, da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)”.

No que se refere aos manguezais, pode-se dizer 
que

a) trata-se de um ecossistema onde os impac-
tos ambientais são ausentes, e é constituído 
de vegetação arbustiva, e rasteira, onde se 
abrigam os carangueijos.   
b) ecossistema que apresenta solo lodoso, rico 
em  oxigênio  (O2)   e, dentre as  árvores,  pre-
sentes,  destaca-se   o  mangue  vermelho 
(Rizophora mangle).
c) as árvores encontradas são Laguncularia, 
Avicenia e Rizhopora, características desse 
ecossistema, no qual um dos impactos am-
bientais é a urbanização. 
d) apresentam grande biodiversidade vege-
tal, com alguns exemplares da Mata Atlântica, 
além da presença de algumas espécies de pei-
xes, moluscos e crustáceos.
e) as árvores desse ecossistema apresentam 
raízes profundas e, também, raízes pneuma-
tóforas para facilitar a troca de oxigênio (O2).

Quatro grupos de pesquisadores paulistas de-
dicam-se a mapear e a relacionar a função de 
marcadores moleculares como lipídeos, pro-
teínas e carboidratos com o auxílio de técnicas 
de análise não invasivas, que utilizam lasers e 
espectrômetros, para selecionar na fertilização 
in vitro (em laboratório) os melhores embriões 
bovinos. Percebe-se a importância dos lipídeos 
em nosso organismo, os quais são divididos nas 
seguintes categorias: lipídeos de reserva nutriti-
va e estruturais. Estes últimos sendo essenciais 
para a manutenção da membrana celular. Sobre 
os lipídeos estruturais, pode-se afirmar que

a) são anfipáticos, isto é, contêm uma extre-
midade polar hidrofílica e outra extremidade  
apolar hidrofóbica.
b) a fluidez da membrana de uma célula ani-
mal é maior quanto mais colesterol estiver 
presente.
c) o grupamento polar pode ser um ácido gra-

atraem pássaros e insetos que vão nos auxiliar 
no processo de polinização. 
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Questão 34

Questão 35

Questão 36

xo saturado ou insaturado.
d) o triacilglicerol é composto de três molécu-
las de ácidos graxos ligados a uma molécula de 
glicose.
e) são insolúveis em solventes orgânicos.

Revista FAPESP, DINORAH ERENO | ED. 231 | MAIO 2015.
Disponível em:< http://revistapesquisa.fapesp.br/ 
2015/ 05 /15 /marcadores-da-fertilizacao/. Acesso em: 
11/11/2016.

O vírus Zika é um flavivírus transmitido por mos-
quito conhecido por causar surtos de doenças 
na África, Sudeste Asiático e Ilhas do Pacífico. 
Em 2015, surtos de vírus Zika abrangentes foram 
detectados na América do Sul e Central; e, em 
janeiro de 2016, os surtos de Zika chegaram a 
18 países e territórios das Américas. Em geral, o 
vírus Zika causa uma doença amena e autolimi-
tada que consiste de febre, erupções maculopa-
pulares, artralgia e conjuntivite. A doença dura 
entre alguns dias e uma semana e estima-se 
que, aproximadamente, 80% das infecções por 
Zika sejam subclínicas (sem sintomas).

Sobre os vírus, é correto afirmar que
a) ácido nucleico + capsômero= nucleocapsí-
deo.
b) o genoma viral é codificado por DNA.
c) o reconhecimento vírus-hospedeiro é ines-
pecífico.
d) alguns vírions apresentam envoltório lipo-
proteico, os lipideos são  derivados da mem-
brana celular do hospedeiro e as proteínas, 
presentes na membrana, produzidas pelo hos-
pedeiro.
e) o tamanho do vírus independe do tamanho 
de seu genoma.

Disponível em: http://zika-virus-resource-center.elsevier.
com.br/. Acesso em: 21/09/2016.

Um homem, pai de três filhos homens, traba-
lhou sua vida toda no campo, como trabalha-
dor rural, colhendo cana de açúcar. Este homem 
nunca permitiu que seus filhos trabalhassem no 
campo, todos frequentaram a escola desde pe-
quenos e, ainda cedo, mudaram-se para a área 
urbana da cidade. O pai desenvolveu um câncer 
de pele e se preocupou se seus filhos também 
desenvolveriam essa doença. Baseado em seus 
conhecimentos sobre transmissão de caracterís-
ticas hereditárias assinale a alternativa correta.

a) Os filhos provavelmente não desenvolverão 
a doença porque o pai só poderia transmitir o 
gene afetado para filhas.
b) Os filhos provavelmente não desenvolverão 
a doença porque apesar de ser uma doença 
genética, tem caráter ocupacional, não sendo 
hereditária.

Dentre os grandes grupos de animais inverte-
brados, estão os artrópodes, que possuem uma 

notável diversidade adaptativa, que os possibili-
ta permanecer em diferentes ambientes. Como 
exemplo de representantes temos: insetos, 
crustáceos, quilópodes. Tais representantes pos-
suem, respectivamente, as seguintes caracterís-
ticas:

a) um par de antenas e três pares de pernas; 
pernas no cefalotórax e abdome; um par de an-
tenas e um par pernas por segmento do corpo.
b) pernas no cefalotórax e abdome; um par de 
antenas e um par de pernas por segmento do 
corpo; um par de antenas e três pares de per-
nas.
c) um par de antenas e um par de pernas por 
segmento do corpo; um par de antenas e três 
pares de pernas; pernas no cefalotórax e ab-
dome.
d) um par de antenas e três pares de pernas; 
um par de antenas e um par de pernas por seg-
mento do corpo; pernas no cefalotórax e ab-
dome.
e) pernas no cefalotórax e abdome; um par 
de antenas e três pares de pernas; um par de 
antenas e um par de pernas por segmento do 
corpo.
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Questão 37

Questão 38

Questão 39

c) Os filhos, provavelmente, desenvolverão a 
doença porque o gene afetado está localizado 
no cromossomo Y.
d) Os filhos, provavelmente, desenvolverão a 
doença porque doenças genéticas são transmi-
tidas de pai para filhos.
e) Os filhos, provavelmente, desenvolverão a 
doença porque, apesar de terem se mudado 
para a área urbana, ainda pequenos, nasceram 
na mesma região onde o pai contraiu a doença.

O hipoclorito de sódio em solução de concentra-
ção 2,5% em massa, mais conhecido comercial-
mente como água sanitária, ajuda a combater a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor 
responsável pelas doenças dengue, chikungunya 
e zika. Como método eficiente na eliminação das 
larvas do mosquito, recomenda-se que 10 mL 
de água sanitária sejam adicionados a cada litro 
de água tratada do possível criadouro. Conside-
rando que 1 mol de hipoclorito de sódio tem a 
massa de 75 gramas está CORRETO afirmar que a 
concentração molar (mol L-1) recomendada é de 

a) 3,3x10-3.
b) 3,3x10-5.
c) 3,0.
d) 3,0x10 3.
e) 3,0x105.

Muitos alimentos são fontes de substâncias quí-
micas que podem ser classificadas como ácidos 
ou bases. A seguir são apresentadas as fórmulas 
estruturais de substâncias e o alimento em que 
são encontradas:

As substâncias anteriores que possuem cará-
ter ácido estão presentes no(a)

a) grão de café, uva e vinagre.
b) pimenta preta, uva e maçã ou pêra.
c) grão do café e pimenta preta.
d) grão de café e maçã ou pêra.
e) uva, vinagre e maçã ou pêra.

Considerando a figura a seguir, "Caminho da 
Reação", analise o perfil de energia de uma 
reação química hipotética e assinale a alterna-
tiva em que se encontra a afirmação incorreta.

UVA VINAGRE

PIMENTA PRETA

MAÇÃ OU PERA

GRÃO DO CAFÉ
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Questão 40

Questão 41

a) A reação libera energia (A) para produzir o 
complexo ativado;
b) Na presença de catalisador a energia deve 
atingir (B) para ocorrer reação;
c) A reação catalisada ocorre em duas etapas 
indicadas pelas energias em (B) e (C);
d) O estado da energia dos reagentes é (D) e no 
produto é (E);
e) A reação é exotérmica.

O Ácido Acetilsalicílico é um dos remédios mais 
populares existentes, também conhecido como 
aspirina. A síntese da aspirina é efetuada por 
acetilação do Ácido Salicílico usando, por exem-
plo, o anidrido acético em excesso e ácido sulfú-
rico como catalisador, conforme a reação quími-
ca representada a seguir. 

Um farmacêutico preparou uma amostra de 
aspirina pelo aquecimento de 13,8 g de ácido 
salicílico em excesso de anidrido acético e ob-
teve 4,5 g de aspirina pura. O rendimento do 
processo foi de

Dados: H =1; C =12; O =16

Caminho da Reação

En
er

gi
a

A

B
C

D

E

H2SO4
O ferro é um elemento fundamental para pro-
cessos metabólicos como o transporte de oxi-
gênio, o metabolismo oxidativo e o crescimento 
celular.  No corpo humano, o ferro distribui-se 
amplamente tanto na forma orgânica como na 
forma inorgânica, totalizando cerca de 3 a 4 g 
em um indivíduo adulto. No seu estado funda-
mental, o átomo de ferro possui 26 elétrons. Na 
natureza podemos encontrá-lo na forma de cá-
tions, como o Fe (II) . É CORRETO afirmar que a 
distribuição eletrônica de acordo com os níveis 
de energia para os elétrons do Fe (II) é dada por

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 
b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 
c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2
d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
e) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
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Questão 42

Questão 43

Questão 44

Questão 45

a) 80% .
b) 67% .
c) 48 % .
d) 30% .
e) 25% .

A clorofila, pigmento responsável pelo processo 
de fotossíntese das células eucarióticas vegetais, 
pode ser obtida quando as folhas vegetais são 
masceradas na presença de um solvente (1). A 
inserção de um papel de filtro no extrato obtido 
faz com que os pigmentos subam por capilarida-
de devido a intereção entre o solvente e a fase 
estacionária (2). 
Os processos identificados, no texto acima, como 
(1) e (2) são denominados, respectivamente, 
como:

a) digestão e filtração.
b) percolação e sedimentação.
c) extração com solvente e cromatografia.
d) flotação e catação.
e) levigação e destilação.

Um tubo em forma de U, conforme a figura 
a seguir, contém mercúrio, cuja densidade é  
d1=13,6 g/cm3. Seus dois ramos têm a mesma 
seção reta s=1cm2. No ramo da esquerda, fo-
ram derramados 47,6 cm3 de água (d2=1 g/cm3) 
e 25,6 cm3 de óleo (d3=0,8 g/cm3). Nesse caso, o 
desnível h1 sofrido pelo mercúrio será, aproxi-
madamente, de

a) 4,7 cm. 
b) 5 cm .
c) 22 cm.
d) 25,6 cm.
e) 47,6 cm.

 Um cilindro de 50 litros de capacidade contém 
um gás sob pressão de 20 atmosferas quando 
a temperatura é de 27 0 C. O cilindro é levado 
para um ambiente em que a pressão atmosfé-
rica é de 1 atm e a temperatura é de 57 0C. Nes-
se caso, o volume ocupado pelo gás é, aproxi-
madamente, de 

a) 50 litros.
b) 150 litros.
c) 1050 litros.
d) 1100 litros.
e) 2061 litros.

Introduzimos uma campainha eletrônica e uma 
lâmpada pisca-pisca em uma campânula de vi-
dro. Retiramos o ar com auxílio de uma bomba 
de vácuo; quando não houver mais ar no inte-
rior da campânula

a) vemos a lâmpada piscando e ouvimos a 
campainha.
b) o som não mais poderá ser ouvido, pois é 
uma onda sonora.
c) ouvimos o som da campainha, pois é uma 
onda eletromagnética.
d) não vemos a lâmpada piscando, pois a luz 
é uma onda eletromagnética.
e) não vemos a lâmpada piscando nem ouvi-
mos a campainha.
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Questão 47

Questão 46

Questão 50

Questão 49

IV. CIÊNCIAS HUMANAS

Questão 48

 Você está sentado em um banco em frente de 
um hospital onde espera-se um ambiente silen-
cioso. Atento às ondas sonoras, você percebe 
três eventos, a saber

I – O alarme de um carro dispara quando o pro-
prietário abre a tampa do porta-malas.
II – Uma ambulância se aproxima do hospital 
com a sirene ligada.
III – Um motorista, impaciente, após passar 
pelo hospital, afasta-se com a buzina acionada. 

Você percebe o efeito Doppler apenas
a) no evento I, com frequência sonora invari-
ável.
b) nos eventos I  e  II, com  diminuição  da  fre-
quência.
c) nos eventos I e III, com aumento da frequ-
ência.
d) nos eventos  II e III, com  diminuição  da  fre-
quência em II e aumento em III.
e) nos eventos II e III, com aumento da frequ-
ência em II e diminuição em III.

Utilizando a Lei de Coulomb, foi calculada a for-
ça F entre duas cargas elétricas de mesmo valor. 
O valor da força elétrica, ao triplicar a distância 
entre as cargas, é de

a) 3 F .
b) 9 F .
c) F/3.
d) F/9.
e) F.

A família Barros decide viajar pelo país com seu 
automóvel. Quando desloca-se, na Br 116, a 
uma velocidade de 108 km/h, o motorista ob-
serva um grande buraco, na pista, 50 m à sua 
frente e decide passar pelo buraco a 36 Km/h. 
Considerando que  só existe atrito entre as pas-
tilhas e o disco de freio, a aceleração em m/s2 

que o motorista deverá empregar, para atingir 
seu objetivo, deve ser de

a) -13.
b) -10.
c) -8.
d)-6.
e)-2.

O mercantilismo não pode ser considerado um 
sistema, pois várias foram as práticas mercan-
tilistas adotadas para tornar os reinos próspe-
ros, ricos e poderosos. A política mercantilista 
adotada pela Inglaterra foi

a) o incremento do comércio externo.
b) a valorização da importação de meios de 
produção.
c) a monopolização do tráfico negreiro.
d) o domínio cartográfico para expansão      
geográfica.
e) a venda de gêneros de primeira necessi-
dade.

Considere a charge a seguir:

Fonte: Paiva, Miguel; Schwarcz, Lilia Moritz. Da colônia 
ao império. São Paulo: Brasiliense, 1995.

Na charge acima, Dom Pedro I é rodeado por 
dois conselheiros que oferecem duas argu-
mentações distintas a respeito do processo de 
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Questão 51

Questão 52

Questão 53

emancipação política brasileira. Pode-se afirmar, 
com base na charge e no estudo acerca da inde-
pendência brasileira de 7 de setembro de 1822, 
que

a) o Brasil estava sofrendo pressões da Corte 
portuguesa, interessada em recolonizá-lo.
b) a independência do Brasil foi obra das mas-
sas revoltadas.
c) os portugueses pressionaram para que D. 
Pedro I mantivesse a condição de Reino Unido 
de Portugal e Algarves.
d) à Inglaterra interessava a manutenção da co-
lônia e do regime de trabalho escravo.
e) a América espanhola emancipada se uniu ao 
projeto de independência política brasileira.

O filme “300” apresenta uma importante bata-
lha nos conflitos entre gregos e persas. O filme 
reproduz a ideia comumente aceita de que os 
gregos foram os heróis e os persas os inimigos 
destruidores do Ocidente civilizado. 
Dentre as alternativas abaixo, selecione aquela 
que, respectivamente,  identifica a batalha e o 
país atual que, na antiguidade, era base do im-
pério persa.

a) Termópilas e Irã.
b) Salamina e  Síria.
c) Termópilas e  Iraque.
d) Maratona e Líbia.
e) Maratona e Irã.

Ao norte do Peru, durante as guerras de indepen-
dência da América espanhola, a grande figura foi 
Simón Bolívar, conhecido como o Libertador. Bo-
lívar tinha um grande Projeto Político relativo aos 
territórios da América hispânica.
Identifique, entre as alternativas abaixo, o Proje-
to de Bolívar.

a) Criar uma confederação de estados indepen-
dentes, mas unidos, entre si, por instituições 
supranacionais, como a OEA e o Mercosul.
b) Criar uma só nação em toda a América his-
pânica, pois entendia que, com a divisão do 

território, surgiriam nações fracas que ficariam 
dependentes da Inglaterra ou dos Estados Uni-
dos.
c) Criar uma confederação de Estados baseada 
em países andinos e não-andinos como forma 
de fazer frente ao já acentuado imperialismo 
dos Estados Unidos.
d) Criar uma só nação, a pátria latino-america-
na, que unisse toda a América espanhola, in-
cluindo México, Cuba e Porto Rico.
e) Dar liberdade de organização aos diversos 
países que iam se formando para fortalecê-los 
e não caírem na dependência da  Inglaterra, a 
grande potência econômica da época.

Segundo o historiador Jacques Le Goff, um dos 
mais destacados estudiosos da Idade Média, o 
saldo das Cruzadas para o Ocidente não foi tão 
animador quanto esperavam seus participantes. 
Sendo assim, é correto afirmar que:

I. Entre   os séculos XI e XIII  partiram  da Europa 
oito Cruzadas, envolvendo milhares de pesso-
as.
II. A mais bem sucedida foi a Primeira Cruzada, 
composta de tropas de cavaleiros da nobreza, 
sem a participação de nenhum rei.
III. Por intermédio da Segunda Cruzada, os cru-
zados e comerciantes venezianos fundaram o 
Império Latino de Constantinopla.
IV. A Quarta Cruzada foi organizada depois que 
os muçulmanos reconquistaram a cidade de 
Edessa.
V. As últimas quatro Cruzadas, praticamente, 
não tiveram relevância, nem para o Ocidente, 
nem para o Oriente, pois fracassaram em seus 
objetivos.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, II e V.
d) I, III e IV.
e) I, IV e V.
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Questão 55

Questão 56

Questão 57

“Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e 
lanças, começaram a praticar crueldades estra-
nhas: entravam nas vilas, burgos e aldeias, não 
poupando nem as crianças e os homens velhos, 
nem as mulheres grávidas e parturientes, e lhes 
abriam o ventre e as faziam em pedaços.Faziam 
apostas sobre quem, de um só golpe de espa-
da, fenderia e abriria um homem pela metade, 
ou quem, de um só golpe, lhe cortaria a cabeça”  
(Bartolomeu de las Casas).

Essa citação é uma referência à
a) Guerra Civil Espanhola.
b) Confederação dos Tamoios.
c) Invasão dos Mouros na Península Ibérica.
d) Guerra de Sucessão da Espanha.
e) Conquista Espanhola da América.

Questão 54

O termo brexit é uma fusão de duas palavras 
inglesas: britain (Grã-Bretanha) e exit (saída). O 
termo denota a saída do Reino Unido da União 
Europeia. São Países que compõem o Reino Uni-
do

a) a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, e o 
País de Gales.
b) a Bélgica, Luxemburgo, República da Irlanda, 
e a Irlanda do Norte.
c) a Inglaterra, Escócia, República da Irlanda, e 
o País de Gales.
d) a Inglaterra, Luxemburgo, República da Ir-
landa, e  a Irlanda do Norte.
e) a Bélgica, Escócia, Irlanda do Norte, e o País 
de Gales.

Toda a matéria estará reunida numa singulari-
dade, um espaço muito pequeno de densidade 
extremamente alta, virtualmente infinita, e sob 
uma temperatura também extremamente alta, 
virtualmente infinita. Nesta singularidade que 

TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M. de; FAIRCHILD, T. R.  e 
TAIOLI, F. (Orgs.) Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2000.

O trecho pertence à Teoria de Criação do Univer-
so denominada

a) Teoria da Relatividade.
b) Teoria do Big Bang.
c) Teoria da Gravidade.
d) Teoria Espacial.
e) Teoria Física.

A Administração de Segurança Marítima da Chi-
na divulgou na véspera que navios comerciais 
do país vão utilizar novas rotas marítimas, que 
surgiram no resultado de derretimento das calo-
tas polares. [...] São as rotas marítimas no Ártico 
através da Passagem do Noroeste, que se abri-
ram na consequência do degelo. O novo cami-
nho vai passar pela costa da América do Norte 
e Arquipélago Ártico Canadense. O derretimento 
significativo das calotas polares apresenta novas 
oportunidades para a navegação na Passagem 
do Noroeste.
Disponível em: <http://br.sputniknews.com/ciencia_tec-
nologia/20160421/4251482/china-navegacao-artico.
html>. Acesso em: 05 /09/2016.

O fenômeno causador da situação descrita é de-
nominado 

a) Chuva Ácida.   
b) Aquecimento global.   
c) Ilha de Frescor.   
d) Ilha de Calor.   
e) Inversão Térmica.

foge a qualquer visualização, matéria e energia 
seriam indistinguíveis, não haveria espaço em 
seu entorno e o tempo não teria sentido.  Esta 
pode ter sido a situação existente cerca de 15 bi-
lhões de anos atrás, o ponto de partida de tudo 
o que nos diz respeito, um ponto reunindo toda 
a matéria e energia do Universo, que explodiu 
no evento único e original.
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Questão 59Questão 58

Com o objetivo de medir e revelar o estado de 
bem-estar dos habitantes do Planeta, desde 
2012, a Gallup World Poll, uma empresa de pes-
quisa de opinião dos Estados Unidos, divulga 
um relatório em que mede a felicidade dos ha-
bitantes de diversos países. No último Relatório 
Mundial da Felicidade, divulgado em março de 
2016, habitantes de 157 países deram uma nota 
de 0 a 10 para seis indicadores sociais: PIB per 
capita; expectativa de vida saudável; ter alguém 
em quem confiar; liberdade para fazer escolhas; 
corrupção; e generosidade. Com 7.526 pontos, a 
Dinamarca se destacou como o país mais feliz do 
mundo e Burundi, com 2.905 pontos, apresen-
tou o mais baixo nível de felicidade. Sobre esses 
dois países, avalie as seguintes afirmações:

I – A Dinamarca é um país localizado no norte 
da Europa setentrional, cujo sistema de governo 
é monarquia parlamentarista. Em 2015, possuía 
uma população de 5.678.348 habitantes e, no 
período de 2005 a 2010, apresentou uma taxa 
média de 10.91 nascimentos por mil habitantes.
II – Burundi é um dos países mais pobres da Áfri-
ca e do Mundo, cujo sistema de governo é repú-
blica presidencialista. Em 2015, possuía uma po-
pulação de 9.823.827 habitantes e, no período 
de 2005 a 2010, apresentou uma taxa média de 
41.97 nascimentos por mil habitantes. 
III – Estimativas de 2014, publicadas em 2015, do 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) colo-
caram a Dinamarca na 4ª posição entre os países 
com índices de Desenvolvimento Humano muito 
altos, bem como, Burundi deteve o quarto pior 
Índice de Desenvolvimento Humano à frente, 
apenas, dos também africanos Chade, Eritréia, 
República Centro-Africana, e Níger.

Está correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

São consideradas rochas primárias por resulta-
rem da solidificação do magma. A esse grupo é 
dado o nome de rochas

a) sedimentares.
b) magmáticas.
c) metamórficas.
d) marinhas. 
e) lunares.

G20 precisa evitar protecionismo e impulsionar 
crescimento, diz Jinping
O presidente chinês, Xi Jinping, abriu oficialmen-
te domingo (4/09/2016) a cúpula de dois dias do 
G20, que reúne as maiores economias do mun-
do, afirmando que o grupo precisa adotar novas 
medidas para gerar crescimento, incrementar o 
comércio e investimentos e evitar o protecionis-
mo. A 11ª cúpula do G20 ocorre neste domingo 
e segunda em Hangzhou, na China. [...] No dis-
curso de abertura, o presidente chinês afirmou 
que a economia mundial está se recuperando, 
mas enfrenta múltiplos desafios em finanças, 
comércio e investimentos. Xi disse que o encon-
tro discutirá o crescimento impulsionado pela 
inovação, uma economia global mais eficiente e 
governança financeira.

Questão 60

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noti-
cia/2016/09/g20-precisa-evitar-protecionismo-e-impul-
sionar-crescimento-diz-jinping.html>. Acesso em: 08/09/ 
2016.

De acordo com a notícia publicada em setembro 
de 2016, a sigla do nome da organização interna-
cional responsável pela fiscalização e regulamen-
tação do comércio mundial e a cidade na qual se 
localiza a sede dessa organização são, respecti-
vamente

a) OMS; Genebra na Suíça.
b) OMC; Genebra na Suíça.
c) OMC; Bruxelas na Bélgica
d) OMS; Bruxelas na Bélgica.
e) OMC; Nova York nos EUA.
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