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1 Prova de conhecimentos 
 

PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 
QUESTÃO 01 

 
Quando as colônias europeias da Costa do Ouro e do Sudão 
Francês, após as independências, escolheram os nomes de 
República de Gana e de República do Mali, respectivamente, 
procuravam 
 

(A) recuperar a independência política dos Estados sahelianos 
conquistados pelos europeus no século XVI. 

(B) homenagear as regiões de onde vieram os ancestrais de 
seus líderes Kwame Nkrumah e Jomo Kenyatta. 

(C) restabelecer a independência política dos estados 
bambara e bacongo conquistados pelos europeus no 
século XIX. 

(D) mostrar que a África possuía uma longa e rica história que 
o colonialismo europeu procurara negar e esquecer.  
 

QUESTÃO 02 
 

Ao longo dos séculos, na progressiva complexidade de relações 
medievais, surgiram relações de dependência entre senhores 
feudais.  
 
É CORRETO afirmar que a relação entre suseranos e vassalos 

ocorria quando: 
 
 

(A) as categorias sociais eram claramente definidas, com o 
estamento superior compondo a maioria da população 
feudal. 

(B) um nobre doava terras a outro nobre, em troca de ajuda 
militar, ou concedia a ele o direito de explorar pedágios em 
pontes e estradas. 

(C) os servos ficavam presos à terra, com a obrigação de pagar 
impostos, devendo ainda uma série de tributos aos 
senhores feudais. 

(D) o trabalho servil era legitimado pela Igreja em razão das 
funções que os servos deveriam cumprir em sua passagem 
pela terra. 

 
QUESTÃO 03 

 
Durante a Revolução Industrial, o cercamento dos campos 
comuns – processo conhecido como enclousers – aumentou a 

produtividade agrícola e 
 

(A) levou à especialização do trabalho camponês, o que 
acabou por evitar a emigração para as cidades e a 
modernização do modo de vida rural. 

(B) levou à industrialização da produção agrícola, processo 
conhecido como Revolução Verde, e que foi fundamental 
para o posterior desenvolvimento do país. 

(C) transformou profundamente o universo econômico e 
cultural dos camponeses, que tiveram que se submeter à 
nova ordem nascente, a do sistema capitalista. 

(D) potencializou a Reforma Agrária Inglesa, o que acabou por 
dividir a terra em pequenas propriedades e contribuiu para 
o fortalecimento do capitalismo no país. 
 

QUESTÃO 04 
 

Considere os excertos abaixo: 
 
“Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento.” 
(Samba-enredo, Mangueira, 2019). 

 
“Eram três caravelas 
Que chegaram d´além mar 
E a terra chamou-se América 
Por ventura? Por azar?  
 

Não sabia o que fazia, não. 
D. Cristóvão, capitão. 
Trazia, em vão, Cristo no nome,  
E, em nome dele, o canhão. 
(...) 
Quinhentos anos de quê? 
(Belchior, Quinhentos anos de quê?, 1993). 

 
“A história é sempre escrita pelos vencedores. Imaginem como 
seria a história da América escrita pelos indígenas (...) Como 
seria?.”  
(José Saramago, 2007). 
  
Esses excertos problematizam o modo como a história oficial 
conceitualiza a colonização da América  
 

(A) em uma busca por evidenciar a história do continente 
americano na perspectiva do vencedor.  

(B) em um alerta para a necessidade de considerar o ponto de 
vista dos diversos sujeitos históricos envolvidos. 

(C) em uma clara crítica à ideia de que o ponto de vista 
indígena pode revelar a verdade sobre eventos. 

(D) em uma tentativa de corrigir o trabalho dos historiadores 
que, em geral, assumem a visão de Cristóvão Colombo. 
 

QUESTÃO 05 
 

Na Assembleia Constituinte de 1823 um grande debate envolveu 
a questão sobre quem faria parte da comunidade nacional. A 
Constituição outorgada em 1824 estabeleceu que essa seria 
composta por cidadãos brasileiros, ficando excluídos da 
condição de eleitores e candidatos: 
 

(A) os que tinham renda líquida anual de 400 mil réis.  
(B) os que tinham renda líquida anual de 800 mil réis.  
(C) as mulheres, os homens não católicos e os escravizados.  
(D) os filhos de escravizados nascidos livres. 

 

QUESTÃO 06 
 

Em 1967, a escolha da região localizada entre os estados do 
Pará, Maranhão e Goiás para instalar a Guerrilha do Araguaia, 
foi decorrente de vários motivos, entre os quais: 
 

(A) a presença expressiva de população camponesa; tática 
militar relacionada à proximidade da floresta Amazônica; 
semelhanças geográficas e sociais aos movimentos 
guerrilheiros vitoriosos em países como Cuba e Vietnã. 

(B) o distanciamento do comando geral militar, localizado em 
Brasília; maior possibilidade de controle da população 
rural; estratégia de contato com as guerrilheiras de 
Nicarágua e Cuba.   

(C) a estratégia de fuga baseada na possibilidade de rápido 
acesso ao litoral; maior possibilidade de resistência armada 
nas montanhas caso fosse necessário; fortalecimento das 
forças políticas guerrilheiras através da presença de 
albaneses. 

(D) a rígida formação militar para a luta na floresta; a existência 
de comunidades agrícolas que fornecessem alimentação 
aos guerrilheiros; presença de esconderijos para os 
armamentos oriundos de Cuba e Nicarágua. 

 

QUESTÃO 07  
  

A região no Brasil conhecida como Quadrilátero Ferrífero é 
considerada a província mais antiga de exploração mineral, com 
grandes jazidas de ferro, manganês, ouro, topázio-imperial e 
bauxita. É CORRETO afirmar que esta região está localizada na 

porção:  
 

(A) Oriental da Amazônia. 
(B) Sul do estado de Goiás. 
(C) Central de Minas Gerais. 
(D) Extremo Norte do Amapá. 
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QUESTÃO 08  
  

O relatório Perspectivas Agrícolas (2014–2023) da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e 
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) indica que os países em desenvolvimento  
apresentarão um crescimento maior na produção agrícola entre 
(2014 e 2023), e ainda prevê que haverá um aumento nas trocas 
comerciais de produtos agrícolas entre países do Sul, a exemplo 
de Brasil e China.  Desta forma entende-se que a inter-relação 
entre agricultura, indústria e comércio estarão cada vez mais 
intensas nas próximas décadas. 
 
Fonte: OCDE-FAO - Perspectivas Agrícolas 2014-2023. (adaptado) Disponível 
em:  http://www.fao.org/3/a-i3818s.pdf  

 
Considere as afirmativas a seguir sobre a inter-relação 
agricultura, indústria e comércio no Brasil. 
 

I. No Brasil a agroindústria iniciou-se por volta de 1970 ao 
mesmo tempo em que a chamada Revolução Verde. 

II. O desenvolvimento do comércio brasileiro pós revolução 
tecnológica da década de 1990 tornou-se independente da 
produção indústrial interna. 

III. O agronegócio e a agroindústria são expressões que 
denotam forte relação da agricultura com o sistema 
financeiro. 

IV. A inter-relação entre o campo e a cidade ganha mais 
importância no século XXI, porque as atividades  
econômicas e sociais desses dois espaços são 
interdependentes e se influenciam mutuamente. 

 
 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 
(A) I, II e  III. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
QUESTÃO 09 

 
Considere as afirmativas a seguir sobre a Coréia do Sul. 
 

I. Considerada o motor do crescimento econômico mundial, 
uma das características mais marcantes do 
desenvolvimento econômico sul coreano é sua localização 
geográfica. 

II. Em razão do grande desenvolvimento econômico e 
industrial realizado na Coréia do Sul a partir da década de 
1970, cerca de 82% da população nacional passou a residir 
em áreas urbanas e o país aderiu à Industrialização 
Orientada para a Exportação (IOE), com destaque para os 
produtos eletrônicos e automóveis. 

III. O desenvolvimento da educação na Coréia do Sul foi um 
dos principais elementos para o rápido crescimento 
econômico do país. O sistema educacional priorizou a 
educação primária e quando esta se tornou universal, o 
governo passou a destinar recursos para as demais etapas 
e níveis de ensino. 

IV. Sobre a produção agrícola, o relevo e as condições 
climáticas sempre foram adversários da agricultura sul 
coreana. O país tem 70% do território formado por 
montanhas, e apesar das inúmeras tentativas de produzir 
arroz, o país ainda não conseguiu garantir o abastecimento 
interno. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 
(A)  I, III e IV. 
(B)  I, II e III. 
(C)  II e IV. 
(D)  I e III. 

QUESTÃO 10 

 
Mapa I 

 
 

Mapa II 

 
 

Mapa III 

 
Fonte: ROSS, Jurandyr L. S. (org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2003. 
(adaptado) 

 
 
Os mapas apresentam ocorrências de domínios morfoclimáticos 
brasileiros. 
 
É CORRETO afirmar que o domínio morfoclimático 

representando no mapa possui as seguintes características: 
 
(A) no mapa I o relevo é acidentado e são características da 

paisagem as formas conhecidas como “meias-laranjas”, 
que são serras fortemente erodidas pelas chuvas. 

(B) no mapa II o clima característico é o semiárido, e o solo é 
pedregoso e pouco fértil. A morfologia do relevo favorece a 
grande rede de drenagem, além é claro da boa precipitação 
da região. 

(C) apesar de sustentar uma das regiões com maior 
abundância em flora e fauna, o domínio presente no mapa 
III possui o solo com pouca espessura e uma planície 
desprovida de árvores e arbustos. 

(D) com duas estações fluvioclimáticas distintas ao longo do 
ano, o domínio representado no Mapa III apresenta solos 
fortes, resistentes e vegetação farta. A hidrografia é 
caracterizada por rios de planaltos que garantem o alto 
poder de geração de energia da região. 
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QUESTÃO 11 

 

 
Segundo o Plano Nacional de Viação (PNV) toda rodovia federal 
inicia-se com a sigla BR que é seguida por três algarismos: o 
primeiro algarismo divide as rodovias em cinco categorias, e os 
dois últimos algarismos classificam as rodovias de acordo com 
a sua posição no território brasileiro tendo como referência a 
capital federal.  
 
Sobre as rodovias brasileiras considere as afirmativas a seguir: 

I. As rodovias radiais ligam a Capital Federal Brasília aos 
extremos do país, o primeiro algarismo é o 0 (zero) e um 
exemplo é a BR-040. 

II. As rodovias longitudinais cortam o país na direção Norte-
Sul e o primeiro algarismo é o 1 (um) e um exemplo é a BR-
116. 

III. As rodovias transversais cortam o país na direção Leste-
Oeste. O primeiro algarismo é o 2 (dois) e um exemplo é a 
BR-222. 

IV. As rodovias diagonais podem apresentar dois modos de 
orientação: Noroeste-Sudeste ou Nordeste-Sudoeste. O 
primeiro algarismo é o 3 (três) e um exemplo é a BR-361. 

 
Considerando as afirmativas sobre as rodovias brasileiras, a 
alternativa CORRETA é: 

 
(A)  a BR-153, também conhecida como Transbrasiliana, é uma 

rodovia diagonal e a principal ligação entre Tocantins e 
Goiás. 

(B)  a BR-242 ou rodovia Milton Santos é uma rodovia radial 
brasileira que interliga a capital Salvador com a região 
oeste da Bahia. 

(C)  a rodovia transversal BR-101 parte da Capital Federal em 
direção ao sul do Brasil e é considerada um dos principais 
eixos rodoviários do país. 

(D)  a rodovia radial BR-040 interliga Brasília ao Rio de Janeiro 
e entre Petrópolis e a cidade do Rio de Janeiro a rodovia 
recebe o nome de Washington Luís. 

 
QUESTÃO 12 

 
Com o objetivo de conhecer a distância entre dois pontos no 
mapa, considere a representação cartográfica da cidade de 
Palmas na escala 1:250.000 (cm).  A distância entre o Palácio 
Araguaia (Ponto A) e o aeroporto da capital (Ponto B) em linha 
reta é de 5 cm.  
 
É CORRETO afirmar que a distância entre os Pontos A e B é de: 

 
(A)  5 km 
(B)  12,5 km 
(C)  25 km 
(D)  50,5 km 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

 
Isso, pois, é o que também ocorre com as virtudes: pelos atos 
que praticamos em nossas relações com os homens nos 
tornamos justos ou injustos; pelo que fazemos em presença do 
perigo e pelo hábito do medo ou da ousadia, nos tornamos 
valentes ou covardes. O mesmo se pode dizer dos apetites e da 
emoção da ira: uns se tornam temperantes e calmos, outros 
intemperantes e irascíveis, portando-se de um modo ou de outro 
em igualdade de circunstâncias.  
Fonte: ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1979, p. 68 
 
Na Ética a Nicômaco, Aristóteles estabeleceu certo tipo de 

comportamento a ser assumido frente às ações e às paixões a 
qual denominou virtude moral. Segundo este filósofo grego, para 
ser moralmente virtuoso era preciso ter boa medida, a fim de 
viver bem na comunidade à qual se pertencia e, com isso, 
surgiria a possibilidade de uma vida feliz entre seus 
concidadãos.  
 
A boa medida nas ações e nas paixões que levaria a uma vida 
feliz seria alcançada mediante:  
 
(A) um trabalho puro e imediato da razão, guia necessário e 

suficiente para as mais diversas ações humanas. 
(B) a boa associação entre hábitos e razão, permitindo 

escolher as melhores formas de agir frente às 
circunstâncias. 

(C) a habituação que conduzisse o homem a sempre 
conformar suas ações com quaisquer de seus mais 
diversos desejos. 

(D) a contemplação filosófica de ideias universais que serviam 
como paradigmas para toda a vida em comunidade.  

 
QUESTÃO 14 
 
No livro XI das Confissões há uma célebre investigação sobre a 

natureza do tempo. Aquilo sobre o que paira a discussão é a 
pergunta de um contestador: o que estava fazendo Deus antes 
do princípio do mundo? Agostinho brinca, mas rejeita a resposta 
‘Preparando o inferno para pessoas que examinam com 
demasiada curiosidade assuntos profundos’ (Conf. XI. 12. 14). 
Fonte: KENNY, Anthony. Filosofia Medieval. São Paulo: Loyola, 2008 

 
Analise as afirmativas a seguir relacionadas à questão do tempo 
na obra Confissões de Santo Agostinho. 
 

I. Para Agostinho, antes do céu e da Terra serem criados não 
havia o tempo, e sem o tempo não pode haver nenhuma 
mudança. 

II. Ao tratar o tempo como uma criatura, Agostinho trata-o 
como uma entidade sólida comparável aos itens que 
compõem o Universo. 

III. A solução de Agostinho para as dificuldades por ele 
levantadas é declarar que o tempo está realmente só na 
mente.  

IV. Segundo Agostinho, em Deus o hoje não substitui o ontem, 
nem cede ao amanhã; há somente um único presente 
eterno. 

V. Para Agostinho o tempo não é nada mais do que a 
sucessão de passado, presente e futuro. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 

 
 
 

  



UFT/COPESE                                                                                                                                                                                                                                               
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 

2019.2 

 

4 Prova de conhecimentos 
 

QUESTÃO 15  
 
Rousseau, na obra Do contrato social, afirma: “Proponho-me a 
investigar se pode haver na ordem civil uma regra de 
administração legítima e confiável que tome os homens tais 
como são e as leis tais como podem ser. Tentarei sempre 
conciliar nesta pesquisa o que é permitido pelo direito com o que 
é prescrito pelo interesse, a fim de que a justiça e a utilidade não 
fiquem em desarmonia”.  
Fonte: ROUSSEAU, J-J. Do contrato social, apud. RAWLS, J. Conferencias 

sobre a história da filosofia política. São Paulo: Martins Fontes, 2012, p. 233 
 
Desta forma, o autor estabelece desde o início alguns termos 
essenciais do seu pensamento político. No que concerne às 
bases das instituições políticas e sociais e à concretização dos 
princípios do direito político e da justiça em Rousseau, é 
CORRETO afirmar que a noção de “contrato social” se orienta 

fundamentalmente: 
 
(A) à conservação da condição de igualdade entre os 

cidadãos, à concretização do estado de direito e à garantia 
de um grau suficiente de igualdade material. 

(B) à autopreservação da vida, à livre iniciativa do trabalho e à 
propriedade privada como direitos fundamentais e 
inalienáveis do indivíduo.  

(C) à obediência irrestrita ao soberano e às suas leis em 
função da garantia da segurança pessoal no estado civil e 
do progresso material da sociedade. 

(D) à sacralidade da propriedade privada, do estado de direito 
e do respeito às diferenças entre os homens como 
condições para a validade de todo contrato. 
 

QUESTÃO 16 
 

Olhe, p. ex., os jogos de tabuleiro com seus variegados 
parentescos. Passe agora para os jogos de cartas: aqui você 
encontra muitas correspondências com aquela primeira classe, 
mas muitos traços comuns desapareceram, outros se 
apresentam. Se passarmos agora para os jogos de bola, 
veremos que certas coisas comuns são mantidas, ao passo que 
muitas se perdem. – Prestam-se todos eles ao ‘entretenimento’? 
Compare o xadrez com o ludo. Ou há, por toda parte, ganhar e 
perder, ou uma concorrência dos jogadores? Pense nas 
paciências. Nos jogos de bola há de ganhar ou perder; mas, se 
uma criança atira a bola contra a parede e a agarra novamente, 
neste caso este traço desapareceu. Veja que papel 
desempenham habilidade e sorte. E quão diferente é habilidade 
no jogo de xadrez e habilidade no jogo de tênis. Pense agora 
nas brincadeiras de roda: aqui encontra o elemento do 
entretenimento, mas quantos outros traços característicos 
desaparecem! 
Fonte: WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. Petrópolis: Vozes, 2005. 
§66 

 
Na citação acima, dentro do contexto da explicação da noção de 
“jogos de linguagem”, Wittgenstein apresenta diversos exemplos 
de jogos para, a partir dos mesmos, extrair uma característica 
que é comum a todos eles.  
 
Sobre o que caracteriza os jogos, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
(A) Em sua totalidade, são atividades guiadas por regras fixas. 
(B) Possuem semelhanças de família. 
(C) Têm uma forma lógica invariável, presente em qualquer 

contexto. 
(D) São atividades que são ensinadas por meio de definições 

ostensivas. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

 
 Sobre o conceito de cultura, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) A cultura de um povo é imutável, sendo transmitida de 

geração a geração, seguindo um padrão tradicional. 

(B) A cultura de um povo é dinâmica, sofrendo transformações 
históricas a cada geração subsequente. 

(C) A cultura de um povo permanece a mesma em decorrência 
das transformações do processo histórico. 

(D) A cultura de um povo é transmitida de geração a geração, 
por isso não se transforma durante esse processo. 

 
QUESTÃO 18 
 

Para Eleonora Menicucci, o feminicídio é “[...] um crime de ódio. 
O conceito surgiu na década de 1970 com o fim de reconhecer 
e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e 
violência sistemática contra as mulheres, que, em sua forma 
mais aguda, culmina na morte. Essa forma de assassinato não 
constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado; ao 
contrário, faz parte de um processo contínuo de violências, cujas 
raízes misóginas caracterizam o uso de violência extrema. Inclui 
uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos e sexuais, 
como o estupro, e diversas formas de mutilação e de barbárie”. 
 
Fonte: https:\\dossies.agenciapatriciagalvao.org.br\feminicidio\capitulos\o-que-e-
feminicidio\ 

 
 
Em relação ao tema apresentado, assinale a alternativa 
CORRETA:  

 
(A) o feminicídio não está previsto em Lei, pois privilegia 

apenas uma parte da sociedade.  
(B) a Lei do feminicídio é inconstitucional, pois protege 

somente as mulheres e não os homens.  
(C) a violência contra a mulher, inclusive a que causa morte, 

não deveria ter uma lei específica, posto que não há 
fundamento para sua existência.  

(D) o feminicídio ocorre em decorrência das desigualdades 
sócio-culturais, com profundas raízes históricas, entre 
homens e mulheres.  

 
QUESTÃO 19 

 
O pensamento sociológico compreende que toda manifestação 
humana é eivada de uma concepção sobre o mundo, portanto 
se organiza em torno de ideologias. Karl Marx (1818-1883) é um 
dos pensadores responsáveis pelo nosso entendimento atual 
sobre o conceito de “ideologia”, pois ele estaria vinculado às 
estruturas de reprodução social, inclusive no âmbito das ideias. 
 
Segundo Karl Marx, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) a religião não é uma manifestação ideológica por conectar 

os homens às ideias verdadeiras. 
(B) o Estado é a forma perfeita de organizar as contradições 

que acontecem no seio da produção material, pois está 
fundado na noção de justiça. 

(C) as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, 
que consegue fomentar suas aspirações no todo social. 

(D) ideologia é uma forma social de expressão das ideias que 
organiza os ideais de revolução e ruptura dos capitalistas 
em direção ao comunismo. 
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QUESTÃO 20 

 
Segundo o Art. 5º da Constituição Federal: “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade”. E, ainda, no parágrafo III: “ninguém 
será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante”. (Constituição da República Federativa do Brasil) 

 
Esse trecho da Constituição garante o direito à dignidade 
humana a todos os indivíduos, inclusive os que cometem atos 
de transgressão da Lei. 
 
De acordo com o exposto, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) a expressão “bandido bom é bandido morto” está de acordo 

com o texto Constitucional. 
(B) de acordo com o texto constitucional são garantidos os 

direitos humanos de todos aqueles que sofrem atos 
degradantes.  

(C) a Constituição prevê tratamento equivalente a todos os 
cidadãos brasileiros, independentemente de sua situação 
social.  

(D) os direitos constitucionais se aplicam tanto aos praticantes 
de delitos quanto àqueles que exercem a segurança 
pública. 

 
 
 
PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÃO 21 
 

Um bloco de massa 𝑚 está ligado a uma mola ideal, com 

constante elástica 𝑘. O sistema oscila como um oscilador 

harmônico simples, que obedece à equação 𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 do 

período de oscilação. Uma extremidade da corda é presa ao 
bloco, sem prejudicar o movimento do sistema, enquanto a outra 
é fixada em um anteparo. Devido ao movimento do bloco, uma 

onda com velocidade de propagação 𝑣 e comprimento de onda 

𝜆 se forma na corda. 

 
Considerando que a figura a seguir ilustra esse sistema, em um 
determinado instante é CORRETO afirmar que: 

 

 
 

(A) quanto maior for o valor de 𝑘, menor será o valor do 

comprimento de onda 𝜆. 

(B) quanto maior for o valor de 𝑘, menor será o valor da 

velocidade de propagação da onda 𝑣. 

(C) quanto maior for o valor de 𝑘, menor será o valor da 

frequência de oscilação da onda. 

(D) quanto maior for o valor de 𝑘, menor será a oscilação da 

onda longitudinal. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
 

Uma espira circular de raio 𝑟 é ligada em série a um resistor 𝑅1 

e uma bateria que fornece uma tensão V1. A uma distância d, 
em relação ao centro da espira, passa um fio que está ligado a 

um resistor 𝑅2 e uma bateria de tensão V2, conforme a figura 

que segue. 

 
 
Considerando o meio como o vácuo e V1 = V2, a alternativa 
CORRETA para a razão  𝑅2/𝑅1 em que o campo magnético no 

centro da espira seja nulo é: 
 

(A) 
𝑟

𝑑
 

(B) 
𝑉1 𝑟

𝑑
 

(C) 
𝑟

𝜋 𝑑
 

(D) 
𝜇0 𝑟

𝑑
 

 
QUESTÃO 23 
 

O diodo é um dispositivo do circuito que permite a passagem da 
corrente em apenas um sentido. Atualmente, os diodos 
emissores de luz, também conhecidos pela sigla LED (Light 
Emitting Diode), estão em destaque por serem uma importante 
alternativa para a iluminação pública e residencial. Isso ocorre 
devido seu baixo consumo de energia elétrica, vida útil mais 
longa e alto rendimento. Com relação ao LED é CORRETO 

afirmar que: 
 

 

(A) o LED não obedece a Lei de Ohm por não ser um resistor. 
(B) o LED não obedece a Lei de Ohm por ser constituído de 

material condutor. 
(C) o LED não obedece a Lei de Ohm por apresentar 

resistência elétrica constante. 
(D) o LED não obedece a Lei de Ohm devido à resistência 

depender do sentido da corrente. 
 
QUESTÃO 24 
 

Em tempos onde cientistas e empresas estão preocupados em 
desenvolver dispositivos cada vez mais eficientes, que 
consomem menos dos nossos recursos naturais, surgem 
protótipos que prometem alta eficiência energética. Com este 
intuito, um pesquisador afirma ter construído um motor a 
combustão que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, cuja 
eficiência térmica é de 52% e opera entre as temperaturas de 
7°C e 127°C. Com relação aos conceitos de máquinas térmicas 
é CORRETO afirmar que: 
 

(A) o motor não irá funcionar, pois sua eficiência máxima é de 
40%. 

(B) o motor não irá funcionar, pois sua eficiência máxima é de 
60%.  

(C) o motor irá funcionar, porém sua eficiência máxima é de 
30%.  

(D) o motor irá funcionar, porém sua eficiência máxima é de 
70%.  
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QUESTÃO 25 
 

A estação de rádio da Universidade Federal do Tocantins (UFT 

FM) situada em Palmas, opera na frequência de 96,9 𝑀𝐻𝑧, com 

intensidade das ondas eletromagnéticas da ordem de 

3 x 10–8  𝑊/𝑚2 e potência de 10 𝑘𝑊. A seguir estão listadas 

as distâncias, em linha reta, de algumas cidades do estado do 
Tocantins com relação a Palmas:  
 

I. Miracema – 75 km.  
II. Cristalândia – 105 km.  

III. Lagoa da Confusão – 155 km. 
IV. Figueirópolis – 220 km. 
V. Araguaína – 340 km. 

 

Dado: 𝜋 =  3 

 
Suponha o ar homogêneo e as frentes das ondas 
eletromagnéticas esféricas com centro na origem da 
transmissão. 
 
A afirmativa CORRETA que traz as cidades que, teoricamente, 

serão alcançadas pelas ondas de rádio da UFT FM é: 
 
(A) somente  I e II. 
(B) somente  I, II e III. 
(C) somente  I, II, III e IV. 
(D) todas as cidades. 

 
QUESTÃO 26 

 

Uma família desperdiça, em um único dia, 200 𝑔 de comida. Se 

esta massa, em repouso, fosse transformada em energia elétrica 

(𝐸 = 𝑚𝑐2) seria suficiente para manter a casa funcionando por 

muitos anos. 
Levando-se em conta somente a quantidade de comida 
desperdiçada em um único dia e o consumo médio anual de 

energia da família de 5000 𝑘𝑊ℎ é CORRETO afirmar que a 

família teria energia elétrica em casa por: 

Dados: 1 𝑘𝑊ℎ = 3600 𝐽 

             𝑐 = 3 x 108 𝑚/𝑠 
 

(A) 1,0 x 109 𝑎𝑛𝑜𝑠. 

(B) 1,0 x 1012 𝑎𝑛𝑜𝑠. 

(C) 3,6 x 1012 𝑎𝑛𝑜𝑠. 

(D) 3,6 x 1015 𝑎𝑛𝑜𝑠. 
 
QUESTÃO 27 
 

Uma bolinha de tênis, de diâmetro 𝐷, deslocando-se 

horizontalmente com velocidade 2𝑣 colide elasticamente com 
uma parede, o que a faz retornar na horizontal com sentido 

oposto e velocidade 𝑣. O impulso produzido devido à 

deformação da bolinha ocorre em um intervalo de tempo 𝑡. 

Durante a colisão a bolinha sofre deformação de 50 % de seu 

diâmetro. Considere que a bolinha deforma-se linearmente e 

possui constante elástica 𝑘. 

 

Se a bolinha possui massa 𝑚, a alternativa que expressa a 
equação CORRETA para a constante elástica é: 

 

(A)  𝑘 =
2 𝑚 𝑣

𝐷 𝑡
 

 

(B) 𝑘 =
2 𝑚 𝑣

3 𝐷 𝑡
 

 

(C) 𝑘 =
3 𝑚 𝑣

2 𝐷 𝑡
 

 

(D) 𝑘 =
6 𝑚 𝑣

𝐷 𝑡
 

QUESTÃO 28 
 

Um recipiente com água até a metade da altura possui duas 
esferas idênticas de madeira, presas por um cordão 
respectivamente ao teto e ao fundo. O recipiente encontra-se 
sobre uma plataforma com rodas, o qual está inicialmente em 
repouso conforme figura que segue.  
 
 

 
 
 
Em um dado instante a plataforma se desloca da esquerda para 
a direita com aceleração constante, provocando alteração na 
configuração da água e nas posições das esferas. Assim, a 
alternativa CORRETA para o comportamento da água e das 

duas esferas, respectivamente é: 
 

(A)  

       
 

(B)  

 
 

(C)  

 
 

(D)  
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QUESTÃO 29 
 

Quanto aos seguintes compostos, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) o CaO é um composto iônico, duro, quebradiço e mau 
condutor de calor. 

(B) a sacarose (C12H22O11) é um composto molecular e mau 
condutor de eletricidade. 

(C) o diamante é um sólido covalente, com elevada 
temperatura de ebulição e mau condutor de eletricidade. 

(D) o ouro é um elemento metálico, tem alta temperatura de 
fusão e não conduz corrente elétrica. 

 

QUESTÃO 30 
 

Sobre as moléculas de SF6, NH3, CHCl3 e BeCl2, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A) a molécula de SF6 é polar e possui geometria octaédrica. 
(B) a molécula de NH3 é polar e possui geometria piramidal. 
(C) a molécula de CHCl3 é polar e possui geometria tetraédrica. 
(D) a molécula de BeCl2 é apolar e possui geometria linear. 

 

QUESTÃO 31 
 

O benzeno é um composto aromático que pode ser utilizado na 
síntese de várias substâncias químicas diferentes, dependendo 
do tipo de reação e dos reagentes empregados. As reações a 
seguir são típicas de compostos aromáticos: 
 

 
I. 

 
 

II. 

 
 

III. 

 
 
 

IV. 

 
 
A partir da análise das reações apresentadas, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 

(A) O clorobenzeno é produzido através de uma reação de 
halogenação na presença de um ácido de Brønsted-Lowry. 

(B) O nitrobenzeno é produzido através de uma reação de 
nitração na presença de um ácido inorgânico. 

(C) O tolueno é produzido através de uma reação de acilação 
Friedel-Crafts na presença de um ácido de Lewis. 

(D) A acetofenona é produzida através de uma reação de 
acilação Friedel-Crafts na presença de um ácido de 
Arrhenius.  

 

QUESTÃO 32 
 

Sobre a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio 
(NaCl), é CORRETO afirmar que: 
 

(A) no anodo ocorre a redução do cloreto e no catodo ocorre a 
oxidação do íon de sódio. 

(B) no catodo ocorre a redução do cloreto e no anodo ocorre a 
oxidação do hidrogênio presente na molécula de água. 

(C) no catodo ocorre a oxidação do oxigênio da água e no 
anodo ocorre a redução do hidrogênio presente na 
molécula de água.  

(D) no anodo ocorre a oxidação do cloreto e no catodo ocorre 
a redução do hidrogênio presente na molécula de água. 

QUESTÃO 33 
 

Analise as afirmativas a seguir em relação à cinética química: 
 

I. o aumento da concentração dos reagentes diminui a 
velocidade  da reação.  

II. quanto maior a área de contato entre as fases dos 
reagentes, maior será a velocidade da reação.  

III. quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a 
reação.  

IV. o aumento da temperatura do sistema diminui a velocidade 
da reação.  

V. o uso de catalisador diminui a energia de ativação e, 
portanto, aumenta a velocidade de uma reação.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 34 
 

Um estudante, com o objetivo de determinar o teor de ácido 
acetilsalicílico (C8O2H7CO2H) em um comprimido de aspirina, 
optou pelo método da titulação ácido-base indireta. Para este 
propósito, ele dissolveu um comprimido de 500 mg em 20 mL de 
uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) na concentração de 
0,25 mol/L, e o excesso foi titulado com ácido sulfúrico (H2SO4), 
também 0,25 mol/L, gastando 5 mL do ácido para atingir o ponto 
de equivalência. 
 

As reações envolvidas no processo são: 
 

C8O2H7CO2H (aq) + NaOH (aq) → C8O2H7CO2Na (aq) + H2O (l) 
 

H2SO4 (aq) + 2 NaOH (aq) → Na2SO4 (aq) + 2 H2O (l) 
 

Dada a massa molar do ácido acetilsalicílico = 180 g/mol. 
 

O teor (percentual em massa) de ácido acetilsalicílico 
encontrado pelo estudante no comprimido de aspirina foi de  
 

(A) 80%. 
(B) 85%. 
(C) 90%. 
(D) 95%. 

 

QUESTÃO 35 
 

O ácido úsnico (do inglês ‘usnic acid’) é um composto abundante 
em várias espécies de líquens que foi isolado inicialmente pelo 
cientista alemão Knop em 1844. Nas últimas décadas, vários 
usos para o ácido úsnico foram descobertos desde a atividade 
antifúngica até a habilidade deste composto em aumentar o 
metabolismo de gordura. A estrutura do ácido úsnico é fornecida 
abaixo: 
 

 
 
Sobre o ácido úsnico é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) a molécula possui átomos de carbono com hibridização sp2 
e sp3. 

(B) a molécula é capaz de fazer ligação de hidrogênio (pontes 
de hidrogênio). 

(C) a molécula não apresenta atividade óptica por não 
apresentar carbono quiral. 

(D) na molécula do ácido úsnico estão presentes os grupos 
funcionais enol, fenol, cetona e éter. 
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QUESTÃO 36 
 

A quantização da energia do elétron por Bohr e a introdução da 

função de onda do elétron (a função ‘’) pelo físico Erwin 
Schrödinger no modelo atômico de Bohr permitiram a descrição 
da estrutura eletrônica do átomo em termos de números 
quânticos.  
 
Analise as afirmativas a seguir em relação aos números 
quânticos: 
 

I. o número quântico principal corresponde aos níveis de 
energia do elétron e também é chamado por uma letra de 
acordo com o nível (K, L, M...).  

II. os elementos representativos na tabela periódica possuem  
sua distribuição eletrônica terminando nos subníveis s e p, 
enquanto os elementos de transição interna terminam sua 
distribuição eletrônica no subnível d e os elementos de 

transição completam sua distribuição eletrônica no 
subnível f .  

III. o número quântico de spin descreve o momento magnético 
do elétron. 

IV. o número quântico magnético descreve o orbital e é a 
causa do ferromagnetismo das substâncias.  

V. os quatro números quânticos somente assumem valores 
inteiros.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 37 

 
Um mesmo pré-RNA mensageiro, dependendo do tipo de célula, 
pode sofrer vários processamentos, ou seja, nos diversos tipos 
de células de um determinado organismo pode haver diferentes 
tipos de segmentos (trechos do RNA) eliminados, o que pode 
permitir que o mesmo pré-RNA mensageiro origine RNAs 
mensageiros com informações genéticas diferentes. 
Pesquisadores acreditam que aproximadamente 95% dos genes 
humanos, formados por múltiplos éxons, passam por esse 
processamento.  
 
Qual é o nome desse processamento? 
 
(A) Splicing alternativo.  
(B) Splicing recombinante.  
(C) Splicing conservativo. 
(D) Splicing semiconservativo. 

 
QUESTÃO 38 
 

Analise as afirmativas a seguir em relação aos tipos de RNAs e 
suas funções. 
  

I. O mRNA contém a sequência codificante da proteína e os 
elementos de reconhecimento para a iniciação e a 
terminação da tradução. 

II. Os nucleotídeos do RNA mensageiro podem ser de quatro 
tipos quanto às bases nitrogenadas que são A, G, C e T. 

III. Os RNAs transportadores são responsáveis pelo 
transporte dos nucleotídeos até seus respectivos códons 
no RNA ribossômico. 

IV. Os ribossomos são estruturas constituídas por RNA, 
conhecidos como RNAs ribossômicos, e por várias 
proteínas ribossômicas. 

V. Os tRNAs, cada qual unido ao seu respectivo aminoácido, 
unem-se à subunidade maior do ribossomo em locais 
específicos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 

 
QUESTÃO 39  
 

Os artrópodes eliminam as excretas nitrogenadas por diferentes 
sistemas. Aracnídeos, insetos, crustáceos e diplópodes 
apresentam o sistema excretor formado, respectivamente, por: 
 
(A) túbulos de Malpighi, glândulas coxais, glândulas antenais, 

túbulos de Malpighi. 
(B) glândulas coxais, túbulos de Malpighi, glândulas antenais, 

túbulos de Malpighi. 
(C) glândulas antenais, túbulos de Malpighi, glândulas coxais, 

túbulos de Malpighi. 
(D) túbulos de Malpighi, glândulas coxais, túbulos de Malpighi, 

glândulas antenais. 
 
QUESTÃO 40 
 

Com relação à reprodução, o genitor ou genitores transmitem 
aos descendentes informações sobre as características da 
espécie. Assim, a transmissão das informações codificadas de 
geração para geração constitui a hereditariedade. Geralmente 
todas as informações para o funcionamento das células 
eucarióticas, bem como do organismo, estão inscritas nos 
cromossomos. Quanto aos cromossomos, leia o texto a seguir: 
 
O número de cromossomos varia entre as espécies. Por 
exemplo, na espécie humana há _________ de cromossomos, 
sendo a maior parte denominada ________________. Nas 
células corporais, denominadas células somáticas, têm ___ 
cromossomos no núcleo; já o gameta, óvulo ou espermatozoide, 
possui ______________. 
 
Assinale a alternativa CORRETA que completa o texto acima. 

 
(A) 23 tipos; autossomos; 24; 2 cromossomos. 
(B) 23 tipos; homólogos; 46; 23 cromossomos.   
(C) 24 tipos; homólogos; 23; 2 cromossomos. 
(D) 24 tipos; autossomos; 46; 23 cromossomos. 

 
QUESTÃO 41 
 

Três espécies de parasitas apresentam os seguintes 
comportamentos típicos durante seus ciclos de vida no 
hospedeiro humano: 
 

1. instala-se no músculo cardíaco, prejudicando o 
funcionamento do coração.  

2. atravessa a parede intestinal do hospedeiro e entra na 
corrente sanguínea. 

3. penetra as células hepáticas e as hemácias do hospedeiro. 
 
Assinale a alternativa CORRETA que indica os nomes dos 

parasitas, respectivamente, de acordo com os três 
comportamentos enumerados: 

 
(A) Trypanosoma cruzi, Plasmodium falciparum, Ascaris 

lumbricoides. 
(B) Ascaris lumbricoides, Trypanosoma cruzi, Plasmodium 

falciparum.  
(C) Trypanosoma cruzi, Ascaris lumbricoides, Plasmodium 

falciparum. 
(D) Plasmodium falciparum, Ascaris lumbricoides, Entamoeba 

histolytica. 
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QUESTÃO 42 

 
Nas camadas superiores das águas dos mares e lagos vive uma 
comunidade de seres flutuantes denominada plâncton. Analise 
as afirmativas a seguir quanto a essa comunidade planctônica: 
 

I. fitoplâncton é constituído somente por algas diatomáceas 
e dinoflageladas.  

II. zooplâncton é constituído unicamente por seres 
heterotróficos.  

III. seres fotossintetizantes captam a luz solar e a transformam 
em energia química. 

IV. foraminíferos, crustáceos e cnidários fazem parte do 
zooplâncton.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 
 
QUESTÃO 43 

 

 
Fonte: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-
technology/migration/content-section-3.3 (adaptado) 

 
A figura acima mostra a distribuição da frequência observada de 
sucessos de acasalamento (linha contínua) de machos jovens 
de uma espécie de pássaro na qual a plumagem varia quanto ao 
padrão de coloração (mais ou menos brilhante). A linha tracejada 
representa os valores esperados para uma distribuição de 
frequência normal. Nessa espécie, fêmeas apresentam, em 
geral, plumagem menos colorida e menos brilhante, cabendo a 
elas a escolha do parceiro sexual. 
 
Assim, analise as seguintes afirmativas. 

 
I. O padrão observado de distribuição de frequências de 

acasalamento indica que está ocorrendo seleção 
estabilizadora. 

II. Em longo prazo, a seleção exemplificada poderá levar à 
formação de novas espécies. 

III. Machos com plumagem de brilho intermediário deverão 
deixar maior número de descendentes do que machos 
mais brilhantes. 

IV. O exemplo é um tipo especial de seleção que atua em 
relação ao sexo e à reprodução. 

 
Com base nas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 
 
 

QUESTÃO 44 

 
Analise as seguintes afirmativas sobre células do sistema 
imunitário. 
 

I. Macrófagos são células fagocitárias que se movimentam 
entre os tecidos. 

II. Monócitos são células originadas da maturação de 
macrófagos. 

III. Linfócitos B produzem anticorpos, proteínas do grupo das 
imunoglobulinas. 

IV. Linfócitos T citotóxicos reconhecem e matam células 
corporais alteradas. 

 
Com base nas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
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