
  

 

 

PAVE XIII– 2016/2018 – SEGUNDA ETAPA 

03 DE DEZEMBRO DE 2017  
 

 

 

Leia atentamente as seguintes instruções 

 
 
 

01. Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma leitura 

competente é requisito essencial para sua realização. 

02. Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 

03. Leia atentamente as instruções do CARTÃO-RESPOSTA. 

04. Atente à alternativa (f) das questões, que corresponde à opção "Ignoro a resposta (I.R.)". Ao 

assinalá-la, você estará eliminando a possibilidade de ter pontos descontados, o que ocorrerá se 

uma das alternativas for marcada indevidamente. 

05. As questões 44 e 45 são de língua estrangeira (espanhol, francês e inglês) e por isso se repetem na 

prova. Você poderá responder questões de idiomas distintos para cada questão, contudo, só poderá 

marcar, no cartão-resposta, uma única alternativa para a questão 44 e outra para a questão 45.  

06. Escreva as respostas das questões no RASCUNHO DO GABARITO, a fim de transcrevê-las, 

posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

07. Não se esqueça de que o tempo disponível para esta prova é de 5 (CINCO) HORAS, inclusive para 

marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 

08. DESLIGUE E DESABILITE QUALQUER SOM DO SEU CELULAR (TIRE A BATERIA) E GUARDE-

O DENTRO DO ENVELOPE. QUALQUER SOM EMITIDO POR ELE ACARRETARÁ A SUA 

DESCLASSIFICAÇÃO. 
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Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Leia a notícia a seguir, a qual servirá de base para as questões 1 e 2: 

Diário Popular – 14/10/2017 

MAIS DE UM TERÇO DOS PRESOS DO PRP NÃO TEM CONDENAÇÃO 
Do total da população carcerária de 970 detentos não conhecem sua sentença.  

 

Dados da vara de Execuções Criminais (VEC) obtidos pelo Diário Popular apontam que mais de um terço da 

população carcerária do Presídio Regional de Pelotas não foi a julgamento, ou seja, 38,8% dos presos preventivos no 

Presídio Regional de Pelotas (PRP) não possuem condenação. O percentual significa que dos 970 apenados, 377 estão em 

―cana‖ sem conhecer a sentença condenatória. Alguns, inclusive, há mais de 90 dias – prazo considerado razoável para que 

o preso saiba sua condenação. 

O sociólogo e professor da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Luiz Antônio Chies, diz que o Presídio de 

Pelotas está na média nacional do sistema penitenciário que é de 40% da população carcerária sem condenação. Para ele, os 

números são reflexo de uma política de segurança em que se prende muito para  reproduzir uma falsa sensação de 

segurança e eficiência. ―É uma política com ânsia punitiva e preocupada em ser malvista pela opinião pública ao liberar um 

preso provisório‖, comentou. Conforme Chies, a atual política fortalece ainda mais as instituições formais e criminosas nos 

presídios. ―O que tem se feito é um recrutamento. A pessoa é presa e colocada em uma das galerias dominadas por uma 

dessas organizações. Caiu lá, começou a dever favores ao grupo‖, acrescentou. 

De acordo com o Juiz da VEC, Régis Vanzin, o número de presos provisórios nas cadeias do Estado mais que 

triplicou nos últimos dez anos. Em 2006 eram poucos mais de três mil presos preventivos. Passados dez anos, em 2016, a 

quantidade de provisórios no Rio Grande do Sul superou 11 mil, a maioria deles por tráfico de drogas, roubo e furto. 

O magistrado avalia que a elevação do número de presos sem condenação é ocasionada por um conjunto de 

fatores como, por exemplo, aumento da população, consequentemente o aumento da criminalidade e do trabalho dos 

órgãos de segurança e do judiciário. ―É algo preocupante porque cada vez mais cresce a população carcerária e as 

condições dos presídios se mantêm as mesmas‖, comentou o juiz. Em Pelotas, o PRP abriga mais do que o dobro de sua 

capacidade que é de 470 pessoas. 

O que tem sido feito para mudar essa situação? 

Conforme Vanzin, o judiciário também está engajado no projeto Pacto Pelotas pela Paz, com ações que visam à 

redução do número de presos provisórios. Outra medida é a reativação do Conselho de Comunidade. 

Presos sem condenação por galeria 

A – 32 

B – 116 

C – 84 

D – 93 

Seguro – 8 

Feminino – 26 

Trabalhadores – 18.  

Disponível em: https://www.diariopopular.com.br/index.php?n_sistema=3056&id.noticia=MTl3ODUw&id_area=Nw== Acesso em 10 out 2017. 

 

1 

Observe o trecho: “Para ele, os números são 

reflexo de uma política de segurança em que se 

prende muito para reproduzir uma falsa sensação de 

segurança e eficiência” (segundo parágrafo). A 

palavra sublinhada pode ser substituída, sem 

prejuízo de sentido, por 

 

 

 

 causa. (a)

 consequência. (b)

 parte. (c)

 ações. (d)

 medidas. (e)

 I.R. (f)
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2 

No 2º parágrafo da notícia, há um verbo de 

elocução (diz), o qual introduz um discurso direto. A 

intenção desse discurso reproduzido no texto é 

 

 atribuir responsabilidade ao veículo de (a)

comunicação sobre o que está sendo dito. 

 desconsiderar a tese apresentada pelo (b)

sociólogo. 

 retificar os dados obtidos pela jornalista. (c)

 dar credibilidade à informação apresentada, por (d)

tratar-se de um argumento de autoridade. 

 rebater o juízo de valor imposto por quem (e)

escreveu o texto. 

 I.R. (f)

3 

Leia a tira abaixo para responder à questão 3: 

Disponível em:/adversidadeinc.wordpress.com/2012/07/05/direitos-humanos/ Acesso em 10 out 2017 

 

Das sentenças relacionadas ao texto, 

 

 A superlotação nos presídios causa, entre outros problemas, a violação dos direitos humanos. I)

 O verbo preferia está conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo. II)

 A fala do personagem pressupõe que os animais suportam condições insalubres. III)

 A fala do personagem estabelece uma comparação entre a preservação dos direitos humanos e dos IV)

animais. 

estão corretas 

 

 I, II, III e IV. (a)

 I e II, apenas. (b)

 III e IV, apenas. (c)

 I e IV, apenas. (d)

 II, III e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

https://adversidadeinc.wordpress.com/2012/07/05/direitos-humanos/
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4 

Leia a tira abaixo e responda à questão 4: 

Disponível em: notaterapia.com.br/2017/06/12/10-tirinhas-de-armandinho-sobre-o-fascinante-mundo-dos-livros/>.Acesso em 25/ out 2017 

No último quadrinho da tira há uma fala típica da forma coloquial da linguagem. Substituindo-a pela 

norma formal da língua portuguesa, teríamos: 

 

 Você já lhes leu? (a)

 Você já leu-os? (b)

 Você já os leu? (c)

 Você já leu? (d)

 Você já leu-lhes? (e)

 I.R. (f)

5 

 Leia as placas a seguir: 

PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 

   

Disponível em jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2017/08/29/crimes-virtuais-disparam-no-brasil-303855.php. Acesso em 18 out 2017. 

Se a placa 1 contivesse a seguinte orientação: Protege a ti e a tua empresa, as demais placas também 

deveriam sofrer alterações. Considere as afirmações:  

 

1. Não abres arquivos ou cliques em links enviados por e-mails desconhecidos. 

2. Troca as senhas a cada 45 dias (usa maiúsculas e minúsculas, números e códigos). 

3. Não abre arquivos ou clique em links enviados por e-mails desconhecidos. 

4. Trocas as senhas a cada 45 dias (usa maiúsculas e minúsculas, números e códigos). 

Está(ão) correta(s) a(s) alteração(ões) 

 

 2 e 3, apenas. (a)

 1, 2, 3 e 4. (b)

 3 e 4, apenas. (c)

 1 e 4, apenas. (d)

 2, apenas. (e)

 I.R. (f)

http://notaterapia.com.br/2017/06/12/10-tirinhas-de-armandinho-sobre-o-fascinante-mundo-dos-livros/
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6 

O negro Bonifácio 

Se o negro era maleva? Cruz! Era um 

condenado!... mas, taura, isso era, também! Quando 

houve a carreira grande, do picaço do major Terêncio e o 

tordilho do Nadico (filho do Antunes gordo, um que era 

rengo), quando houve a carreira, digo, foi que o negro 

mostrou mesmo pra o que prestava...; mas foi caipora. 

NETO, Simões Lopes. Contos gauchescos e lendas do sul. Porto Alegre: L&PM 
Editores, 2012. 

 

Considere as afirmativas a respeito do 

conto. 

 

 O foco narrativo está em 3ª pessoa e o I)

narrador apresenta-se como onisciente. 

 Maleva, no contexto acima, significa rápido, II)

veloz, ligeiro. 

 O  fragmento do texto citado é um exemplo de III)

regionalismo. 

Está(ão) correta(s) 

 

 I, apenas. (a)

 II e III, apenas. (b)

 II, apenas. (c)

 I e III, apenas. (d)

 I, II e III. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

7 

Contos de Sempre – Os de ontem – Verdina 

[...] 

Pedro nunca esqueceu o jeito de Verdina sobre o 

cavalo, como quem pergunta: e agora? O que queres? 

vamos! Ou então, como quem diz: vem! pega-me! sou 

tua! Pedro nunca entendeu bem por que não foi, por que 

não a retomou nos braços, por que não a levou para o 

rancho como sua mulher. [...] 

SCHLEE, Aldyr Garcia. Contos de Sempre. 2ª ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. 
p.13 

 

Sobre o conto Verdina, considere as 

afirmativas. 

 

 Trata do início da formação do Rio Grande do I)

Sul: as lutas, as mortes por degolas, o destino 

das mulheres e a solidão como forma de vida. 

 Os de ontem – grupo narrativo de Contos de II)

Sempre – mostra as disputas territoriais entre 

portugueses e espanhóis no início da 

formação do Rio Grande do Sul. 

 Mostra os costumes no período de formação III)

do povo rio-grandense e a miscigenação na 

personagem Verdina. 

 Explica como são as propriedades rurais e IV)

como elas se sustentam.  

Está(ão) correta(s) 

 

 I, II e III, apenas. (a)

 II e IV, apenas. (b)

 I e II, apenas. (c)

 II, apenas. (d)

 III, apenas. (e)

 I.R. (f)

Geografia 

8 

Leia os textos: 

A Guerra Fria começa a ser contada com o envio 

das bombas atômicas às cidades de Hiroshima e Nagasaki 

e a consequente rendição japonesa na Segunda Guerra. O 

mundo parecia finalmente se encaminhar para um 

cenário mais pacífico. Em meados de 1945, o conflito 

fora oficialmente finalizado através da assinatura de 

acordos de paz que decretaram o triunfo dos Aliados e, 

portanto, a derrota das nações fascistas do Eixo. Muitos 

foram aqueles que proclamavam, então, a vitória da 

―democracia‖ ante o autoritarismo da ―extrema-direita‖. 

No entanto, nesse mesmo cenário, iniciava-se 

outro conflito que, embora não declarado, viria a ser 

travado nas mais diversas esferas sociais, impactando nos 

destinos de todos os países do mundo.  

Disponível em: http://educacao.globo.com/historia/assunto/guerra-fria/mundo-bipolar-e-
guerra-fria.html Aacessado em 20 out 2017. 
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Com base nos textos e em seus 

conhecimentos, entende-se a Guerra Fria como 

 

 a guerra sangrenta que durou dez anos entre os (a)

principais países com política ditatorial e 

corrupta. 

 o conflito armado entre as principais potências (b)

africanas e asiáticas objetivando a 

descolonização da América. 

 a guerra entre Estados Unidos e Reino Unido pela (c)

hegemonia na América Latina e África do Sul. 

 o período de conflito entre ideologias (d)

antagônicas que, por pouco, não culminou na 

Terceira Guerra Mundial. 

 o conflito entre o Nazismo e o Facismo, sistemas  (e)

totalmente contrários em relação à ideologia 

quanto ao sistema político, econômico e social.  

 I.R. (f)

9 

Leia os textos a seguir: 

Disponível em ideiasnoforno.blogspot.com.br/2011/05/Mafalda.html Acesso em 03 nov 
2017 

Os Estados Unidos da América são um dos cinco 

detentores de armas nucleares reconhecidos pelo TNP 

(Tratado de Não Proliferação Nuclear) e foi o único país 

da história a utilizar bombas nucleares contra alvos civis 

e militares, em Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945. 

Atualmente (setembro de 2013), o arsenal americano 

consiste em 4.800 bombas, sendo que aproximadamente 

200 armas estão instaladas em países membros da OTAN 

(Organização do Tratado do Atlântico Norte), como 

Alemanha, Itália, Bélgica e Turquia. O país tem se 

comprometido, principalmente durante a administração 

de Obama, em diminuir seus arsenais bem como em 

buscar meios de utilizar a energia nuclear de forma 

pacífica (NTI, 2017).  

UFRGSMUNDI. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências  
Econômicas, Curso de Relações Internacionais, Centro Estudantil de Relações  

Internacionais – Ano 5, n.5 (2017).-Porto Alegre: UFRGS/FCE,2013. 

 

Hoje vivemos um momento de tensão em 

que a possibilidade de uso de bombas nucleares 

pode, novamente, tornar-se realidade. O país que 

hoje mais ameaça um enfrentamento com os 

Estados Unidos é 

 

 a Coréia do Sul. (a)

 a Coréia do Norte. (b)

 a Alemanha. (c)

 o Brasil. (d)

 o Paquistão. (e)

 I.R. (f)

10 

Primavera Árabe não se trata de um evento, de 

algo breve ou de uma estação do ano, trata-se de um 

período de transformações históricas nos rumos da 

política mundial. Entende-se como Primavera Árabe a 

onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente 

Médio e no norte do continente africano em que a 

população foi às ruas para derrubar ditadores ou 

reivindicar melhores condições sociais de vida. Tudo 

começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a 

derrubada do ditador Zine El Abidini Bem Ali. Em 

seguida, a onda de protestos se arrastou para outros 

países. No total, entre países que passaram e que ainda 

estão passando por suas revoluções somam-se à Tunísia: 

Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, 

Jordânia e Omã. 

Disponível em: http://www.politize.com.br/guerra-civil-na-siria/ Acessado em 26 out 2017. 

A Primavera Árabe na Síria é classificada 

como guerra civil pela comunidade internacional. 

Sobre esse conflito é correto afirmar que 

 

 Muamar Kadafi se mantém no poder apoiado (a)

pelos Estados Unidos e prolonga a guerra civil 

no país. 

 gera uma grande crise na produção petrolífera, (b)

visto que esse mineral é uma importante fonte de 

energia renovável.  

 tem os dias contados para o término, pois a (c)

Rússia e a China estão fazendo o acordo de paz 

entre os grupos rivais. 
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 o grupo Al Qaeda se destaca na tomada de (d)

poder na Síria provocando a queda do ditador 

Osama Bin Laden. 

 tomou grandes proporções atuais, principalmente (e)

em razão da interferência estrangeira no país. 

 I.R. (f)

 

11 

Na concepção do geógrafo inglês David 

Harvey, os avanços tecnológicos que impulsionaram 

os transportes e as comunicações provocaram uma 

verdadeira compressão do tempo-espaço, um 

“encolhimento” do mundo, como podemos analisar 

na imagem abaixo: 

SENE, Eustáquio de. Globalização e espaço geográfico. 4ª ed., São Paulo: Contexto, 
2014. 

HARVEY, David. Condição Pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. Tradução Adail Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Edições Loyola, 

1992. 

Segundo a leitura do texto, a análise da 

imagem e seus conhecimentos, o conceito ou 

evento que se liga com o encolhimento do 

mundo é o(a) 

 

(a) Capitalismo. 

(b) Globalização. 

(c) Socialismo. 

(d) II Guerra Mundial. 

(e) Guerra Fria. 

(f) I.R. 

12 

Observe o mapa abaixo: 

Fonte: COODEC/UFPel 

 

A alternativa que apresenta a divisão 

regional de acordo com o mapa, em que 

aparecem as principais áreas do Estado, é 

 

(a) 1 – Região Metropolitana 2 – Campanha             

3 – Depressão Central 4 – Litoral e 5 – Planalto. 

(b) 1 – Grande Porto Alegre 2 – Serra 3 – Pampa    

4 – Depressão Central e 5 –  Planície. 

(c) 1 – Região Metropolitana 2 – Pampa 3 – Litoral  

4 – Planície e 5 – Serra. 

(d) 1 – Região Central 2 – Serra 3 – Depressão 

Absoluta 4 – Planície e 5 – Chapada. 

(e) 1 – Região Metropolitana 2 –  Chapada               

3 – Campanha 4 – Serra e 5 – Litoral. 

(f) I.R. 
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13 

Leia o texto:  

―No Brasil, a cada 12 segundos uma mulher é violentada, de acordo com uma pesquisa da Secretaria de Políticas 

para Mulheres do Governo Federal; a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada, de acordo com o Mapa da Violência, e a 

cada 90 minutos uma mulher é assassinada, de acordo com o IPEA. Todas essas violências estão relacionadas à questão de 

gênero – são casos que durante muito tempo foram chamados de ―passionais‖, são casos que acontecem dentro de casa, no 

seio familiar, e que se diferem da violência que atingem os homens, que morrem por diversos motivos, mas nunca por 

serem homens. 

Mais: no Brasil as mulheres ainda ganham em média 30% a menos do que os homens para exercer a mesma função, 

de acordo com uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Mulheres também são maioria no 

trabalho doméstico, acumulando funções dentro e fora de casa. São as maiores vítimas de assédio sexual no trabalho, 

normalmente cometido por homens em situação de hierarquia superior.‖  

GOHN, Maria da Glória Movimentos Sociais e Redes de mobilizações civis no Brasil contemporâneo. 
Carta Capital, 09/11/2015. (Adaptado) 

Observe os dados: 

IBGE, 2016 (Adaptado) 

 

Com base nos textos, e em seus conhecimentos, podemos afirmar que o movimento feminista visa 

à (ao) 

 

 igualdade de gênero. (a)

 superioridade das mulheres. (b)

 legalização do feminicídio. (c)

 aumento da violência contra os homens. (d)

 imposição da superioridade feminina, contrariando os homens. (e)

 I.R. (f)

 

 

Matemática 

14 

Se sen x = 
 

 
  e cos x = – 

 

 
 , então o valor da cotg x é igual a 

 –1 (a)

 2 (b)

 Zero (c)

  
 

 
 (d)

  
 

 
 (e)

 I.R. (f)
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15 

Maria comprou um terreno retangular 

medindo 15 m de largura por 30 m de comprimento, 

conforme mostra a figura abaixo. Ela deseja construir 

uma casa em seu terreno, mas é importante que 

sobrem 50 m² para um pátio (área sem nenhuma 

construção).  

Fonte: COODEC/UFPel 

 

Sendo assim, a área a ser construída na 

casa de Maria, deverá ocupar, no máximo, 
 

 

 800 m². (a)

 400 m². (b)

 200 m². (c)

 150 m². (d)

 120 m². (e)

 I.R. (f)

 

16 

A medida, em radianos, de um arco de 40 

cm de comprimento, contido em uma 

circunferência de raio 16 cm, é 

 

 5,2      (a)

 0,025      (b)

 25      (c)

 0,25      (d)

 2,5    . (e)

 I.R. (f)

 

 

 

17 

Um aluno preparou um experimento para a 

feira de ciências de sua escola. Ele misturou água e 

óleo em um copo de formato cilíndrico para 

demonstrar a diferença de densidade entre as 

substâncias. Como o óleo é menos denso, ele 

formou uma camada sobre a água. O aluno, curioso, 

mediu a altura da coluna de óleo, e calculou que o 

volume total da mistura era de 282,6 cm³.  

Fonte: COODEC/UFPel 

Considerando que o copo tem a forma 

cilíndrica, como mostra a figura, que o raio da 

base do copo é de 3 cm e que  π = 3,14, o volume 

da camada de óleo medida pelo aluno é de  

 

 151,51 cm³. (a)

 242 cm³. (b)

 82 cm³. (c)

 113,04 cm³. (d)

 8,2 cm³. (e)

 I.R. (f)
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18 

João viajou para o Rio de Janeiro e, como 

ele queria muito conhecer o Cristo Redentor, ficou 

horas admirando e tentando adivinhar a altura da 

bela estátua. 

Fonte: COODEC/UFPel 

Considerando a figura e que                     

tg 66° = 2,246, a altura aproximada do Cristo 

Redentor é de 

 

 22 metros. (a)

 48 metros. (b)

 112 metros. (c)

 55 metros. (d)

 38 metros. (e)

 I.R. (f)

19 

O cubo mágico é um brinquedo matemático. 

Uma de suas versões de 3x3x3 é a mais famosa 

com 6 cores diferentes.  

Disponível em: arquedaciencia.blogspot.com.br/ciencia-do-cubo-magico.html Acesso em 
no 2017. 

Supondo que o cubo possua 10 cm de 

aresta, sua área total é de 

 

 1000 cm
2
. (a)

 100 cm
3
. (b)

 600 cm
3
. (c)

 600 cm
2
. (d)

 950 cm
3
. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

História 

20 

Disponível em: flickr.com/fotos/yalelawlibraly/5474602262. Acesso em nov 2017. 

O iluminismo foi uma corrente de ideias que 

defendia a liberdade de pensamento e combatia a 

opressão do sistema absolutista. Um expoente do 

iluminismo francês foi Montesquieu, que escreveu a 

obra “Do espírito das leis”. Nela está desenvolvida a 

teoria da separação dos poderes, que visava a evitar 

a concentração do poder por uma pessoa, no caso 

histórico, os reis absolutistas. 

De acordo com a teoria de Montesquieu o 

poder deveria ser dividido em três partes autônomas. 

O poder ________________ seria responsável pela 

criação das leis, o poder _______________ ficaria 

incumbido de administrar o estado e executar as leis 

e o poder ______________ seria responsável pelo 

cumprimento das leis.  

BRAICK, Patrícia. História: das cavernas ao terceiro milênio. Volume único. 4ª edição. 
São Paulo: Editora Moderna, 2012. 

 

As palavras que preenchem, de forma 

correta, as lacunas são, respectivamente,  

 

 legislativo – judiciário – executivo. (a)

 executivo – legislativo – judiciário. (b)

 legislativo – executivo – judiciário. (c)

 executivo – judiciário – legislativo. (d)

 judiciário – executivo – legislativo. (e)

 I.R. (f)
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Durante a Revolução Industrial o trabalho 

feminino foi um elemento chave no desenvolvimento 

das indústrias têxteis europeias. A força de trabalho 

feminino era necessária para esvaziar os casulos da 

seda, torcer o fio, enrolar as lançadeiras e fazê-las 

passar no tear para conseguir a execução de 

padrões de grande complexidade. No conjunto da 

indústria, a força de trabalho feminino era cinco 

vezes mais numerosa do que a masculina. 

 

Com relação às condições de trabalho 

das mulheres, assinale V para a afirmação 

Verdadeira e F para a afirmação Falsa. 

 

(   ) As mulheres geralmente eram recrutadas nas 
fábricas têxteis, por serem habilidosas, 
detalhistas e recebiam salários bem maiores 
que os homens. 

(   ) Dormiam em armários sob os teares e seus 
salários eram guardados pelos patrões. 

(   ) As suas roupas estavam permanentemente 
molhadas e os dedos chegavam a perder a 
sensibilidade. 

(   ) Nas minas de carvão, as operárias 
executavam os trabalhos mais penosos. 
Meninas entravam em minas escuras e 
úmidas, com altos níveis de insalubridade. 

(   ) A presença de mulheres operárias nas minas 
e nas fábricas não representava ameaça ao 
emprego dos homens que almejavam postos 
de trabalho e bons salários. 

A alternativa que preenche corretamente 

as lacunas, de cima para baixo, é 

 
 V – V – F – F – V (a)

 F – V – F – V – F (b)

 V – V – F – F – F (c)

 F – F – V – F – V (d)

 F – V – V – V – F  (e)

 I.R. (f)

 

22 

Em 20 de janeiro de 2009, pela primeira vez, 

um negro assume a presidência dos Estados Unidos 

da América. A eleição de Barack Obama para o 

cargo executivo mais importante do país tem sido 

considerado por muitos historiadores como um 

símbolo das mudanças pelas quais a sociedade 

estadunidense vem passando nas últimas décadas. 

Isso porque a história do negro americano tem sido 

marcada pelo preconceito e discriminação. 

Embora as desigualdades sociais entre 

brancos e negros permaneçam, a eleição de Obama 

fortaleceu a crença nos ideais de _______________ 

e ____________________ que estiveram presentes 

na base ideológica do processo de formação dos 

EUA. 

 

A partir da leitura do texto acima e de 

seus conhecimentos, a alternativa que completa, 

respectivamente, as lacunas é 

 

 riqueza  e humanidade. (a)

 igualdade e humanidade. (b)

 felicidade e liberdade. (c)

 felicidade e humanidade. (d)

 liberdade e igualdade. (e)

 I.R. (f)

23 

Leia o texto a seguir: 

―Em 1534, a coroa portuguesa resolveu lançar 

mão de um sistema de colonização já desenvolvido nas 

ilhas dos Açores e da Madeira, denominado capitanias 

hereditárias, visando a atrair investimentos privados. 

Nesse sistema, particulares recebiam grandes extensões 

de terras, sendo encarregados de promover o 

povoamento, realizar a exploração econômica e exercer o 

governo, o comando militar e os poderes de justiça. A 

posse desses direitos e das terras concedidos ao capitão 

donatário eram indivisíveis, hereditários e inalienáveis, 

mas ele podia conceder sesmarias, lotes de terras que 

deveriam ser desenvolvidos economicamente por seus 

colonos.‖ 

 
CAMPOS. Flávio de. Oficina de História: volume 1. 2ª ed. São Paulo: Leya, 2016. 

(Adaptado) 

 

Somente duas capitanias hereditárias 

mostraram-se bem-sucedidas, a de São Vicente e a 

de Pernambuco. A razão para a prosperidade 

dessas capitanias, no período inicial da 

colonização do Brasil, se deu graças à (ao) 

 

 cultivo do café. (a)

 extração do pau-brasil. (b)

 extração de ouro. (c)

 cultivo da cana de açúcar. (d)

 criação de gado. (e)

 I.R. (f)
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A letra da música “Toda menina baiana” foi 

escrita em 1978 por Gilberto Gil, fecundo expoente 

da música popular brasileira. Leia a letra com 

atenção e depois faça o que se pede. 

 

Toda menina baiana 

Gilberto Gil 

 

Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá 

Toda menina baiana tem um encanto, que Deus dá 

Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá 

Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá 

Que Deus deu 

Que Deus dá 

Que Deus entendeu de dar a primazia 

Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia 

Primeira missa, primeiro índio abatido também 

Que Deus deu 

Que Deus entendeu de dar toda magia 

Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia 

Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também 

Que Deus deu 

Que Deus deu 

Que Deus dá 

 

A alternativa que faz uma interpretação 

consistente da letra de Gilberto Gil, de acordo 

com os seus conhecimentos sobre a História do 

Brasil, é: 

 

 No verso “Primeiro carnaval, primeiro pelourinho (a)

também” pode-se afirmar que os pelourinhos 

(locais de castigo para criminosos, trabalhadores 

negros escravizados e homossexuais durante a 

vigência da escravidão) também eram locais 

onde se realizavam festas, principalmente, o 

carnaval. 

 No verso “Primeira missa, primeiro índio abatido (b)

também” pode-se fazer uma relação com o 

genocídio indígena, que marcou a colonização 

do Brasil pelos portugueses. 

 No verso “Toda menina baiana tem um santo, (c)

que Deus dá” o autor faz referência à liberdade 

religiosa que caracterizou o Brasil na época 

colonial, quando todos podiam manifestar suas 

crenças e fé, livremente. 

 No verso “Toda menina baiana tem encanto, que (d)

Deus dá”, Gil informa que todas as meninas 

baianas são capazes de fazer encantamentos, 

próprios da religiosidade herdada do período 

colonial e da escravidão. 

 No verso “Toda menina baiana tem defeito (e)

também que Deus dá”, o autor informa que as 

meninas baianas têm muitos defeitos. 

 I.R. (f)

25 

Observe a imagem e depois responda: 

 

 
Bandeira da Conjuração Baiana – 1798 

 

Sobre a Conjuração Baiana, considere as 

seguintes proposições: 

 

 A Conjuração Baiana também ficou conhecida I)

como Revolta dos Alfaiates devido à profissão 

de alguns elementos mais humildes entre os 

revoltosos. 

 O movimento inspirou-se nos ideais de II)

igualdade e liberdade da Revolução Francesa, 

cuja difusão está relacionada à maçonaria 

baiana. 

 Diferentemente da Conjuração Mineira, a III)

Conjuração Baiana foi um movimento 

reservado às pessoas livres e à elite baiana.  

 Os conspiradores da Conjuração Baiana IV)

defendiam, entre outros pontos, a 

proclamação de uma república, o fim da 

escravidão, dos preconceitos raciais e a 

liberdade de comércio. 

Estão corretas 

 

 I, II e IV, apenas. (a)

 I e II, apenas. (b)

 II, III e IV, apenas. (c)

 I e III, apenas. (d)

 I, II, III e IV. (e)

 I.R. (f)
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A professora de Física, verificando em sala 

de aula que todos os seus alunos se encontram 

sentados, passou a fazer algumas afirmações para 

que eles refletissem e recordassem alguns conceitos 

sobre movimentos. Das afirmações abaixo, 

formuladas pela professora, a única que está 

correta é: 

 

(a) Para mim (professora), que não paro de andar 

pela sala, o referencial em relação ao qual eu 

estou em repouso seria o colar que estou usando 

no pescoço. 

(b) Joana (aluna da sala) está em repouso em 

relação aos demais colegas, mas todos nós 

estamos em movimento em relação à Terra. 

(c) Como não há repouso absoluto, nenhum de nós 

está em repouso, em relação a nenhum referencial. 

(d) O Sol está em repouso em relação a qualquer 

referencial. 

(e) Duas moscas voando lado a lado com a mesma 

velocidade estão em movimento em relação uma à 

outra. 

(f) I.R. 

27 

Os conceitos de Física e a prática esportiva 

estão diretamente relacionados. A indústria esportiva 

preocupa-se em desenvolver trajes que ajudem os 

atletas a melhorar seu desempenho em 

competições. Um exemplo disso foi nas Olímpiadas 

de 2008, em Pequim, em que, na prova dos 50 

metros livres, 23 dos 25 nadadores utilizaram um tipo 

de vestimenta de alta tecnologia. Essa tecnologia 

utilizada pode ter sido determinante no resultado das 

provas e na quebra dos recordes mundiais, e por 

isso geraram polêmicas quanto ao seu uso, sendo 

então proibidas. Considerando seus 

conhecimentos de Dinâmica, o uso de maiôs 

produzidos com tecidos para ajudar na flutuação 

tem por objetivo 

 

 aumentar a força de atrito com a água. (a)

 reduzir a densidade da água.  (b)

 reduzir a força de atrito com a água.  (c)

 aumentar a densidade da água.  (d)

 reduzir a força peso do atleta. (e)

 I.R. (f)

28 

O cientista e inventor Arquimedes, ficou 

conhecido por suas engenhosas invenções. Uma 

delas foi a solução proposta por ele para o problema 

da coroa do rei Hieron de Siracusa. A coroa era ou 

não de ouro? Mergulhando a coroa em uma bacia 

cheia, ele descobriu que o objeto não era de ouro 

puro. O cientista, ao perceber que poderia resolver o 

problema, saiu gritando a famosa frase: Heureka!! 

Heureka!!! 

Considerando o Princípio de Arquimedes, 

podemos afirmar que o empuxo é uma 

 

 força vertical com sentido para cima, e o seu (a)

módulo é igual ao peso do corpo.  

 força vertical para baixo, e o seu módulo é igual (b)

ao peso do líquido deslocado pelo corpo. 

 força vertical com sentido para cima, e o seu (c)

módulo é igual ao peso do líquido deslocado 

pelo corpo.  

 força com direção horizontal, e o seu módulo (d)

depende da densidade do corpo. 

 grandeza escalar, e pode ser medido utilizando o (e)

volume do corpo.   

 I.R. (f)

29 

Um corpo de 9 kg foi abandonado do 

repouso de uma certa altura do solo e, livre da 

resistência do ar, atingiu o solo com uma velocidade 

de 30 m/s. A altura em que foi abandonado em 

relação ao solo era de______________. Se um 

corpo de 27 kg for abandonado do mesmo ponto 

anterior, nas mesmas condições de queda, a 

velocidade com que este corpo de maior massa 

chegaria ao solo seria de ______________. 

 Considerando g=10 m/s
2
, a alternativa 

que completa correta e ordenadamente as 

lacunas é 

 

 45 m e 60 m/s. (a)

 45 m e 30 m/s. (b)

 45 m e 90 m/s. (c)

 15 m e 90 m/s. (d)

 15 m e 30 m/s. (e)

 I.R. (f)
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Sobre uma mesa, na horizontal, está o bloco 

A, com massa de 7 kg, interligado com o bloco B, de 

massa 3 kg suspenso, através de um fio inextensível 

de massa desprezível, que passa por uma polia 

ideal, conforme o esquema abaixo.  
 

Fonte autoral 

Considerando que o coeficiente de atrito 

entre o bloco A e a mesa seja 0,1, e a aceleração da 

gravidade igual a 10 m/s
2
, a aceleração do 

conjunto é de  

 

 23 m/s
2
. (a)

 3 m/s
2
. (b)

 10 m/s
2
. (c)

 3,7 m/s
2
. (d)

 2,3 m/s
2
. (e)

 I.R. (f)

31 

Um menino está brincando com um carrinho, 

e para aumentar a velocidade, tem a ideia de colocar 

o carrinho contra uma mola, de constante elástica 

100 N/m, comprimindo-a em 50 cm, na direção 

horizontal.  

TORRES, Carlos Magno A, Física: ciência e tecnologia. 2 ed. Editora moderna. São 
Paulo, 2010. 

 

A energia potencial elástica armazenada 

pela mola, nesta situação, é de 

 

 125 J. (a)

 25 J. (b)

 12,5 J. (c)

 50 J. (d)

 250 J. (e)

 I.R. (f)

Biologia 

32 

Atualmente, muitas pessoas estão incorporando 

em sua dieta diária alimentos que tenham efeito 

termogênico, isto é, que promovam gasto de energia. 

Esse efeito varia conforme a composição química da dieta 

alimentar, por exemplo, sendo maior após o consumo de 

carboidrato e proteína do que o de gordura. Deste modo, 

os principais alimentos com efeitos termogênicos podem 

ser considerados: pimenta vermelha, mostarda, gengibre, 

vinagre de maçã, acelga, aspargos, couve, vegetais 

fibrosos, laranja, kiwi, cafeína, guaraná, guaraná em pó, 

chá verde, água gelada, linhaça, gorduras vegetais, em 

especial, a de coco, produtos derivados de chocolate e os 

que contêm Ômega-3 (bacalhau, salmão, arenque, 

sardinha, anchova) e Ácido Linoléico Conjugado 

(nutriente encontrado na carne bovina, de peru e em 

alguns laticínios).  

“Alimentos Termogênicos” disponível em: revistaconexao.aems.edu.br. Acesso em out 
2017 (Adaptado)) 

 

Baseado no texto e nos seus 

conhecimentos em relação ao gengibre e à 

pimenta, utilizados como alimentos 

termogênicos, podemos afirmar que esses 

vegetais são, respectivamente, 

 

 raiz – fruto. (a)

 fruto – fruto. (b)

 caule – fruto. (c)

 raiz – folha modificada. (d)

 caule – folha modificada. (e)

 I.R. (f)
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O coração humano tem quatro cavidades 

internas, dois átrios e dois ventrículos.  O sangue chega 

ao coração por grandes vasos, as veias, penetra nos 

átrios, sai do coração por artérias de grande diâmetro, 

que partem do ventrículo direito, e envia sangue para os 

pulmões pela artéria pulmonar. Já o ventrículo esquerdo, 

pela artéria aorta, envia sangue para as demais partes do 

corpo. O sistema completo é constituído pelo coração, 

veias, artérias, vênulas, arteríolas e capilares, e composto 

pela grande circulação, entre coração e o corpo, pela 

pequena circulação, entre o coração e os pulmões. 

JUNIOR, César da Silva & SASSON, Sézar. Biologia 2 –São Paulo: Saraiva, 2004 
(Adaptado) 

 

Com base no texto e em seus 

conhecimentos, a alternativa correta é: 

 

 A pequena e a grande circulação ocorrem entre (a)

os pulmões e o corpo, respectivamente. O 

sangue chega ao coração pelas artérias e volta 

ao corpo pelas veias cava superior e inferior. 

 A pequena circulação ocorre entre o coração e (b)

os pulmões, e a grande circulação, entre o 

coração e o corpo. O sangue vem do corpo pela 

veia cava inferior e superior, e o sangue arterial 

retorna ao corpo pela artéria aorta. 

 A grande e a pequena circulação ocorrem, entre (c)

o coração, os pulmões e o corpo. Os vasos que 

levam sangue aos pulmões são as artérias, e os 

vasos que retornam o sangue ao coração são as 

veias. 

 A grande circulação ocorre entre os pulmões e o (d)

corpo, e a pequena circulação entre o corpo e o 

coração. O sangue que chega ao coração vindo 

dos pulmões pelas veias pulmonares é arterial, o 

que sai do coração para os pulmões pela artéria 

pulmonar é venoso. 

 A pequena circulação ocorre entre o coração e (e)

os pulmões, e a grande circulação é entre o 

coração e o corpo. Como regra geral artérias 

conduzem o sangue arterial, e veias o sangue 

venoso.  

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

34 

Corais abrigam diversas formas de vida marinha. 

Porém, muitas das espécies que vivem nos recifes de 

corais são pouco notadas. Esse é o caso dos peixes 

criptobênticos. 

Esses peixes apresentam poucos centímetros de 

comprimento e vivem em um ambiente repleto de 

predadores. A maioria dos peixes criptobênticos vive em 

esconderijos: em pequenas cavidades de recifes de 

corais, dentro de esponjas, entre lírios-do-mar, ouriços-

do-mar, anêmonas... Opções de esconderijo não faltam 

quando se é tão pequeno! 

Pequenos góbio-esmeralda (Paragobiodon xanthosoma) e góbio-de-fogo 
(Nemateleotris magnífica) são alguns peixes criptobênticos de recife de 

coral dos oceanos Índico e Pacífico. (fotos: João Paulo Krajewski) (Adaptado: 

Ciência Hoje Criança- 03-10-2017) 

Corais, esponjas, lírio-do-mar, ouriço-do-

mar e anêmonas são animais invertebrados que 

fazem parte dos respectivos filos: 

 

 Poríferos, poríferos, equinodermos, (a)

equinodermos e cnidários. 

 Cnidários, moluscos, cnidários, equinodermos e (b)

cnidários. 

 Poríferos, poríferos, equinodermos, anelídeos e (c)

cnidários. 

 Cnidários, poríferos, equinodermos, (d)

equinodermos e cnidários. 

 Moluscos, poríferos, equinodermos, (e)

equinodermos e cnidários. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chc.org.br/wp-content/uploads/2017/10/criptobenticos-fig1.jpg
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Larvas que comem Plástico 

―Nós produzimos mais de 300 milhões de 

toneladas de plásticos todo ano. Quase metade acaba 

indo para aterros sanitários, e até 12 milhões de 

toneladas poluem mares. Até agora, não há um jeito 

sustentável de nos livrarmos de tudo isso, mas um novo 

estudo sugere que um caminho pode estar nos 

estômagos de algumas lagartas famintas. Pesquisadores 

na Espanha e na Inglaterra descobriram que as larvas da 

traça-grande-da-cera (Galleria mellonella) degradam o 

polietileno, que responde por 40% dos plásticos.‖ 

Scientific  American, setembro 2017, p.15 (Adaptado) 

 

Os insetos estão dentro do filo mais 

diversificado do planeta: os artrópodes. Eles podem 

estar associados a vantagens e desvantagens para 

os seres humanos. A alternativa que relaciona 

uma desvantagem desses animais para os seres 

humanos, e especifica suas principais 

características morfofisiológicas é 

 

 Estima-se que um terço da alimentação humana (a)

dependa direta ou indiretamente da polinização 

realizada pelas abelhas./ Os insetos apresentam 

o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 

um par de antenas, maioria com asas, respiração 

traqueal e sistema circulatório sem pigmentos 

respiratórios. 

 Estima-se que um terço da alimentação humana (b)

dependa direta ou indiretamente da polinização 

realizada pelas abelhas./ Os insetos apresentam 

o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 

dois pares de antenas, maioria com asas, 

respiração traqueal e sistema circulatório sem 

pigmentos respiratórios. 

 Estima-se que um terço da alimentação humana (c)

dependa direta ou indiretamente da polinização 

realizada pelas abelhas./ Os insetos apresentam 

o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, um 

par de antenas, maioria com asas, respiração 

traqueal e sistema circulatório sem pigmentos 

respiratórios. 

 Os mosquitos do gênero Aedes são vetores de (d)

diversas enfermidades para os seres humanos./ 

Os insetos apresentam o corpo dividido em 

cabeça, tórax e abdômen, dois pares de antenas, 

maioria com asas, respiração traqueal e sistema 

circulatório sem pigmentos respiratórios. 

 Diversas espécies de triatomíneos podem ser (e)

vetores do Trypanossoma cruzi, protozoários que 

causam a doença de Chagas./ Os insetos 

apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e 

abdômen, um par de antenas, maioria com asas, 

respiração traqueal e sistema circulatório sem 

pigmentos respiratórios. 

 I.R. (f)

36 

África pode dar fim à malária 

Em 1951 a Malária sumiu dos EUA, graças às 

estratégias do Escritório de Controle da Malária em 

Zonas de Guerra, criado em 1942, e do Centro de 

Doenças Transmissíveis (hoje Centros de Controle e 

Prevenção de Doenças dos EUA, CDC). Assim como os 

americanos, os africanos têm a responsabilidade de 

assegurar o financiamento e o desenvolvimento de nosso 

CDC, para evitar que as doenças alterem ainda mais o 

curso de nossa transformação socioeconômica. O ebola é 

aterrorizante para muitas pessoas, mas a malária é mais 

devastadora: as últimas estatísticas da Organização 

Mundial da Saúde mostram que mais de 400 mil pessoas 

morreram por causa dela em 2015, e 92% das mortes 

ocorreram na África subsaariana. Além disso, seis países 

na África respondem por 47% de todos os casos de 

malária do mundo. 

Scientific American Brasil, 2017, Ano 16 – No177, p.07 (Adaptado) 

Baseado no texto acima e em seus 

conhecimentos a respeito da malária, a 

alternativa que apresenta as medidas profiláticas 

para evitá-la é: 

 

 Combater o mosquito do gênero Lutzomyia, (a)

eliminar pontos de água parada que possam 

servir de criadouros para o vetor, instalar telas 

em portas e janelas e usar repelentes. 

 Combater o triatomíneo, eliminar pontos de água (b)

parada que possam servir de criadouros para o 

vetor, instalar telas em portas e janelas e usar 

repelentes. 

 Combater o mosquito do gênero Plasmodium, (c)

eliminar pontos de água parada que possam 

servir de criadouros para o vetor, instalar telas 

em portas e janelas e usar repelentes. 

 Combater o mosquito do gênero Aedes Aegypti, (d)

eliminar pontos de água parada que possam 

servir de criadouros para o vetor, instalar telas 

em portas e janelas e usar repelentes. 

 Combater o mosquito do gênero Culex, eliminar (e)

pontos de água parada que possam servir de 

criadouros para o vetor, instalar telas em portas 

e janelas e usar repelentes. 

 I.R. (f)
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Raízes sugadoras são adaptadas à extração de 

alimentos das plantas hospedeiras, caracterizando 

espécies parasitas. Estas raízes possuem uma estrutura 

para fixar-se ao hospedeiro, o apreensório, do qual 

partem finas projeções denominadas haustórios. Os 

haustórios penetram nos tecidos da planta hospedeira 

até atingirem os vasos condutores de seiva de onde 

extraem os nutrientes.   

Exemplo disso é a erva-de-passarinho, uma 

planta verde clorofilada, cujo nome reside no fato de que 

suas sementes grudam nos bicos de passarinhos, quando 

comem seus frutos, muito comum na cidade de Pelotas.  

Outro exemplo de planta epífita e parasita é o 

cipó-chumbo, que não possui clorofila, portanto é de cor 

amarela, e depende totalmente da planta hospedeira para 

sobreviver. Em outras plantas epífitas, encontra-se 

apenas uma relação de simbiose com o hospedeiro, o 

que significa que uma contribui para a sobrevivência da 

outra, como é o caso das orquídeas e das bromélias, que, 

em geral, são também encontradas no bioma da Mata 

Atlântica.  

AMABIS & MARTHO Biologia 2 de– 2ed. São Paulo: Editora Moderna, 2004 artigo 
disponível em: www.ufmg.br/cienciaparatodos/2011/05/05-plantasparasitas. Acesso em 

23 out 2017  (Adaptado) 

Com base no texto que descreve algumas 

características especificamente de plantas epífitas 

parasitas, e em seus conhecimentos, a alternativa 

correta é 

 

 Todas as plantas epífitas são, necessariamente, (a)

parasitas, e extraem do hospedeiro seiva 

elaborada, por exemplo, o cipó-chumbo. 

 Nem todas as plantas parasitas são (b)

necessariamente epífitas, e são todas 

clorofiladas, necessitando apenas de seiva bruta, 

por exemplo, as orquídeas. 

 Todas as plantas epífitas são necessariamente (c)

parasitas e não necessitam de seiva bruta, por 

exemplo, as bromélias. 

 Todas as plantas parasitas não são epífitas, mas (d)

necessitam de seiva bruta e seiva elaborada, por 

exemplo, orquídeas e bromélias. 

 Existem algumas espécies de plantas epífitas, (e)

por exemplo, a erva-de-passarinho, que é uma 

hemiparasita e extrai do hospedeiro apenas 

seiva bruta.  

 I.R. (f)

 

 

 

 

Química 

38 

Ao comprar alimentos enlatados devemos 

observar a aparência da lata, pois latas amassadas 

poderão ter a proteção de estanho rompida. Nesse 

caso, a oxidação do ferro é muito rápida, e o 

alimento pode estar contaminado. 

Como a maioria dos alimentos enlatados 

encontra-se em solução aquosa de meio ácido, na 

sua grande maioria, essa situação pode propiciar um 

ataque químico aos metais, bem como a formação 

de um par eletroquímico (uma pilha) devido aos 

diferentes potenciais redox dos metais constituintes 

da lata.   

 

Dados: potenciais padrão de redução, dos metais 

mencionados: 

Fe
2+

 + 2e
–
 →   Fe

0
   E

0
= – 0,44V 

Sn
2+

 + 2e
–
 →   Sn

0
   E

0
= – 0,14V 

Nesse processo, a equação química, que 

representa a reação global da pilha formada por 

esses metais na situação em que a lata está 

amassada, e o valor da voltagem na condição 

padrão (∆E
0
) são, respectivamente, 

 

 Fe
0
 + Sn

2+
 → Sn

0
 + Fe

2+
;  + 0,30 V (a)

 Fe
0
 + Sn

2+
 → Sn

0
 + Fe

2+
;  + 0,58 V (b)

 Fe
0
 + Sn

2+
 → Sn

0
 + Fe

2+
;  –  0,58 V (c)

 Fe
0
 + Sn

2+
 → Sn

0
 + Fe

2+
;  –  0,30 V (d)

 Fe
0
 + Sn

0
 → Sn

0
 + Fe

2+
;  +  0,30 V (e)

 I.R. (f)

 

 

 

 

http://www.ufmg.br/cienciaparatodos/2011/05/05-plantasparasitas.%20Acesso%20em%2023%20out%202017
http://www.ufmg.br/cienciaparatodos/2011/05/05-plantasparasitas.%20Acesso%20em%2023%20out%202017
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39 

A agricultura é responsável por cerca de 

90% do alimento consumido mundialmente. Não 

fosse pela fabricação de fertilizantes, a produtividade 

das lavouras seria sensivelmente menor e haveria 

ainda mais fome ao redor do mundo. Uma das 

matérias-primas para a produção de fertilizantes é a 

amônia, cuja produção em larga escala só se tornou 

possível quando os cientistas compreenderam os 

equilíbrios químicos. Para que se possa determinar 

a constante de um equilíbrio químico é 

necessário que 

 

 as concentrações das espécies químicas (a)

envolvidas no equilíbrio sejam iguais. 

 as espécies químicas envolvidas no equilíbrio (b)

estejam em solução aquosa. 

 haja troca de matéria do sistema, no qual ocorre (c)

equilíbrio, com o ambiente. 

 o sistema químico em que ocorre o equilíbrio (d)

esteja à temperatura constante. 

 todas as espécies químicas participantes do (e)

equilíbrio tenham a mesma pressão parcial. 

 I.R. (f)

 

40 

O “cloro ativo” é muito utilizado para o 

tratamento de água e limpeza. Dependendo da 

finalidade, são utilizadas soluções com 

concentrações diferentes de cloro: 
 

 Em água para beber C = 0,4 mg/ml. 

 Em soluções para desinfecção de verduras e 

outros alimentos, C = 4 mg/ml. 

 Em limpeza de utensílios C = 8 mg/ml. 

 Como produto de limpeza (água sanitária), a 

concentração de “cloro ativo” é 25 g/L. 

 

Uma estudante de nutrição precisa de uma 

solução de “cloro ativo” para a desinfecção de 

verduras, mas só tem à sua disposição 250 ml de 

uma solução utilizada para limpeza de utensílios. 

Esta estudante, sabendo as concentrações de 

ambas as soluções, e conhecendo o procedimento 

de diluição, resolveu preparar uma solução mais 

diluída partindo de uma solução mais concentrada. 

A quantidade de água que deve ser 

adicionada para preparar a solução de 

desinfecção de verduras, partindo de 250 ml da 

solução de limpeza de utensílios, é 

 

 500 ml. (a)

 200 ml. (b)

 100 ml. (c)

 150 ml. (d)

 250 ml. (e)

 I.R. (f)

 

41 

Os corais fixam-se sobre uma base de 

carbonato de cálcio 3(CaCO ),  produzido por eles 

mesmos. O carbonato de cálcio em contato com a 

água do mar e com o gás carbônico dissolvido pode 

estabelecer o seguinte equilíbrio químico para a 

formação do hidrogenocarbonato de cálcio: 

 

CaCO3(s) + CO2(g)  + H2O(l)  ↔  Ca(HCO3)2(aq) 

 

Para aumentar a produção de 

hidrogenocarbonato de cálcio deve-se 

 

 aumentar a concentração de CaCO3. Isto (a)

causará um deslocamento do equilíbrio no 

sentido inverso da reação, formando assim mais 

produto Ca(HCO3)2.  

 diminuir a concentração do gás carbônico. Isto (b)

causará um deslocamento do equilíbrio no 

sentido direto da reação, formando assim mais 

produto Ca(HCO3)2.  

 diminuir a concentração de CaCO3.  Isto causará (c)

um deslocamento do equilíbrio no sentido direto 

da reação, formando assim mais produto 

Ca(HCO3)2.  

 diminuir a concentração de H2O. Isto causará um (d)

deslocamento do equilíbrio no sentido direto da 

reação, formando assim mais produto 

Ca(HCO3)2. 

 aumentar a concentração de gás carbônico. Isto (e)

causará um deslocamento do equilíbrio no 

sentido direto da reação, formando assim mais 

produto Ca(HCO3)2.  

 I.R (f)
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42 

Uma aplicação interessante do calor de 

dissolução são as compressas de emergência, que 

estão à venda em vários países. Elas são usadas 

para primeiros-socorros. Como exemplo, citamos as 

compressas quentes, sacos de plástico com uma 

ampola de água e um produto químico seco (cloreto 

de cálcio ou sulfato de magnésio). Com uma leve 

pancada, a ampola se quebra, e a água dissolve o 

produto químico, conforme a reação abaixo: 

 

CaCl2 (S)  +  H2O   →  CaCl2 (aq)  + 82,7 kJ/mol 

 

Com base nessa equação, e considerando 

a dissolução de 333 g de cloreto de cálcio, a 

quantidade de calor envolvida na reação é, 

aproximadamente, 

 

 248,10 kJ, e a reação é exotérmica sendo as (a)

entalpias dos reagentes maior que a dos 

produtos. 

 248,10 kJ, e a reação é endotérmica sendo as (b)

entalpias dos reagentes maior que a dos 

produtos. 

 82,7 kJ, e a reação é exotérmica sendo as (c)

entalpias dos reagentes maior que a dos 

produtos. 

 248,10 kJ, e a reação é exotérmica sendo as (d)

entalpias dos reagentes menor que a dos 

produtos. 

 82,7 kJ, e a reação é endotérmica sendo as (e)

entalpias dos reagentes maior que a dos 

produtos. 

 I.R. (f)

 

 

43 

Quem lida com agricultura ou jardinagem 

sabe muito bem que o pH do solo é um dos 

principais fatores que influenciam no crescimento 

das plantas. Parte da capacidade das plantas em 

absorver nutrientes vai variar com o nível desse pH, 

sendo importante monitorá-lo e manipulá-lo para 

manter a saúde das plantações. Existem plantas que 

só crescem em um intervalo determinado de pH, 

enquanto outras têm comportamento diferente 

dependendo da acidez do solo. Por exemplo, as 

hortênsias que crescem em solos alcalinos têm flores 

rosas, enquanto as hortênsias que crescem em solos 

ácidos têm flores azuis. 

No quadro abaixo, são fornecidos os valores 

de pH de dois solos distintos. 

 

solo pH 

Solo A 6 

Solo B 8 

 

Relacionando os dados do quadro com o 

texto, podemos concluir que 

 

 o solo A tem [H
+
] = [OH

–
], apresentando (a)

hortênsias de colorações azuis. 

 o solo A tem [H
+
] < [OH

–
], apresentando (b)

hortênsias de colorações rosa. 

 o solo B tem [H
+
] = [OH

–
], apresentando (c)

hortênsias de colorações azuis. 

 o solo A tem [H
+
] > [OH

–
], apresentando (d)

hortênsias de colorações azuis. 

 o solo A tem [H
+
] > [OH

–
], apresentando (e)

hortênsias de colorações rosa. 

 I.R. (f)

 

espanhol 

Leia o texto abaixo e responda às questões 44 e 45: 

  

EN EE.UU. ADVIERTEN SOBRE RIESGOS DE RELOJES INTELIGENTES PARA NIÑOS 
 

“Los relojes inteligentes diseñados para ayudar a los padres a vigilar a sus hijos pueden poner en riesgo la 
seguridad y privacidad”, dijo este miércoles una alianza de organizaciones, que pidió a las autoridades 
estadounidenses que investiguen el tema.  
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Una coalición de grupos de protección a la infancia, consumidores y defensores de la privacidad pidió a la 

Comisión Federal de Comercio que investigue los riesgos para los niños y que ordene suspender la venta de estos relojes 

conectados a Internet. (...) 

(...) Las organizaciones afirmaron que estos relojes, en vez de mantener a salvo a los niños, pueden hacerlos 

vulnerables a piratas informáticos o criminales.  

"Al aprovecharse del deseo de los padres de mantener a salvo a sus hijos (...) estos relojes inteligentes están 

realmente colocando a los niños en peligro", dijo Josh Golin, de la Campaña por una Niñez Libre del Comercio, en un 

comunicado. 

"Una vez más, vemos productos de Internet de las cosas para niños que llegan al mercado sin tener en cuenta cómo 

protegen la información sensible de los niños. Los padres deben evitar estos relojes y todos los dispositivos conectados a 

Internet diseñados para niños", agregó.  

Esta advertencia llega después de que investigadores del Consejo Noruego del Consumidor alertaran sobre fallas 

de seguridad en los relojes inteligentes diseñados para niños, que transmiten y almacenan datos sin encriptación.  

Con dos de estos relojes, un atacante puede tomar control del reloj, espiar conversaciones, comunicarse con el 

niño y tener acceso a los datos almacenados sobre la ubicación del menor. 

La misma coalición estadounidense alertó el año pasado sobre riesgos similares de las muñecas conectadas a Internet, 

lo que llevó al FBI a dar advertencias y condujo a muchas tiendas a dejar de venderlas. 

 

Disponível em: //www.elpais.com.uy/vida-actual/ee-uu-advierte-riesgos-relojes-inteligentes-ninos.html Acesso em out 2017. 

 

44 

Observe as informações abaixo: 

 

 O FBI alertou sobre os riscos das bonecas I)

conectadas à internet e também os riscos dos 

relógios inteligentes. 

 Os relógios foram suspensos a pedido dos II)

pais, que perceberam seus perigos. 

 O grupo pediu que riscos para crianças III)

fossem investigados e fosse suspensa a 

venda dos relógios.  

 A advertência foi divulgada depois que IV)

investigadores do Conselho Norueguês do 

Consumidor alertaram sobre as falhas de 

segurança. 

 Os relógios não oferecem riscos às crianças. V)

Em relação ao que foi apresentado no 

texto, estão corretas 

 

 I e IV, apenas. (a)

 III e IV, apenas. (b)

 I e V, apenas. (c)

 II e III, apenas. (d)

 I, III e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

45 

Segundo Josh Golin,  

 

 a campanha por uma Infância Livre do Comércio (a)

tem o objetivo de alertar sobre as falhas de 

segurança. 

 os produtos para crianças têm chegado ao (b)

mercado sem levar em consideração como 

protegem a informação sensível das crianças. 

 os pais, no desejo de manter os filhos a salvo, (c)

optam por colocar as crianças em perigo.  

 já houve dois casos de criminosos que (d)

conseguiram ter acessos aos dados dos 

menores de idade através desses relógios. 

 os pais devem incentivar seus filhos para que (e)

usem produtos conectados à Internet. 

 I.R. (f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com.uy/vida-actual/ee-uu-advierte-riesgos-relojes-inteligentes-ninos.html
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Francês 

Leia o texto abaixo e responda às questões 44 e 45: 

Science&Vie, nº 970, juillet 1998, p. 168 

 

44 

A afirmativa que resume o conteúdo geral 

do texto é: 

 

 Cientistas descobriram como as plantas (a)

sintetizam a luz solar. 

 Cientistas conseguiram fabricar artificialmente a (b)

substância que permite o crescimento das 

plantas. 

 As plantas sintetizam a luz solar e a transformam (c)

em energia para o seu crescimento. 

 Para fazer o experimento, foram utilizadas (d)

membranas artificiais. 

 Cientistas ainda não sabem o que fazer com a (e)

descoberta da enzima. 

 I.R. (f)

45 

No primeiro parágrafo do texto, as 

palavras que representam a tradução de  “les – 

les – une –  l´ – elles”, respectivamente, são 

 

 as – os – uma – a – eles. (a)

 as – os – uma – a – elas. (b)

 os – as – um – o – elas. (c)

 os – os – uma – o – eles. (d)

 as – as – um – a – elas. (e)

 I.R. (f)

 

 

 

Inglês 

Leia o texto abaixo e responda às questões 44 e 45. 

 AN UNDOCUMENTED 17-YEAR-OLD IN FEDERAL CUSTODY CAN GET AN ABORTION, COURT RULES 
Until now, she'd been blocked from having the procedure. 
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WASHINGTON (AP) — A federal appeals court on Tuesday cleared the way for a 17-year-old immigrant held in 1 
custody in Texas to obtain an abortion. 2 

The Court decided that new dates should be set for the teen to obtain the procedure. The decision overruled the 3 
decision of a three-judge panel that temporarily blocked her from getting an abortion. Tuesday's decision could still be 4 
appealed to the Supreme Court. 5 

The teen, ________ name and country of origin are kept a secret because she's a minor, is about 15 weeks 6 
pregnant. She entered the U.S. in September and discovered she was pregnant while in federal custody in Texas. 7 

She obtained a state court order Sept. 25 permitting her to have an abortion. But federal officials have refused to 8 
transport her or temporarily liberate her so that others can take her to have an abortion. 9 

Lawyers for the Department of Health and Human Services, responsible for protecting children who illegally enter 10 
the country unaccompanied by a parent, said the department has a policy of "refusing to facilitate" abortions and that 11 
releasing the teenager would require arranging a transfer of custody and follow-up care. 12 

The teenager's lawyers said all the government needed to do was "get out of the way." An attorney chosen to 13 
represent the teen's interests said she could transport her to and from appointments necessary for the procedure, and the 14 
federal government did not have to pay for it. 15 

A federal judge sided with the teen and set dates for the procedure last week, but the government appealed. The 16 
three-judge panel of the appeals court ruled on Friday that the government should have until Oct. 31 to release the teen, so 17 
she could obtain the abortion outside government custody. 18 

Adapted from: http://www.seventeen.com/about/a13090089/an-undocumented-17-year-old-in-federal-custody-can-get-an-abortion-court-rules/ 

 

44 

A palavra que completa a lacuna (linha 6) 

corretamente é 

 

 who. (a)

 whose. (b)

 whom. (c)

 how. (d)

 that. (e)

 I.R. (f)

45 

Os verbos sublinhados no texto (linhas 1, 

4, 6, 7, 13, 16 e 17) estão conjugados no Passado 

Simples. O infinitivo desses verbos é, 

respectivamente, 

 

 cleare – block –kep – is – sai – side – rule. (a)

 clear – block –keep – be – say – side – rule. (b)

 clear – blocke –kept – be – say – sid – rul. (c)

 cleare – block –keep – is – say – sid – rull. (d)

 clear – block –kept – be – sai – side – rul. (e)

 I.R. (f)

 

Interdisciplinares 

46 

Leia o texto a seguir e observe as 

imagens: 

Pelotas é conhecida como ―Capital Nacional do 

Doce‖ e, desde sua fundação, obteve grande 

representatividade na economia do Rio Grande do Sul. Os 

doces pelotenses têm as mais variadas formas 

geométricas e origens, sendo que a herança portuguesa é 

a que mais se evidencia, como no ninho, fios de ovos, 

pastel de Santa Clara, camafeu, entre outros. Estes doces 

têm uma coisa em comum: são à base de gema de ovos. E 

alguns doces são muito consumidos em Pelotas, mesmo 

não sendo os mais tradicionais da cultura portuguesa, 

como por exemplo o ―Brigadeiro e o Branquinho‖. A 

cultura do doce é valorizada em nossa região e para 

celebrar esta cultura, anualmente é realizada a Feira 

Nacional do Doce – FENADOCE, que evidencia Pelotas 

para o resto do Brasil.  

Recentemente, em pesquisas realizadas na 

Universidade Federal de Pelotas, foi constatado que os 

doces tradicionais não têm origem apenas portuguesa. 

No que se refere à contribuição do afrodescendente para 

a cultura doceira, ela está bastante marcada pelo 

elemento da cozinha sacrificial, da cozinha sagrada 

relacionada aos cultos afro-brasileiros. Esta contribuição, 

http://www.seventeen.com/about/a13090089/an-undocumented-17-year-old-in-federal-custody-can-get-an-abortion-court-rules/
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no entanto, precisa ser compreendida na esfera da 

fricção inter-étnica, na medida em que os negros, desde 

o período da escravidão, convivem diretamente com a 

produção caseira de doces de origem portuguesa, 

incorporando parte de seus saberes e fazeres. O quindim, 

por exemplo, é um doce que foi assimilado, em várias 

regiões do país, ao culto afro-brasileiro, sendo muito 

usado como oferenda a Oxum.  

RIETH, F.M.S.; CERQUEIRA, F.V.; MAGALHÃES, M.O.; MICHELON, F.F.; FERREIRA, 
M.A.A.; SILVA, T.L. da; KOSBY, M.F.; SILVA, A.M. “Inventário Nacional de Referências 

Culturais – produção de doces tradicionais pelotenses”. In: II Encontro de Ciências 

Sociais da metade Sul – CD com Anais do Encontro. Pelotas, 2006. 

Fonte COODEC/UFPel 

Doce amarelo brilhante, reluzente como o 

sol, sabor marcante e inesquecível. Mas afinal, ele 

veio de Portugal ou da África? Temos grandes 

discussões sobre sua origem, e muitos defendem 

com unhas e dentes quando mencionado que a 

origem é africana. 

Quindim é largamente utilizado no “batuque” 

(religião afro brasileira do Rio Grande do Sul, que 

cultua orixás), como alimento sagrado de Oxum, 

doce com características de Oxum (é amarelo, é feito 

de ovos e é doce). O nome quindim para os 

africanos significa dengo, encanto. 

 

Considere as afirmações: 

 

 A história do doce pelotense ultrapassa I)

fronteiras e compõe-se por elementos culturais 

de diversos lugares do mundo. 

 Dos doces de Pelotas, o quindim tem, em sua II)

base, a forma de um círculo. Pode-se dizer 

que o ninho tem sua forma espacial 

representada por um cilindro, e o brigadeiro 

pode ser comparado a uma esfera. 

 A manifestação religiosa de origem africana, III)

apresentada no texto, tinha total liberdade de 

expressão no período escravagista em 

Pelotas. 

 A receita de quindim é representante da IV)

tipologia injuntiva da língua, em que se dita um 

determinado comportamento para se chegar a 

um fim. No caso da receita, o modo de preparo 

e os verbos no imperativo indicam os passos 

para a elaboração do doce. 

Estão corretas 

 

 II e III, apenas. (a)

 III e IV, apenas. (b)

 I, II e IV, apenas. (c)

 II, III e IV, apenas. (d)

 I e IV, apenas. (e)

 I.R. (f)

 

47 

Observe as imagens abaixo: 

 

  

Durante muitos anos, o homem acreditou 

que a Terra era o centro do universo. A teoria de 

Ptolomeu, isto é, do universo geocêntrico, perdurou 

cerca de 1300 anos. Na Idade Média, tivemos 

perspectivas sobre as ideias celestes divinas. Na 

perspectiva renascentista, o homem, com sua 

curiosidade para entender o desconhecido, almejava 

ser o protagonista do seu próprio destino. Com isso, 

tivemos mudanças no âmbito filosófico, científico, 

social e político.  A partir disso nasce uma nova visão 

de mundo. O homem olha novamente para a 

dimensão do céu, com ferramentas matemáticas e 

científicas, tornando-se possível decifrar a natureza. 

A Terra não é mais vista como o centro do universo. 

Com a nova visão sobre o mundo, do modelo 

geocêntrico para o heliocêntrico, tivemos um grande 

progresso científico. Na ciência dos movimentos, 
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mudanças ocorreram entre as concepções 

Aristotélicas e a dinâmica Newtoniana. 

Com base nas ilustrações, juntamente com o 

texto, e a partir dos seus conhecimentos, podemos 

afirmar que os elementos citados se referem à 

 

 Revolução Científica, e ao conceito de tempo. (a)

 Reforma Protestante, e ao conceito de força. (b)

 Revolução Científica, e ao conceito de planeta. (c)

 Reforma Protestante, e ao conceito de tempo. (d)

 Revolução Científica, e ao conceito de força. (e)

 I.R. (f)

48 

A França era uma monarquia absolutista. Um 

dos seus maiores símbolos foi o Rei Luís XIV, 

conhecido como o Rei Sol. Uma frase famosa 

atribuída a ele era: “O Estado sou eu”. Apesar de ter 

tido sucesso em seu reinado, seus descendentes 

acabaram perdendo o poder. Isso aconteceu durante 

o processo revolucionário, conhecido como 

Revolução Francesa, evento em que o Absolutismo 

foi perdendo espaço para as ideias iluministas que 

inspiravam o movimento revolucionário. Os 

pensadores Hobbes, Rousseau e Montesquieu foram 

representantes destes dois campos opostos: 

Absolutismo e Iluminismo. 

PETA, Nicolina Luiza de. História: uma abordagem integrada/et al. 2ª.-São Paulo: 

Moderna, 2003 Coleção Base;  MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da 
complexidade volume único: ensino médio/2ª Ed.-Belo Horizonte, MG: PAX Editora e 

Distribuidora, 2014. 

 

Considere as afirmações:  

 

 A frase “o homem é o lobo do homem” é I)

atribuída a Hobbes. 

 A frase “o homem é bom e a sociedade o II)

corrompe” é atribuída a Rousseau. 

 A teoria da separação dos poderes é criação III)

de Montesquieu. 

 Rousseau é identificado com o Absolutismo. IV)

 Hobbes é identificado com o Iluminismo. V)

Está(ão) correta(s)  

 

 IV, apenas. (a)

 I, II e IV, apenas. (b)

 IV e V, apenas. (c)

 I, IV e V, apenas. (d)

 I, II e III, apenas. (e)

 I.R. (f)
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Recente pesquisa afirma que uma enorme 

quantidade de doenças e de problemas físicos é 

ocasionada pela acidificação do sangue, e que, 

obviamente, está associada à ingestão de alimentos 

acidificantes, que diminuem o pH sanguíneo. 

A dieta ocidental é composta, em sua maior 

parte, por alimentos formadores de ácidos no sangue 

(proteínas, cereais, açúcares), principalmente os 

―alimentos industrializados‖, grandes vilões na 

degeneração da saúde, e eficientes em tornar um 

organismo propício a doenças de todos os tipos. Como 

se não bastasse, somam-se a isso fatores de maus hábitos 

de vida,  poluição e estresse. Tanto a falta de atividade 

física quanto a atividade física intensa, também 

diminuem o pH do sangue. Os alimentos geradores de 

alcalinidade, ou seja, que aumentam o pH, como 

vegetais, são consumidos em uma escala muito menor. É 

de extrema importância a ingestão de vegetais e frutas 

para equilibrar a necessidade do consumo de proteínas, 

que são geradoras de ácidos. 

Disponível em http://www.telomero.com.br/secao/nutrigenetica/bioquimica-
sangue/824/ph-do-sangue-e-a-saude adaptado Acessado em 27 out 2017.  

 

Com base no texto e em seus 

conhecimentos, podemos afirmar que a presença do 

alimento no estômago estimula certas células da 

parede estomacal a liberarem no sangue o 

hormônio 

 

 gastrina que, por sua vez, faz com que as (a)

glândulas da mucosa secretem o suco gástrico 

que proporciona o pH necessário para a ação de 

enzimas. Destaca-se também que alimentos 

geradores de alcalinidade apresentam valores de 

pH maiores que sete e são consumidos em 

menor escala. 

 gastrina que, por sua vez, faz com que as (b)

glândulas da mucosa secretem o suco gástrico 

que proporciona o pH necessário para a ação de 

enzimas. Destaca-se também que alimentos 

geradores de alcalinidade apresentam valores de 

pOH maiores que sete e são consumidos em 

menor escala. 

 secretina que, por sua vez, faz com que as (c)

glândulas da mucosa secretem o suco gástrico 

que proporciona o pH necessário para a ação de 

enzimas. Destaca-se também que alimentos 

geradores de alcalinidade apresentam valores de 

pH maiores que sete e são consumidos em 

menor escala. 

 gastrina que, por sua vez, faz com que as (d)

glândulas da mucosa secretem o suco gástrico 

que proporciona o pH necessário para a ação de 

enzimas. Destaca-se também que alimentos 

http://www.telomero.com.br/secao/nutrigenetica/bioquimica-sangue/824/ph-do-sangue-e-a-saude
http://www.telomero.com.br/secao/nutrigenetica/bioquimica-sangue/824/ph-do-sangue-e-a-saude
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geradores de alcalinidade apresentam valores de 

pH menores que sete e são consumidos em 

menor escala. 

 gastrina que, por sua vez, faz com que as (e)

glândulas da mucosa secretem o suco entérico 

que proporciona o pH necessário para a ação de 

enzimas. Destaca-se também que alimentos 

geradores de alcalinidade apresentam valores de 

pOH maiores que sete e são consumidos em 

menor escala. 

 I.R. (f)
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Leia o trecho da música “Campos Neutrais” 

do músico pelotense Vitor Ramil: 

 

Sobre as raízes levantadas 

De mil figueiras arrancadas 

A lua estende seu vestido fino 

A lua estende seu vestido fino 

A água cerca o arvoredo 

Com tanta calma que dá medo 

Meus dedos correm entre areia fina 

Grita uma rã 

É febre terçã 

Um olho neutro me acompanha 

Campos neutrais 

Campos neutrais (...) 

Vitor Ramil, 2017. 

 

O novo álbum de Vitor Ramil traz, no título, 

uma referência ao Tratado de Santo Ildefonso, que, 

em 1777, definiu uma zona neutra entre os reinos de 

Portugal e Espanha em seus domínios na América 

meridional: os campos neutrais tornaram-se 

emblemáticos da condição de fronteira do Rio 

Grande do Sul e, no imaginário contemporâneo, 

ficaram associados às ideias de liberdade, 

diversidade humana e linguística, miscigenação e 

criatividade. 

 

É possível compreender que os campos 

neutrais, desde 1777 até os dias atuais, influenciam 

nossa formação de identidade e cultura. Dessa 

forma considere as afirmativas: 

 

 Na atualidade os campos neutrais não são I)

mais necessários, uma vez que o Brasil se 

constituiu como república e tem sua soberania. 

 A associação que se faz à liberdade e à II)

diversidade humana é porque na região dos 

campos neutrais só poderiam habitar nativos 

da região, e não colonizadores. 

 A região dos campos neutrais está III)

compreendida por Rio Grande, Santa Vitória, 

Chuí, Montevidéu e Buenos Aires. 

 A região de campos neutrais tem hoje a IV)

grande reserva natural do Taim, com rica 

biodiversidade e também a construção de um 

parque eólico que trará grandes benefícios de 

energia limpa para a região sul do Brasil. 

Está(ão) correta(s)  

 

 II, apenas. (a)

 I, II e IV, apenas. (b)

 II, III e IV, apenas. (c)

 III, apenas. (d)

 IV, apenas. (e)

 I.R. (f)
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