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CIÊNCIAS HUMANAS

QUESTÃO 31

Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64529_cap1.pdf. Acesso em: 29 abr. 2017 (adaptado).

Dentre os países apresentados no mapa, aquele que possui a menor taxa de urbanização é:

(A)  o Peru.

(B)  o Uruguai.

(C)  a Guiana.

(D)  a Venezuela.
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QUESTÃO 32

É um ambiente muito rico. Há conchas, muitos tipos de caranguejos, peixes, camarões e até peixe boi. Não é 
um bosque muito bonito... As árvores são todas retorcidas e suas raízes parecem pernas de aranha... E o lodo 
que há ali tem um cheiro de coisa podre...

BRANCO, Samuel Murgel. O ambiente do mar. São Paulo: Moderna, 1992 (adaptado).

O texto faz referência a uma vegetação denominada

(A)  Floresta Amazônica.

(B) Manguezal.

(C) Mata Atlântica.

(D)  Pantanal.
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QUESTÃO 33

HOPP, Frans; WINJNGAARDEN, Jan van. O pinguim. São Paulo: Editora Ática, 1995.

Caso um turista deseje conhecer um local que tenha tanto o animal quanto a paisagem representada na ima-
gem, ele precisará se deslocar para

(A)  a Antártida.

(B)  a Cordilheira dos Andes.

(C)  o Himalaia.

(D)  o Polo Norte.

QUESTÃO 34

Abre a janela do quarto perdido na confusão do bairro e olha. Fora o Sol está a nascer. E com ele renasce a vida adormecida. 
Todos os sons se levantam e as cores se avivam.

VIEIRA, José Luandino. A cidade e a infância. São Paulo: Companhia das letras, 2007.

Disponível em: https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g34439-d120377-i121715138-Four_Points_by_Sheraton_Miami_Beach-Miami_Bea-
ch_Florida.html. Acesso em: 23 maio 2017.

Para ter esta visão, a janela está posicionada na direção

(A)  leste.

(B)  norte.

(C)  oeste.

(D)  sul.
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QUESTÃO 35

O mapa apresenta o tráfico de escravos proveniente da África

Disponível em: http://decada-afro-onu.org/assets/img/slave_trade_map_large.jpg. Acesso em 21 abr. 2017 (adaptado).

A partir do mapa, observa-se que o país que mais recebeu escravos africanos foi

(A)  Angola.

(B)  a Arábia Saudita.

(C)  o Brasil.

(D)  os Estados Unidos.
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QUESTÃO 36

O trigo de vocês está caro demais! Os camponeses da Vestfália que usam novas máquinas agrícolas me vendem o mesmo trigo 
mais barato. De agora em diante, será com eles que negociarei, não com vocês! Não me olhem desse jeito: a culpa não é minha, 
são as regras do Mercado!

CALAN, Ronan de. O fantasma de Karl Marx. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

As atividades econômicas presentes no texto são:

(A)  Agricultura e comércio.

(B)  Agricultura e serviço.

(C)  Pecuária e comércio.

(D)  Pecuária e serviço.

QUESTÃO 37

Disponível em: http://www.ocultura.org.br/index.php/An%C3%BAbis. Acesso em: 21 abr. 2017.

A imagem ilustra uma crença religiosa relacionada ao antigo povo

(A)  egípcio.

(B)  grego.

(C)  hebreu.

(D)  romano.
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QUESTÃO 38

A imagem apresenta vários deuses que faziam parte da mitologia e da vida religiosa de uma importante civiliza-
ção da Antiguidade. Até os dias de hoje a mitologia dessa civilização é utilizada em obras de arte e até mesmo 
em diferentes áreas do conhecimento.

Disponível em: http://www.filosofiacomcrianca.com.br. Acesso em: 21 abr. 2017 (adaptado).

Esses deuses pertencem à civilização

(A)  grega.

(B)  egípcia.

(C)  hindu.

(D)  romana.

QUESTÃO 39

(...) eram pequenos assentamentos rurais, e também urbanos, que se formavam espontaneamente e abrigavam não apenas 
negros foragidos das senzalas, mas também índios e mulatos; formados por escravos negros fugitivos das fazendas ou de enge-
nhos, nos arredores das cidades, desde os primeiros anos de escravidão, resistiam aos infortúnios à que eram submetidos pelos 
senhores e senhoras de escravos e seus feitores (...).

GARCIA, Antônia dos Santos. Desigualdades raciais e segregação urbana em antigas capitais: Salvador, cidade D’Oxum e Rio de Janeiro, cidade de 
Ogum. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

O espaço descrito é denominado

(A)  engenho.

(B)  feitoria.

(C)  quilombo.

(D)  senzala.
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QUESTÃO 40

A ligação com o cotidiano está tornando a História cada vez mais atraente para o grande público. Atualmente, não é só com 
países, guerras e heróis que os pesquisadores se preocupam. Nos últimos anos, muitos deles começaram a pesquisar a história do 
vinho, das mulheres, da juventude, do medo, do perdão, dos bairros, etc. Na profissão de historiador, a curiosidade de descobrir a 
origem das coisas tem sido fundamental.

Disponível em: http://www.educacaopublica.rj.gov.br/suavoz/0019.html. Acesso em: 25 abr. 2017.

O texto, ao abordar diferentes aspectos da vida humana, estudados pelos historiadores, permite entender que 
esta ciência pode ser identificada como o estudo

(A)  da experiência humana ao longo do tempo.

(B)  do momento presente, sem nenhuma vinculação com o passado humano.

(C)  dos museus e de outros espaços e objetos que remetem ao passado.

(D)  dos países, guerras e heróis, sem se preocupar com as situações do cotidiano.

QUESTÃO 41

Em 1888, as fugas em massa aumentaram rapidamente – na Bahia, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo... Outros 
escravizados simplesmente passaram a se recusar a trabalhar nas plantações de cana e café até que seus senhores os libertas-
sem. Os fazendeiros começaram a distribuir alforria, na esperança de que os trabalhadores ficassem gratos a eles por seu gesto 
“generoso”. Neste ano, mais de 90% dos escravizados já tinham conquistado a liberdade.

FERNANDES, Dirley. O que você sabe sobre a África: uma viagem pela história do continente e dos afro-brasileiros. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016 
(adaptado).

Esses acontecimentos culminaram na assinatura da Lei

(A)  Áurea.

(B)  Eusébio de Queiroz.

(C)  dos Sexagenários.

(D)  do Ventre livre.
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QUESTÃO 42

As imagens apresentam obras de arte originárias do continente africano.

 

Disponível em: http://www.arteafricana.usp.br/codigos/textos_didaticos/002/africa_culturas_e_sociedades.html. Acesso em: 27 abr. 2017.
Disponível em: http://collections.lacma.org/node/175473. Acesso em: 27 abr. 2017.

Elas representam

(A)  chefes de estados e divindades.

(B)  elementos da natureza e do clima.

(C)  o desenvolvimento da economia.

(D)  os diferentes aspectos do cotidiano.

Figura de rei, arte 
de Benin, Nigéria. 

Varinha de dança para 
o devoto de Xangô, arte 
Ioruba, Nigéria.
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QUESTÃO 43

A palavra “Mesopotâmia” significa “terra entre rios”. A partir dessa informação, observe o mapa: 

Disponível em: https://xchegraffitix.files.wordpress.com/2015/06/0-mapa-de-mesopotamia.jpg. Acesso em: 21 abr. 2017 (adaptado).

Dentre as cidades da Mesopotâmia estavam:

(A)  Jerusalém e Ur.

(B)  Babilônia e Lagash.

(C)  Persépolis e Assur.

(D)  Uruk e Biblos.
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QUESTÃO 44

Os donos do mundo

Microrganismos ocupam todo o planeta – da atmosfera ao interior do corpo humano. “Seres unicelulares que não possuem 
sequer um núcleo separado por membrana... Foram a primeira forma de vida a surgir na Terra, há 3 bilhões de anos”.

Disponível em: http://super.abril.com.br/ciencia/qual-e-a-diferenca-entre-germe-microbio. Acesso em: 28 abr. 2017.

Essas características permitem classificar esses seres como

(A)  Vírus.

(B)  Protozoários.

(C)  Fungos

(D)  Bactérias.

QUESTÃO 45 

O ar, fator indispensável à sobrevivência dos seres humanos, como também de todo e qualquer ser vivo, está sendo compro-
metido principalmente devido à grande frota de veículos automotores, assim como às indústrias, que acabam liberando diversos 
poluentes na atmosfera. 

Disponível em: http://www.educacao.cc/ambiental/consequencias-da-poluicao-chuvas-acidas-efeito-estufa-entre-outros. Acesso em: 29 abr. 2017. 

Nas crianças, esse tipo de interferência no ambiente, afeta principalmente o sistema 

(A)  circulatório. 

(B) digestório. 

(C)  muscular. 

(D)  respiratório. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA
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QUESTÃO 46 

As setas indicam a sequência em que um ser vivo serve de alimento para outro. A maior concentração de ener-
gia ocorre em: 

(A)  1 

(B)  2 

(C)  4 

(D)  5
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QUESTÃO 47 

 
Disponível em: http://5coisas.org/doencas-transmitidas-pela-agua-. Acesso em: 27 abr. 2017.

As chuvas voltaram com força, causando enchentes e, consequentemente, aumentando o risco de doenças infectocontagiosas. 
Por isso a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo faz um alerta sobre a necessidade de prevenção para evitar problemas de 
saúde ocasionados pelo contato com a água suja das chuvas, que carregam uma série de bactérias.

Um dos principais problemas é a doença causada por uma bactéria encontrada na urina do rato e que pode entrar pela 
pele humana.

Disponível em:http://www.saude.sp.gov.br/ses/noticias/2011/janeiro/enchentes-aumentam-risco-de-doencas-infecto-contagiosas- Acesso em: 27 abr. 2017.

A doença citada no texto é a

(A)  ascaridíase.

(B)  hepatite.

(C)  leptospirose.

(D)  teníase.
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QUESTÃO 48

Disponível em: http://es.winner.wikia.com/wiki/Reinos_de_Vida,_los_Cinco_Reinos_de_la_Naturaleza_en_el_Planeta_Tierra. Acesso em 29 abr. 2017. (adaptado).

Usando como base as semelhanças e diferenças entre os organismos, os reinos representados na imagem são:

(A)  Plantas, cogumelos, animais, protozoários e bactérias. 

(B)  Vegetais, cogumelos, invertebrados, algas e bactérias. 

(C)  Vegetais, fungos, animais, protozoários e monera. 

(D)  Plantas, fungos, vertebrados, vírus e algas.
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QUESTÃO 49

Disponível em: http://www.auladeanatomia.com./. Acesso em: 30 abr. 2017.

O corpo humano é formado por um conjunto harmônico de órgãos e sistemas que trabalham o tempo todo. Cada 
sistema com sua função específica.

A imagem representa o sistema

(A) respiratório.

(B) circulatório.

(C) digestório.

(D) reprodutor.
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QUESTÃO 50 

Disponível em: http://br.freepik.com/vetores-gratis/silhuetas-runner_800226.htm

Quando corremos, todo o corpo se prepara e direciona esforços para fornecer oxigênio e energia aos músculos.
Os sistemas que participam ativamente desta atividade são:

(A) Respiratório e excretor.

(B) Excretor e digestório.

(C) Circulatório e respiratório.

(D) Digestório e circulatório.
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