
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE CONCURSO E SELEÇÃO 

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015 
 

PROVAS QUESTÕES TURNO 

Física 1 a 10 

23/11/2014 

(DOMINGO) 

 

das 8h às 12h 

Biologia 11 a 20 

Matemática 21 a 30 

História 31 a 40 

Geografia 41 a 50 

Química 51 a 60 
 

 
 

1. Neste caderno, constam sessenta questões, assim distribuídas: dez questões de Física, dez questões de 
Biologia, dez questões de Matemática, dez questões de História, dez questões de Geografia e dez 
questões de Química. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 
3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer 

outro material. 
4. Durante as provas, você não deve levantar-se nem se comunicar com outros candidatos. 
5. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de 

respostas oficial. 
6. Você receberá dois cartões de respostas: um cartão de respostas rascunho e um cartão de respostas 

oficial. 
 

 Cartão de respostas rascunho: de preenchimento facultativo, serve para marcar as respostas das 
provas, sem se preocupar com erros e/ou correções. 
 

 Cartão de respostas oficial: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 
correção das provas objetivas. NÃO O AMASSE OU O RASURE. Preencha-o com caneta esferográfica de 
tinta azul. 
 

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções e nos cartões 
de respostas poderá implicar anulação de suas provas. 

 

8. Ao terminar as provas, chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e os cartões de respostas 
rascunho e oficial. 

2.  

 

Nome do candidato Nº da identidade 

  

Nº da sala 

 

 

___________ 
 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura 

 
 
 



FÍSICA 
  
1 –  Em um jogo de bilhar, a bola branca A de massa mA se desloca horizontalmente sobre a mesa e se choca 

com a bola preta B de massa mB, inicialmente em repouso. Sabendo que a velocidade inicial de A é 2 m/s no 

sentido e direção de B, conforme a figura abaixo, que cos  = 0,80 e que, após o choque, a bola A sai na direção x 

com velocidade VA e B sai na direção y, podemos afirmar que o valor de VA em m/s será igual a 

 
2 – Sabendo que o sistema de fios ideais AB e BC, representado na figura abaixo, está em equilíbrio na posição 

indicada, qual é o valor da tração em AB, sendo sen  = 0,6 e cos  = 0,80 e o valor de P = 120 N? 

 
3 – O valor da intensidade da corrente em Amper que percorre a espira representada abaixo, sendo seu raio 

circular 5,0cm e o campo magnético no centro da espira tendo valor igual a  B = 12,8 . 10
-5

 T, onde 0 = 4 . 10
-7

, 
será igua a 

 
4 – A figura abaixo representa um sistema de polias e fios ideais. Qual deve ser a tração no fio ligado ao bloco B, 
sabendo que mB = 4,5 kg e mA = 12 kg? Adote para g = 10 m/s

2
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 – Sobre uma lâmina de faces planas e paralelas imersa no ar, é incidido um feixe de luz com um ângulo de 45
0
. 

Qual deve ser o ângulo desse feixe ao sair em relação à normal, sabendo que a espessura e o índice de refração 
dessa lâmina são 1,5? 

 

a) 45
0
 

b) 3
0
 

c) 15
0
 

d) 30
0
 

e) 67,5
0
 

 
6 – Sabendo que a imagem projetada em uma tela de um objeto luminoso colocado a 45 cm de uma lente esférica 
delgada tem altura igual ao triplo da altura do objeto, podemos afirmar que a distância focal da lente em cm é igual 
a 

 

a) 30 cm. 

b) 35 cm. 

c) 45 cm. 

d) 33,75 cm. 

e) 135 cm. 

a) 3,2 m/s. 

b) 16 m/s. 

c) 8 m/s. 

d) 32 m/s. 

e) 1,6 m/s. 

 

a) 160 N 

b) 90 N 

c) 110 N 

d) 120 N 

e) 130 N 

 

a) 8 A. 

b) 16 A. 

c) 24 A. 

d) 64 A. 

e) 32 A. 
 

a) 36 N 

b) 72 N 

c) 54 N 

d) 64 N 

e) 24 N 
 



 
7 – A figura abaixo representa uma carga Q = 4 . 10

-7
 C imersa em um meio de constante eletrostática igual a 9 . 

10
9
 N . m

-2
 . C

-2
. A diferença de potencial entre os pontos A e B, conforme os dados representados, é igual a 

 
 

8 – A capacidade elétrica do capacitor equivalente na associação abaixo em F é 

 
 

 
 
9 – Sabendo que, durante uma transformação isobárica de um gás perfeito mantido a uma pressão 4,0 . 10

5
 Pa, 

são fornecidos 3000 J de calor, provocando um aumento de 6 L em seu volume, a variação em Joules na de 
energia interna do gás foi igual a 

a) 760. 

b) 840. 

c) 600. 

d) 860. 

e) 1200. 

 
10 – Um sonar emite ondas acústicas de frequência igual a 8,0 . 10

4 
 Hz. Sabendo que as velocidades das ondas 

emitidas na água e no ar são, respectivamente, iguais a 1,40 . 10
3
 m/s e 3,70 . 10

2
 m/s, a razão entre o 

comprimento de onda do som na água e no ar, se esse sonar for colocado em um submarino que se encontra em 
repouso na superfície e emitir um sinal na direção vertical através do oceano recebendo o eco após 1,6 segundos, 
será aproximadamente igual a 
 

a) 5,18. 

b) 3,78. 

c) 1,80. 

d) 0,26. 

e) 0,64. 

 

BIOLOGIA 
 

11 - A célula eucarionte é constituída, basicamente, por uma membrana envolvente, que a protege e permite a 

passagem seletiva de substâncias; por um citoplasma, que compreende uma suspensão gelatinosa, o citossol, 

onde são encontradas as organelas; e por um núcleo, no qual se encontra o material genético. 

Relacione as organelas celulares à sua função. 
 

Organela celular Função 

I - Mitocôndria (   ) Digestão celular 

II - Retículo endoplasmático granuloso (   ) Secreção celular 

III - Complexo de Golgi ou sistema 
golgiense 

(   ) 
Transporte de substâncias no interior das células e síntese 
proteica por meio dos ribossomos aderidos em suas 
membranas 

IV - Lisossomo (   ) 
Síntese de compostos orgânicos em vegetais e reserva de 
substâncias 

V - Cloroplasto (   ) 
Centro de produção de energia em células animais e 
vegetais 

 
A sequência que relaciona a organela à sua função é 

a) I, II, III, IV e V. 

b) III, II, I, IV e V. 

c) IV, III, II, V e I. 

d) V, IV, III, II e I. 

e) IV, III, V, I e II. 

 

a) 18.10
2
 V 

b) 27.10
2
 V 

c) 36.10
2
 V 

d) 9.10
2
 V 

e) 54.10
2
 V 

 

a) 
360

5
 

b) 
83

5
 

c) 
225

3
 

d) 
83

3
 

e) 
83

15
 



12 - O quadro a seguir contém características que diferenciam o DNA do RNA. 

Característica DNA RNA 

Bases púricas Adenina, guanina I 

Bases pirimídicas II Uracila, citosina 

Pentose Desoxirribose Ribose 

Estrutura da molécula Dupla hélice III 

Duplicação IV Transcrição a partir do DNA 

 
Os termos que preenchem corretamente as lacunas são: 

a) I – adenina, guanina; II – timina, citosina; III – hélice simples; IV – autoduplicação semiconservativa. 

b) I – timina, guanina; II – timina, citosina; III – hélice simples; IV – autoduplicação semiconservativa. 

c) I – citosina, citosina; II – citosina, citosina; III – hélice simples; IV – autoduplicação semiconservativa. 

d) I – citosina, guanina; II – timina, citosina; III – hélice dupla; IV – transcrição.  

e) I – timina, guanina; II – timina, citosina; III – hélice simples; IV – transcrição. 

 
13 - Os cromossomos das células somáticas de um dado animal foram assim esquematizados:  

 
A partir desse esquema, foram feitas as seguintes deduções sobre esse animal: 

I – suas células diploides possuem 2n = 8 cromossomos; 
II – suas células haploides possuem n = 4 cromossomos; 
III – seu cariótipo é formado por 2 cromossomos telocêntricos, 4 metacêntricos e 2 acrocêntricos. 

 
Dessas afirmações, 

a) apenas II é verdadeira. 

b) apenas I e II são verdadeiras. 

c) apenas a III é verdadeira. 

d) apenas II e III são verdadeiras. 

e) I, II e III são verdadeiras. 

 
14 - Qual é a sequência dos estágios do desenvolvimento embrionário? 

 
a) Mórula, blástula, clivagem e gástrula. 

b) Gástrula, clivagem, mórula, blástula. 

c) Blástula, gástrula, clivagem, mórula. 

d) Clivagem, gástrula, mórula, blástula. 

e) Clivagem, mórula, blástula e gástrula. 

 

15 - A Cladística é a ciência que, por meio de características, estuda e compara o parentesco entre os grupos ou 

espécies de seres vivos. Defende que duas novas espécies se formam por cladogênese e a partir de uma espécie 

ancestral. O parentesco evolutivo é relatado pelos cladogramas. 

Analise o cladograma abaixo. 
 

 

Em relação ao cladograma, podemos afirmar que: 
I. o cladograma representa o parentesco entre as espécies A, B, C, D e E; 

II.  seus ancestrais extintos não estão representados, mas sabemos que devem ter existido; 

III. a espécie D é parente mais próximo de E do que qualquer outra espécie; 

IV. a espécie A é a espécie mais basal dos quatro grupos. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) I, II e III apenas. 

b) II e IV apenas. 

c) I, III e IV apenas. 

d) IV apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

 



16 - A dengue continua sendo um problema de saúde pública para o estado do Tocantins. Conhecendo o 

causador da dengue e seu vetor, podemos utilizar como medida profilática a 

 
a) vacinação em massa das crianças contra a bactéria causadora dessa doença. 

b) distribuição de antibióticos contra a bactéria causadora dessa doença. 

c) exterminação de cães vetores do vírus causador dessa doença. 

d) eliminação dos insetos vetores do vírus causador dessa doença. 

e) eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora dessa doença. 

 
17 - Entre as espécies que ocorrem no bioma Cerrado, podem ser citados os ipês (Tabebuia aurea, Tabebuia 

impetiginosa), o caju (Anacardium occidentale) e os barbatimões (Stryphnodendron adstringens, Stryphnodendron 

barbadetiman, Acacia adstringens, Mimosa barbadetiman e Mimosa virginalis).  

Considerando os critérios da classificação biológica, são citados, no texto, 
a) 5 gêneros e 8 espécies. 

b) 8 gêneros e 5 espécies. 

c) 5 gêneros e 5 espécies. 

d) 8 gêneros e 8 espécies. 

e) 5 gêneros e 6 espécies. 

 
18 - Sobre as características gerais dos mamíferos, pode-se afirmar que 
 

a) o coração e a circulação são simples, os mamíferos possuem glândulas mamárias e pelos.  
b) a reprodução é sexuada, a fecundação é interna, e o desenvolvimento é indireto. 
c) o coração possui quatro câmaras, a circulação é dupla e completa, e os mamíferos possuem glândulas 

mamárias.  
d) a reprodução é sexuada, a fecundação é externa, e o desenvolvimento é direto. 
e) a reprodução é sexuada, o desenvolvimento é indireto, e o coração possui três câmaras. 

 
19 - De acordo com a sequência correta da teoria evolutiva, as plantas terrestres podem ser classificadas em 
 

a) pteridófitas, briófitas, gimnospermas e angiospermas. 
b) monocotiledônias, gimnospermas, angiospermas e fanerógamas. 
c) pteridófitas, gimnospermas, angiospermas e briófitas. 
d) briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. 
e) angiospermas, gimnospermas, briófitas e pteridófitas. 
 

20 - O quadro compara os grupos do filo artrópoda. 

 

Grupos Divisão do corpo Nº de patas Nª de antenas Desenvolvimento 

Insetos Cabeça, tórax e abdome I 1 par Geralmente indireto 

Aracnídeos Cefalotórax e abdome 4 pares II Direto 

Crustáceos III 5 pares 2 pares Geralmente indireto 

Diplópodes Cabeça, tórax e abdome longo 
2 pares por 
segmento 

1 par IV 

 
Os termos que preenchem corretamente as lacunas são: 

a) I – nenhuma; II – nenhuma; III – cefalotórax e abdome; IV – direto. 

b) I – 3 pares; II – nenhuma; III – cefalotórax e abdome; IV – direto. 

c) I – 3 pares; II – 2 pares; III – cefalotórax e abdome; IV – indireto. 

d) I – 3 pares; II – 1 par; III – cabeça, tórax e abdome; IV – direto. 

e) I – 4 pares; II – nenhuma; III – cabeça, tórax e abdome; IV – indireto. 

 
MATEMÁTICA 

 
21 - Estamos nos aproximando das festas de fim de ano, e uma família sempre faz uma foto do casal e de seus 
quatro filhos para enviar como cartão de natal aos amigos e aos familiares. Só que este ano estão com um 
problema, o filho mais novo e o filho mais velho não querem aparecer um ao lado do outro, e as duas irmãs do 
meio, pelo contrário, querem estar sempre juntas. Supondo que essa família sempre faz uma foto com todos em 
pé um ao lado do outro, o número de possibilidades distintas para as seis pessoas se disporem na foto, atendendo 
ao pedido de seus filhos, ou seja, dois estarem sempre separados e duas sempre juntas, é 
 

a) 240. 

b) 144. 

c) 96. 

d) 24. 

e) 216.



22 - Atualmente, estamos de olho nas novidades, principalmente no que diz respeito ao lançamento de tablets e 
smartphones. Um jovem que está economizando há meses para comprar seu primeiro smartphone ficou sabendo 
que uma loja está oferecendo um desconto de 12% no aparelho que ele escolheu. A função que representa o 
valor a ser pago após o desconto de 12% sobre o valor x do smartphone é 
 

a) f(x) = 0,88x. 

b) f(x) = x – 12. 

c) f(x) = 1,12x. 

d) f(x) = – 12x. 

e) f(x) = 1,88x. 

 
23 - Uma indústria de produção de biocombustível está se preparando para construir suas instalações de 
produção no estado do Tocantins. Para isso, recebeu um estudo sobre o quanto deverá investir em suas 
instalações para obter seus lucros. O projeto de instalação foi avaliado da seguinte maneira: y representa o lucro 
líquido e x a quantia, em milhões de reais, a ser investida para a execução do projeto de instalação. A empresa 
que realizou o estudo fez uma simulação do projeto de instalação e apresentou a seguinte função: y = –x

2
 + 8x – 

7, que só é válida para 1 ≤ x ≤ 7. Com base na função apresentada, o valor x a ser investido pela indústria para 
obter lucro máximo é 
 

a) R$ 9 milhões. 

b) R$ 3 milhões. 

c) R$ 4 milhões. 

d) R$ 7 milhões. 

e) R$ 6 milhões. 

 
24 - No estacionamento de um shopping da cidade de Palmas, é cobrado pela primeira hora de permanência o 
valor de R$ 3,00. A partir da segunda hora, cujo valor cobrado é de R$ 1,00, até a décima terceira hora, cujo valor 
cobrado é de R$ 0,40, os preços caem em progressão aritmética. Supondo que um automóvel fique estacionado 
no shopping por seis horas, seu proprietário irá pagar 
 

a) R$ 4,50. b) R$ 5,50. c) R$ 6,00. d) R$ 6,50. e) R$ 7,50. 
 
25 - Duas mulheres estavam em uma conversa informal durante um voo entre Palmas e Brasília, quando uma 
delas resolveu perguntar a idade da outra. Para não revelar sua idade diretamente à sua colega de voo, ela 
respondeu da seguinte maneira: minha idade é a soma dos cinco primeiros termos de uma progressão geométrica 
crescente, cuja soma dos três primeiros termos é sete e o produto entre os três primeiros termos é oito. Portanto, 
a idade informada é 
 

a) 28. 

b) 32. 

c) 48. 

d) 31. 

e) 42. 

 
26 - São dadas as seguintes matrizes: a matriz C do tipo 2 X 3, a matriz E do tipo 3 X 1 e a matriz U do tipo 1 X 4. 
O produto das matrizes C.E.U é uma matriz do tipo 

 

a) 4 X 2. b) 4 X 3. c) 2 X 4. d) 3 X 4. e) 4 X 1. 
 
27 - Supondo que você tenha acabado de adquirir um terreno às margens do rio Tocantins e o corretor que fez a 
venda informou as medidas do terreno da seguinte maneira: o terreno adquirido forma um triângulo retângulo cujo 
perímetro mede 48 m e a hipotenusa mede 20 m. Com essas afirmações, podemos dizer que o seno do maior 
ângulo vale: 
 

a)  b)  c)  d)  e)  

 
28 - Supondo que apenas 25 alunos fizeram matrícula após a primeira chamada do vestibular 2015/1 da Unitins, a 
secretaria acadêmica organizou os documentos desses alunos em fichários individuais, numerados de 11 a 35. 
Retirando-se ao acaso um dos fichários, a probabilidade de ser um número ímpar é 

 

a) 48%. b) 52%. c) 13%. d) 12%. e) 25%. 
 
29 - Atualmente, as empresas e as indústrias estão preocupadas com a utilização de suas embalagens por conta 
da redução de custos e também por questões ambientais. Uma das maneiras para se reduzir custos na produção 
de embalagens é otimizar ao máximo a área de corte da embalagem. Uma indústria que produz embalagens tem 
a maior parte de sua produção de embalagens em forma de cilindro equilátero, ou seja, um cilindro reto que tem 
como secção meridiana um quadrado. Sabendo que o cilindro equilátero tem área lateral de 100π cm

2
, então a 

área total do cilindro vale 

 

a) 150π cm
2
. b) 125π cm

2
. c) 175π cm

2
. d) 225π cm

2
. e) 200π cm

2
. 



30 - Com o uso cada vez mais popular das tecnologias atuais, como, por exemplo, as calculadoras científicas 
disponíveis na maioria dos smartphones, podemos resolver questões com funções matemáticas com poucos 
toques na tela do celular. Mas, como você está participando de uma seleção de vagas por meio deste vestibular, 
não poderá utilizar nenhum dispositivo eletrônico, porém é possível resolver um problema utilizando algumas 
propriedades matemáticas. Usando as propriedades operatórias dos logaritmos e sabendo que o log 2 = 0,3010 e 
o log 3 = 0,4771, o log 600 vale 
 

a) 1,8177. 

b) 10,7781. 

c) 2,4771. 

d) 1,3010. 

e) 2,7781. 

 
HISTÓRIA 

 
31 – A primeira Constituição Republicana do Brasil foi promulgada em 1891 por Marechal Deodoro da Fonseca. 
No que se refere a essa Constituição, é correto afirmar que 
 

a) as eleições para presidente da República passaram a ser indiretas. 

b) os membros do Congresso Nacional – Câmara dos Deputados e Senado – seriam eleitos por voto direto, 

inclusive com os votos dos analfabetos. 

c) o país tornou-se uma república federativa: Estados Unidos do Brasil. 

d) o registro de nascimento, o registro de casamento civil e o atestado de óbito permaneceram sob 

responsabilidade da Igreja. 

e) foi reconhecida a igualdade de todos perante a lei, exceto a propriedade privada. 

 
32 – Desde o século XV até o século XVIII, as ideias e as práticas mercantilistas foram aplicadas por quase todas 
potências europeias da Idade Moderna, independentemente da forma como cada uma delas as visualizavam.  
 
São significados e práticas do mercantilismo: 

I. identificação do nível de riqueza de acordo com o montante de metal nobre existente em cada nação; 

II. estímulos das importações por parte das metrópoles; 

III.  geração de lucros pelo processo de circulação de mercadorias; 

IV. política protecionista – tarifaria em primeiro lugar; 

V. as colônias das metrópoles poderiam manter relações comerciais com qualquer outra metrópole europeia. 

 
Pode-se afirmar que somente 

a) I, III e IV estão corretos. 

b) I, II e III estão corretos. 

c) II, III e IV estão corretos. 

d) II, IV e V estão corretos. 

e) III, IV e V estão corretos.  

 
33 – A Guerra Fria foi a bipolarização político-ideológica após a Segunda Guerra Mundial, que tinha os Estados 
Unidos e a Grã-Bretanha de um lado e a União Soviética do outro.  
 
Quais foram as medidas adotadas pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria? 

a) Foi criada a Agência de Inteligência Norte Americana destinada a informar ao governo dos blocos 

socialistas o que acontecia nos Estados Unidos.  

b) Foi criada a Doutrina Trumam, que estabelecia que o comunismo deveria ser combatido a todo custo. 

c) Naquele período, o Plano Marschall foi concebido para recuperar somente a economia das regiões de 

influência do socialismo na Europa Ocidental.  

d) Foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), que englobava os países aliados da União 

Soviética.  

e) O Pacto de Varsóvia foi criado como aliança que reunia os países do bloco liderado pelos Estados Unidos. 

 
34 – São medidas tomadas no Governo de José Sarney (1985-1990):  

I. o Congresso, por meio de uma emenda constitucional, aprovou eleições diretas para as prefeituras das 

capitais; 

II. o Governo proibiu o registro de partidos políticos; 

III. o presidente convocou a Assembleia Constituinte; 

IV. o Governo congelou os salários por tempo indeterminado e manteve o aumento constante dos preços das 

mercadorias; 

V. em março de 1986, foi lançado o Plano Cruzado. 

Pode-se afirmar que somente as proposições 
a) I, II e III estão corretas. 

b) I, II e IV estão corretas. 

c) II, III e IV estão corretas. 

d) II, IV e V estão corretas. 

e) I, III e V estão corretas. 



35 – “A economista Dilma Vana Rousseff, eleita presidente do Brasil, no segundo turno em 31 de outubro de 2010, 
é a 36ª presidente da República e a primeira mulher a ocupar o cargo na história do Brasil. Na América Latina, 
Dilma é 11ª mulher a ocupar o cargo de presidente.” (Disponível em: 
<http://www.historiamais.com/dilma_rousseff.htm>. Acesso em: 20 nov. 2014.) 
 
Sobre o governo de Dilma Rousseff, é correto afirmar que 

a) ocorreu uma coesão dos movimentos sociais e ambientalistas coadunando com o governo para a 

construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. 

b) foi criado, em 2012, o Bolsa Família, concebido como um programa social de transferência de renda, que 

estabelece a concessão de um benefício mensal por famílias. 

c) foi aprovada a Lei 8.685 – Lei do Audiovisual, que permite às empresas destinar parte dos impostos devidos 

à União à produção de obras cinematográficas.  

d) foi criada, em 2012, a Comissão Nacional da Verdade, com a tarefa de investigar violações de direitos 

humanos ocorridos entre os anos 1946 e 1988. 

e) foi instalada pela Câmara Federal uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as 

acusações sobre o chamado “esquema PC”. 

 
36 – “A atividade mineradora no Brasil teve início no período colonial. Apesar de os portugueses demonstrarem 
interesses pela existência de metais preciosos na Colônia, as jazidas auríferas mais produtivas só foram 
encontradas no final do século XVII. Por causa dessa descoberta, ocorreram mudanças importantes na economia 
e na sociedade. Além de favorecer a expansão territorial, o ouro estimulou o desenvolvimento de novas cidades, a 
ampliação e a diversificação das atividades econômicas.” (MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao 
terceiro milênio. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2012, p. 266.) 
 
Sobre o período da mineração no antigo norte de Goiás, hoje Tocantins, é correto afirmar que 

a) a exploração do ouro das minas teve duração prolongada, e foram vários fatores que contribuíram para a 

longa duração dessa exploração, entre eles, tecnologias avançadas que eram utilizadas na explosão 

aurífera. 

b) os demais setores se desenvolveram rapidamente a partir do declínio da mineração, fonte de toda atividade 

econômica nas regiões mineradoras. Houve aceleração da importação e do comércio externo, 

particularmente com a metrópole. 

c) houve grande concentração nas zonas urbanas das populações que trabalhavam nas minas devido ao 

declínio da mineração, contribuindo para aumento intenso do comércio nas antigas cidades mineiras. 

d) a falta de mão de obra assalariada para os trabalhos nas minas foi um dos fatores apontados para o 

declínio da mineração. 

e) a população dos arraiais do ouro foi constituída por diferentes grupos humanos, e o enorme fluxo de gente 

que se dirigia para as minas fez com que sua composição social se tornasse bastante heterogênea. 

 
37 – A globalização é o processo de integração econômica, política e cultural caracterizado pela intensa troca de 
mercadorias, capitais, pessoas e serviço.  (Adaptado de MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao terceiro 
milênio. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2012, p. 610.) 
 
Quais foram as condições que possibilitaram e impulsionaram o processo de globalização? 

a) Fixidez de barreiras alfandegárias e intenso estímulo ao mercado consumidor interno. 

b) Facilidade do fluxo mundial de capitais, que podem mudar de um país para outro em segundos, por meio 

do sistema financeiro. 

c) Aumento de custos, preços e informações, visando a um distanciamento maior de mercados consumidores 

de outros países.  

d) Facilidade de intercâmbio de produtos, porém com monopólio dos serviços das informações entre os 

países. 

e) Novos empregos na indústria de tecnologia de ponta foram gerados, coibindo a ampliação de mão de obra, 

principalmente a qualificada.  

 

38 – “Conforme dados do governo do estado do Tocantins, já foram reconhecidas, até o presente momento, 29 
comunidades remanescentes de quilombos, as quais compreendem o patrimônio cultural estadual com 
características peculiares que as distinguem umas das outras, e de toda a sociedade circundante. Apresentam 
semelhanças no que diz respeito ao uso e à ligação com a terra, onde estão localizadas. A terra é usada para 
manutenção na produção de alimentos necessários à sustentabilidade da comunidade, e é o local onde seus 
antepassados estão enterrados.” (FERREIRA, Lucília Paula de Azevedo; ANDRADE, Karylleila dos Santos. Povos 
tradicionais do Tocantins: estudo dos nomes das comunidades remanescentes de quilombo com foco nos estudos 
linguísticos e nas práticas culturais e históricas. In: ANDRADE, Karylleila dos Santos; FLORES, Kátia Maia; 
BODNAR, Roseli. Tocantins. Palmas: UFT, 2013, p. 64-65.) 
 



Quais são as comunidades que foram reconhecidas no estado do Tocantins? 
a) Arraias – Comunidade Lagoa da Pedra; Porto Nacional – Comunidade do Prata; Gurupi – Comunidade do 

Lajeado; Chapada de Natividade – Comunidade de Santa Rosa. 

b) Paranã – Comunidade Ouro Fino; Porto Nacional – Comunidade do Prata; Monte do Carmo – Comunidade 

de Jaú; Jaú do Tocantins – Comunidade Rio das Almas. 

c) Santa Tereza do Tocantins – Comunidade Barra da Aroeira; Porto Nacional – Comunidade do Lajeado; 

Mateiros – Comunidade Mumbuca; Paranã – Comunidade Ouro Fino; Chapada de Natividade – 

Comunidade de Santa Rosa. 

d) Araguatins – Comunidade Ilha de São Vicente; Santa Tereza do Tocantins – Comunidade Barra da Aroeira; 

Dois Irmãos do Tocantins – Comunidade Santa Maria das Mangueiras; Chapada de Natividade – 

Comunidade Chapada de Natividade. 

e) Santa Rosa do Tocantins – Comunidade do Morro de São João; Chapada de Natividade – Comunidade de 

Porto Nacional; Gurupi – Comunidade do Lajeado; Monte do Carmo – Comunidade de Jaú. 

 
39 – Ato institucional é o conjunto de leis promulgado entre 1964 e 1969 pelos governos militares do Brasil, sem 
aprovação do Congresso Nacional. 
 
São atos institucionais da época da Ditadura Militar no Brasil: 

I. AI-5 (dezembro de 1968), que mantém o direito de habeas corpus pelo governo; 
II. AI-2 (outubro de 1865), que estabelece eleições indiretas para presidente da República e extingue os 

partidos políticos, autorizando a existência apenas da Arena (Aliança Renovadora Nacional) e do MDB 
(Movimento Democrático Brasileiro); 

III. AI-2 (outubro de 1965), que dá ao Executivo poderes para fechar o Congresso Nacional; 
IV. AI-4 (dezembro de 1966), que convoca o Congresso para aprovar o texto da Constituição de 1967, 

elaborado pelo governo militar; 
V. AI-5 (dezembro de 1968), que suspende as garantias constitucionais e estabelece rigorosa censura aos 

meios de comunicações. 
 
Podemos afirmar que somente as proposições 

a) II, IV e V estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas. 

c) II, III e IV estão corretas. 

d) III, IV e V estão corretas. 

e) I, IV e V estão corretas. 

 
40 – Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), é correto afirmar que 
 

a) o Brasil instala bases militares dos aliados em Belém, Teresina, Natal e Porto Alegre. 

b) o Brasil encaminha homens da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira para lutar a favor 

do nazifascismo.      

c) o Brasil se mantém neutro no início da guerra por razões econômicas e ideológicas. 

d) o Brasil, mesmo com o afundamento de navios em 1941, supostamente por submarinos alemães, 

permanece neutro ao conflito. 

e) o governo brasileiro, a partir de 1941, com a adesão do Brasil ao conflito armado, recebe financiamento da 

Alemanha para a construção da Usina Siderúrgica de Volta Redonda. 

 

GEOGRAFIA 
 
41 – Cada cidade exerce um tipo de função que se destaca e sobre a qual se assenta sua economia. Que 
alternativa corresponde à função das respectivas cidades? 
 

a) Industrial – Santo André/SP, Hong-Kong/Japão e Natal/RN. 

b) Religiosa – Natividade/TO, Belém/PA e Coimbra/Portugal. 

c) Portuária – Santos/SP, Buenos Aires/Argentina e Toronto/Canadá. 

d) Cultural – Oxford/Reino Unido (histórica e ensino), Paris/França (artes) e Ouro Preto/MG (histórica). 

e) Turismo e saúde – Brasília/DF (turismo), Caxambu/MG (saúde) e Londres/Inglaterra (turismo e saúde). 

42 – Em relação à indústria automobilística brasileira, pode-se afirmar que 
 

a) sua história iniciou-se na década de 1950, quando as empresas americanas Ford e General Motors 

construíram plantas para montagem de caminhões e carros de passeios, a partir de componentes 

brasileiros. 

b) a principal indústria na fabricação de automóveis é da Química Pesada, que produz desde o aço e suas 

ligas até as peças metalúrgicas para fechaduras dos carros e ainda da petroquímica concentrada nos portos 

das regiões produtoras de petróleo. 



c) as maiores indústrias automobilísticas brasileiras concentram-se nas regiões Norte e Sul do país, próximas 

dos locais de produção das matérias-primas e vizinhas dos portos de exportações. 

d) o Brasil é o maior exportador de carros do mundo, tendo em vista ser um país que possui a maior indústria 

de metalurgia pesada e as maiores reservas de ferro e alumínio, minérios essenciais à fabricação de 

automóveis.  

e) o grande pontapé foi dado em 1956, quando o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, 

inaugurou a fábrica da Volkswagen, em São Paulo, como parte do crescimento industrial de seu programa 

de governo. 

 
43 – Os dois sistemas agrícolas mais típicos das áreas tropicais são a roça e o plantation. O sistema de plantation 
foi introduzido nos países tropicais da América, da Ásia e da África a partir do século XVI pelos colonizadores 
europeus. Constitui característica do sistema de plantation 
 

a) monocultura agroindustrial. 

b) mão de obra cara e importada. 

c) pequenos investimentos de capital. 

d) elevada mecanização. 

e) utilização de pequenas propriedades. 

 
44 – Das exportações brasileiras de manufaturados o grupo mais importante é de 
 

a) bens de produção. 

b) bens de consumo. 

c) aparelhos de precisão. 

d) máquinas e ferramentas. 

e) produtos petroquímicos. 

 
45 – É uma formação vegetal característica do Brasil Central, seu aspecto é variável, aparecendo às vezes 
“capões” constituídos por arbustos e vegetação rasteira, ou espaçadamente aparecem algumas árvores de 
pequeno porte. 
 
O texto trata de que tipo de vegetação e em que estados ela aparece? 

a) Caatinga – Pernambuco, Bahia, Piauí e Rondônia. 

b) Mata dos Cocais – Tocantins, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

c) Mangues – São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás.  

d) Cerrado – Mato Grosso, Bahia, Tocantins e Goiás. 

e) Campos – Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. 

46 – É a segunda bacia hidrográfica do mundo e drena uma área total de 4.000.000 km² em terras do Brasil, 
Paraguai, do Uruguai e da Argentina. 
 
O texto se refere à qual bacia hidrográfica? 

a) Bacia de São Lourenço, que liga os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico na América do Sul. 

b) Bacia Amazônica, formada pelos rios Amazonas, Negro, Solimões e por pequenos rios que banham países 

vizinhos do Brasil. 

c) Bacia Platina, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. 

d) Bacia do Mississipi-Missouri, que banha a América do Sul e é considerada uma das mais extensas do 

mundo. 

e) Bacia do São Francisco, considerada a bacia da integração por percorrer e banhar várias áreas territoriais. 
 

47 – Se fundirmos duas regiões brasileiras, podemos registrar as seguintes ocorrências: Planície do Pantanal 
Matogrossense, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, Depressão Periférica da Borda Leste do Paraná, 
Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná, Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste. Nessa 
fusão, evidencia-se um caráter econômico de elevada integração e completariedade. Trata-se de uma área de 
forte influência das grandes metrópoles do estado de São Paulo – enquanto mercado consumidor – e dos 
sistemas de escoamento de grãos, sucos e carne bovina. 
 
O texto corresponde às regiões 

a) Centro-Oeste e Sul 

b) Sul e Norte. 

c) Nordeste e Sul. 

d) Sudeste e Nordeste. 

e) Centro-Oeste e Sudeste. 

 
48 – Para efeito de estudo, costumam-se destacar oito grandes domínios climáticos no Brasil. O estado do 
Tocantins, que apresenta elevadas temperaturas o ano todo e chuvas intensas, porém concentradas no verão, 
com um inverno muito seco, se insere no domínio do clima 
 

a) equatorial úmido. 

b) tropical. 

c) tropical de altitude. 

d) subtropical com verões brandos. 

e) subtropical com verões quentes. 

 



49 – Em 1992, o Rio de Janeiro abrigou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento 
ou Rio-92. Desse evento, que teve grande repercussão mundial, participaram representantes de 176 países e 
1.400 ONGs. São resultados da Rio-92: 

I – Agenda 21: conjunto de 2.500 recomendações sobre como atingir o desenvolvimento sustentável, incluindo 
determinações que preveem a ajuda de nações ricas a países pobres; 

II – convenção da biodiversidade: estabelece metas para preservação da diversidade biológica e para a 
exploração sustentável do patrimônio genético, sem prejudicar ou impedir o desenvolvimento de cada país; 

III – convenção do clima: estabelece estratégias de combate ao efeito estufa. A convenção deu origem ao 
Protocolo de Kyoto, pelo qual as nações ricas devem reduzir suas emissões de gases que causam o 
aquecimento anormal da terra; 

IV – declaração de princípios sobre florestas: garante aos estados o direito soberano de aproveitar suas 
florestas de modo sustentável, de acordo com suas necessidades de desenvolvimento. 

 
Estão corretos  

a) todos os itens. 

b) somente os itens I, II e III. 

c) somente o item IV. 

d) somente o item I. 

e) somente os itens I e II. 

 
50 – A produção do espaço geográfico é um processo histórico e social caracterizado pela apropriação dos 
recursos naturais pela sociedade e pelo progresso técnico vigente em cada momento histórico. Assim, com o 
desenvolvimento técnico-científico-informacional, traço marcante do mundo atual, o espaço geográfico 
 

a) passou a ser unificado pelo surgimento das cidades globais, favorecendo uma economia uniforme entre as 

sociedades. 

b) passou a ser requalificado e produzido de forma generalizada, tendo em vista a distribuição homogênea da 

tecnologia em escala global. 

c) tornou-se mais denso em objetos artificiais, permitindo a aceleração dos fluxos da economia informacional. 

d) tornou-se globalizado, em virtude da facilidade de acesso da população mundial aos objetos técnicos e 

informacionais. 

e) tornou-se globalizado, possibilitando a diminuição das distâncias entre os espaços regionais e a circulação 

tecnológica uniforme em termos mundial. 

 

QUÍMICA 
 

51 -  Misturas são formadas por substâncias homogêneas ou heterogêneas. São apenas substâncias homogêneas 

 
a) água salgada, granito, leite. 

b) água com óleo, ar atmosférico, gasolina. 

c) ar atmosférico, açúcar dissolvido na água, 

álcool etílico. 

d) álcool etílico, água e areia, água com sal. 

e) água com gás, água e areia, água e enxofre. 

 
52 -  Elemento químico pode ser definido como um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons em 

seu núcleo. A tabela periódica agrupa os elementos químicos naturais e sintéticos, obedecendo a critérios 

internacionais. Ouro, prata, magnésio, estanho, sódio são representados, respectivamente, pelos seguintes 

símbolos: 

 

a) Ou, Pt, M, Es, Na. 

b) Au, Ag, Mg, Sn, Na. 

c) Ou, P, M, Et, So. 

d) O, P, Ms, Es, Sd. 

e) Au, Ag, Mn, Es, Na. 

 

53 -  Muitas reações químicas envolvem compostos orgânicos sem que as estruturas das moléculas sejam 

alteradas, gerando produtos para diferentes finalidades, como, por exemplo: 

 
a) combustão de hidrocarbonetos; hidrogenação de óleos e gorduras. 

b) dissolução de NaCl em água; sulfato de cálcio para produção de gesso. 

c) CO2 para gelo seco; ácido muriático para limpeza de pisos. 

d) NaOH para fabricação de sabão; dióxido de silício para produção de microchips. 

e) dessalinização da água do mar para consumo humano; sulfato de magnésio para decantação da água de 

piscina. 

 

 



54 -  Em uma reação química, quando a proporção entre reagentes e produtos se mantém constante, pode-se 

dizer que ocorreu o equilíbrio químico, classificado como homogêneo ou heterogêneo. Considerando os exemplos 

a seguir, qual representa apenas equilíbrio homogêneo? 

 
a) CaO(s) + CO2(g) ↔ CaCO3(s)       

b) C(s) + O2(g) ↔ CO2(g)   

c) CuSO4(aq) + 2NaOH(aq) ↔ Na2SO4(aq) + Cu(OH)2(s) 

d) HCl(aq) + AgNO3(aq) ↔ AgCl(s) + HNO3(aq)   

e) 2SO3(g) ↔ 2SO2(g) + O2(g)  

  
55 -  Cientistas da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, informaram a primeira evidência em humanos 

de que o consumo de bebidas alcoólicas aumenta o risco de alguns tipos de câncer, como o de esôfago. Álcool 

etílico é um composto orgânico cuja fórmula é representada por 

 
a) CH3CHOHCH3. 

b) CH3OH. 

c) CH3CH2CH2OH. 

d) CH3CH2OH. 

e) CH3COOH. 

 
56 -  A reação química de gordura ou óleo com água, catalisada com soda cáustica, origina o sabão, que é um 

produto tensoativo usado em conjunto com água para lavar e limpar superfícies, tecidos, utensílios, na higiene 

pessoal etc. A reação que representa tal processo é denominada 

 
a) rancificação. 

b) homogeneização. 

c) decomposição. 

d) saponificação. 

e) isomerização. 

 
57 -  Reação de neutralização ou salificação é a que ocorre entre ácido e base originando sal e água. Ocorre em 

meio aquoso devido à ionização dos compostos. Pode ser dividida em neutralização total e parcial. Como exemplo 

de neutralização total, pode ser considerada: 

 
a) HCN + KOH → KCN + H2O 

b) H2SO4 + NaOH  → NaHSO4 + H2O 

c) Fe(OH)3 + H2SO4 → Fe(OH)SO4 + H2O 

d) H2CO3 + NaOH → NaHCO3 + H2O 

e) H3PO4 + NaOH → NaHPO4 + H2O 

 
58 -  O carbono está presente em embalagens plásticas, celulose para fabricação de papel, conservantes de 

alimentos etc. O carbono pode ser encontrado de forma natural ou sintética na natureza, representado por 

 
a) minerais e água. 

b) granito e fuligem.                                   

c) adubo nitrogenado e fosfatado. 

d) gases da atmosfera e solução de sal e água. 

e) grafite, diamante e fulereno. 

 
59 -  Em uma reação de óxido-redução – redox, ocorre simultaneamente a perda e o ganho de elétrons, ou seja, a 

transferência de elétrons entre duas ou mais espécies químicas. São exemplos de reações redox: 

 
a) preparação de café e queima de uma vela. 

b) testes do bafômetro (teor álcool espirado) e de glicose na urina, que resultam na mudança da coloração do 

reagente. 

c) fritura e cozimento de ovos. 

d) deterioração de alimentos e limpeza de ambiente. 

e) infiltração de água em solo argiloso e chuva ácida. 

 
60 -  Airbag ou bolsa de ar é um aparelho de segurança de veículos automotores e de algumas máquinas 

industriais. É constituído de azida de sódio e aditivos, que, quando acionado por uma corrente elétrica, enche o 

balão de ar amortecendo o impacto, evitando danos físicos ao passageiro ou operador. A reação que ocorre é a 

seguinte: 

 

6 NaN3 (s) + Fe2O3 (s) → Na2O (s) + 2 Fe (s) + N2
↑
 (g) 

 
Após o balanceamento, a soma dos coeficientes dos reagentes e produtos envolvidos na reação é, 
respectivamente, 

a) 14 e 7. b) 6 e 2. c) 7 e 14. d) 7 e 4. e) 6 e 4. 


