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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 se levantar sem permissão, 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 AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. 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-  O INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais monitora, através de satélites, o desmatamento na 

Amazônia possibilitando a identificação de áreas que sofreram alterações na vegetação natural, como: 

desmatamento, bosqueamento, queimada ou grandes movimentações de terra. Para uma determinada 

fazenda, cuja área tem forma aproximadamente retangular com dimensões de 5,0 x 20 km, os dados do INPE 

mostram a seguinte evolução do desmatamento, com valores dados em porcentagem da área total: 

 

Ano Área Desmatada (%) Área preservada (%) 

2012 10 90 

2013 12 88 

2014 15 85 

2015 22 78 

2016 25 75 

Dados: Resultados em % da área total da fazenda 
 

Pode-se afirmar, portanto, que a área desmatada nesta fazenda entre 2012 e 2016, em hectares(ha), é dado 
por: 
Dados: 1ha = 10.000m

2 

 

a) 150 ha 

b) 15000 ha 

c) 1,5x10
3
 ha 

d) 15 ha 

e) 1,5x10
6 
ha  

 
2 - Um bloco é abandonado do topo de um prédio e leva 3,0s para atingir o solo. Desprezando a resistência do ar 

e considerando g = 10 m/s
2
, analise as afirmações abaixo: 

I – A altura do prédio é 90m. 
II – A velocidade escalar do bloco ao tocar o solo será 30,0 m/s. 
III – A cada segundo, a aceleração do bloco aumenta em 10m/s

2
 durante a queda. 

 
São corretas as alternativas: 
 

a) I e II somente 

b) I e III somente 

c) II e III somente 

d) I, II e III. 

e) II somente 

 

3 - Um gás ideal sofre uma transformação indicada por A        B       C, mostrado no diagrama P-V abaixo.  A 

temperatura inicial é TA = 300K. 

     O trabalho realizado pelo gás no processo ABC e a temperatura do gás no ponto C são, respectivamente: 

 
 
 
 
 
 

a) 25x10
3
J e 600K 

b) 1,5x10
4
J e 300K 

c) 1500J e 150K 

d) 2500J e 300K 

e)  15000J e 600K 

 
 
 
 
 
 
 

4 - Localizado em Barra do Pirai, Rio de Janeiro, no parque aquático Aldeias das Águas Park Resort, o toboágua  

Kilimanjaro, com aproximadamente 50 m de altura, é considerado o segundo mais alto do mundo. 
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Devido ao atrito, uma pessoa de 100kg, ao descer neste toboágua, perde cerca de 10% da sua energia potencial 
armazenada na parte mais alta. Numa descida, a energia cinética e a velocidade de uma pessoa de 100 kg, ao 
chegar ao ponto mais baixo, serão respectivamente: 
 

a) 50000 J e 30 m/s. 

b) 4500 e 30 km/h. 

c) 5,0 x10
4
J e 35 km/h. 

d) 4,5 x10
4
J e  30m/s. 

e) 4500J e 31 m/s. 

 
5 - O representante de um laboratório farmacêutico, cuja massa é de 70 kg, visita um prédio de um centro médico 
e usa o elevador para se deslocar entre os andares. Durante os deslocamentos, ele sobe numa balança e observa 
a leitura do equipamento. Considere três situações com as medidas da balança indicada na figura.  Considere g = 
10,0 m/s

2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Analise as afirmações abaixo: 
I – Quando o representante sobe, com velocidade constante, o valor da balança está indicado corretamente na 

figura A. 
II – No início do movimento do elevador, quando este estiver acelerando, a única opção que pode representar 

corretamente o valor medido pela balança é o da figura C.  
III – Podemos afirmar que o elevador da figura B está subindo. 

 
São corretas as alternativas: 
a) Somente II 

b) Somente III 

c) Somente I 

d) Somente I e II 

e) Somente I e III. 

 
6 -  Um sistema de polias, indicado na figura abaixo, é utilizado para facilitar a realização de algumas tarefas, 

como, por exemplo, a de levantar algum objeto pesado. 

 
 
 

Figura A Figura B Figura C 



 
Para levantar um bloco de 100 kg, com velocidade constante, por uma altura de 2,0 m, utilizando o sistema de 
polias acima, um homem deve aplicar uma força (F) na extremidade da corda. Esta força realizará trabalho (W) 
que corresponderá à energia potencial ganha pelo bloco durante a subida. 
Considerando que as polias têm massas desprezíveis, o atrito é nulo e os fios são inextensíveis, podemos 
afirmar que a força (F) e o trabalho (W), quando o bloco é levantado por 2,0 m, são, respectivamente: 
 
a) 125N e 300J. 

b) 125N e 2000J. 

c) 500N e 2000J 

d) 500N e 300J 

e) 250N e 500J 

 
7 -  Considere as seguintes afirmações sobre ondas: 

I - As ondas sonoras podem se propagar no vácuo, ou seja, não necessitam de um meio para se propagar. 
II – A frequência de uma onda, dada em Hertz (Hz), corresponde ao intervalo de tempo necessário para que o 

elemento vibrante da onda realize um ciclo completo. 
III – Os sons graves têm frequência maior do que os sons agudos. 
IV – Um aparelho de micro-ondas geram ondas eletromagnéticas que podem se propagar no vácuo. 
 
São corretas as alternativas: 
 
a) Somente IV. 

b) Somente I, II e IV. 

c) Somente I, II e III. 

d) Somente II e IV. 

e) Todas as alternativas 

 
8 -  Um homem deseja comprar uma televisão 42pol para usar na cidade de Palmas. Ele faz uma pesquisa na 

internet e analisa três opções de compra, cada uma com os seguintes dados. 

 Modelo 01: 220V, 600 W e R$ 1.990,00. 

 Modelo 02: 110V, 600 W e R$  1.900,00. 

 Modelo 03: 220V, 700 W e R$ 1.800,00. 

Considerando somente as características citadas, analise as seguintes orientações dadas por um amigo do 
comprador para ajudá-lo a decidir sobre a aquisição. 

I – Ele não deve comprar o modelo 02, pois a tensão nominal é inferior à da rede de Palmas (220v) e a 
televisão queimará ao ser ligada. 

II – Como os modelos 01 e 03 têm a mesma potência, ambas consumirão a mesma quantidade de energia 
elétrica quando ligadas por um mesmo tempo, portanto, nenhuma delas proporcionará economia de 
energia. 

III – O homem deverá optar entre os modelos 01 e 03, pois ambos têm a mesma tensão nominal da rede.  O 
modelo 03 é mais barato, porém tem uma maior potência, o que proporcionará uma economia de energia 
em longo prazo. 

São corretas as afirmativas: 
 

a) Somente I e II 

b) Somente II e III 

c) Somente I, II e III 

d) Somente I e III 

e) Somente I 

 

 
9 -  A luz branca é dispersada ao passar por um prisma, de forma a separar cada cor do seu espectro. É o 

mesmo fenômeno do arco-íris que ocorre na natureza, e as gotículas de água da chuva provocam o mesmo 

efeito do que o prisma. Considere as seguintes afirmações sobre esse fenômeno.   

 
   
  I - O princípio básico da dispersão da luz num prisma é a refração.  
 II - A velocidade da luz no prisma é maior do que a velocidade da luz no ar.  
III - O índice de refração da luz no prisma depende da frequência da onda. No prisma, a luz violeta tem um índice 

de refração maior do que o da luz vermelha.  
 



 
São corretas as alternativas: 

 
a) Somente I e III.  

b) Somente I e II. 

c) Somente II e III. 

d) I, II e III. 

e) Somente I. 

 
10 -   No circuito apresentado na figura abaixo, as resistências R1 e R2 são iguais e têm o dobro do valor da 

resistência R3, ou seja, R1= R2=2 R  e R3=R. 

 
Considere as seguintes afirmações: 
  I - A diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 é igual à diferença de potencial entre os terminais do 

resistor R3. 

 II – A potência dissipada no resistor R3 é o dobro da potência dissipada no resistor R2. 

III – A potência dissipada no resistor R1 é igual à metade da potência fornecida pela fonte de tensão V. 
 
São corretas as alternativas: 

a) Somente III 
b) Somente I e III 
c) Somente II e III 
d) I, II e III. 
e) Somente I e II 

 

BIOLOGIA 
 

11 -  Com base nos conhecimentos sobre Nomenclatura Biológica, assinale a alternativa correta. 

  

a) Lineu, ao criar a classificação biológica ou científica, incorporou a ideia de relação de parentesco. 

b) Os nomes científicos podem ser escritos em inglês ou latim e, por isso, a nomenclatura é dita binomial. 

c) Os nomes científicos das espécies devem ser escritos em itálico, sublinhado ou negrito. 

d) Animais ou plantas da mesma família são mais semelhantes entre si do que os classificados dentro do 

mesmo gênero. 

e) O nome do gênero é um substantivo e deve ser escrito com inicial maiúscula, enquanto o epíteto 

específico é um adjetivo e deve ser escrito com inicial minúscula. 

 

12 -  Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o bioma Cerrado é considerado um dos principais hotspots 

mundiais, devido a sua ampla biodiversidade, além da existência de diversas espécies endêmicas. Apesar de 

sua reconhecida importância ecológica, ambientalistas avaliam que a expansão agrícola (atividades antrópicas) 

poderá acabar com áreas remanescentes dessa valiosa vegetação. A partir dos conhecimentos sobre ecologia, 

marque a alternativa correta.  

 

a) No ano de 2015, uma determinada população de capivaras ocorrente em área de Cerrado sensu stricto, 

com 150 indivíduos, apresentou a seguinte dinâmica: nascimento de 35 filhotes, imigração de 45 

indivíduos, morte de 30 e emigração de 5. Pode-se afirmar, então, que a população de capivaras, nesse 

ano, esteve equilibrada. 

b) Comunidade é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocorre num determinado habitat e que 

apresenta o mesmo nicho ecológico. 

c) Densidade populacional se refere ao tamanho ou número de indivíduos de uma população ou 

comunidade. 



d) São consideradas espécies nativas as plantas que naturalmente povoam um dado bioma, enquanto que 

as espécies exóticas são aquelas introduzidas intencional ou acidentalmente pelo homem fora de suas 

áreas de distribuição natural. No caso do Cerrado, são exemplos de espécies nativas o ipê e o pequizeiro. 

e) A introdução de espécies exóticas é uma medida útil para aumentar a biodiversidade do bioma Cerrado 

 

13 -  Os vírus são seres muito pequenos e simples que podem infectar qualquer tipo de organismo (plantas, 

animais, fungos, bactérias e protistas). Sobre os vírus, é correto afirmar que: 

 

a) A capa de proteína que envolve o ácido nucleico do vírus é chamada de capsídeo. 

b) Zika, chikungunya e sífilis são doenças causadas por vírus. 

c) Os vírus não possuem proteínas e, por isso, não são considerados seres vivos. 

d) Os vírus não necessitam de outros organismos para a sua reprodução. 

e) Todos os vírus têm como material genético o DNA. 

 

14 -  O corpo de uma planta vascular é composto por três sistemas de tecidos – revestimento, fundamental ou 

preenchimento e vascular. Baseado nos conhecimentos histológicos, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) As células do parênquima são vivas, capazes de crescimento e divisão. 

b) A epiderme e a periderme fazem parte do sistema de revestimento. 

c) O procâmbio origina o xilema primário e o floema primário. 

d) O colênquima é originado da protoderme dos meristemas laterais. 

e) A epiderme é um tecido de revestimento constituído por células vivas que apresentam parede primária. 

 

15 -  O códon é a unidade básica do código genético. Ao todo, existem 64 trincas que, em sua maioria, codificam 

aminoácidos. Se uma proteína apresenta 75 aminoácidos, quantos nucleotídeos há na cadeia de DNA que 

codificou essa proteína? 

  

a) 150 

b) 225 

c) 75 

d) 700 

e) 115 

 

16 -  Mofos, bolores e champignons fazem parte do reino Fungi. Sobre os fungos, é correto afirmar que: 

 

a) Armazenam amido e lipídeo como substância de reserva, assim como os animais. 

b) Os fungos, em sua maioria, são multicelulares e apresentam filamentos chamados de hifas. 

c) São organismos eucarióticos, exclusivamente multicelulares, autótrofos, com parede celular constituída de 

queratina. 

d) Reproduzem-se apenas assexuadamente por meio dos esporos. 

e) As micorrizas são fungos parasitas que crescem no interior das células das raízes de algumas plantas. 

 

17 -  Nos animais e nas plantas, a meiose resultará, respectivamente, em: 

 

a) Gametas e esporos haploides. 

b) Gametas e esporos diploides. 

c) Esporos e zigotos haploides. 

d) Esporos e gametas diploides. 

e) Zigotos e gametas diploides. 

 

18 -  A alternância de gerações ou metagênese é um tipo de ciclo de vida encontrado nas plantas e alguns 

grupos de animais. A expressão “alternância” se aplica somente quando o estágio haploide multicelular se 

alterna com: 

 

a) Estágio diploide unicelular. 

b) Estágio haploide unicelular.  

c) Estágio haploide multicelular. 

d) Estágio diploide multicelular. 

e) Estágio diploide multicelular ou unicelular. 



 

19 -  Atualmente, existem cerca de 55 mil espécies de vertebrados, que têm como principal característica a 

existência da coluna vertebral em sua estrutura corpórea. Sobre esses animais, é correto afirmar que: 

 

a) Os amniotas são um grupo de tetrápodes representados atualmente pelos anfíbios. 

b) Espécies ovovivíparas são aquelas que incubam os ovos fora do corpo da mãe. 

c) As aves têm uma relação de parentesco com um grupo de dinossauros chamado terópodes e, assim como 

esses répteis, são animais ectotérmicos. 

d) Os monotremados são representados pelos cangurus, gambás e colas. 

e) Os peixes-bruxa e as lampreias não apresentam mandíbulas, enquanto que os Gnatostômios (tubarões, 

anfíbios, répteis, aves e mamíferos) têm estruturas articuladas, as mandíbulas, que facilitam a predação 

desses animais.  

 

20 -  As características abaixo são encontradas em que tipo de tecido: 

 

I. Origem mesodérmica. 

II. Presença de muita substância intercelular (matriz intercelular). 

III. Participa do processo de cicatrização. 

IV. Presença de fibroblastos. 

 

a) Tecido epitelial 

b) Tecido nervoso 

c) Tecido conjuntivo 

d) Tecido muscular 

e) Tecido sanguíneo 

 
MATEMÁTICA 

 

21 -  Sabendo que os ângulos  α, β e γ pertencem a um mesmo ciclo trigonométrico e que   

0 cotg 0

0 cos 0

cos 0 0

sen e

sen e

e tg

 

 

 

 

 

 

 

Podemos afirmar que os quadrantes em que esses ângulos estão definidos, respectivamente, serão: 

a) 2º, 1º e 2º 

b) 1º, 3º e 2º 

c) 3º, 2º e 1º 

d) 4º, 3º e 2º 

e) 1º, 4º e 2º 

 

22 -  De acordo com as proposições, é correto afirmar que: 

I) Seja 
1 0

0 1
A

 
  
 

 uma matriz quadrada, o valor de  
2

1
4 0

0 4
A A  
   

 
.  

II) A matriz transposta da matriz 

1 3 2

0 0 5

1 4 3

A

 
 

  
  

 será 

1 0 1

3 0 4

2 5 3

tA

 
 

  
 
 

.  

III) A matriz quadrada de ordem 2 cujo elemento genérico é 4 2 3ija i j    será igual a 
5 7

9 3

 
 
 

 . 

a) Somente I esta correta. 

b) Somente II e III estão corretas. 

c) Somente I e III estão corretas. 

d) Somente I e II estão corretas. 

e) Somente III está correta. 



23 -  Sabendo que em um triângulo NOP o ângulo interno do vértice O mede 70
0
 e  o ângulo interno do vértice P 

mede 30
0
, a soma do ângulo interno do vértice N com o ângulo agudo definido pela bissetriz interna do vértice N e 

a bissetriz externa do vértice do ângulo P será igual a: 

a) 115
0
 

b) 145
0
 

c) 125
0
 

d) 105
0
 

e) 95
0
 

24 -  No Tocantins, a partir do mês de maio do ano de 2016, foi necessária a inclusão do número 9 como primeiro 

algarismo para realizar uma ligação para todos os telefone celulares do Estado. Assim, qual a quantidade máxima 

de números de telefones com 9 algarismos indiferentes de sua sequência numérica a partir do segundo algarismo, 

podem ser disponibilizados para o Estado do Tocantins? 

a) 999 999 999 

b) 800 000 000 

c) 900 000 000 

d) 899 000 000 

e) 100 000 000 

 

25 -  Uma empresa de transporte cobra em cada corrida o valor fixo de R$ 220,00 mais R$ 2,90 por quilômetro 

rodado. A quantidade máxima de quilômetros rodados para que em uma corrida o valor total a ser pago não 

ultrapasse R$ 2.300,00 será: 

a) 793 km 

b) 717 km 

c) 638 km 

d) 1.179 km 

e) 2.980 km 

 

26 -  Em uma apresentação de uma peça teatral, foram vendidos 1.000 bilhetes, arrecadando um total de R$ 

5.550,00. Sabendo que o valor da entrada foi de R$ 6,00 para homens e R$ 4,5 para mulheres, a razão entre 

quantidade de mulheres e homens que assistiram a peça foi igual a: 

a) 7/3 

b) 4/3 

c) 3/7 

d) 3/4 

e) 5/3 

27 -  O professor Paulo, ao corrigir as provas de Cálculo, verificou que a média foi igual a 60. Alterando o sistema 

de avaliação e conservando nota máxima igual a 100, verificou que a nova média da sala passou a ser 80. 

Sabendo que a nota mínima de aprovação antes da reavaliação proposta era igual a 50, o valor da nova nota de 

aprovação será: 

a) 65 

b) 60 

c) 75 

d) 55 

e) 70 

 



 

28 – Sabendo que a área do polígono ABCDEF é igual a 794cm
2
, o valor em cm

2
 da área do trapézio CDEF será 

de aproximadamente: 

 

29 -  Analise as proposições e dê a soma das proposições corretas: 

01) Se log 11b x  e log 6b y  , o valor de  3 2log 45b x y  . 

02) O valor da expressão 
3 25log 5.log 81 é igual a 2.    

04) o valor de x  para a equação exponencial 
2 25 125x x   pode ser x = 3 ou x = -1.   

08) A solução da inequação 
72 32x   é  2 xxS .  

 

a) 15 

b) 12 

c) 10  

d) 3 

e) 1 

30 -  Uma pesquisa realizada entre 3.400 alunos de uma escola revelou que exatamente 17% praticam futebol, 

22% praticam basquete e 8% praticam basquete e futebol. A soma dos alunos que praticam futebol com os alunos 

que não praticam nenhum dos dois esportes é: 

a) 1.780 

b) 1.045 

c) 1.326 

d) 2.460 

e) 2.924 

 
HISTÓRIA 

 

31 - Com a proclamação da independência, as Cortes de Lisboa continuaram adotando medidas que visavam a 

submeter a autoridade de D. Pedro I à corte portuguesa. A independência do Brasil não podia mais ser adiada. No 

entanto, o processo de independência foi comandado inteiramente pelas classes dominantes, que tinham como 

finalidade básica preservar a liberdade do comércio e a autonomia administrativa do País. Dessa forma, pode-se 

afirmar que: 

I. O povo estava condenado a permanecer na mesma situação. 

II. As injustiças socioeconômicas continuaram e a escravidão do negro foi mantida. 

III. Os promotores da independência não tinham como projeto modificar as duras condições de vida da maioria 

da população. 

a) 33,12 cm
2
 

b) 247 cm
2
 

c) 24,7 cm
2
 

d) 331,2 cm
2
 

e) 475 cm
2
 



IV. Com a proclamação da independência, o povo brasileiro passou a desfrutar de plena liberdade das 

injustiças cometidas pela coroa portuguesa. 

V. O Brasil “independente” também não conquistou uma verdadeira libertação nacional, pois saiu dos laços 

coloniais portugueses para cair na dominação capitalista da Inglaterra.    

 Está correta APENAS a alternativa: 

 
a) II, III e IV 

b) I, III e V 

c) II, IV e V 

d) I, II, III e IV 

e) I, II, III e V 

 
32 -  A Monarquia caiu. Nasceu a República. O Brasil mudava a forma de governo sem revolucionar a sociedade. 

Diante do novo regime político e forma de governo instaurado no Brasil, motivados pela crise da Monarquia, pode-

se afirmar que: 

I. o Brasil adotou como forma de governo a República, e seus agentes políticos (presidente, governador, 

prefeitos, deputados, senadores, vereadores) exerciam mandatos por tempo limitados e seriam eleitos 

pelos cidadãos; 

II. o Brasil adotou como forma de Estado o federalismo. Os estados teriam autonomia para eleger 

governador e deputados. Cada Estado teria sua Constituição própria que, entretanto, não poderia 

contrariar as normas superiores da Constituição Federal; 

III. o Brasil adotou como sistema de governo o presidencialismo. Ou seja, o presidente da república era o 

chefe do governo e o chefe do Estado, exercendo seu cargo com o auxilio de ministros; 

IV. com relação à divisão dos poderes, o sistema de governo instituiu os poderes executivo, legislativo e 

judiciário. 

V. com relação à divisão dos poderes, o sistema de governo instituiu a monarquia constitucionalista.   

 
Está correta APENAS a alternativa: 
  
a) I, II e IV 

b) I, III, e V 

c) I, II, III e IV 

d) II, III e V 

e) I, II, III e V 

 
33 - No início da década de 1920, crescia o descontentamento social contra o tradicional sistema que determinava 

a política brasileira. Com relação aos movimentos ocorridos relacionados à crise da década de 1920, preencha os 

parênteses com C para as afirmativas corretas e E para as afirmativas erradas. 

(   ) A revolta do Forte de Copacabana em 1922 foi a primeira revolta tenentista. Foi liderada por 18 tenentes 

que, reunindo uma tropa de aproximadamente 300 homens, decidiram agir contra o governo e impedir a 

posse do presidente Artur Bernardes. 

(   ) A Coluna Prestes foi liderada pelo jovem capitão do exército, Luís Carlos Prestes, que ficou conhecido 

como o cavaleiro da esperança. 

(  ) A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um movimento realizado na cidade de São Paulo, entre os dias 11 

e 18 de fevereiro. 

(  ) As Revoltas Messiânicas têm como dois principais exemplos  de messianismo os movimentos de Canudos 

e do Contestado. 

 A sequência correta quantos os movimentos da década de 1920 é: 

 

a) C, C, E, C 

b) C, E, C, C 

c) E, C, C, E 

d) C, E, C, E 

e) C, C, C, E 



34 -  Como elementos históricos que contribuíram para o surgimento da Revolução de 1930, encontram-se o 

enfraquecimento econômico da oligarquia cafeeira e a indicação do candidato presidencial à sucessão de 

Washington Luís. Nas eleições de 1930, a oligarquia paulista apoiava o candidato Júlio Prestes, do Partido 

Republicano Paulista (PRP). Preencha os parênteses com V para as afirmativas verdadeiras e F para as 

alternativas falsas em relação à Revolução de 1930.   

(   ) Os líderes políticos gaúchos, mineiros e paraibanos recusavam-se a aceitar o resultado das eleições que 

elegeram Júlio Prestes. 

(   ) O governador mineiro Antônio Carlos pronunciou a célebre frase que entrou para a história: façamos a 

revolução, antes que o povo a faça. 

(   ) A Aliança Liberal, uniu as lideranças políticas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba com o 

objetivo de assumir o poder do País. 

(   ) Os militares do Rio de Janeiro, liderados pelos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso, depuseram o 

presidente Washington Luís, sendo o poder entregue a Getúlio Vargas, chefe político da Revolução de 

1930. 

(   )  No Governo do presidente Rodrigues Alves, o Rio de Janeiro, Capital da República, era uma cidade com 

graves problemas urbanos e sociais. 

 A sequência correta relacionada à Revolução de 1930 é: 

a) V, V, V, V, F 

b) V, F, V, V, F 

c) V, V, F, V, F 

d) V, F, V, F, F 

e) V, F, F, V, F 

 
35 -  A chamada Era Vargas teve o seu início com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Foi instalada 

uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição que correspondesse aos 

anseios da sociedade e dos organismos internacionais. A nova Constituição foi promulgada no dia 16 de julho de 

1934. Em relação à Constituição de 1934, pode-se afirmar que foram inseridos pontos principais, tais como: 

I.  Voto secreto para a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo. As mulheres adquiriram o 

direito de votar. 

II. Foram reconhecidos os direitos trabalhistas fundamentais, como salário mínimo, jornada de trabalho não 

superior a oito horas diárias, proibição do trabalho ao menor de 14 anos, férias anuais remuneradas, 

indenização na demissão sem justa causa. 

III. O nacionalismo econômico para proteção das riquezas nacionais do País (jazidas minerais, quedas 

d´agua capazes de gerar energia e outras). 

IV. A instauração do Estado Novo para garantir a ordem. Durante esse período, o País viveu sob o chamado 

estado de emergência. Getúlio Vargas mantinha em seus atos o pleno exercício da democracia.  

 Em relação aos pontos principais da Constituição de 1934, está correta APENAS a alternativa: 

a) I, II e III 

b) II e IV 

c) III e IV 

d) II, III e IV 

e) I, III e IV 

 

36 -  No período de 1964 a 1985, o Brasil foi governado por militares, que impuseram uma cruel ditadura. Cinco 

militares sucederam-se no poder: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Quanto ao período 

da ditadura militar, pode-se afirmar que: 



I. João Batista Figueiredo foi o segundo presidente da República no período da ditadura militar.   

II. Castelo Branco assinou o decreto conhecido como Ato Institucional nº 2, que conferia mais poderes ao 

presidente para cassar mandatos e direitos políticos. 

III. Costa e Silva decretou o Ato Institucional nº 5 (AI-5), que conferia ao presidente da República poderes 

totais para reprimir e perseguir as oposições. 

IV. O plano econômico do governo Médici foi caracterizado por significativo desenvolvimento. Por tais 

avanços, a propaganda oficial o denominou de milagre econômico. 

V. Castelo Branco recebeu apoio dos Estados Unidos e das empresas multinacionais. Em troca, assumiu 

posições favoráveis aos interesses do capitalismo norte-americano. 

 Está correta APENAS a alternativa 

 
a) I, II e IV 

b) II, III, IV e V 

c) II, III e V 

d) III, IV e V 

e) I, III, IV e V 

 
37 -  O fracasso do modelo político-econômico adotado pelo regime militar foi evidente durante o governo 

Figueiredo. Com o desgaste provocado pelas ações dos governos militares, em janeiro de 1985, foi eleito para 

presidente da República o Mineiro Tancredo Neves e, para vice-presidente, o maranhense José Sarney.  O 

presidente eleito falava na instauração de uma nova república, o que aconteceria por meio de uma transição 

democrática. Quanto aos mandatos e presidentes da chamada Nova República, pode-se afirmar que: 

I. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da República eleito após a ditadura militar. 

II. Depois de 30 anos sem eleições diretas para presidente da República, Fernando Collor de Melo foi 

eleito em 17 dezembro de 1989. 

III. O Partido dos Trabalhadores elegeu como presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff para 

quatro mandatos consecutivos. 

IV. No governo de José Sarney, em fevereiro de 1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, 

que elaborou e promulgou a Constituição Federal atual em 5 de outubro de 1988.  

 Está correta APENAS a alternativa 

 

a) I e III. 

b) III e IV. 

c) II, III, IV. 

d) I, II e III. 

e) I, II e IV. 

 

38 -  Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, ao chegar na colônia, Dom João VI encomendou um 

estudo de reordenamento territorial com a finalidade de modificar a teia social e administrativa da colônia e 

reconquistar a unidade nacional por meio de um alvará que criava a comarca do norte, em 18 de março de 

1809. Como sede provisória da comarca, Dom João VI designou a cidade de:  

 

a) Carolina. 

b) Pedro Afonso. 

c) Tocantinópolis. 

d) Natividade. 

e) Porto Nacional. 

 

39 -  No ano de 1943, um coronel aviador e Brigadeiro levou a proposta de criação do território federal do 

Tocantins, com a capital em Pedro Afonso ou Carolina, para a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e 

para o recém criado IBGE.  



 Assinale a alternativa que indica o nome do Brigadeiro responsável pelos atos contidos no enunciado da 

questão. 

a) Fabricio César Ferreira. 

b) Oswaldo Aires da Silva. 

c) Feliciano Machado Braga. 

d) Joaquim Teotônio Segurado. 

e) Lysias Augusto Rodrigues. 

 
40 -  No dia primeiro de novembro de 2016, em uma celebração que faz parte da cultura religiosa do Estado do 

Tocantins, ocorreu uma tragédia que ganhou repercussão no noticiário nacional, com o desabamento ocorrido 

em uma gruta, provocando a morte de 10 (dez) pessoas.  

Assinale a alternativa que indica o município em que ocorreu a referida tragédia. 

 
a) Santa Rita do Tocantins. 

b) Santa Rosa do Tocantins. 

c) Marianópolis. 

d) Santa Maria do Tocantins. 

e) Santa Tereza do Tocantins.  

 

GEOGRAFIA 
 
41 - A redescoberta do “Aquífero Guarani" foi desenvolvido em 2006, pelo geólogo José Luiz Flores Machado, do 

Serviço Geológico do Brasil. Flores Machado afirmou, em seu estudo, que, a rigor, não se trata de um único 

aquífero, mas de um "sistema aquífero". Sendo assim, o correto seria chamá-lo de "Sistema Aquífero Guarani". O 

Aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios de Países da América do Sul e é considerado um dos 

maiores do mundo em reserva de água doce.  

Aponte o País cujo subsolo territorial NÃO é abrangido pelo Aquífero Guarani. 
 

a) Brasil 

b) Paraguai 

c) Argentina 

d) Chile 

e) Uruguai

 
42 -  A agricultura pode ser classificada quanto à sua finalidade em vários tipos. Analisando as alternativas, 

aponte a INCORRETA. 

a) Agricultura de subsistência: a produção destina-se à venda, com o dinheiro o produtor adquire produtos 

básicos de subsistência no mercado, reservando pequena parcela de sua produção para o consumo 

sustentável da família. 

b) Agricultura comercial: o mercado consumidor comanda a escolha dos produtos, é típica dos países 

capitalistas mais desenvolvidos. 

c) Agricultura especulativa: organizada para a exportação, não se relaciona com os interesses da economia 

e da sociedade local. A Plantation é um dos tipos da agricultura especulativa. 

d) Agricultura socialista: organizada segundo as necessidades do País onde é praticada, não se volta para 

mercado externo à procura de lucros. Os Sovkhozes, os Kibutzim e as Comunas populares são 

exemplos de agricultura socialista. 

e) Agricultura científica: característica da moderna agricultura mundial. Ocorre principalmente nos países 

desenvolvidos. Tem entre seus principais elementos a utilização da pesquisa agronômica com o objetivo 

de aperfeiçoamento genético das espécies. 

 
43 - As fronteiras políticas internacionais separam o território dos Países. Entretanto, dentro dos países, também 

existem fronteiras internas que dividem seu território. Referente a essa divisão interna, é INCORRETO afirmar. 

 
a) Argentina – Províncias. 

b) Suíça – Cantões. 

c) Canadá – Porções canadenses. 

d) Rússia – Repúblicas autônomas.  

e) Brasil – Estados. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Geol%C3%B3gico_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema


44 – Tendo como tema central o comércio mundial, os sistemas de transporte e o mercado financeiro, analise as 
alternativas e aponte a INCORRETA. 

a) O comércio mundial é fortemente concentrado nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental e no 

Japão. Fora do eixo central do comércio de produtos industrializados, destacam-se as exportações 

efetuadas pelos Tigres Asiáticos, pela China e Índia. 

b) A maior parte do transporte de passageiros que ocorre no mundo é feita via terrestre em ônibus, por ser 

mais barato. Por sua vez, o transporte de passageiros em aviões acontece em menor escala, por ser o 

mais caro, além de que as linhas áreas deixam de cobrir todo o planeta. 

c) O trafego marítimo no Oceano Pacífico foi o que mais cresceu nas últimas décadas, devido à importância 

econômica do Japão e dos países do sudeste asiático, apesar de o Oceano Atlântico ser o mais 

movimentado, pois concentra o tradicional comércio entre os Estados Unidos e a Europa. 

d) A maior parte das mercadorias que circula no mundo é transportada em navios e o uso de contêineres 

agilizou a ligação do transporte marítimo com as rodovias e ferrovias. 

e) Os bancos e as bolsas de valores funcionam como portos do mercado mundial de dinheiro. Nova Iorque, 

Londres e Tóquio são as principais praças financeiras, isto é, lugares que atraem e redistribuem os 

investimentos do mundo.     

 
45 -  Analise as afirmações. 

 
I – A moeda surgiu para atender à necessidade de trocar mercadorias. Bois, saquinhos de sal ou pepitas 

de ouro foram utilizados inicialmente como base de troca entre mercadorias. 
II – Os bancos e as bolsas de valores funcionam como os portos de mercadoria mundial de dinheiro, 

ainda que grande parte desse dinheiro não circule na forma de papel-moeda. 
III – A acumulação de riquezas sob a forma de moeda abriu caminho para o surgimento do crédito. 
IV – O aperfeiçoamento da moeda impulsionou tanto a produção de mercadorias quanto as trocas 

comerciais. O sistema bancário, por sua vez, expandiu-se enormemente com o crescimento da 
produção e do comércio. 

Marque a alternativa CORRETA. 
 
a) Somente a alternativa I é correta. 

b) Somente as alternativas II e IV estão 

incorretas. 

c) Somente a alternativa III é correta. 

d) Todas estão incorretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
46 -  Analise o texto: O dia de ontem amanheceu ensolarado, ainda pela manhã logo depois das 9h horas ficou 

nublado, à tarde por volta das 3h30 houve uma pancada de chuva rápida e à noite depois de um vento forte, 

aconteceu um temporal de granizo. As respectivas características sublinhadas no texto são referentes às 

condições: 

a) do tempo astronômico 

b) do clima 

c) do tempo atmosférico 

d) do tempo geológico 

e) da altitude e latitude 

 
47 -  Conforme a classificação dos aspectos físicos das regiões brasileiras, constituem exemplos de ocorrência 

física da região NORTE do Brasil as seguintes características: 

 
a) Clima Tropical Semi-Árido e a Zona da Mata 

b) Bacia Platina e Solos Humosos 

c) Mata das Araucárias e a Serra dos Pirineus 

d) Bacia Amazônica e a Planície do Pantanal 

e) Climas Quentes e Úmidos e a Planície Amazônica 

 
48 -  Durante a campanha eleitoral, a mídia nacional, ao acompanhar os debates dos candidatos à presidente dos 

Estados Unidos, denotou uma proposta de ordem “preconceituosa”, portanto, preocupante, do candidato eleito 

Donald Trump, que afirmava que construiria um muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Na análise 

geral dessa situação, há uma série de questões, entre as quais é INCORRETO afirmar que: 

 
a) A fronteira é aberta, o governo americano nunca se preocupou com a entrada dos mexicanos, que são 

acolhidos com oportunidades de trabalho pela mão de obra barata. 

b) Os salários e as condições de vida são melhores nos Estados Unidos do que no México, portanto, um 

motivo de atração para os mexicanos. 

c) O governo norte-americano tem tentado conter o fluxo de imigrantes pela fronteira com o México, pois não 

há empregos para todos, para tanto, se utiliza de forte policiamento. 



d) A maior parte dos mexicanos e imigrantes de outros países, como da América Latina, valem-se dessa 

fronteira para entrada e permanência ilegal nos Estados Unidos e faz isso por motivos econômicos. 

e) Ingressar em um país significa entrar em território onde o poder é exercido por um governo soberano, que 

decide quem pode e quem não pode entrar. Portanto, os mexicanos e demais imigrantes ilegais nos 

Estados Unidos devem procurar o consulado desse País e solicitar autorização legal para ali entrar ou 

permanecer. 

 
49 -  O Brasil é reconhecido mundialmente por seu pioneirismo na introdução de um biocombustível, produzido a 

partir da cana-de-açúcar em sua matriz energética. Esse biocombustível é utilizado no Brasil desde a década de 

1970, quando foi lançado o Proálcool. Ele foi o maior programa de combustível renovável implantado no mundo.  

O texto refere ao: 
a) Biodiesel. 

b) Hidrogênio combustível. 

c) Biomassa. 

d) Etanol. 

e) Hidroeletricidade. 

 

50 -  Os solos do Cerrado, que originalmente cobrem a maior parte do território tocantinense, têm especificidades 
que os particularizam em termos de ocorrência e interferência negativa na agricultura do Estado, frequentemente 
exigindo a correção por calagem. Essas especificidades referem-se aos: 
 

a) solos mal drenados. 

b) solos ácidos. 

c) solos férteis. 

d) solos rasos. 

e) solos profundos. 

  

QUÍMICA 
 
51 – Dado os valores dos Pontos de Fusão e Ebulição do etanol como sendo, respectivamente, -114,3°C e 

78,4°C, quais seriam esses valores nas escalas Kelvin e Fahrenheit? 

a) Ponto de Fusão = 158,7K e -173,7°F, Ponto de Ebulição = 351,4K e 173,1°F.      

b) Ponto de Fusão = 351,4 K e -173,7°F, Ponto de Ebulição = 158,7K e 173,1°F.      

c) Ponto de Fusão = 158,7K e -173,1°F, Ponto de Ebulição = 351,4K e 173,7°F.      

d) Ponto de Fusão = -158,7K e 173,7°F, Ponto de Ebulição = -351,4K e 173,1°F.      

e) Ponto de Fusão = 351,4K e -173,1°F, Ponto de Ebulição = 158,7K e -173,7°F.      

 
52 – Na reação de desidratação intramolecular dos álcoois, ocorre a perda de água do interior da própria molécula 

do álcool na presença de um catalisador, resultando dois produtos: 

a) éter etílico e etileno. 

b) álcool metílico e éter metílico. 

c) éter dietílico e etileno. 

d) éter dietílico e propileno. 

e) álcool metílico e propileno. 

 
53 – A formação da chuva ácida ocorre quando a água reage com óxidos formando ácidos. O ácido carbônico se 

forma quando o dióxido de carbono se dissolve na água. Qual alternativa melhor representa a reação 

balanceada? 

a) H2O + CO  =  H2CO3. 

b) H2O + CO2  =  H2CO3. 

c) H2O + CO2  =  H2CO. 

d) H2O + CO2  =  HCO3. 

e) H2O + H2CO3   =  HCO2 . 



54 - Elementos químicos são constituídos por átomos que possuem o mesmo número de prótons em seu 
núcleo. São divididos em naturais e sintéticos. Dos 118 elementos conhecidos, 92 são encontrados na 
natureza. Assinale a alternativa que apresenta apenas elementos químicos naturais: 
 
a) Ca, Po, Pu e H. 

b) Na, O, No e K. 

c) H, F, Np e Hg. 

d) Cl, Ne, Cf e No. 

e) Hg, Zr, Cd e U. 

 

 
55 - Ácidos são substâncias químicas que se fazem presentes no nosso dia a dia. Como exemplo, tem-se o 

ácido sulfúrico que pode ser utilizado na fabricação de fertilizantes; para limpeza de pisos, o ácido 
muriático é usado; para bebidas gaseificadas, emprega-se o ácido carbônico, formado pela reação da 
água com gás carbônico. Esses ácidos podem ser representados pelas seguintes fórmulas moleculares, 
respectivamente: 

 

a) H2SO4; HCl; H2CO3. 

b) H2S; HF; H2CO. 

c) H2SO3; HI; H2CO2. 

d) H2SO2; HClO2; H2CO2. 

e) H2S; HBr; H2CO. 

 
56 - Cinética química é uma área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que 

alteram essa velocidade. Quais fatores não alteram a velocidade de uma reação? 
 
a) superfície de contato; presença de luz e inibidores. 

b) pressão; fotossíntese e temperatura. 

c) catalisador; inibidor e pressão. 

d) cor dos reagentes; obscuridade e ausência de gases. 

e) temperatura; pressão e presença de luz. 

 
57 - O Número de Oxidação (NOX) de um elemento químico é a carga que ele recebe em uma reação 

química. Assinale a alternativa em que o número de oxidação do elemento está INCORRETO: 
 

a) H = +1. b) Ca = +2. c) F = -1. d) S = -2. e) K = -1. 

 
58 - De todos os elementos químicos da tabela periódica, apenas um possui características únicas e é o mais 

abundante na atmosfera, sendo também básico de todas as estrelas. Qual é o referido elemento? 
  

a) Hidrogênio. 

b) Oxigênio. 

c) Nitrogênio. 

d) Hélio. 

e) Carbono. 

 
59 - As mudanças de estado físico ou de agregação acontecem quando a temperatura ou a pressão são 

alteradas, aumentadas ou diminuídas. A sublimação é um dos cinco processos de transformação da 
matéria e, como exemplo, tem-se: 
 

a) Aquecimento do metal ferro a 1500°C. 

b) Secagem de roupa no varal. 

c) Transformação de flocos de neve em vapor d’agua. 

d) Gotas de água aspergidas em uma chapa quente. 

e) Congelamento da água no congelador. 

 
60 - O equilíbrio químico pode ocorrer quando, em uma reação química, reagentes se combinam e formam 

produtos e, ao mesmo tempo, os produtos reagem e formam os reagentes. Tais reações são denominadas de 
reversíveis. São exemplos de reações químicas reversíveis: 

 
a) Oxidação de uma barra de ferro. 

b) Reações em lentes fotocromáticas. 

c) Digestão de alimentos. 

d) Adição de vinagre ao leite. 

e) Reação de combustão. 

 


