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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 10 QUESTÕES:  
 
O texto abaixo consta como prefácio da 2ª edição do romance Janelas 
Fechadas, do maranhense Josué Montello, publicado pela primeira vez em 
1941. Foi escrito por Tristão de Athayde (Alceu Amoroso Lima), que compõe 
uma crítica na qual desenvolve ideias originais, como uma aproximação entre 
Benzinho, protagonista do romance de Montello, e Capitu. 
 
Uma Capitu Nordestina 
 

1Cada novo livro de Josué Montello é um acontecimento em nossas 
letras. Sua fecundidade literária, aliás [...], nunca se fez com sacrifício de seu 
esmero na expressão verbal. Pelo contrário, esse esmero atingiu seu alto grau 
de perfeição com Aleluia, mas de forma alguma se esgotou na sua busca de 
concisão, outra meta constante em sua estilística pessoal. 2Ainda agora, o que 
o levou a reeditar esse quase primeiro livro de sua “maturidade literária”, 
como ele próprio assinalou, foi a preocupação estritamente estilística e não 
estrutural, junto ao cuidado de preservar o tipo de sua personagem central, a 
jovem Benzinho, e o ambiente maranhense de todos os seus romances. 

Aliás, se a paisagem maranhense desse romance nada tem a ver 
com a rude paisagem tipicamente nordestina dos romances de um José Lins 
do Rego ou de um José Américo, o caráter da jovem Maria de Lourdes Silva, 
apelidada Benzinho desde a infância, nada tem a ver com o tipo genuíno das 
jovens nordestinas, como aliás dos homens da região, onde a firmeza de 
caráter é a expressão mais representativa do temperamento nordestino, pela 
supremacia dos valores morais sobre os valores eróticos e sobretudo 
hedonísticos. 3Sendo esse romance dos seus vinte anos uma tentativa quase 
subconsciente de reação antirromântica, não é de espantar que essa 
adolescente dos subúrbios de São Luís, o bairro do Anil, se pareça mais com a 
sofisticada carioca Capitu do que com 4qualquer das Inocências, ou 
Moreninhas do romantismo de sua época. 

Benzinho, pela mão feiticeira de seu criador literário, que, aliás, 
colheu o modelo na vida real, passa ao longo do romance sem que o autor se 
aprofunde em qualquer análise psicológica da passagem de uma condição de 
vítima inocente à de uma representante típica, embora inconsciente, de um 
fenômeno sociológico, o da ascensão social, que, ao contrário do tipo habitual 
da mulher nordestina, coloca inteiramente de lado as razões do coração ou da 
sensualidade para se dirigir exclusivamente pela razão. E pelo raciocínio 
rigorosamente interesseiro de promoção social ou de influência exterior. 
Quando, pela primeira vez, se entrega a um quase desconhecido, é levada 
exclusivamente por uma frase eventual de sua mãe, que lhe confidenciara a 

vontade de ter um neto. Pela segunda vez, o que a levou a fazer o mesmo foi 
simplesmente a ambição de casar com um vizinho rico. 

Em ambos os casos, absoluta ausência de sentimento passional e, no 
fundo, preocupações de tipo masculino mais que feminino. Não é a 
preocupação feminista de emancipação de seu sexo, mas a passividade em 
face de um desejo materno e o impulso masculino de ambição social. 

Aliás, na criação da personagem central dessa jovem Capitu 
nordestina, tocava Josué Montello em um fenômeno típico das sociedades 
modernas: a confusão ou o desencontro entre os sexos, em sua respectiva 
natureza biológica e psicológica. Já Aristóteles verificava haver homens de 
alma feminina e vice-versa. Assim como não há, entre as várias idades do ser 
humano, limites claros e positivos, assim também não existe, entre os sexos, 
uma psicologia respectivamente incompatível. O que é preciso é não confundir 
o desencontro de psicologias com a confusão, ou antes, a inversão das 
psicologias. Uma coisa é um homem de alma feminina e outra um homem 
efeminado. Naqueles, o que vemos é o predomínio de certas qualidades, que 
normalmente distinguem a alma feminina, sem que, entretanto, essa troca 
perturbe seus valores máximos. 
 
Introdução. ATHAYDE, Tristão de. 
In: MONTELLO, Josué. Romances e novelas. V. 1. P. 109-111.  
 
 
1051. (UECE 2017)   
Com base no que você aprendeu em seus estudos literários durante o Ensino 
Médio, assinale a afirmação verdadeira.  
a) Capitu é uma personagem criada por Machado de Assis, a qual se 
prostituiu depois de separar-se do marido, Bento Santiago, o Bentinho.    
b) Capitu, personagem mais bem estruturada da obra machadiana, é 
protagonista do romance Esaú e Jacó, baseado no episódio bíblico.    
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c) Capitu, a “cigana oblíqua e dissimulada”, de “olhos de ressaca”, a mais 
completa e mais bem acabada das personagens machadianas, é 
protagonista do romance Dom Casmurro.    

d) Capitu, personagem da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, recebeu de 
seu criador o cognome de “cigana oblíqua e dissimulada” e de “olhos de 
ressaca”, epítetos que não condiziam com seu caráter.    

   
1052. (UECE 2017)   
A apresentação que Tristão de Athayde faz do romance Janelas Fechadas, do 
maranhense Josué Montello, tem como tópico, ou ponto principal,  
a) o confronto entre esse romance e os romances de José Lins do Rego e de 

José Américo.    

b) a exaltação do caráter do nordestino, que sobrepõe os valores morais a 
quaisquer outros valores.    

c) o paralelo entre Benzinho, a adolescente da periferia de São Luís, e a 
sofisticada carioca Capitu.    

d) a tentativa quase subconsciente de Josué Montello de reagir contra o 
Romantismo.     

   
1053. (UECE 2017)   
Releia o excerto que vai da referência 3 (“Sendo esse”) ao fim do parágrafo, 
no qual Athayde diz que Montello tentou uma reação antirromântica ao 
escrever Janelas Fechadas. Pelo que consta no excerto destacado, só se pode 
afirmar que a reação antirromântica de Montello  
a) atingiu escritores como José de Alencar e Bernardo Guimarães.    
b) foi feita pela imitação do estilo romântico de escrever.    
c) realizou-se com a utilização de um humor sarcástico.    
d) produziu-se com a criação de uma protagonista não condizente com as 

heroínas românticas.     
   
1054. (UECE 2017)   
Considerando a índole de Benzinho, observe os seguintes itens: 
 
I. preocupações maiores com questões masculinas do que femininas; 
II. preocupação com a alienação da mulher; 
III. desambição de ascensão social. 
 
Está relacionado com o caráter de Benzinho apenas o que consta em  
a) I.    
b) I e II.    
c) III.     
d) II e III.    
   
1055. (UECE 2017)   
Considerando o raciocínio do autor do texto, atente ao que se diz nas 
seguintes afirmações: 
 
I. A paisagem do romance Janelas Fechadas, de Josué Montello, está para a 

paisagem tipicamente nordestina dos romances de José Lins do Rego e de 
José Américo, assim como o caráter da jovem Benzinho está para o tipo 
genuíno das jovens nordestinas e, de maneira geral, dos homens dessa 
região. 

II. A adolescente da cidade de São Luís está para a sofisticada Capitu, assim 
como a mesma adolescente está para qualquer das Inocências ou 
Moreninhas do romantismo da época. 

III. As razões do coração estão para Benzinho assim como o valor da ascensão 
social está para a mulher nordestina. 

 
Está correto o que se diz em  
a) I e III apenas.    
b) II e III apenas.    
c) I e II apenas.     
d) I, II e III.    
   
1056. (UECE 2017)   
Considere a expressão “qualquer das Inocências, ou Moreninhas do 
romantismo de sua época” (referência 4): 
 
I. O crítico, nesta passagem do texto, refere-se diretamente aos romances 

Inocência (de Visconde de Taunay) e A Moreninha (de Joaquim Manuel de 
Macedo) e indiretamente às personagens do mesmo nome. 

II. O que o crítico chama de “romantismo de sua época” (época de Josué 
Montello) é um Romantismo tardio, fora de época; extemporâneo. 

III. O pronome “qualquer”, no excerto transcrito, equivale a “nenhuma”. 
 
Está correto o que se diz apenas em  
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a) II.    
b) I e II.    
c) III.    
d) I e III.    
   
1057. (UECE 2017)   
A expressão “Ainda agora” (referência 2) indica  
a) presente.    
b) passado remoto.     
c) futuro.     
d) passado recente.     
   
1058. (UECE 2017)   
Um dos fenômenos típicos da sociedade moderna, segundo palavras de 
Athayde, é “a confusão ou o desencontro entre os sexos”. Seguindo o 
raciocínio apresentado no texto, é correto afirmar que  
a) não existe imprecisão quanto aos limites entre a natureza masculina e a 
feminina.    
b) a inversão das psicologias masculina e feminina não pressupõe a 
efeminação.    
c) as naturezas masculina e feminina são capazes de conviver com harmonia.    
d) o desencontro de psicologias é fruto da inversão de psicologias.     
   
1059. (UECE 2017)   
Na referência 1, lê-se “Cada novo livro de Josué Montello é um acontecimento 
em nossas letras”.  
 
Acerca desse enunciado, assinale a afirmação FALSA.  
a) O sintagma “nossas letras” foi usado no lugar de “nossa literatura”.    
b) Há uma relação ocasional de semelhança, não constante, entre letras e 
literatura.    
c) Emprega-se, nesse texto, o meio letras pelo efeito literatura.     
d) O vocábulo letras, empregado fora de seu contexto normal consegue por 
isso mesmo imprimir no leitor novas sensações.    
   
1060. (UECE 2017)   
A partir dos anos 20, com os estudos desenvolvidos por Bakhtin e seu grupo, 
a língua passou a ser vista como um fenômeno social e os enunciados 
passaram a ser considerados como uma grande rede responsiva: cada 
enunciado responde a enunciado anterior e, ao mesmo tempo, espera 
resposta de um outro enunciado posterior. 
 
Há outros discursos dialógicos mais ou menos explícitos no texto Uma Capitu 

nordestina. O leitor atento pode identificá-los com certa facilidade. Dentre os 
exemplos apresentados a seguir, assinale o que NÃO pode ser classificado 
como dialógico.  
a) O poeta ecoa a voz do crítico sobre a “confusão ou o desencontro entre os 
sexos, em sua respectiva natureza biológica e psicológica”.     
b) O crítico ecoa a voz de Aristóteles, o grande filósofo da antiguidade grega.    
c) A atitude discursiva entre Benzinho, o crítico e os romances de Josué 
Montello.    
d) A voz de Tristão de Athayde, que analisa o livro de Josué Montello, 
representa um dos metadiscursos da crítica especializada. Todo discurso 
crítico é metalinguístico, o que implica diálogo.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
A partir dos anos 20, com os estudos desenvolvidos por Bakhtin e seu grupo, 
a língua passou a ser vista como um fenômeno social e os enunciados 
passaram a ser considerados como uma grande rede responsiva: cada 
enunciado responde a enunciado anterior e, ao mesmo tempo, espera 
resposta de um outro enunciado posterior. 
 
 
Super-Homem 
(A Canção) 
 
I 
Um dia 
Vivi a ilusão de que ser homem bastaria 
Que o mundo masculino tudo me daria 
Do que eu quisesse ter 
 
II 
Que nada 
Minha porção mulher, que até então se resguardara 
É a porção melhor que trago em mim agora 
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É que me faz viver 
 
III 
Quem dera 
Pudesse todo homem compreender, oh, mãe quem dera 
Ser no verão o apogeu da primavera 
E só por ela ser 
 
IV 
Quem sabe 
O Super-homem venha nos restituir a glória 
Mudando como um deus o curso da história 

Por causa da mulher 
 

Gilberto Gil. Disponível em: 
https://www.vagalume.com.br/search.php?q=super%20homem.  

 
 
1061. (UECE 2017)   
O compositor-poeta inicia o poema Super-Homem com um diálogo com outro 
texto. Segundo suas próprias palavras, ele compôs a “canção” provocado pela 
narrativa entusiástica de um filme, feita por Caetano Veloso. Atente ao que se 
diz sobre a atitude dialógica desses textos. 
 
I. O diálogo se revela sutilmente no título. 
II. O diálogo explicita-se na última estrofe. 
III. O diálogo efetua-se com o cruzamento de três sistemas semiológicos: o do 

cinema, o da música e o do poema. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) I, II e III.    
b) II e III apenas.    
c) I e II apenas.    
d) I e III apenas.    
   
1062. (UECE 2017)   
A divisão do texto Super-Homem em partes ou apartados nos mostra uma 
estrutura bem delimitada com uma sequência lógica que facilita sua 
compreensão. A atenção aos verbos empregados no poema é indispensável 
para que se possa explorar o sentido do texto. 
 
Relacione as quatro estrofes do poema aos comentários apresentados a seguir, 
numerando-os de I a IV, de acordo com cada uma delas. 
 
(     ) Revela esperança débil e frouxa, e expectativa. Esses dois sentimentos 

são linguisticamente manifestados por uma interjeição e um verbo no 
subjuntivo. Aparece, ainda, um gerúndio, demarcando a maneira como 
ocorre a ação. 

(     ) Expressa o tempo presente, dentro do qual se divisa um passado 
anterior a outro passado. 

(     ) Foi estruturada de modo a expressar desejo e vontade, função que se 
realiza com o uso da interjeição e de uma forma do subjuntivo. 

(     ) Inicia-se com uma expressão indicativa de tempo, mas de um tempo 
indeterminado. O emprego do pretérito perfeito sugere que a ação 
indicada pelo verbo já está concluída. Os recursos linguísticos 
empregados na estrofe imprimem, na mente do leitor, a inviabilização 
do que seria o desejo do sujeito lírico. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) IV, II, III, I.    
b) III, I, II, IV.    
c) II, IV, III, I.    
d) II, I, III, IV.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 15 QUESTÕES:  
GRITO 
Quadro que fundou o expressionismo nasceu de um ataque de pânico. 
 

Edvard Munch nasceu em 1863, mesmo ano em que O piquenique no 
bosque, de Édouard Manet, era exposto no Salão dos Rejeitados, chamando a 
atenção para um movimento que nem nome tinha ainda. 1Era o 
impressionismo, superando séculos de pintura acadêmica. Os impressionistas 
deixaram o realismo para a fotografia e se focaram no que ela não podia 
mostrar: as 2sensações, a parte subjetiva do que se vê.  

3Crescendo durante 4essa 5revolução, Munch – que, aliás, também 
seria 6fotógrafo – achava 7a linguagem dos impressionistas superficial e 
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científica, discreta demais para expressar o que sentia. E ele sentia: Munch 
tinha uma história familiar trágica: 8perdeu a mãe e uma irmã na infância, 
teve outra irmã que passou a vida em asilos psiquiátricos. 9Tornou-se artista 
sob forte oposição do pai, que morreria quando Munch tinha 25 anos e o 
deixaria na pobreza. O artista sempre viveu na boemia, entre bebedeiras, 
brigas e romances passageiros, tornando-se amigo do filósofo niilista Hans 
Jæger, que acreditava que o suicídio era a forma máxima da libertação.  

10Fruto de suas obsessões, 11O Grito não foi seu primeiro quadro, 
mas o que o tornaria célebre. 12A inspiração veio do que parece ter sido um 
ataque de pânico, que ele escreveu em seu diário, pouco mais de um ano 
antes do quadro: “Estava andando por um caminho com dois amigos – o sol 
estava se pondo – quando, de repente, o sol tornou-se vermelho como o 
sangue. Eu parei, sentindo-me exausto, e me encostei na cerca – havia 
sangue e línguas de fogo sobre o fiorde negro e a cidade. Meus amigos 
continuaram andando, e eu fiquei lá, tremendo de ansiedade – e 13senti um 
grito infinito atravessando a natureza”.  

14Ali nasceria um novo movimento artístico. 15O Grito seria a pedra 
fundadora do expressionismo, a principal vanguarda alemã dos anos 1910 aos 
1930.  
 
Aventuras na História  
 
 
1063. (UECE 2017)   
Pode-se assegurar, com base nas informações do texto, que   
a) Manet pintou o quadro O Grito ao mesmo tempo em que Munch escrevia o 
diário.    
b) antes de pintar O Grito, Munch escreveu um diário, onde diz ser a 
linguagem do Impressionismo insuficiente, fraca e insatisfatória para 
expressar os sentimentos de qualquer pintor.     
c) Manet pintou o famoso quadro Piquenique no bosque sob forte tensão 
psicológica.     
d) Munch mencionou em seu diário, antes de pintar O Grito, o abalo 
psicológico que pode ter sido a motivação do quadro.     
   
1064. (UECE 2017)   
O verbo “nascer” em “Ali nasceria um novo movimento artístico” (referência 
14) significa   
a) tomar forma, instituir-se.     
b) começar a crescer, a brotar.     
c) gerar-se, ter surgimento, passar a existir.     
d) aparecer, sair.     
   

1065. (UECE 2017)   
A acepção do vocábulo “revolução”, referência 5, é   
a) grande transformação; mudança sensível.     
b) movimento contra um governo estabelecido.     
c) volta completa, giro, rotação.     
d) revolta.    
   
1066. (UECE 2017)   
Observe a seguinte expressão: “senti um grito infinito atravessando a 
natureza” (referência 13). Temos uma expressão escrita em linguagem 
figurada que consiste em substituir uma palavra ou expressão usada. Via de 
regra, a linguagem figurada causa surpresa ao leitor/ouvinte. 
 
Atente ao que se diz a seguir sobre os verbos “sentir” e “atravessar”. 
 
I. O verbo “sentir” foi empregado de maneira inusitada, e o que nos mostra 
isso é sua relação sintática com o substantivo “grito”. O substantivo “grito” 
indica som penetrante. É, portanto, algo que chega a nós por um dos 
sentidos, no caso, a audição. 
II. O verbo “atravessar” (atravessando) no contexto dado obedece ao 
princípio da similaridade, que diz respeito a coisas análogas, equivalentes, 
semelhantes. 
III. Nesse contexto, o verbo “sentir” apresenta uma carga semântica muito 
mais forte do que apresentaria se fosse usado em um contexto literal, para o 
qual fossem escolhidos verbos como ouvir, escutar. 
 
Está correto o que se diz em  
a) I, II e III.    
b) I e II apenas.     
c) II e III apenas.     
d) I e III apenas.    
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1067. (UECE 2017)   
Com base no que o texto diz sobre O Grito, no trecho da referência 10, abaixo, 
marque a opção INCORRETA.  
  
“Fruto de suas obsessões, O Grito não foi seu primeiro quadro, mas o que o 
tornaria célebre. A inspiração veio do que parece ter sido um ataque de pânico, 
que ele escreveu em seu diário, pouco mais de um ano antes do quadro: 
“Estava andando por um caminho com dois amigos – o sol estava se pondo – 
quando, de repente, o sol tornou-se vermelho como o sangue”.”  
a) O Grito foi pintado para reproduzir um grito de horror dado por Munch 

quando, no final de uma tarde, ele teve medo de um barulho que parecia o 

grito de um animal.    
b) O Grito nasceu de uma compulsão a que o pintor não pôde resistir e que o 

levou a praticar um ato irracional.     
c) As sombras do entardecer e os reflexos vermelhos dos raios do sol criaram 

uma paisagem que levou o impressionável pintor a entrar em pânico.     
d) Munch era um homem obsessivo, compulsivo, marcado por tragédias 

familiares. Embriagava-se e tinha um amigo um filósofo niilista. O grito não 
foi emitido por ele, não foi nada natural. Provavelmente, fruto da 
imaginação alterada: “senti um grito infinito atravessando a natureza”.    

   
1068. (UECE 2017)   
O enunciado: “Crescendo durante essa revolução, Munch – que, aliás, 
também seria fotógrafo – achava a linguagem dos impressionistas 
superficial e científica” (referência 3)   
a) traz uma informação essencial para o leitor.     
b) apresenta um leve tom de ironia.     
c) indica que o locutor tem todas as informações sobre Munch.     
d) traz o vocábulo “aliás”, que pode ser substituído pela expressão “ou 

melhor”.     
   
1069. (UECE 2017)   
Atente ao que se diz sobre as relações entre os seguintes elementos 
referenciais: 
 
I. “essa revolução” (referência 4) retoma tudo o que foi dito no primeiro 

parágrafo. 
II. “fotógrafo” (referência 6) retoma Munch. 
III. “a linguagem dos impressionistas” (referência 7) refere-se a “sensações” 

(referência 2). 
 
Está correto o que se diz apenas em  
a) II.     
b) I e III.    
c) II e III.    
d) I.    
   
1070. (UECE 2017)   
Assinale a opção que reduz o primeiro parágrafo do texto, às suas cinco 
informações fundamentais.  
a) A exposição de Piquenique no Bosque, em 1863, chamou a atenção para o 

impressionismo, que se iniciava explorando o lado subjetivo das sensações.    
b) A exposição de Piquenique no Bosque, quadro de Édouard Manet, chamou a 

atenção para o impressionismo, que se iniciava explorando o lado subjetivo 
das sensações.     

c) A exposição de Piquenique no Bosque, quadro de Édouard Manet, chamou a 

atenção para o impressionismo, superando a pintura acadêmica.    
d) A exposição de Piquenique no Bosque, quadro de Édouard Manet, exposto 

no Salão dos Rejeitados, chamou a atenção para o impressionismo, que 
explorava o lado subjetivo das sensações.     

   
1071. (UECE 2017)   
Sobre o advérbio Ali (referência 14), é correto afirmar que indica   
a) um lugar distante da pessoa que fala.     
b) um lugar diferente do lugar da pessoa que fala.     
c) naquele ato, naquelas circunstâncias, naquela conjuntura.    
d) hora, aquele momento.     
   
1072. (UECE 2017)   
Observe a diferença de sentido entre o verbo sugerir (dar a entender, 
insinuar, aventar) e o verbo afirmar (assegurar a veracidade ou a existência 
de algo; certificar, comprovar, atestar). Assinale a opção que corresponde ao 
único dado do primeiro parágrafo do texto, que foi apenas sugerido ou 
insinuado.  
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a) Munch foi amigo de Hans Jæger, filósofo niilista (niilista é aquele que tem 
espírito destrutivo e entende não ter a vida valor nem utilidade).     
b) Edvard Munch nasceu no ano de 1863.    
c) Edvard Munch nasceu no ano em que Édouard Manet expôs o quadro O 
piquenique no bosque.     
d) Muito jovem, Munch teve de enfrentar a perda de parte da família.     
   
1073. (UECE 2017)   
Observe o que se diz sobre o sintagma “O Grito”. 
 
I. Na referência 11, introduz o referente do quadro O grito. 
II. Esse sintagma é retomado indiretamente pelo sintagma A inspiração 
(referência 12). 
III. O advérbio Ali aponta para o sintagma O Grito (referência 15). 
 
Está correto o que se diz em  
a) I e III apenas.    
b) II e III apenas.    
c) I, II e III.    
d) I e II apenas.    
   
1074. (UECE 2017)   
O verbo “crescer”, na referência 3 (crescendo), poderia ser usado com o 
mesmo sentido do texto, no seguinte enunciado:   
a) O bêbado, enfurecido, cresceu sobre o dono do bar.     
b) Os negócios de meu pai cresceram, apesar da crise que atingiu o país.     
c) O garrote cresceu, em um ano, o que os outros garrotes crescem em dois.     
d) Observamos, com alegria, que ele crescera com o sofrimento.     
   
1075. (UECE 2017)   
Atente ao que se diz sobre os seguintes excertos: 
 
I. “Era o impressionismo, superando séculos de pintura acadêmica” 
(referência 1). Substituindo-se o gerúndio por uma forma não nominal, 
teremos: Era o impressionismo que superava séculos de pintura acadêmica. 
II. “Crescendo durante essa revolução, Munch – que, aliás, também seria 
fotógrafo – achava a linguagem dos impressionistas superficial e científica” 
(referência 3). A oração intercalada – que, aliás, também seria fotógrafo – 
está isolada por ser uma oração adjetiva explicativa. 
III. “[...] perdeu a mãe e uma irmã na infância, teve outra irmã que passou a 
vida em asilos psiquiátricos” (referência 8). No excerto transcrito, constata-se 
uma ambiguidade: o leitor não tem certeza sobre quem está na infância, se 
Munch ou a irmã. 

 
Está correto o que se diz em  
a) I e II apenas.    
b) II e III apenas.    
c) I, II e III.     
d) I e III apenas.    
   
1076. (UECE 2017)   
Sobre o enunciado “Tornou-se artista sob forte oposição do pai, que morreria 
quando Munch tinha 25 anos e o deixaria na pobreza” (referência 9), é 
correto dizer que a expressão “sob forte oposição do pai” tem valor semântico 
de   
a) modo.     
b) concessão.     
c) consequência.    
d) causa.     
   
1077. (UECE 2017)   
Quando alguém fala ou escreve, deixa, como enunciador, marcas de sua 
presença no enunciado. Algumas dessas marcas são os indicadores de 
modalidade, ou de atitude do falante: são os índices de avaliação, os de 
distanciamento ou adesão do locutor ao seu discurso. Falamos da modalização 
e dos modalizadores. No seguinte enunciado, há uma marca de que o 
enunciador não adere totalmente ao que diz: 
 
“Fruto de suas obsessões, O Grito, não foi seu primeiro quadro, mas o que o 
tornaria célebre. A inspiração veio do que parece ter sido um ataque de 
pânico.” (referência 10) 
 
Essa marca é expressa pelo vocábulo   
a) obsessões.     
b) parece.     
c) ataque.     
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d) pânico.     
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 5 QUESTÕES:  
Pedro Américo, pintor brasileiro nascido na Paraíba, foi um grande cultivador 
da arte acadêmica. Viveu sob a proteção de D. Pedro II, que lhe financiou 
cursos na Europa. O Imperador Brasileiro foi um verdadeiro Mecenas (indivíduo 
rico que protege artistas, homens de letras ou de ciências, proporcionando-
lhes recursos financeiros para que possam dedicar-se, sem preocupações 
outras, às artes e às ciências). Foi por encomenda de D. Pedro II que ele 
pintou, em 1888, o quadro que homenageia D. Pedro I, pelo ato de proclamar 
a independência política do Brasil. A pintura recebeu o nome de Independência 
ou Morte, sendo mais conhecida, no entanto, como O Grito do Ipiranga. É um 

quadro que todo estudante brasileiro reconhece. 
 
 
O GRITO 
 
Um tranquilo riacho suburbano,  
Uma choupana embaixo de um coqueiro,  
Uma junta de bois e um carreteiro:  
Eis o pano de fundo e, contra o pano,  
 
Figurantes – cavalos e cavaleiros,  
Ressaltando o motivo soberano,  
A quem foi reservado o meio plano  
Onde avulta solene e sobranceiro.  
 
Complete-se a figura mentalmente  
Com o grito famoso, postergando  
Qualquer simbologia irreverente.  
 
Nem se indague do artista, casto obreiro,  
Fiel ao mecenato e ao seu comando,  
Quem o povo, se os bois, se o carreteiro.  
 
PAES, José Paulo. Poesia Completa.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2008. P. 105.  
 
1078. (UECE 2017)   
Atente ao que se diz sobre as duas últimas estrofes do poema. 
 
I. A terceira estrofe convida o leitor a completar o episódio famoso que todos 

guardam na memória: o grito (conhecido como O Grito do Ipiranga), 
desprezando ou evitando qualquer desrespeito. 

II. A terceira estrofe é puramente crítica, de uma crítica sarcástica: critica-se a 
posição do artista beneficiado por um mecenas: se ele recebe dinheiro de 
alguém, é claro que fará a obra de acordo com os desejos desse alguém. 
Será que aconteceu algo assim com o quadro de Pedro Américo? O poeta 
refere-se ao artista como “casto obreiro”, ironizando o comportamento de 
quem recebe dinheiro de um mecenas.  

III. O último verso do poema traz uma crítica social partindo do quadro que 
representa o Grito do Ipiranga: “Quem o povo, se os bois, se o carreteiro”. 
Afinal, diante da situação em que se encontra o carreteiro (um homem), 
surge a dúvida sobre a situação do indivíduo. Estará o homem em uma 
situação inferior à dos bois? 

 
Está correto o que é dito em  

a) I, II e III.    
b) I e III apenas.    
c) I e II apenas.    
d) II e III apenas.     
   
1079. (UECE 2017)   
Atente ao que se diz sobre as duas primeiras estrofes do poema. 
 
I. A primeira estrofe, composta totalmente de frases nominais, descreve a 

paisagem humilde onde ocorrerá o episódio. Vê-se, no espaço chamado pano 
de fundo, a figura humilde de um carreteiro puxando uma junta de boi. 

II. A segunda estrofe, narrativa, contrasta com a primeira, porque introduz 
figuras humanas bem trajadas. São os figurantes: cavalos e cavaleiros, que 
representam as cortes de Lisboa, que estão ali para impedir o ato heroico. 

III. Na segunda estrofe, em um plano mais alto, já se anuncia a figura 
importante que será o centro do episódio.  

 
Está correto o que se diz somente em  
a) I.     
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b) I e III.    
c) II e III.    
d) II.     
   
1080. (UECE 2017)   
O episódio da história do Brasil, com o qual o poema apresenta uma clara 
interdiscursividade foi   
a) a Inconfidência Mineira.     
b) a Libertação dos Escravos.     
c) o Grito do Ipiranga.     
d) a Proclamação da República.     
   
1081. (UECE 2017)   
Os poemas podem variar no número de sílabas métricas. Os versos que têm 
de 1 a 12 sílabas recebem nomes diferentes. A partir de 13 sílabas, deixam de 
receber nomes específicos. Em relação ao poema O Grito é correto afirmar 
que   
a) foi feito com versos de 5 sílabas métricas chamados pentassílabos ou 
redondilhas menores.     
b) apresenta versos de 7 sílabas métricas, a medida ou o metro das quadras 
e da poesia popular de maneira geral como ocorre em cantigas de roda e 
desafios.     
c) tem versos de 8 sílabas métricas, denominados octossílabos, usados nas 
baladas (composições poéticas populares antigas, acompanhadas ou não de 
música).     
d) foi estruturado em versos de 10 sílabas métricas, decassílabos, que são 
versos longos, de difícil feitura, adequados aos poemas heroicos e épicos.     
   
1082. (UECE 2017)  
 GRITO 
 
Quadro que fundou o expressionismo nasceu de um ataque de pânico. 
 

Edvard Munch nasceu em 1863, mesmo ano em que O piquenique no 
bosque, de Édouard Manet, era exposto no Salão dos Rejeitados, chamando a 
atenção para um movimento que nem nome tinha ainda. Era o 
impressionismo, superando séculos de pintura acadêmica. Os impressionistas 
deixaram o realismo para a fotografia e se focaram no que ela não podia 
mostrar: as sensações, a parte subjetiva do que se vê.  

Crescendo durante essa revolução, Munch – que, aliás, também seria 
fotógrafo – achava a linguagem dos impressionistas superficial e científica, 
discreta demais para expressar o que sentia. E ele sentia: Munch tinha uma 
história familiar trágica: perdeu a mãe e uma irmã na infância, teve outra 

irmã que passou a vida em asilos psiquiátricos. Tornou-se artista sob forte 
oposição do pai, que morreria quando Munch tinha 25 anos e o deixaria na 
pobreza. O artista sempre viveu na boemia, entre bebedeiras, brigas e 
romances passageiros, tornando-se amigo do filósofo niilista Hans Jæger, que 
acreditava que o suicídio era a forma máxima da libertação.  

Fruto de suas obsessões, O Grito não foi seu primeiro quadro, mas o 
que o tornaria célebre. A inspiração veio do que parece ter sido um ataque de 
pânico, que ele escreveu em seu diário, pouco mais de um ano antes do 
quadro: “Estava andando por um caminho com dois amigos – o sol estava se 
pondo – quando, de repente, o sol tornou-se vermelho como o sangue. Eu 
parei, sentindo-me exausto, e me encostei na cerca – havia sangue e línguas 
de fogo sobre o fiorde negro e a cidade. Meus amigos continuaram andando, 
e eu fiquei lá, tremendo de ansiedade – e senti um grito infinito atravessando 
a natureza”.  

Ali nasceria um novo movimento artístico. O Grito seria a pedra 
fundadora do expressionismo, a principal vanguarda alemã dos anos 1910 aos 
1930.  
 
 
Leia com atenção o que se diz sobre os dois textos apresentados acima. 
 
I. Há um trabalho explícito de interdiscursividade entre O Grito, em prosa, e O 
Grito, em verso. 
II. O tipo de verso em que foi composto O Grito se adéqua ao tema 
explorado. 
III. O tipo de verso em que foi composto o poema O Grito constitui uma 
ironia: o tom que o autor imprime ao poema não condiz com a nobreza do 
verso escolhido. 
 
Está correto o que se diz somente em  
a) I e II.    
b) I e III.    
c) II.    
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d) III.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
TEXTO 1  
 
Resolução das Nações Unidas 
 
Em 27 de abril de 2011, durante a sexagésima quinta sessão da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, dentro do tratamento da “Cultura de Paz”, 
reconheceu-se “a pertinência e a importância da amizade como sentimento 
nobre e valioso na vida dos seres humanos de todo o mundo” e decidiu-se 
designar como Dia Internacional da Amizade 30 de julho, em concordância 

com a proposta original promovida pela Cruzada Mundial da Amizade. A 
iniciativa foi apresentada conjuntamente por 43 países (incluindo o Brasil e 
quase todos os países sul-americanos), e foi aceita unanimemente pela 
Assembleia Geral. 
 
TEXTO 2  
 
Canção da América  

(Milton Nascimento) 
 
Amigo é coisa pra se guardar  
Debaixo de sete chaves,  
Dentro do coração.  
Assim falava a canção que na América ouvi,  
mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir,  
mas quem ficou, no pensamento voou,  
com seu canto que o outro lembrou  
E quem voou no pensamento ficou,  
Com a lembrança que o outro cantou.  
Amigo é coisa pra se guardar  
No lado esquerdo do peito,  
mesmo que o tempo e a distância digam não,  
mesmo esquecendo a canção.  
O que importa é ouvir a voz que vem do coração.  
Pois, seja o que vier,  
Venha o que vier  
Qualquer dia amigo eu volto a te encontrar  
Qualquer dia amigo, a gente vai se encontrar.  
 
TEXTO 3  
 
Versos de Natal  
 
Espelho, amigo verdadeiro,  
Tu refletes as minhas rugas,  
Os meus cabelos brancos,  
Os meus olhos míopes e cansados.  
Espelho, amigo verdadeiro,  
Mestre do realismo exato e minucioso,  
Obrigado, obrigado!  
Mas, se fosses mágico,  
Penetrarias até ao fundo deste homem triste.  
Descobririas o menino que sustenta esse homem,  
O menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo.  
O menino que todos os anos na véspera de Natal  

Pensa ainda em por os seus chinelinhos atrás da porta.  
 
(BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguillar, 
2009.) 
 
 
TEXTO 4  
 
Amigo é casa  

(Capiba e Hermínio Bello de Carvalho) 
 
Amigo é feito casa que se faz aos poucos  
E com paciência pra durar pra sempre  
Mas é preciso ter muito tijolo  
E terra, preparar reboco, construir tramelas  
Usar a sapiência de um João-de-barro  
Que constrói com arte sua residência  
 
Há que o alicerce seja muito resistente  
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Que das chuvas e do vento possa então a proteger  
E há que fincar muito jequitibá e vigas de jatobá  
E adubar o jardim e plantar muita flor toiceiras de resedás  
Não falte um caramanchão pros tempos idos lembrar  
que os cabelos brancos vão surgindo  
que nem mato na roceira que mal dá pra capinar  
e há que ver os pés de manacá cheinhos de sabiás  
Sabendo que os rouxinóis vão trazer arrebóis  
Choro de imaginar!  
Pra festas de cumeeira não faltem os violões!  
Muito milho ardendo na fogueira  
e quentão farto em gengibre aquecendo os corações  
A casa é amizade construída aos poucos  
E que a gente quer com beira e tribeira  
Com gelosia feita de matéria rara e altas platibandas  
Com portão bem largo  
Que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas  
Sem fazer alarde, sem causar transtorno  
Amigo que é amigo quando quer estar presente  
Faz-se quase transparente sem deixar-se perceber  
Amigo é pra ficar, se chegar, se achegar  
Se abraçar, se beijar, se louvar, bendizer  
Amigo a gente acolhe, recolhe e agasalha  
E oferece lugar pra dormir e comer  
Amigo que é amigo não puxa tapete  
Oferece pra gente o melhor que tem  
E que nem tem, e quando não tem  
Finge que tem, faz o que pode  
E o seu coração reparte que nem pão. 
 
 
Procurando manter a linha de reflexão sobre fatos, ideias, pessoas, 
sentimentos, etc. que se impõem nos dias atuais, a proposta de escrita foi 
pensada para que trouxesse o passado para o presente e que desse margem 
a uma discussão sobre as possibilidades de uma convivência saudável entre 
eles, isto é, os valores do passado e os valores do presente. Por isso foi 
escolhido o tema AMIZADE, em toda a sua complexidade e amplitude.  
 
Será que a pressa que caracteriza o nosso mundo deixará espaço e tempo 
para o cultivo de sentimentos como a AMIZADE, um sentimento que nem 
nasce nem se fortalece da noite para o dia; que é algo a ser cultivado? Dizem 
Capiba e Hermínio Bello de Carvalho que “Amigo é feito casa que se faz aos 
poucos... E com paciência pra durar pra sempre”.  

 
Reflita sobre as ideias expressas nos quatro textos de apoio alusivos à 
amizade. Procure captar em cada um deles a essência do que os autores 
acham que é a amizade. Selecione neles as características de um bom amigo. 
Componha seu texto de acordo com a proposta.  
 
 
1083. (UECE 2017)   
Proposta: 
 
Escreva uma carta a um amigo narrando um fato que você acredita ser uma 
demonstração da verdadeira amizade.  
   
1084. (UECE 2017)   
Proposta: 
 
Escreva um artigo de opinião, posicionando-se acerca da existência (e da 
sobrevivência) da amizade nos dias atuais. Apresente argumentos que 
possam dar sustentação ao seu posicionamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ/UECE 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

503 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 
1085. (UECE 2017)   
La conjunción copulativa “y” se usa de manera adecuada en  
a) padre _____ hijo.    
b) conventos _____ iglesias.    
c) arquitecto _____ ingeniero.    
d) agua _____ hielo.    
   
1086. (UECE 2017)   
La letra muda del alfabeto español es la  
a) uve doble.    

b) hache.    
c) ye.    
d) eñe.    
   
1087. (UECE 2017)   
El monosílabo subrayado que debe llevar acento está en:  
a) Te quiero mucho.    
b) Espero que me digas si.    
c) El remendón no está.    
d) Ésta es mi habitación.    
   
1088. (UECE 2017)   
Apunta la forma femenina correcta.  
a) cantante – cantanta    
b) zángano – zángana    
c) reo – rea    
d) león – leona    
   
1089. (UECE 2017)   
La opción que se completa con el artículo “el” es  
a) _____ área.    
b) _____ leche.    
c) _____ sal.    
d) _____ harina.    
   
1090. (UECE 2017)   
Señala la forma plural correcta.  
a) carey – careys    
b) juez – jueces    
c) lord – lordes    
d) ónix – ónixes    
   
1091. (UECE 2017)   
Apunta la forma plural correcta.  
a) actriz – actrizes    
b) cortés – cortéses    
c) cualquiera – cualquieras    
d) rubí – rubíes    
   
1092. (UECE 2017)   
El uso del pronombre complemento enclítico se obliga con el verbo en 
gerundio, participio y/e  
a) subjuntivo.    
b) imperativo.    
c) infinitivo.     

d) pretérito imperfecto.    
   
1093. (UECE 2017)   
Apunta la respuesta correcta para la pregunta abajo. 
 
¿Le mandaste todo eso a tu hijo?  
a) Sí, se lo mandé.    
b) Sí, le lo mandé.    
c) Sí, se le mandé.    
d) Sí, lo le mandé.    
   
1094. (UECE 2017)   
Esto es un secreto, no se lo cuentes a __________, por favor. 
 
La palabra que completa correctamente la frase arriba es  
a) ninguno.    
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b) alguno.    
c) nadie.    
d) alguien.    
   
1095. (UECE 2017)   
La respuesta correcta para la pregunta – ¿Habéis hecho ya los deberes? es:  
a) – No, los hemos hecho todavía.    
b) – No, no los hemos hecho todavía.    
c) – No, no hemos hecho ya.    
d) – No, los hemos hecho ya.    
   
1096. (UECE 2017)   
José: Yo no tengo coche. 
Juan: Yo, __________. 
 
La palabra que completa correctamente el diálogo arriba es  
a) también.     
b) también no.    
c) asimismo.     
d) tampoco.     
   
1097. (UECE 2017)   
La forma apocopada “muy” completa la siguiente frase:  
a) Aquí hace __________ calor.    
b) Me ha gustado __________ la película.     
c) Paco es __________ aficionado al ajedrez.     
d) Ella ha llegado __________ después de las ocho.    
   
1098. (UECE 2017)   
Señala la frase que NO necesita de la preposición “a”.  
a) Me voy _____ bailar contigo.    
b) Mari conoció _____ Andrés en el metro.    
c) Hemos visitado _____ Barcelona.    
d) Se lo entregaré _____ Antonio.    
   
1099. (UECE 2017)   
Cuando se dice “Pepe ha comprado un coche nuevo”, la forma verbal 
subrayada está en el  
a) pretérito pluscuamperfecto.    
b) pretérito imperfecto.    
c) pretérito perfecto.    
d) pretérito indefinido.    
   

1100. (UECE 2017)   
La forma verbal del verbo “ir” está en:  
a) Vete al comedor.    
b) Ponte la chaqueta.    
c) Dime lo que sabes.    
d) Sal a trabajar.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
La pequeña políglota de cuatro años 
 

Bella Devyatkina, de cuatro años, deslumbró a la audiencia del 
programa Удивительные люди, es decir, Gente increíble, la versión rusa de 
Tú sí que vales. La niña tenía que superar siete conversaciones con siete 
personas en siete idiomas distintos: ruso, inglés, francés, español, alemán, 
árabe y chino. La pequeña 1políglota, que no dejaba de estirar los brazos y 
dar saltos, respondió a las preguntas en cada una de las lenguas con una 
pronunciación perfecta. En una entrevista al periódico ruso Metro, los padres 
han explicado que desde que nació le enseñaron a hablar inglés y ruso, los 
dos idiomas que realmente domina. Mientras crecía, ha tenido diferentes 
profesores nativos que le han enseñado los otros cinco idiomas, con los que 
puede tener conversaciones básicas, como las que mantuvo en el programa. 
Además, los padres le programan otro tipo de actividades además de las 
clases de idiomas, por ejemplo, patinaje artístico en alemán o teatro en 
francés y español. También han manifestado que de momento no pretenden 
enseñarle un octavo idioma a esta pequeña políglota. 
 
Periódico El País – España 20/10/2016  
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1101. (UECE 2017)   
El término “políglota” (referencia 1), según las divergencias léxicas, es un 
heterotónico. Apunta la palabra abajo con idéntica divergencia.  
a) Exquisito.    
b) Homenaje.    
c) Calabaza.    
d) Canguro.    
   
1102. (UECE 2017)   
El texto nos dice todavía que Bella Devyatkina  
a) de momento, no busca un nuevo idioma para aprender.    

b) es una experta en teatro francés y español.    
c) imparte clases de patinaje artístico en alemán.    
d) es considerada una políglota autodidáctica.     
   
1103. (UECE 2017)   
La niña de cuatro años a que se refiere el texto  
a) siempre ha frecuentado una escuela de idiomas.    
b) recibió de sus padres clases de ruso y de inglés.    
c) a menudo rechazaba a profesores nativos.    
d) aprendió esas lenguas visitando los países de origen.     
   
1104. (UECE 2017)   
Según el texto, la pequeña Bella Devyatkina  
a) fue entrenada para participar en el programa “Tú sí que vales”.    
b) aceptó un reto en siete idiomas diferentes, elegidos por sus padres.    
c) respondió a las preguntas demostrando inmejorable habilidad fonética.     
d) domina los siete idiomas en todos sus aspectos lingüísticos.     
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
Piden la creación de un Santuario de Ballenas en el Atlántico Sur 
 

1Hasta el 28 de octubre, Eslovenia acogerá la reunión de la Cumbre 
Ballenera Internacional (CBI). El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha 
aprovechado la cita para recordarles a los participantes de más de 80 países 
que han recalado en la nación europea que la captura accidental constituye la 

principal causa de muerte para, al menos, 300.000  ballenas, delfines y 

marsopas cada año. 
La captura accidental, concreta la organización, ha sido determinante 

para la reciente extinción del delfín del río Yangtze en China. Y supone un 
riesgo para la ballena franca glacial del Atlántico Norte (en peligro de 
extinción), la ballena jorobada del Mar de Arabia, la vaquita de México (en 
peligro crítico), el delfín de Maui, los delfines de Héctor o cabeza blanca de 
Nueva Zelanda, las marsopas del Báltico y muchas especies más de delfines de 
río. 

“Innumerables cetáceos pueden salvarse cada año si la CBI asume el 
liderazgo y ayuda a los países a adoptar medidas eficaces para mitigar la 
captura accidental, tanto en aguas nacionales como internacionales”, 
manifiesta Aimee Leslie, líder del programa de cetáceos de WWF. 

Por su parte, Greenpeace considera que la 66ª reunión de la CBI 
representa una “oportunidad única” para la protección de estos amenazados 
cetáceos mediante la creación de un Santuario de Ballenas del Atlántico Sur. 

Se necesitaría el 75%  de los votos de los presentes para que la propuesta 

saliera adelante, ya que por cada uno en contra se eliminan tres a favor. En la 

anterior cita, en 2014, la iniciativa obtuvo el 69%  de los votos. Brasil, 

apoyado por Argentina, Uruguay, Sudáfrica o Gabón, volverá a defender este 
año la propuesta de Santuario, que incluye un plan de gestión basado en 
recomendaciones de la propia CBI. 
 
Texto adaptado 
Periódico ABC – España 20/10/2016.  
 
 
1105. (UECE 2017)   
“Hasta” (referencia 1) se clasifica como  
a) preposición.    
b) conjunción.    
c) adverbio.     
d) adjetivo.     
   
1106. (UECE 2017)   
De acuerdo con el texto arriba, el Santuario de Ballenas  
a) expondrá al mundo lo místico de los cetáceos.     
b) alejaría el riesgo de extinción de las ballenas.    
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c) sería un sitio para salvar únicamente ballenas.    
d) estaría presente en más de 80 países.    
   
1107. (UECE 2017)   
Al final del texto, comprendemos que  
a) Brasil es el único país de Sudamérica que apoya el proyecto.    
b) la Cumbre Ballenera Internacional defiende la captura accidental de 
ballenas.    

c) la creación del Santuario depende del 75%  de los votos de los presentes.    

d) en la reunión de CBI, para cada voto en contra, son eliminados cuatro a 
favor.     
   
1108. (UECE 2017)   
Con la lectura del texto, inferimos que no son tipos de ballenas  
a) la franca glacial del Atlántico Norte.    
b) las jorobadas del Mar de Arabia.    
c) la vaquita de México.    
d) las marsopas del Báltico.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 9 QUESTÕES:  
LOS BONOBOS TAMBIÉN NECESITAN GAFAS CUANDO SE HACEN 
MAYORES 
 

El estudio ha consistido en la observación de 14 bonobos salvajes de 
una reserva del Congo con edades que oscilaban entre los 11 y los 45 años de 

edad. Los 1primatólogos tomaron fotografías mientras los animales se 
desparasitaban y se comparó la distancia en la que los diferentes individuos 
realizaban el despiojado en función de su edad y sexo. Curiosamente, la 
distancia para acicalarse aumentó en medida que aumentaba su edad. 

"Encontramos que los bonobos silvestres mostraban los síntomas de 
miopía alrededor de los 40 años de edad", ha asegurado Heungjin Ryu, del 
Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kyoto. "Nos 
sorprendió que el patrón encontrado en bonobos es similar al patrón de los 
seres humanos. Esto sugiere que el deterioro de los ojos no ha cambiado 
mucho desde el antepasado común entre los géneros Pan (chimpancés y 
bonobos) y Homo (el ser humano), a pesar de que la longevidad de los seres 
humanos modernos es mucho más larga que la de los chimpancés y los 
bonobos". 

Los científicos consideran que estos problemas de visión, generados 
por un deterioro del cristalino, podrían tener serias consecuencias para la 
supervivencia y los ejemplares más ancianos. Por ejemplo, este deterioro 
repercute en su visión nocturna siendo un obstáculo para estos animales que 
viven gran parte del tiempo en la selva tropical donde no hay mucha luz. 
Asimismo, la miopía podría explicar porque los más longevos no están entre 
los favoritos para ser seleccionados como compañeros de aseo. 

Este descubrimiento sugiere que la vista cansada no es una 
consecuencia de las vidas modernas y del tiempo que pasamos pegados a una 
pantalla sino que es un proceso natural de envejecimiento que ya sufrían 
nuestros antepasados los primatas. Ryu y sus colegas seguirán estudiando 
estos aspectos del envejecimiento en los bonobos para aprender más sobre 
ellos y también sobre nosotros. 
 
www.elmundo.es/ciencia/2016/11/10  
 
 
1109. (UECE 2017)   
Apunta la palabra que contiene un hiato.  
a) miopía    
b) observación    
c) individuos    
d) deterioro    
   
1110. (UECE 2017)   
En el segundo párrafo, Don Heungjin Ryu asegura que los bonobos  
a) presentan problemas de visión a los 40 años de edad.    
b) traen síntomas de miopía desde muy jóvenes.    
c) transmiten a los humanos graves enfermedades.    
d) al igual que los humanos, pueden tener miopía.    
   
1111. (UECE 2017)   

Al final del texto inferimos que la miopía en los seres humanos  
a) es causada por el exceso de comunicación escrita.     
b) puede ser una herencia de los antepasados, los primates.    
c) es efecto de los aparatos electrónicos modernos.     
d) depende de las pantallas de televisión, por ejemplo.     
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1112. (UECE 2017)   
En el título, la expresión “se hacen mayores” se traduce al portugués como:  
a) Tornam-se adultos.    
b) Alcançam a altura máxima.    
c) Vão envelhecendo.     
d) Podem reproduzir-se.    
   
1113. (UECE 2017)   
El texto nos dice que los bonobos estudiados vivían en  
a) laboratorios.    
b) cautiverios.    

c) zoológicos.     
d) forestas.     
   
1114. (UECE 2017)   
De acuerdo con el texto, el equipo que realizó el estudio estableció que los 
bonobos deberían  
a) tener límites de edad.    
b) ser hembras, exclusivamente.    
c) ser únicamente machos.    
d) estar colgados a las ramas.    
   
1115. (UECE 2017)   
Según los científicos, el deterioro de la visión de los primatas se debe  
a) a la obligación de largas caminadas nocturnas.    
b) al uso demasiado del cristalino durante la noche.    
c) a un proceso natural con el avance de la edad.    
d) a la luz escasa en las selvas tropicales.    
   
1116. (UECE 2017)   
Según el texto, el término “primatólogos” (referencia 1) se refiere a  
a) experto en el estudio de primatas.    
b) una especie de primatas.    
c) los bonobos del Congo.    
d) todas las especies de monos.    
   
1117. (UECE 2017)   
El estudio de esos bonobos se dio a partir del momento en que dichos primatas  
a) se apareaban.    
b) se quitaban los parásitos.    
c) se afrentaban.    
d) se erizaban los pelos.     
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 8 QUESTÕES:  
BUENAS NOTICIAS 
 
Lee atentamente la(s) noticia(s) abajo y apunta lo que se dice correcto sobre 
cada una de ellas.  
 
 
1118. (UECE 2017)   
SU NUEVO CENTRO COMERCIAL EN VILLALFARO DEL RÍO EL 
BOULEVARD – Hipermercado, tiendas de moda, restaurantes, bares y un cine 
con 8 salas para disfrutar de las mejores películas. Actividades para los más 
pequeños (viernes y sábados) con talleres de dibujo, magia y la participación 
de payasos. Abierto de 10 a 21 h. A solo cinco minutos del centro. Parking 

gratuito.  
a) Todos los días de la semana hay actividades para niños.    
b) Ese centro comercial está muy lejos de la ciudad.    
c) Allí se gasta muy poco para aparcar un coche.    
d) El Boulevard puede ofrecer 8 películas diferentes cada día.    
   
1119. (UECE 2017)   
CENTRO DE ESTÉTICA ADONIS – Un nuevo centro de estética en el centro 
de la ciudad. Apertura el próximo sábado 4 de julio. 
 
- Peluquería 
- Depilación a la cera y depilación láser 
- Manicura y pedicura 
- Tratamientos faciales y corporales 
 
Precios especiales para jóvenes y jubilados. Llama ya al 972 345 645 o 
visítanos. Estamos en la calle Mayor, 25 (al lado del Ayuntamiento).  
a) El Adonis es un centro de estética para jóvenes y jubilados.    
b) Dicho centro de estética es muy conocido en la ciudad.    
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c) El Adonis está en la calle Mayor, al lado de un famoso parque.    
d) El centro cuida de la faz, de los cabellos y de otras partes del cuerpo.    
  
1120. (UECE 2017)   
TEATRO LA FARÁNDOLA – Todos los días función única a las 21:30. Los 
miércoles, día del espectador: todas las entradas a mitad de precio.  
a) Es más barato una vez a la semana.    
b) Todos los miércoles, hay que reservar con antelación.    
c) Los actores descansan un día a la semana.    
d) Las funciones dependen del interés del público.    
   
1121. (UECE 2017)   
VERANO ACTIVO EN VILLACOSTA – El Ayuntamiento de Villacosta te 
ofrece un verano lleno de actividades para todas las edades entre el 23 de 
junio y el 11 de septiembre. Gimnasia en la playa todas las mañanas, visitas 
guiadas al Museo de la Pesca cada día, cursos de iniciación a la vela, curso de 
bailes tradicionales.  
a) Para participar en las actividades, basta presentarse al lugar indicado.    
b) Todo está programado por la municipalidad de Villacosta.    
c) Hay visitas guiadas a todos los museos del municipio de Villacosta.    
d) Niños y adultos podrán disfrutar de esas actividades durante tres meses.    
   
1122. (UECE 2017)   
SE BUSCA CHICA ESTUDIANTE PARA COMPARTIR PISO – El piso está 
situado detrás de la Facultad de Medicina. Tiene 4 habitaciones, comedor, 
cocina, un baño y una pequeña terraza. Es luminoso, amplio y está 
totalmente reformado y amueblado. La zona dispone de todos los servicios: 
supermercados, farmacias, bibliotecas. El precio es de 183 euros más gastos 
de agua, luz y gas que se pagan a parte. El piso está cerca de 2 paradas de 
metro y de diversas paradas de autobuses. Puedes llamar al 954 453 234 y 
preguntar por Leyre.  
a) La chica que va a compartir deberá llevar sus muebles.    
b) Los muebles necesitan de algunas pequeñas reformas.    
c) El piso anunciado está bien comunicado.    
d) Hay disponibilidad de una plaza para aparcar.    
   
1123. (UECE 2017)   
ACADEMIA DE IDIOMAS BABEL NECESITA PROFESOR DE INGLÉS – 
Necesitamos a un profesor nativo con experiencia en la enseñanza del inglés. 
Se encargará de impartir dos clases diarias de 90 minutos a grupos de 
jóvenes españoles de 14 a 16 años. Las clases serán por la mañana, entre las 
9.00 y las 14.00. Interesados llamar a Juan López (jefe de estudios) 657 345 
987.  

a) La academia Babel ofrece un puesto de profesor de inglés.    
b) Las clases empezarán a las 9.00 y a las 14.00, en punto.    
c) Juan López también es profesor de inglés en dicha academia.    
d) Si la primera clase del día comienza a las 9.00, termina a las 11.00.    
   
1124. (UECE 2017)   
VIAJES TODOPLAN – Increíbles descuentos en nuestros viajes de novios por 
Europa. Promoción válida hasta el 30 de mayo. Y si hace su reserva por 
internet, la primera noche de hotel es gratis.  
a) La promoción incluye una noche de hotel de cortesía.    
b) Los viajes tienen salidas garantizadas durante el mes de mayo.    
c) Se trata de una oferta para los recién casados.    
d) Todas las reservas deberán ser hechas por internet.    
   
1125. (UECE 2017)   
Tercera noticia: LECHE DE CABRA VERDEFARM – Un vez abierto el envase, 
conservar en el frigorífico y consumir en un plazo de 48 horas.  
a) Se habla sobre un alimento exclusivamente para niños.    
b) La fecha de validez está indicada en el envase.    
c) El producto debe ser adquirido en un frigorífico.    
d) Cuando se abre, la fecha de caducidad es de dos días.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 15 QUESTÕES:  
LA RUTA QUETZAL LLEGÓ POR PRIMERA VEZ A CHILE 
 
 En el treinta aniversario de 1su primer viaje, los aventureros de la 
edición número 24 de la Ruta Quetzal embarcaron 2hacia Chile. La expedición 
recibió el nombre de “Rumbo a la isla de Robinson Crusoe. La tierra de Juan 
Fernández en Chile”, en recuerdo del marino que en 1575 descubrió unas islas 
que llevan su nombre. 
 La expedición estaba compuesta por 280 chicos y chicas de entre 16 
y 17 años (155 españoles y 125 extranjeros) que recorrieron junto a 20 
monitores, ciudades como Valparaíso o Santiago. Allí estudiaron la 3fauna, la 
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flora y, sobre todo, la historia de ese país y sus lazos con España a través de 
personajes como Diego de Almagro, Pedro de Valdivia, el descubridor 
portugués Magallanes y el emperador inca Túpac Yupanqui. 
 Antes de salir hacia Chile, los aventureros recorrieron España, donde 
visitaron entre otros lugares Madrid, Cádiz, Sevilla, Buitrago de Lozoya, 
Segovia, los Monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla (La 4Rioja) 
y Valladolid. 
 Durante todo el recorrido, los exploradores de la Ruta Quetzal 
siguieron un programa de cursos, seminarios y coloquios sobre temas 
geográficos, literarios, artísticos, biológicos y humanistas destinados a 
ayudarles a elegir sus estudios universitarios y a fomentar una mejor relación 
entre los jóvenes de todos los países. 

 La Ruta Quetzal 5nació en 1979 por iniciativa del Rey Don Juan Carlos, 
quien ancargó el aventurero Miguel de la Quadra Salcedo un programa dirigido 
a jóvenes. El programa 6debía combinar principalmente la ciencia, la cultura, la 
educación, la historia y la aventura. Desde entonces, más de 8.000 
expedicionarios han explorado más de 53 países bajo títulos como “La Selva 
del Río de los Cocodrilos” (2008), que visitó Panamá y Río Chagres o la 
primera “Aventura en el Amazonas” (1979), que exploró Bolivia, Perú y Brasil. 
 
Agencia Española de Noticias – EFE 
Diciembre, 2009.  
 
1126. (UECE 2017)   
 
Apunta la palabra con tres sílabas.  
a) fauna (ref. 3)    
b) Rioja (ref. 4)    
c) debía (ref. 6)    
d) nació (ref. 5)    
   
1127. (UECE 2017)   
La palabra grave que debe llevar acento es  
a) cerebro.    
b) canibal.    
c) germen.    
d) dosis.    
   
1128. (UECE 2017)   
El término “hacia” (ref. 2) tiene función de  
a) preposición.    
b) adverbio.    
c) conjunción.    
d) adjetivo.    
   
1129. (UECE 2017)   
En la expresión “…su primer viaje,” (ref. 1) encontramos  
a) un numeral cardenal.    
b) un posesivo neutro.    
c) una voz del verbo viajar.    
d) dos casos de apócope.    
   
1130. (UECE 2017)   
La forma verbal que completa correctamente la frase “Anoche _____________ 
con Alfredo y Marta” es  
a) cenaré.    
b) cenaba.    

c) cené.    
d) había cenado.    
   
1131. (UECE 2017)   
Le edición del treinta aniversario de la Ruta Quetzal visitará  
a) solamente la capital de Chile.    
b) las islas descubiertas por Juan Fernández.    
c) los lugares nombrados por Robinson Crusoe.    
d) varias ciudades españolas y chilenas.    
   
1132. (UECE 2017)   
En Chile, los aventureros podrán estudiar  
a) la historia del camino desde Santiago hasta Valparaíso.    
b) las plantas y los animales nativos de la región.    
c) los hallazgos del portugués Magallanes.    
d) algo de las culturas Incas y Mayas.    
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1133. (UECE 2017)   
Uno de los objetivos de ese programa es llevar a sus participantes medios 
para  
a) la preparación de seminarios y coloquios.    
b) el desarrollo de sus capacidades intelectuales.    
c) el comportamiento en viajes internacionales.    
d) la elección de sus carreras universitarias.    
   
1134. (UECE 2017)   
De acuerdo con el texto, la edición 24 de la Ruta Quetzal se dio en  
a) 2009.    
b) 2008.    
c) 2003.    
d) 2000.    
   
1135. (UECE 2017)   
Durante la primera parte de la Ruta Quetzal de 2009, realizada en España, 
visitaron  
a) solamente dos ciudades.    
b) sitios de carácter religiosos.    
c) Madrid, Sevilla, Valladolid y nada más.    
d) sólo lugares prehistóricos.    
   
1136. (UECE 2017)   
Al programa Ruta Quetzal pueden apuntarse jóvenes  
a) de todas las edades.    
b) de ambos sexos.    
c) mayores de 16 años.    
d) que no han cumplido 17 años, todavía.    
   
1137. (UECE 2017)   
Los jóvenes que participan en la Ruta Quetzal van juntos con  
a) aventureros chilenos.    
b) descubridores españoles.    
c) expertos orientadores.    
d) sus respectivos tutores.    
   
1138. (UECE 2017)   
El texto nos dice también que la Ruta Quetzal fue ideada a partir de(del)  
a) una decisión del Rey Don Juan Carlos.    
b) una propuesta de Miguel de la Quadra Salcedo.    
c) éxito de “La Selva del Río de los Cocodrilos”.    

d) viaje que exploró Bolivia, Perú y Brasil.    
   
1139. (UECE 2017)   
Al viaje de conmemoración del treinta aniversario del programa  
a) acudieron más de 150 jóvenes españoles.    
b) se presentaron 280 jóvenes extranjeros.    
c) compareció un total de 125 chicos y chicas.    
d) se apuntaron algunos estudiantes chilenos.    
   
1140. (UECE 2017)   
El programa Ruta Quetzal, según el texto, está destinado a jóvenes  
a) españoles, únicamente.    
b) hispanoamericanos y españoles.    
c) de muchas nacionalidades.    
d) de escuelas públicas españolas.    
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FÍSICA 

 
1141. (UECE 2017)   
 Considere um pêndulo, construído com um fio inextensível e uma massa 
puntiforme, que oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade ao longo 
de um arco de círculo. Suponha que a massa se desprenda do fio no ponto 
mais alto de sua trajetória durante a oscilação. 
 
Assim, após o desprendimento, a massa descreverá uma trajetória  
a) vertical.    
b) horizontal.    
c) parabólica.    

d) reta e tangente à trajetória.    
   
1142. (UECE 2017)   
Considere o movimento de rotação de dois objetos presos à superfície da 
Terra, sendo um deles no equador e o outro em uma latitude norte, acima do 
equador. Considerando somente a rotação da Terra, para que a velocidade 
tangencial do objeto que está a norte seja a metade da velocidade do que está 
no equador, sua latitude deve ser  

a) 60 .     

b) 45 .     

c) 30 .     

d) 0,5 .     

   
1143. (UECE 2017)   
Considere dois instantes no deslocamento de um elevador em viagem de 

subida: o início (I)  imediatamente após a partida, e o final (F)  imediatamente 

antes da parada. Suponha que apenas um cabo de aço é responsável pela 
sustentação e movimento do elevador. 
 
Desprezando todos os atritos, é correto afirmar que a força exercida pelo cabo 

na cabine no início I(F )  e no final F(F )  tem direção e sentido  

a) vertical para cima e vertical para baixo, respectivamente, com I F| F | | F | .     

b) vertical para cima, nos dois casos, e com I F| F | | F | .     

c) vertical para baixo e vertical para cima, respectivamente, com I F| F | | F | .     

d) vertical para baixo, nos dois casos, e com I F| F | | F | .     

   
1144. (UECE 2017)   
Dois carros que transportam areia se deslocam sem atrito na horizontal e sob 
a ação de duas forças constantes e iguais. Ao longo do deslocamento, há 
vazamento do material transportado por um furo em um dos carros, reduzindo 
sua massa total. 
 
Considerando que ambos partiram do repouso e percorrem trajetórias 
paralelas e retas, é correto afirmar que após um intervalo de tempo igual para 
os dois, a velocidade do carro furado, se comparada à do outro carro,  
a) é menor e o carro furado tem maior aceleração.    
b) é maior e o carro furado tem menor aceleração.    
c) é menor e o carro furado tem menor aceleração.    
d) é maior e o carro furado tem maior aceleração.    
   
1145. (UECE 2017)   
O caminhar humano, de modo simplificado, acontece pela ação de três forças 
sobre o corpo: peso, normal e atrito com o solo. De modo simplificado, as 

forças peso e atrito sobre o corpo são, respectivamente,  
a) vertical para cima e horizontal com sentido contrário ao deslocamento.    
b) vertical para cima e horizontal com mesmo sentido do deslocamento.    
c) vertical para baixo e horizontal com mesmo sentido do deslocamento.    
d) vertical para baixo e horizontal com sentido contrário ao deslocamento.    
   
1146. (UECE 2017)   
Um automóvel percorre uma pista circular horizontal e plana em um 
autódromo. Em um dado instante, as rodas travam (param de girar) 
completamente, e o carro passa a deslizar sob a ação da gravidade, da normal 
e da força de atrito dinâmica. Suponha que o raio da pista seja suficientemente 
grande para que o carro possa ser tratado como uma massa puntiforme. 
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Pode-se afirmar corretamente que, imediatamente após o travamento das 
rodas, o vetor força de atrito sobre o carro tem  
a) a mesma direção e o mesmo sentido que o vetor velocidade do carro.    
b) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e aponta para o 
centro.    
c) direção perpendicular à trajetória circular do autódromo e normal à 
superfície da pista.    
d) a mesma direção e sentido contrário ao vetor velocidade do carro.    
   
1147. (UECE 2017)   
Considere um trilho de via férrea horizontal com dois terços de sua extensão 
em linha reta e o restante formando um arco de círculo. Considere que o 
comprimento total da via e o raio de curvatura do trecho curvo são muito 
maiores do que a distância entre os trilhos. Suponha que, nessa via, um 
vagão trafega com velocidade constante (em módulo), e que seu tamanho é 
muito pequeno comparado à extensão da via. Considere que eventuais 
deslizamentos entre as rodas do vagão e os trilhos sejam tão pequenos que 
possam ser desprezados. Despreze também os atritos. Sobre as forças 
horizontais nos trilhos no ponto da passagem do vagão, é correto afirmar que 
no trecho reto  
a) e no trecho curvo são sempre tangentes aos trilhos.    
b) e no trecho curvo são sempre perpendiculares aos trilhos.    
c) são nulas e no trecho sinuoso há forças perpendiculares aos trilhos.    
d) são nulas e no trecho sinuoso há forças tangentes aos trilhos.    
   
1148. (UECE 2017)   
Uma criança deixa sua sandália sobre o disco girante que serve de piso em 
um carrossel. Considere que a sandália não desliza em relação ao piso do 
carrossel, que gira com velocidade angular constante, .ω  A força de atrito 

estático sobre a sandália é proporcional a  
a) .ω     

b) 
2.ω     

c) 
1 2.ω     

d) 
3 2.ω     

   
1149. (UECE 2017)   
Considere um sistema massa-mola oscilando sem atrito em uma trajetória 
vertical próxima à superfície da Terra. Suponha que a amplitude da oscilação 

é 20 cm,  a massa seja de 1kg  e 
2g 10 m s .  O trabalho total realizado 

pela força peso durante um período de oscilação é, em joules,  

a) 2.     

b) 0.     

c) 200.     

d) 20.     
   
1150. (UECE 2017)   
Usinas termelétricas, como as instaladas no Ceará, geram energia mais cara 
que as fontes convencionais, consomem elevados volumes de água, além de 
usarem carvão como combustível, causando relevantes impactos ambientais. 
Nessas usinas, as conversões que envolvem maior quantidade de energia são 
de  
a) elétrica para química e em seguida para térmica.    
b) química para elétrica e em seguida para térmica.    
c) elétrica para térmica e em seguida para química.    
d) química para térmica e em seguida para elétrica.    
   
1151. (UECE 2017)   

Considere um pêndulo simples oscilando com período T  próximo à superfície 

da Terra. O sistema consiste em um fio inextensível, flexível e de massa 
desprezível, preso a uma massa cujas dimensões são muito menores que o 

comprimento do fio. Considere que a energia cinética inicial da massa é iE .   

Nos dois intervalos entre o início do movimento e os instantes de tempo 2T  

e 3T,  as variações da energia cinética são, respectivamente,  

a) iE  e i2E .     

b) i2E  e i3E .     

c) 0  e iE .      

d) 0  e 0.     
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1152. (UECE 2017)   
Considere um carrinho que é livre para se deslocar sobre trilhos dispostos 
paralelos a um plano vertical. Ao longo da trajetória, há pontos de parada do 

carrinho que podem ser classificados como de equilíbrio estável (E)  e instável 

(I).   

 
Sobre a energia potencial gravitacional na vizinhança dos pontos de equilíbrio 

estável, EU ,  e dos pontos de equilíbrio instável, IU ,  é correto afirmar que 

antes de um ponto de equilíbrio  

a) estável EU  cresce e depois decresce.    

b) estável EU  decresce e depois cresce.    

c) instável IU  decresce e depois cresce.    

d) estável EU  decresce e depois é constante.    

   
1153. (UECE 2017)   
Um sistema mecânico em equilíbrio estático, como uma esfera repousando 
sobre uma mesa horizontal, ou um carrinho de montanha russa parado no 
ponto mais baixo de um trecho curvo, apresenta energia cinética zero. 

Considere que, durante um experimento, a esfera e o carrinho sofrem 
pequenos deslocamentos a partir de seu ponto de equilíbrio. Após os 
respectivos deslocamentos, as energias potenciais nos exemplos da esfera e do 
carrinho são, respectivamente,  
a) mantidas constantes e aumentadas.    
b) aumentadas e mantidas constantes.    
c) aumentadas e diminuídas.    
d) diminuídas e aumentadas.    
   
1154. (UECE 2017)   
Considere três peças metálicas de mesmo material, de mesmo volume e de 
formas diferentes, sendo uma esférica, a outra cúbica e a última um poliedro 

regular de 20  faces, o icosaedro. Os três objetos repousam, em equilíbrio 

estável, sobre uma mesa plana horizontal próxima ao solo. 
 

A pressão (P)  exercida sobre a mesa pelos sólidos é tal que  

a) esfera icosaedro cuboP P P .      

b) esfera icosaedro cuboP P P .      

c) icosaedro esfera cuboP P P .      

d) esfera icosaedro cuboP P P .      

   
1155. (UECE 2017)   

Considere uma esfera muito pequena, de massa 1kg,  deslocando-se a uma 

velocidade de 2 m s,  sem girar, durante 3 s.  Nesse intervalo de tempo, o 

momento linear dessa partícula é  

a) 2 kg m s.     

b) 3 s.     

c) 6 kg m s.     

d) 6 m.     

   
1156. (UECE 2017)   

Duas massas, 1 2m m ,  são presas uma a outra por uma mola, e o sistema é 

livre para deslizar sem atrito em uma mesa horizontal. Considerando que, 
durante oscilação do conjunto, as massas se aproximam e se afastam uma da 
outra com frequências e amplitudes constantes. 
Assumindo que a posição do centro de massa do sistema não se altere, é 
correto afirmar que  

a) 1m  oscila com amplitude menor que 2m  e ambas com a mesma 

frequência.    

b) 2m  oscila com amplitude menor que 1m  e ambas com a mesma 

frequência.    
c) ambas oscilam com amplitudes e frequências iguais.    

d) ambas oscilam com amplitudes iguais e 1m  com frequência maior.    
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1157. (UECE 2017)   
Duas bicicletas são equipadas com freios de diferentes tecnologias. Uma delas 
tem a rotação do pneu reduzida pela ação da força de atrito entre uma 
pastilha de freio e o aro, próximo ao pneu. Na outra, o freio faz a pastilha 
realizar força de atrito em um disco concêntrico ao pneu, mas com diâmetro 
muito pequeno em relação ao aro. Supondo que a força de atrito seja de 
mesma intensidade nos dois sistemas, é correto afirmar que o torque sobre o 

aro, aro,τ  e sobre o disco, discoτ  tenham a seguinte relação  

a) aro disco 0.τ τ      

b) aro disco 0.τ τ      

c) aro disco 0.τ τ      

d) disco aro 0.τ τ      

   
1158. (UECE 2017)   
Considere duas associações de dois pares de molas, todas iguais, um par em 
série e outro em paralelo. Os coeficientes elásticos das molas equivalentes 
nas duas associações são  

a) série paralelok k 0.      

b) paralelo sériek k 0.      

c) paralelo sériek k 0.      

d) paralelo sériek k 0.      

   
1159. (UECE 2017)   
Se fossem desprezados todos os atritos e retirados os amortecedores, um 
automóvel parado em uma via horizontal poderia ser tratado como um 

sistema massa mola. Suponha que a massa suspensa seja de 1.000 kg  e 

que a mola equivalente ao conjunto que o sustenta tenha coeficiente elástico 

k.   

 
Como há ação também da gravidade, é correto afirmar que, se o carro oscilar 
verticalmente, a frequência de oscilação  

a) nγo depende da gravidade e ι funηγo apenas do coeficiente elαstico k.     

b) é função do produto da massa do carro pela gravidade.    

c) não depende da gravidade e é função da razão entre k  e a massa do 

carro.    

d) depende somente do coeficiente elástico k.      

   
1160. (UECE 2017)   
Considere dois sistemas compostos por gases ideais, com massas moleculares 
diferentes, cada um em um recipiente com isolamento térmico. A pressão, o 

volume e a temperatura são tais que 
PV

RT
 é o mesmo para ambos. 

 
É correto afirmar que  
a) o número de moles de gás em cada recipiente é igual, assim como as 
massas também são iguais.    
b) o número de moles de gás em cada recipiente é diferente, mas as massas 
são iguais.    
c) o número de moles de gás em cada recipiente é igual, mas as massas são 
diferentes.    
d) o número de moles de gás em cada recipiente é diferente, assim como as 
massas são diferentes.    
   
1161. (UECE 2017)   
A energia necessária para aquecer uma certa massa de água é a mesma nos 
seguintes casos:  

a) 2 kg,  de 20 C  para 23 C,  ou 3 kg,  de 20 C  para 23 C.     

b) 1kg,  de 20 C  para 21 C,  ou 2 kg,  de 20 C  para 22 C.     

c) 2 kg,  de 20 C  para 23 C,  ou 3 kg,  de 20 C  para 22 C.     

d) 1kg,  de 20 C  para 21 C,  ou 3 kg,  de 20 C  para 23 C.     
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1162. (UECE 2017)   
Considere o enunciado de uma lei da termodinâmica, que diz “se dois corpos 
estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, estarão em equilíbrio térmico 
entre si”. Assim, é correto afirmar que no equilíbrio térmico  
a) os três corpos devem estar em temperaturas distintas.    
b) não há fluxo de calor entre os três corpos.    
c) os três corpos necessariamente têm a mesma energia interna.    
d) há sempre fluxo de calor entre os três corpos.    
   
1163. (UECE 2017)   

Dois espelhos planos são posicionados de modo que façam um ângulo de 90  

entre si. Considere que um raio de luz incide em um deles, é refletido e sofre 
uma segunda reflexão no outro espelho. Assuma que o raio incidente está em 
um plano perpendicular aos espelhos. 
 
O ângulo entre o primeiro raio incidente e o raio que sai do conjunto de 
espelhos é  

a) 0 .     

b) 90 .     

c) 45 .     

d) 180 .     

   
1164. (UECE 2017)   
Considere as seguintes grandezas físicas: tempo, massa, campo elétrico. Essas 
grandezas são, respectivamente,  
a) escalar, vetorial e vetorial.    
b) vetorial, vetorial e vetorial.    
c) vetorial, escalar e escalar.    
d) escalar, escalar e vetorial.    
   
1165. (UECE 2017)   

Considere dois capacitores, 1C 2 Fμ  e 2C 3 F,μ  ligados em série e 

inicialmente descarregados. Supondo que os terminais livres da associação 
foram conectados aos polos de uma bateria, é correto afirmar que, após cessar 
a corrente elétrica,  
a) as cargas nos dois capacitores são iguais e a tensão elétrica é maior em 

2C .     

b) a carga é maior em 2C  e a tensão elétrica é igual nos dois.    

c) as cargas nos dois capacitores são iguais e a tensão elétrica é maior em 1C .      

d) a carga é maior em 1C  e a tensão elétrica é igual nos dois.    

   
1166. (UECE 2017)   

Um resistor de 3   é ligado em série a um capacitor de 4 F,μ  e a associação 

assim obtida é conectada aos terminais de uma bateria de 12 V.  Após o 

capacitor estar completamente carregado, é correto afirmar que a diferença de 
potencial (em Volts) nos terminais do capacitor e do resistor é, 
respectivamente,  

a) 12  e 0.      

b) 48  e 4.     

c) 4  e 3.     

d) 3  e 4.     

   
1167. (UECE 2017)   
Uma corrente elétrica percorre um chuveiro elétrico construído com um 
resistor ôhmico. A corrente elétrica pode ser medida em unidades de  
a) ampères/segundo.     
b) volts/segundo.     
c) coulombs/segundo.     
d) ohms/segundo.    
   
1168. (UECE 2017)   
A lei da Física que estabelece uma relação linear entre corrente elétrica e 
diferença de potencial é a Lei  
a) da inércia.    
b) de Ohm.    
c) de Coulomb.    
d) de Ampere.    
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1169. (UECE 2017)   

Considere duas pilhas de 1,5 V  ligadas em paralelo (com os polos iguais 

entre si) e conectadas a um resistor ôhmico de 15 .  A corrente elétrica que 

passa pelo resistor, em Ampères, é  

a) 1,0.     

b) 0,1.     

c) 2,0.     

d) 0,2.     

   
1170. (UECE 2017)   

Uma pilha (1,5 V)  e um resistor (1,5 )  são conectados um ao outro por 

apenas um de seus terminais durante o experimento I. Em outro 
experimento, o experimento II, os dois terminais da bateria são conectados 
aos terminais do resistor. 
 
A diferença de potencial elétrico e a corrente no resistor são, 
respectivamente,  

a) 0,0 V  e 0,0 A  no experimento I e 1,5 V  e 1,5 A  no experimento II.    

b) 1,5 V  e 1,0 A  no experimento I e 0,0 V  e 0,0 A  no experimento II.     

c) 1,5 V  e 0,0 A  no experimento I e 1,5 V  e 1,0 A  no experimento II.    

d) 0,0 V  e 0,0 A  no experimento I e 1,5 V  e 1,0 A  no experimento II.    

   
1171. (UECE 2017)   
Considere um fio condutor, fabricado com uma liga metálica que confere uma 
determinada resistência elétrica proporcional ao comprimento do fio e com 

pouca variação em função da temperatura ( 1 C).   A configuração que 

produz a mesma resistência equivalente a uma peça de 2 m  de fio é  

a) 2  peças de 4 m  ligadas em paralelo.    

b) 2  peças de 4 m  ligadas em série.    

c) 4  peças de 2 m  ligadas em paralelo.    

d) 4  peças de 2 m  ligadas em série.    

   
1172. (UECE 2017)   
A unidade de medida de energia utilizada usualmente pelas distribuidoras de 

energia elétrica é o kWh.  Em termos de Joules, a equivalência é  

a) 
61kWh 3,6 10 J.      

b) 1kWh 3,6 J.     

c) 
61J 3,6 10 kWh.      

d) 1J 3,6 10 kWh.      

   
1173. (UECE 2017)   

Considerando dois resistores, 1R 2   e 2R 3 ,   ligados em série e com 

os terminais livres da associação conectados aos polos de uma bateria, pode-
se afirmar corretamente que  
a) a corrente elétrica nos dois resistores é igual e a tensão elétrica é maior 

em 1R .      

b) a corrente elétrica nos dois resistores é igual e a tensão elétrica é maior 

em 2R .     

c) a corrente elétrica é maior em 1R  e a tensão elétrica é igual nos dois.    

d) a corrente elétrica é maior em 2R  e a tensão elétrica é igual nos dois.    

   
1174. (UECE 2017)   

Uma corda de 60 cm,  em um violão, vibra a uma determinada frequência. É 

correto afirmar que o maior comprimento de onda dessa vibração, em cm,  é  

a) 60.     

b) 120.     

c) 30.     

d) 240.     
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1175. (UECE 2017)   

Considere um forno micro-ondas que opera na frequência de 2,45 GHz.  O 

aparelho produz ondas eletromagnéticas estacionárias no interior do forno. A 
distância de meio comprimento de onda, em cm,  entre nodos do campo 

elétrico é aproximadamente 
 

(Dado: considere a velocidade da luz no ar, 
8c 3 10 m s.)    

a) 2,45.     

b) 12.     

c) 6.     

d) 4,9.     

   
1176. (UECE 2017)   
Em um sistema massa-mola, a energia potencial é função do coeficiente 

elástico k  e da deformação da mola. Em termos de unidade de energia e 

comprimento, a unidade de medida de k  é  

a) 
2J m .     

b) J m.     

c) J m.     

d) 
2J m .     
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MATEMÁTICA 

 
1177. (UECE 2017)   
As medidas, em metro, dos comprimentos dos lados de um triângulo formam 

uma progressão aritmética cuja razão é igual a 1.  Se a medida de um dos 

ângulos internos deste triângulo é 120 ,  então, seu perímetro é  

a) 5,5.     

b) 6,5.     

c) 7,5.     

d) 8,5.     

   
1178. (UECE 2017)   
O quadro numérico apresentado a seguir é construído segundo uma lógica 
estrutural. 
 

1 3 5 7 9 101

3 3 5 7 9 101

5 5 5 7 9 101

7 7 7 7 9 101

101 101 101 101 101 ... 101

 

 
Considerando a lógica estrutural do quadro acima, pode-se afirmar 

corretamente que a soma dos números que estão na linha de número 41  é  

a) 4.443.     

b) 4.241.     

c) 4.645.     

d) 4.847.     

   
1179. (UECE 2017)   
No plano, com o sistema de coordenadas cartesiano usual, o gráfico da função 

quadrática 
2f(x) ax bx c    intersecta o eixo y  no ponto (0, 23)  e atinge 

seu mínimo igual a 7  quando x 4.  Nessas condições, a soma dos 

coeficientes a b c   é igual a  

a) 25.     

b) 16.     

c) 21.     

d) 18.     

   
1180. (UECE 2017)   

Se x  e y  são números reais tais que 5y 2x 10,   então, o menor valor 

que 
2 2x y  pode assumir é  

a) 
70

.
13

    

b) 
97

.
17

    

c) 
100

.
29

    

d) 
85

.
31
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1181. (UECE 2017)   

Sejam f  e g  funções reais de variável real definidas por 
xf(x) 2  e 

2g(x) x 2x 1.    O valor da função composta f g  no elemento x 2  é 

igual a  

a) 1.     

b) 8.     

c) 2.     

d) 4.     

   
1182. (UECE 2017)   

Se * {1, 2, 3, }  e f : *   é uma função tal que f(1) 1,  

f(2n) 3f(n)  e f(2n 1) f(2n) 1,    então, o produto f(4) f(9)  é igual a  

a) 252.     

b) 243.     

c) 235.     

d) 227.     

   
1183. (UECE 2017)   

A função real de variável real definida por 
2x 3

f(x) ,
4x 1





 para 

1
x

4
   é 

invertível. Sua inversa g  pode ser expressa na forma 
ax b

g(x) ,
cx d





 onde 

a, b, c  e d  são números inteiros. 

 

Nessas condições, a soma a b c d    é um número inteiro múltiplo de  

a) 6.     

b) 5.     

c) 4.     

d) 3.     

   
1184. (UECE 2017)   

Se f  é a função real de variável real definida por 

2 2f(x) log(4 x ) 4x x ,     então, o maior domínio possível para f  é 

 

Dados: log x   logaritmo de x  na base 10   

a) {números reais x tais que 0 x 4}.      

b) {números reais x tais que 2 x 4}.      

c) {números reais x tais que 2 x 4}.       

d) {números reais x tais que 0 x 2}.      

   
1185. (UECE 2017)   

O produto dos termos da progressão geométrica cujo primeiro termo, a razão 

e o último termo são respectivamente iguais a 1, 2   e 32  é igual a  

a) 32.768.     

b) 1.024.     

c) 64.328.     

d) 6.432.     

   
1186. (UECE 2017)   

Seja f :   uma função tal que 
nf(nx) [f(x)]  para todo número inteiro 

n  e todo número real x.  Se f(1) 3,  então, o valor da soma 

f(1) f(2) f(3) f(4) f(5) f(6) f(7)       é  

a) 4.568.     

b) 2.734.     

c) 3.117.     

d) 3.279.     
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1187. (UECE 2017)   

Se o produto das matrizes 
1 p

M
q 1

 
  
 

 e 
x 1

K
1 y

 
  
 

 satisfaz a condição 

M K K M,    então, a expressão pq xy  é igual a  

a) 
2 2p x  ou xy.     

b) 
2 2p x  ou xy.     

c) 
2 2p q  ou 

2x .     

d) 
2 2p q  ou 

2x .     

   
1188. (UECE 2017)   

O produto dos valores dos números reais λ  para os quais a igualdade entre 

pontos do 
2R ,  (2x y, x y) ( x, y)λ λ    ocorre para algum (x, y) (0, 0)  é 

igual a  

a) 2.     

b) 3.     

c) 4.     

d) 5.     

   
1189. (UECE 2017)   

O número de cordas determinadas por 12  pontos distintos colocados sobre 

uma circunferência é  

a) 54.     

b) 66.     

c) 72.     

d) 78.     
   
1190. (UECE 2017)   
Quantos são os números naturais pares formados com quatro dígitos que têm 
pelo menos dois dígitos iguais?  

a) 2.204.     

b) 2.468.     

c) 2.096.     

d) 2.296.     
   
1191. (UECE 2017)   
Quantos números inteiros positivos pares, com três dígitos distintos, podemos 

formar com os algarismos 3, 4, 5, 6  e 7?   

a) 24.     

b) 28.     

c) 32.     

d) 36.     
   
1192. (UECE 2017)   

O coeficiente de 
6x  no desenvolvimento de 

3 3
2

2

1 1
2x x

2xx

   
     

  
 é  

a) 18.     

b) 24.     

c) 34.     

d) 30.      
   
1193. (UECE 2017)   

A medida da altura de uma pirâmide é 10 m  e sua base é um triângulo 

retângulo isósceles cuja medida da hipotenusa é 6 m.  Pode-se afirmar 

corretamente que a medida do volume dessa pirâmide, em 
3m ,  é igual a  

a) 60.     

b) 30.     

c) 15.     

d) 45.     
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1194. (UECE 2017)   

Um cubo cuja medida de cada aresta é 3 dm  está inscrito em uma esfera de 

raio R.  A medida de um diâmetro (2R)  da esfera é  

a) 2 3 dm.     

b) 3 2 dm.     

c) 3 3 dm.     

d) 4 3 dm.     

   
1195. (UECE 2017)   

Considerando-se um cubo cuja medida de cada aresta é igual a 1m  pode-se 

afirmar corretamente que a medida do volume do poliedro convexo cujos 
vértices são os centros das faces desse cubo é  

a) 
32

m .
3

    

b) 
32

m .
7

    

c) 
31

m .
6

    

d) 
34

m .
7

    

   
1196. (UECE 2017)   
Em um plano, munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, as 

equações 3x 2y 6 0    e 3x 4y 12 0    representam duas retas 

concorrentes. A medida da área da região limitada por essas retas e pelo eixo 
dos x  é 

 
Dados: u.a.   unidade de área  

a) 9 u.a.     

b) 10 u.a.     

c) 11u.a.     

d) 12 u.a.     

   
1197. (UECE 2017)   

Em um plano, munido do referencial cartesiano usual, seja A  o ponto de 

interseção das retas 3x y 4 0    e 2x 5y 14 0.    Se os pontos B  e C  

são respectivamente as interseções de cada uma destas retas com o eixo-x, 

então, a área do triângulo ABC,  é igual   

a) 
13

u.a.
3

    

b) 
14

u.a.
3

    

c) 
16

u.a.
3

    

d) 
17

u.a.
3

    

   
1198. (UECE 2017)   
Em um plano, munido do sistema de coordenadas cartesianas usual, as 

equações 
2 2x y 10 3x 25 0     e 

2 2x y 10 3x 25 0     

representam circunferências. Cada uma dessas circunferências limitam uma 
área no plano. O comprimento da linha que contorna a união das áreas 
limitadas por cada uma destas circunferências é 
 
Dados: u.c.   unidade de comprimento  

a) 
200

u.c.
3

π
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b) 
80

u.c.
3

π
    

c) 
50

u.c.
3

π
    

d) 
100

u.c.
3

π
    

   
1199. (UECE 2017)   

No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, a distância do 

centro da circunferência 
2 2x y 6x 8y 9 0      à origem é 

 

u. c. unidade de comprimento   

a) 3 u. c.     

b) 6 u. c.     

c) 5 u. c.     

d) 4 u. c.     

   
1200. (UECE 2017)   

Se nL 2 0,6931,  nL 3 1,0986,  pode-se afirmar corretamente que 

n
12

L
3

 é igual a 

 

Dados: nL x   logaritmo natural de x   

a) 0,4721.     

b) 0,3687.     

c) 0,1438.     

d) 0,2813.     

   
1201. (UECE 2017)   

Considere a equação 
2x px q 0,    onde p  e q  são números reais. Se as 

raízes desta equação são dois números inteiros consecutivos, positivos e 

primos, então, o valor de 
2(p q)  é igual a  

a) 1.     

b) 4.     

c) 9.     

d) 16.     

   
1202. (UECE 2017)   

Se as raízes da equação 
2x 5 | x | 6 0    são também raízes de 

2x ax b 0,    então, os valores dos números reais a  e b  são 

respectivamente  

a) 1  e 6.      

b) 5  e 6.      

c) 0  e 36.      

d) 5  e 36.     
   
1203. (UECE 2017)   

No plano, seja XYZW  um quadrado e E  um ponto exterior a esse quadrado 

tal que o triângulo YZE  seja equilátero. Assim, é correto afirmar que a 

medida do ângulo XÊW  é  

a) 45 .     

b) 40 .     

c) 35 .     

d) 30 .     
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1204. (UECE 2017)   

Sejam UVW  um triângulo isósceles com base VW;  E  e F  dois pontos nos 

lados UV;  e UW,  respectivamente, tais que as medidas dos segmentos de 

reta VW, WE, EF  e FU  são iguais. 

 
Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que a medida do ângulo 

VÛW  é  

a) menor do que 21 .     

b) maior do que 21  e menor do que 25 .     

c) maior do que 25  e menor do que 27 .     

d) maior do que 27  e menor do que 32 .     

   
1205. (UECE 2017)   

No triângulo isósceles XOZ,  cuja base é o segmento XZ,  considere os pontos 

E  e U  respectivamente nos lados OZ  e XZ,  tais que os segmentos OE  e 

OU  sejam congruentes. Se a medida do ângulo ˆXOU  é 48  graus, então, a 

medida do ângulo ˆZUE,  é igual a  

a) 24 .     

b) 22 .     

c) 28 .     

d) 26 .     

   
1206. (UECE 2017)   

Considere a circunferência com centro no ponto O  e cuja medida do raio é 

2 m.  Se AB  é um diâmetro desta circunferência e C  é um ponto sobre a 

circunferência tal que a medida do ângulo CÔB  é 60 ,  então, a medida da 

área da região interior à circunferência, limitada pela corda AC  e pelo menor 

arco determinado por A  e C,  é  

a) 
4

3
6

π
     

b) 
4

3
6

π
     

c) 
4

3
3

π
     

d) 
4

3
3

π
     

   
1207. (UECE 2017)   
No plano, com o sistema de coordenadas cartesiano usual, a medida da área 

da região limitada pelos eixos coordenados, pelo gráfico da função 
xf(x) 2  e 

pelo gráfico da reta x 2  

 

u. a. unidade de área   

a) é igual a 5 u. a.     

b) é menor do que 5 u. a.     

c) está entre 5 u. a.  e 5,8 u. a.     

d) está entre 5,8 u. a.  e 6,8 u. a.     

   
1208. (UECE 2017)   

No triângulo MPQ,  seja PH  a altura relativa ao vértice P.  O ponto H,  no 

lado MQ,  divide-o em dois segmentos cujas medidas são respectivamente 

3 cm  e 2 cm.  Se a medida da altura (segmento PH)  é 6 cm,  então, a 

medida do ângulo interno do vértice P  é igual a  

a) 45 .     

b) 30 .     

c) 60 .     

d) 50 .     
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1209. (UECE 2017)   
No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, a interseção do 

gráfico da função linear afim f(x) mx n   com o gráfico da função 

quadrática 
2g(x) ax bx c    são os pontos (0, 5)  e (7,12).  O gráfico da 

função f  corta o eixo x  no ponto S  e o gráfico de g  corta o mesmo eixo 

nos pontos (1, 0)  e N.  Se V  é o vértice da parábola (gráfico da função g),  

então, a área do triângulo SNV  é igual a 

 
u. a.   unidades de área  

a) 24 u. a.     

b) 18 u. a.     

c) 22 u. a.     

d) 20 u. a.     

   
1210. (UECE 2017)   

Se i  é o número complexo cujo quadrado é igual a 1,  e n  é um número 

natural maior do que 2,  então, pode-se afirmar corretamente que 

n( 2 2i)  é um número real sempre que  

a) n  for ímpar.    

b) n  for um múltiplo de 4.     

c) n  for um múltiplo de 3.      

d) n  for um múltiplo de 5.      

   
1211. (UECE 2017)   

Se i  é o número complexo cujo quadrado é igual a 1,  então, o valor de 

227 6 135 i i i    é igual a  

a) i 1.     

b) 4i 1.     

c) 6i 1.      

d) 6i.     

   
1212. (UECE 2017)   
O termo independente de x  no desenvolvimento da expressão algébrica 

2 3 2 2(x 1) (x x 2)     é  

a) 4.     

b) 4.     

c) 8.     

d) 8.     

   
1213. (UECE 2017)   

O resto da divisão do polinômio 
5 3D(x) x 5x 4x    pelo polinômio 

3 2d(x) x x 4x 1     é o polinômio do segundo grau r(x).  A solução real, 

não nula, da equação r(x) 0  pertence ao intervalo  

a) [0,1].     

b) [2, 3].     

c) [3, 4].     

d) [ 1, 0].     

   
1214. (UECE 2017)   

O resto da divisão de 
64(2 1)  por 

32(2 1)  é igual a  

a) 1.     

b) 0.     

c) 4.     

d) 2.     

   
 
 
 

http://www.efivest.com/


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ/UECE 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

525 

 
1215. (UECE 2017)   

O polinômio 
3 2P(x) ax bx cx d     é tal que as raízes da equação 

P(x) 0  são os números 1,1  e 2.  Se P(0) 24,  então, o valor do 

coeficiente a  é igual a  

a) 10.     

b) 8.     

c) 12.     

d) 6.     

   
1216. (UECE 2017)   
A soma dos quadrados dos números complexos que são as raízes da equação 

4x 1 0   é igual a  

a) 8.     

b) 0.     

c) 4.     

d) 2.     

   
1217. (UECE 2017)   

Se os números de divisores positivos de 6,  de 9  e de 16  são as raízes da 

equação 
3 2x ax bx c 0,     onde os coeficientes a, b  e c  são números 

reais, então, o valor do coeficiente b  é  

a) 41.     

b) 45.     

c) 43.     

d) 47.     
   

1218. (UECE 2017)   

Sejam 
5 4 3 2P(x) x x x x x 1       um polinômio e M  o conjunto dos 

números reais k  tais que P(k) 0.  O número de elementos de M  é  

a) 1.     

b) 2.     

c) 4.     

d) 5.     

   
1219. (UECE 2017)   

Uma matriz quadrada ijX (a )  é simétrica quando ij jia a .  Se o 

determinante da matriz simétrica 

1 2 3

M x 1 y

z w 1

 
 

  
 
 

 é igual a 8,  então, o valor 

da soma x y z w    pode ser  

a) 9  ou 11.     

b) 9  ou 25.     

c) 11 ou 25.     

d) 9  ou 13.     

   
1220. (UECE 2017)   

Um fazendeiro tem reserva de ração suficiente para alimentar suas 16  vacas 

durante 62  dias. Após 14  dias, o fazendeiro vendeu 4  vacas e continuou a 

alimentar as restantes seguindo o mesmo padrão inicial. Quantos dias, no 
total, durou sua reserva de ração?  

a) 80.     

b) 78.     

c) 82.     

d) 76.     
   
1221. (UECE 2017)   

Seja YOZ  um triângulo cuja medida da altura OH  relativa ao lado YZ  é 

igual a 6 m.  Se as medidas dos segmentos YH  e HZ  determinados por H  
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no lado YZ  são respectivamente 2 m  e 3 m,  então, a medida do ângulo 

ˆYOZ  é igual a  

a) 90 .     

b) 30 .     

c) 60 .     

d) 45 .     

   
 
 
1222. (UECE 2017)   

No triângulo XYZ,  as medidas em graus dos ângulos internos formam uma 

progressão aritmética cuja razão é igual a 30 .  Se a medida do maior lado 

deste triângulo é igual a 12 cm,  então, a soma das medidas, em cm,  dos 

seus outros dois lados é igual a  

a) 6( 3 1).     

b) 6( 3 2).     

c) 6( 3 3).     

d) 6 3.     
   
1223. (UECE 2017)   
A soma dos elementos do conjunto formado por todas as soluções, no 

intervalo [0, 2 ],π  da equação 
4 22sen (x) 3sen (x) 1 0    é igual a  

a) 3 .π     

b) 4 .π     

c) 5 .π     

d) 6 .π     

   
1224. (UECE 2017)   

O número de soluções da equação | sen(x) | | cos(x) |,  no intervalo fechado 

[ 2 , 2 ]π π  é igual a  

a) 4.     

b) 10.     

c) 8.     

d) 6.     

   
1225. (UECE 2017)   

Se x  representa um dígito, na base 10,  em cada um dos três números 

11x,1x1 e x11,  e se a soma desses números for igual a 777,  então, o valor 

de x  é  

a) 4.     

b) 5.     

c) 6.     

d) 7.     

   
1226. (UECE 2017)   

Se  u, v e w  são números reais tais que u v w 17,    u v w 135    e 

u v u w v w 87,       então, o valor da soma 
u v w

v w u w u v
 

  
 é   

a) 
23

.
27

    

b) 
17

.
135

    

c) 
27

.
87

    

d) 
16

.
27
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HISTÓRIA 

 
1227. (UECE 2017)   
A colonização do Brasil, assim como a de outras regiões da América, 
proporcionou a produção de diversas crônicas nas quais os europeus deixaram 
seus relatos sobre as novas culturas que encontravam. O trecho a seguir é do 
cronista e religioso francês Claude d’Abbeville e trata da visão que teve dos 
índios tupinambás, como padre capuchinho francês, na época da ocupação do 
Maranhão entre 1612 e 1615. 
 
“Em verdade imaginava eu que iria encontrar verdadeiros animais ferozes, 
homens selvagens e rudes. Enganei-me, porém, totalmente. Nos sentidos 

naturais, tanto internos como externos, jamais achei ninguém – indivíduo ou 
nação – que os superasse. [...] São extremamente discretos, muito 
compreensivos a tudo que se lhes deseja explicar, capazes de conhecer com 
rapidez tudo o que lhes ensinam. [...] São tão serenos e calmos que escutam 
atentamente tudo o que lhes dizem, sem jamais interromper os discursos. [...] 
falam às vezes, durante duas ou três horas em seguida, sem se cansar, 
revelando-se hábeis em tirar as necessárias deduções dos argumentos que se 
lhes apresentam. São muito lógicos e só se deixam levar pela razão e jamais 
sem conhecimento de causa”. 
 
Claude d’Abbeville. História da Missão dos padres capuchinhos na ilha do 
Maranhão e terras circunvizinhas. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/Edusp, 
1975. p. 243. 
 
 
Com base no trecho e no que se sabe sobre o contato entre portugueses e 
nativos na colonização do Brasil, assinale com V ou F, conforme seja 
verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. 
 
(     ) O fragmento de texto mostra que sempre houve distorção sobre a real           
condição dos nativos brasileiros, tidos, enfim, como estúpidos, incapazes e 
preguiçosos. 
(     ) O autor faz parte de um grupo de europeus que viram nos nativos 
brasileiros a imagem do homem puro e sem vícios, o “bom selvagem”, assim 
como os apresentou Rousseau. 
(     ) Todos os cronistas coloniais passaram à Europa e para a posteridade 
esta mesma imagem dos nativos americanos, o que proporcionou um modelo 
de convivência pacífico e baseado no respeito à cultura indígena. 
(     ) A percepção dos cronistas europeus sobre os nativos brasileiros baseou-
se na sua origem, formação, valores e expectativas; desta forma, todos viram 
os nativos brasileiros com bons olhos, como o padre capuchinho Claude 
d’Abbeville. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) V, V, F, V.    
b) F, V, F, F.    
c) V, F, V, V.     
d) F, F, V, F.    
   
1228. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte enunciado: “Em seu governo, Maurício de Nassau 
incentivou a produção de açúcar, que havia decaído durante a conquista, com 
a concessão de financiamentos; também estimulou a agricultura de 
subsistência, sobretudo da mandioca, para que não faltassem alimentos aos 
mais pobres. Homem culto e amante das artes, seu governo foi um período de 

tolerância religiosa entre católicos e protestantes. Seu retorno à Europa e sua 
substituição por um ‘triunvirato’ – que alterou suas práticas administrativas – 
fez surgir reações e insurreições por parte dos senhores de engenho”. 
 
O enunciado se refere ao período histórico marcado  
a) pela implantação do Governo-Geral, em 1548, como forma de resolver o 

fracasso administrativo das Capitanias Hereditárias e garantir a posse e a 
pacificação da Colônia.    

b) pelo domínio francês no Maranhão, no qual o governo do Conde Nassau 
trouxe grandes avanços à cultura canavieira daquela região e o 
desenvolvimento da cidade de São Luís.    

c) pelo domínio francês no Rio de Janeiro, que teve na figura de Maurício de 
Nassau seu grande nome, responsável por desenvolver a economia e a 
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.    
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d) pelo domínio holandês no Nordeste do Brasil, que se estendeu desde a 
Bahia até o Maranhão e que teve na administração de Nassau seu período de 
maior desenvolvimento.    
   
1229. (UECE 2017)   
Leia atentamente os seguintes excertos: 
 
“[...] uma das principais causas da dizimação dos índios, afora as doenças 
trazidas pelos europeus, foram os massacres e a eliminação deliberada dos 
nativos pelos portugueses. Isso resultou no fato de que apenas 
aproximadamente 300.000 índios, cerca de 5 por cento dos 6 milhões que 
compunham a população indígena em 1500, sobreviveriam para as 
“comemorações” dos quinhentos anos da chegada de Cabral a suas terras”. 
 

JANCSÓ, István (Coord.) Rebeldes brasileiros – homens e mulheres que desafiam o poder. São Paulo: 

Casa Amarela, [s.d.]. fasc. 9. p. 261 (Caros amigos) 

 
 
“Entre os dias 26 de março e 22 de abril [de 2016], os indígenas Aponuyre, 
Genésio, Isaías e Assis Guajajara, todos da Terra Indígena (TI) Arariboia, no 

Maranhão, foram assassinados. Com pouca fiscalização e sem sinal de 
investigação dos culpados, os indígenas Guajajara que vivem na área – já 
demarcada e habitada também por índios Awá isolados – sofrem com a 
constante pressão de madeireiros e temem por sua segurança”. 
 
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT. Em um mês, quatro indígenas Guajajara foram assassinados no 

Maranhão. Publicado em 27 de abril de 2016. Acessado em 11 de maio de 2017. 

Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/conflitos-no-

campo/3191-em-um-mes-quatroindigenas-guajajara-foram-assassinados-no-maranhao 

 
 
Considerando os excertos acima, é correto afirmar que  
a) os conflitos que ainda ocorrem entre indígenas e população não indígena se 
dão exclusivamente pela ação predatória, promovida pelos índios, sobre os 
recursos naturais protegidos por lei.    
b) as tensões geradoras dos massacres e a dizimação da população nativa 
brasileira ainda perduram nos tempos atuais, apesar da atual proteção do 
Estado sobre as populações indígenas.    
c) o interesse dos capitalistas em obter maiores lucros com a exploração da 
terra dos índios e de seus recursos nunca foi motivação para os conflitos que 
dizimaram e ainda diminuem a população indígena.    
d) os eventos de violência contra a população indígena, em diversas áreas do 
país, se dão porque essa população não é aceita pelo Estado quando tenta 
integrar-se ao modelo social, justo e inclusivo, do mundo civilizado.    
   
1230. (UECE 2017)   
O início do Séc. XVIII marcou uma importante mudança no processo de 
colonização do Brasil pela metrópole portuguesa. A descoberta de jazidas de 
pedras e metais preciosos, no interior do território, promoveu interiorização 
do povoamento e diversas alterações na administração colonial. 
 
Sobre esse período, é correto afirmar que  
a) apesar de a capital da colônia permanecer no litoral, diversos núcleos 
urbanos surgiram nas regiões de exploração mineira tais como Vila Rica, 
Diamantina, Sabará e Mariana.    
b) a mais importante alteração administrativa foi a transferência da capital da 
colônia, de Salvador, na Bahia, para Ouro Preto, em Minas Gerais.    
c) a cobrança de impostos sobre a mineração, como o “quinto”, praticada pela 
Intendência das Minas, era tolerada pois todos os recursos eram usados na 
educação e na saúde pública e gratuita para os colonos.    
d) na atividade mineradora, o uso de trabalho escravo, muito amplo na 
economia açucareira, era quase inexistente, sobressaindo-se o trabalho livre 
de imigrantes europeus.    
   
1231. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte enunciado: “Nove anos após a Inconfidência Mineira, 
idealizada e liderada por membros da elite da capitania de Minas Gerais 

(advogados, magistrados, militares, padres e ricos contratantes), uma nova 
revolta ocorreu na Colônia, contra a dominação portuguesa. Essa, entretanto, 
não ficou restrita a um pequeno grupo da elite de brancos e intelectuais ou às 
ideias políticas liberais. Teve a participação e mesmo a liderança de pessoas 
oriundas dos grupos desprivilegiados (mulatos, brancos pobres, negros livres 
e escravos), dela participaram o médico Cipriano José Barata de Almeida, os 
soldados Lucas Dantas do Amorim Torres e Luís Gonzaga das Virgens e os 
alfaiates João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. 
Seus objetivos incluíam, além da autonomia em relação a Portugal, a 
implantação de um governo republicano, a busca por igualdade racial com a 
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abolição da escravidão e o fim dos privilégios sociais e econômicos das elites, 
com a diminuição dos impostos e com aumentos salariais para o povo”. 
 
O enunciado acima se refere ao movimento separatista colonial denominado  
a) Conjuração Baiana, de 1798.    
b) Revolução Pernambucana, de 1817.    
c) Revolução Praieira, de 1848.    
d) Confederação do Equador, de 1824.    
   
1232. (UECE 2017)   
Leia atentamente os excertos a seguir: 
 

“Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles no 
Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho 
corrente. E do modo com que se há com eles, depende tê-los bons ou maus 
para o serviço”; 
André João Antonil. Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. 
Belo Horizonte. Itatiaia, 1982. p. 89. 
 
 
“A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma 
aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse 
possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham 
sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas”. 
Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Rio de janeiro. 
José Olímpio editora, 1984. p. 119. 
 
 
Considerando os vários aspectos da formação social do Brasil, pode-se afirmar 
corretamente que os dois trechos acima tratam  
a) da inclusão do negro e do pobre no processo democrático que rompeu com 

os direitos e privilégios das classes dominantes.    
b) da integração social ocorrida ainda na colonização com o processo de 

miscigenação étnica que tornou iguais todos os brasileiros.    
c) da condição de exploração e exclusão a que estava sujeita uma parcela 

significativa da população brasileira em razão dos interesses das elites.    
d) da perfeita inclusão dos negros libertos e da população pobre em geral na 

sociedade brasileira, com a criação da República e da democracia no Brasil.    
   
1233. (UECE 2017)   
No período de 1580 a 1640, Portugal foi governado pelo Rei Felipe II, que era 
também rei da Espanha. Isto se deveu ao fato de o rei português, D. 
Sebastião, ter morrido, em 1578, na batalha de Alcácer-Quibir, sem deixar 
herdeiro; e seu sucessor, o Cardeal D. Henrique, que tinha 70 anos, veio a 
falecer em janeiro de 1580, ocasionando a crise dinástica e a disputa que 
levaria o rei espanhol ao trono português. Essa época é conhecida como  
a) Período Pré-colonial.    
b) Período Regencial.    
c) União Ibérica.    
d) Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.    
   
1234. (UECE 2017)   
Enquanto na maioria das regiões do Brasil as primeiras vilas e cidades 
surgiram no litoral (Igaraçu e Olinda, em Pernambuco; Vila do Pereira, Ilhéus, 
Santa Cruz e Porto Seguro, na Bahia, e São Vicente, Cananeia e Santos, em 
São Paulo), no Ceará, os povoados e as primeiras vilas surgiram tanto no 
litoral (Aquiraz em 1700 e Fortaleza, ocupada desde 1603 e elevada à 

categoria de vila em 1726) quanto no interior (Icó, colonizada desde 1683 e 
elevada à categoria de vila em 1738). 
 
 
Com relação a esses fatos, é INCORRETO dizer que  
a) a existência de uma atividade econômica relevante no interior do Ceará — a 

pecuária bovina — contribuiu para que vilas surgissem também longe do 
litoral.    

b) nos primeiros momentos da colonização, a produção açucareira, realizada 
próxima ao litoral, bem como o comércio de exportação deste produto, 
fizeram com que a maioria das vilas e cidades se desenvolvessem na zona 
litorânea.    

c) as relações entre as atividades econômicas e a urbanização da colônia são 
determinantes para o processo de povoamento e interiorização da 
colonização brasileira.    

d) desde o início, enquanto a colonização se interiorizava no restante do Brasil, 
no Ceará ela somente ocorreu com a cultura do algodão no século XIX.    
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1235. (UECE 2017)   
Leia atentamente o excerto a seguir: 
 
“Há duas Brancas Dias: uma real, outra imaginária. A primeira pode ser 
conhecida consultando-se os documentos históricos e os estudos já escritos a 
respeito; a outra está nos romances e peças de teatros inspirados pelo 
personagem real. [...] Enquanto seu marido, Diogo Fernandes, instalava-se 
em Pernambuco, [...] Branca, que havia permanecido em Portugal, era 
denunciada e presa pela Inquisição. Acusada de judaísmo pela própria mãe e 
por uma irmã, que já se encontravam presas, Branca admitiu a dita heresia, 
sendo assim libertada, [...]. Com a morte do marido, além de administrar a 
parcela que restava do engenho Camaragibe após um fracasso parcial de sua 
exploração, Branca manteve em sua casa da Rua Palhares, em Olinda, com a 
ajuda das filhas, uma escola para ensinar meninas a cozinhar, bordar e fazer 
rendados. Mal imaginava que, trinta anos depois, já morta, suas ex-alunas a 
denunciariam ao visitador inquisitorial por práticas judaizantes no Brasil”. 
 
Bruno Fleiter. Duas faces de um mito. Nossa História. Ano 1, nº 10, ago. 
2004. p. 48. 
 
 
O aspecto da colonização do Brasil tratado no trecho acima diz respeito  
a) ao processo de inclusão social dos praticantes de religiões não católicas, 
respeitando o direito ao culto e suas tradições religiosas.    
b) à perseguição religiosa, por parte do Tribunal do Santo Ofício, que trouxe a 
inquisição até as terras brasileiras no período colonial.    
c) à condição de liberdade de culto e manifestação religiosa presentes na 
História do Brasil desde a colonização até os dias atuais.    
d) à perfeita inclusão na sociedade brasileira dos negros libertos, dos judeus e 
da população pobre em geral, com a criação da República e da democracia no 
Brasil.    
   
1236. (UECE 2017)   
Observe o seguinte enunciado: 
 
“Com a dissolução da Assembleia Constituinte, em 12 de novembro de 1823, 
aumentou a insatisfação com o governo de D. Pedro I, sobretudo no 
Nordeste. Em 2 de julho de 1824, em Pernambuco, Manuel Carvalho Paes de 
Andrade lança o manifesto que dá origem ao movimento. Contudo, antes da 
manifestação ocorrida no Recife, apoiada por Cipriano Barata e por Joaquim 
da Silva Rabelo (o Frei Caneca), ambos experientes revoltosos, a província do 
Ceará já tinha sua manifestação contrária ao Imperador, ocorrida no 
município de Nova Vila do Campo Maior (hoje Quixeramobim), em 9 de 

janeiro de 1824 e liderada por Gonçalo Inácio de Loyola Albuquerque e Melo 
(o Padre Mororó)”. 
 
 
O movimento ocorrido no Brasil durante o Império a que o enunciado acima 
se refere é denominado  
a) Revolução Pernambucana.    
b) Revolução Praieira.    
c) Contestado.    
d) Confederação do Equador.    
   
1237. (UECE 2017)   
O Brasil foi o último país da América a acabar, oficialmente, com a escravidão 
em seu território. Apesar do pioneirismo das províncias do Ceará e do 
Amazonas, que aboliram a escravidão em 1884, o processo que levou até a 
assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, teve início com a Lei 
Eusébio de Queirós, de 4 de setembro de 1850, que proibia o tráfico de 
escravos para o Brasil. Atente ao que diz o Professor Antonio Torres 
Montenegro a esse respeito: “Com o passar dos anos, vai-se tornando 
evidente que a extinção do tráfico de escravos, por si, não é suficiente para 
garantir um fim próximo para a escravidão. Existia, agora, o comércio de 
escravos entre as províncias, que começava a gerar outros problemas. Isso 
porque as províncias do Norte e Nordeste passaram a vender grandes 
quantidades de escravos para o Sul e Sudeste. [...] O Norte e o Nordeste 
passam, então, a adotar, crescentemente, o trabalho livre, tornando-se aos 
poucos, mais flexíveis em relação a um prazo imediato para o fim da 
escravidão do que o Sul, que tinha acabado de realizar um grande 
investimento na compra de escravos”. 
 
MONTENEGRO, Antonio Torres. Reinventando a liberdade:  
A abolição da escravatura no Brasil. 
9ª ed. São Paulo: Atual, 1989, p. 9-10. 
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De acordo com o texto acima, pode-se concluir acertadamente que  
a) a partir da edição da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, que proibia o tráfico 

de escravos para o Brasil, garantiu-se o fim do comércio de escravos no 
país.     

b) o comércio interprovincial de escravos favoreceu a que as províncias do 
Ceará e do Amazonas abolissem a escravidão ainda em 1884, cerca de 4 
anos antes da assinatura da Lei Áurea.     

c) no Sul e Sudeste, em virtude da compra de escravos das províncias do 
Norte e Nordeste, surgiu um movimento de apoio à abolição por parte dos 
grandes latifundiários cafeicultores.    

d) o fim da escravidão no Brasil foi um processo demorado porque apenas 

questões étnicas impediam a realização da abolição.     
   
1238. (UECE 2017)   
Atente aos dois excertos a seguir que tratam da legislação eleitoral durante o 
período imperial no Brasil. O primeiro diz respeito às alterações promovidas no 
sistema eleitoral do Império pela Lei Nº 387 de 19 de agosto de 1846, e o 
segundo apresenta o artigo 2º do Decreto Nº 2.675 de 20 de outubro de 1875, 
que reformava a legislação eleitoral: 
 
“De acordo com a legislação eleitoral do período, as faixas mínimas de rendas 
estabelecidas para participação no pleito eram as seguintes: 
 

a) 200$000  para ser eleitor de primeiro grau; 

b) 400$000  para ser eleitor de segundo grau, candidatar-se a Juiz de Paz e 

candidatar-se a vereador; 

c) 800$000  para candidatar-se a deputado;  

d) 1.600$000  para candidatar-se a senador.”; 

 
FARIA, Vanessa Silva de. Eleições no Império: considerações sobre representação política 

no segundo reinado. on-line. XXVII Simpósio nacional ANPUH. Natal, 2013 p. 2. 
Disponível em: 

www.snh2013.anpuh.org/resources/.../1364925577_ARQUIVO_artigoanpuh2013.pdf 

 
 
“Art. 2º O Ministro do Imperio fixará o numero de eleitores de cada parochia 
sobre a base do recenseamento da população e na razão de um eleitor por 400 
habitantes de qualquer sexo ou condição, com a unica excepção dos subditos 
de outros Estados. Havendo sobre o multiplo de 400 numero excedente de 
200, accrescerá mais um eleitor”. 
 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2675-20-

outubro-1875-549763-publicacaooriginal-65281-pl.html 

 
 
Com base nos textos acima, pode-se concluir acertadamente que durante o 
Império  
a) havia limitações à participação popular no processo eleitoral.    
b) havia uma representatividade muito maior do que a atual, pois um a cada 

quatrocentos habitantes podia votar como eleitor de primeira.    
c) o sistema de colégio eleitoral fazia com que o eleitor de primeira pudesse 

escolher o chefe do executivo provincial e do executivo imperial.    
d) apesar da limitação no número de eleitores, o acesso da população à 

candidatura era bem mais fácil.    
   

1239. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: “[...] Resulta daí que a Independência se fez por 
uma simples transferência política de poderes da metrópole para o novo 
governo brasileiro. E na falta de movimentos populares, na falta de 
participação direta das massas neste processo, o poder é todo absorvido pelas 
classes superiores da ex-colônia, naturalmente as únicas em contato direto 
com o regente e sua política. Fez-se a Independência praticamente à revelia do 
povo; e se isto lhe poupou sacrifícios, também afastou por completo sua 
participação na nova ordem política. A Independência brasileira é fruto mais de 
uma classe que da nação tomada em conjunto”. 
 
Caio Prado Jr. Evolução política do Brasil: Colônia e Império. 
 São Paulo: Brasiliense. p. 53. 
 
 
Na perspectiva de Caio Prado Jr., caracterizam o processo de independência do 
Brasil os seguintes aspectos:  
a) presença de movimentos populares, participação do povo no poder e 

elitismo.    
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b) poder absorvido pelas classes inferiores, independência feita à revelia da 
elite local e com grandes sacrifícios para o povo que se envolveu no processo.    
c) projeto de toda a nação, afastamento das classes superiores do poder e 
grande participação popular.    
d) poder nas mãos das classes superiores, ausência de participação do povo e 
independência feita a partir do interesse de uma classe e não da nação como 
um todo.    
   
1240. (UECE 2017)   
Entre abril de 1831 e julho de 1840, durante o período em que o príncipe 
herdeiro, Pedro de Alcântara, foi menor de idade, o Brasil esteve sob 
comando de regentes. As quatro regências (duas trinas e duas unas) se 
seguiram durante nove anos que marcaram a nossa história no século XIX. 
Sobre esse período, é correto afirmar que  
a) ocorreram avanços sociais inegáveis, como a abolição da escravatura e a 
concessão do direito ao voto para os analfabetos, contudo ambos foram 
revogados com a chegada de D. Pedro II ao trono.    
b) foi um período de grande agitação social e política no qual ocorreram 
revoltas de escravos, como a dos Malês, em Salvador e revoltas separatistas 
como a Cabanagem, no Pará, a Sabinada, na Bahia e a Farroupilha, no Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina.    
c) foi um período de grande paz interna, o que proporcionou um 
desenvolvimento econômico e social sem precedentes, isso foi o que garantiu 
a D. Pedro II um governo longevo de 49 anos que só acabou com sua morte 
em 1889.    
d) durante esses anos o país expandiu seu território, tendo anexado a 
Província Cisplatina e o estado do Acre, definindo assim suas atuais fronteiras 
e sua posição de maior país da América do Sul.    
   
1241. (UECE 2017)   
No começo do século XX, desenvolveu-se uma doutrina política que defendia 
a ideia de que a sociedade só funcionaria se houvesse ordem e paz, respeito à 
hierarquia social e com harmonia. Era inspirada na Doutrina Social da Igreja 
Católica. No Brasil, seus membros usavam uniformes verdes, o que resultou 
em serem conhecidos como “camisas verdes” ou, ainda, “galinhas verdes”, e 
cumprimentavam-se com a saudação indígena “Anauê”. Foi um “[...] 
movimento político de inspiração fascista com forte ligação com os 
movimentos conservadores e o pensamento autoritário brasileiro em decurso. 
Para compreender a importância desse movimento e o nível de mobilização 
que atingiu, congregando grande número de pessoas de todas as classes, é 
necessário evidenciar a sua estrutura, seu ideário e as estratégias 
mobilizadoras, pensadas em torno de grandes temas.”. 
 

REGIS, João Rameres. Galinhas-Verdes: Memórias e Histórias (...) em 
Limoeiro – Ceará (1934-1937). Dissertação. UFC, 2002. p. 61. 
 
 
O movimento político a que o excerto acima se refere é o  
a) anarquismo, trazido pelos imigrantes, sobretudo italianos e espanhóis, que 
defendia o fim do Estado e a sua substituição pela autogestão e cooperação 
social.    
b) integralismo, liderado por Plínio Salgado que, apoiado em preceitos 
conservadores, fundou a AIB (Aliança Integralista Brasileira), partido que teve 
participação ativa em parte do período Vargas.    
c) socialismo cristão, que aplicando os ensinamentos bíblicos à realidade 
brasileira do período Vargas, defendia, através da ANL (Aliança Nacional 
Libertadora), o estabelecimento de uma república cristã socialista.    
d) comunismo, estabelecido no Brasil com a fundação do PCB (Partido 
Comunista Brasileiro), em 1922, e que contava com militantes como Luís 
Carlos Prestes, o escritor Jorge Amado e o ator e poeta Mário Lago.    
   
1242. (UECE 2017)   
Durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso – marcado 
positivamente pela contenção da desenfreada inflação que dominou os 
governos anteriores – ocorreu uma alteração na Constituição de 1988, que 
possibilitou a reeleição para cargos majoritários do poder executivo nos três 
níveis: federal, estadual e municipal. O processo de aprovação da Emenda 
Constitucional Nº16/1997, entretanto, não foi tranquilo, pois enfrentou 
acusações de corrupção, veiculadas a partir de grandes órgãos da imprensa 
nacional como o Jornal Folha de São Paulo, em 13 de maio de 1997, e a 
revista Veja, em 21 de maio de 1997, ambos referindo-se à denúncia de 
compra de votos de deputados federais para que estes aprovassem a referida 
Emenda Constitucional Nº16, que, publicada em 04 de junho de 1997, 
permitiu a reeleição para cargos de chefia do Poder Executivo; e mais, tornou 
possível a reeleição já a partir das eleições para presidente e governadores 
dos estados e Distrito Federal que ocorreriam no ano seguinte. Em 1998, após 
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vencer o pleito presidencial, FHC tornou-se o primeiro presidente reeleito do 
Brasil. 
 
Sobre a Emenda Constitucional Nº16/1997, que modificou o texto 
constitucional, permitindo reeleição para cargos majoritários do poder 
executivo nos níveis federal, estadual e municipal, é correto afirmar que  
a) surtiu pouco efeito, pois nenhum governador dela se beneficiou e somente a 

Presidente Dilma Roussef conseguiu de fato ser reeleita para um segundo 
mandato.    

b) apesar de o Presidente Fernando Henrique Cardoso ter sido reeleito, essa 
emenda à Constituição não possibilitou a reeleição a nenhum outro 
presidente desde então.    

c) transformou profundamente a política, pois diversos gestores locais 
(prefeitos e governadores) e dois presidentes da república que se seguiram 
a FHC (Lula e Dilma) foram reeleitos para um segundo mandato.    

d) essa Emenda à Constituição foi revogada após o Governo do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, por isso, nenhum outro presidente, governador 
ou prefeito foi reeleito no Brasil.    

   
1243. (UECE 2017)   
Em um estudo realizado sobre as similaridades dos planos de desenvolvimento 
para o estado do Ceará dos governadores Virgílio Távora (1963 a 1966 e 1979 
a 1982) e Tasso Jereissati (1987 a 1991 e 1995 a 2002), deparamo-nos com o 
seguinte enunciado de Robson Bandeira: “A apropriação da política industrial 
de um dos coronéis, por parte de um político que se define como moderno 
revela ambiguidades no discurso de Tasso, amplificado pela estratégia de 
comunicação do governo que centrou como uma das principais bandeiras do 
“projeto mudancista e símbolo da modernidade” a industrialização do Estado. 
Tasso adotou de forma plena a política industrial e de infraestrutura econômica 
de Virgílio, promovendo apenas em seu terceiro mandato algumas mudanças 
formais na legislação”. 
 
BANDEIRA, Robson Torres; SILVA NETA, Maria Enésia da. Virgílio X Tasso: O 
mudancismo no Ceará. On-line. p. 9. Disponível em: 
www2.ipece.ce.gov.br/encontro/artigos_2008/33.pdf 
 
 
Já o historiador Airton de Farias defende que a “vitória de Tasso constituiu-se 
um duro golpe nas tradicionais oligarquias locais. Todavia, não significou o fim 
do domínio das elites econômicas sobre o povo cearense. Na verdade, o grupo 
político do governador, formado principalmente pela burguesia industrial, 
rompera com as antigas classes dominantes, assumindo o controle dos 
destinos do Estado. A chegada de Tasso ao poder foi o coroamento de um 
projeto político burguês, cujas origens estão no ano de 1978, envolvendo o 
Centro Industrial do Ceará”. 
 
Aírton de Farias. História do Ceará: da Pré-História ao Governo Cid Gomes. 
Fortaleza. Livro Técnico, 2007, Cap. 30. p. 349. 
 
 
Considerando os excertos acima, pode-se concluir acertadamente que  
a) o governo das mudanças iniciado por Tasso Jereissati em 1987 foi uma 

ruptura total com os modelos políticos e econômicos praticados pelos 
governos dos coronéis, como o de Virgílio Távora.    

b) além de romper com as elites tradicionais, representadas pelos coronéis 
Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals, o governo Tasso Jereissati 
representou a ascensão dos trabalhadores ao poder no Ceará.    

c) a chegada do grupo do CIC (Centro Industrial do Ceará) ao governo do 
Ceará com Tasso Jereissati marcou o fim do projeto político burguês 
representado pelo projeto mudancista de Virgílio Távora.    

d) tanto Virgílio quanto Tasso representaram elites econômicas no poder, 
tendo, contudo, ocorrido a mudança de controle das oligarquias tradicionais 
para novas forças políticas.     

   
1244. (UECE 2017)   
O Governo José Sarney (PMDB), 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990, 
foi uma transição do período militar para o período de eleições diretas para 
Presidente da República, pois a eleição da chapa Tancredo-Sarney foi realizada 
pelo colégio eleitoral. Sarney, mesmo sendo vice, foi empossado, já que o 
Presidente eleito, Tancredo Neves, adoentado, não pôde tomar posse, vindo a 
falecer em 21 de abril de 1985. 
 
O Governo Sarney caracterizou-se por  
a) implantar o Plano Real, que controlou a inflação originada no período militar 

e criou uma nova moeda, além de ter abolido o bipartidarismo.    
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b) ter enfrentado uma inflação altíssima, não controlada pelos planos 
econômicos, e convocado eleições para a Assembleia Nacional Constituinte 
que promulgaria a atual constituição do Brasil.    
c) ter tentado controlar a inflação através de um plano lançado no dia 
seguinte à sua posse e que congelou contas e poupanças por 18 meses, além 
de abrir o país aos produtos importados, com redução dos impostos.     
d) ter promovido o acesso de milhões de brasileiros à classe média e realizado 
um conjunto de políticas sociais que serve de referência para diversos países.    
   
1245. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: “[...] Várias figuras importantes tiveram seus 
direitos políticos cassados. Muitas prisões, apreensões e queima de livros 
considerados subversivos foram feitos pelos órgãos repressivos. Reformas na 
máquina administrativa e mudanças nas leis trabalhistas foram promovidas 
logo no início do governo Castelo Branco: as greves foram praticamente 
proibidas e os salários arrochados, isto é, mantidos em níveis bastante 
baixos”. 
 
Antônio Pedro e Lizânias de Souza Lima. História sempre presente. v. 3. 1ª 
ed. São Paulo, FTD, 2010. p. 280. 
 
 
O momento da História Republicana do Brasil a que o excerto acima se refere 
é  
a) a implantação do Estado Novo, em 1937, quando o regime ditatorial se fez 
notar com todas as suas características.    
b) o início do período da Nova República, em 1985, marcado pela liberdade de 
mercado e pelo forte controle social por parte do Estado.    
c) o início do período dos Governos Militares instalados após o golpe de 1964 
que depôs o Presidente João Goulart e que durou até 1985.    
d) o período posterior à morte do Presidente Getúlio Vargas, em 1954, 
quando as forças opositoras alcançaram o poder e impuseram sua política.    
   
1246. (UECE 2017)   
O Ato Institucional Nº 5, ou AI-5, de 1968, caracterizou, a partir de sua 
emissão, os governos brasileiros durante o regime militar. Sobre o AI-5, é 
correto afirmar que  
a) marcou uma distensão dos governos militares, promovendo direitos 
sociais, liberdade de manifestação e representação política, além da garantia 
plena dos Direitos Humanos.    
b) representou o estabelecimento das metas de reformas estruturais do 
governo do presidente João Goulart, o que conduziria o país ao golpe militar 
que implantaria um governo ditatorial.    

c) promoveu a transição, lenta e gradual, do regime autoritário e ditatorial 
para o regime democrático chamado Nova República, uma vez que 
estabeleceu eleições diretas para presidente para o ano de 1970.    
d) iniciou a fase mais dura do regime militar, pois deu, aos presidentes 
militares, poderes como decretar o recesso do congresso, cassar mandatos de 
parlamentares e suspender o direito ao habeas corpus para alguns crimes.    
   
1247. (UECE 2017)   
Atente à letra da música “Padre Cícero”, de Tim Maia. 
 
No sertão do Crato, 
Nasce um homem pobre 
Porém muito jovem, 
porém muito jovem 
Todo mundo vai saber, 
Quem ele é 
 
Este homem estuda, 
Mesmo sem ajuda 
Se formou primeiro 
E no Juazeiro 
Todo mundo respeitou, 
O padre Cicero, padre Cicero, 
 
Daí então tudo mudou, 
De reverendo a lutador 
Desperta ódio e amor, 
passaram anos pra saber 
Se era bom ou mal, 
Mas ninguém 
Até hoje afirmou. 
 
Era um triste dia, 
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Pois alguém jazia 
Cego, surdo e pobre, 
Cego, surdo e pobre 
Desse jeito faleceu, o padre Cicero 
Padre Cicero, padre Cicero. 
 
Em sua obra, Tim Maia nos mostra sua percepção sobre Padre Cícero, 
personagem que marcou a história brasileira das primeiras décadas do século 
XX, não apenas no Ceará, mas em todo o Nordeste. A respeito de Padre 
Cícero, é correto afirmar que  
a) foi um líder espiritual que conduziu o povo nordestino dentro da ortodoxia 

da fé católica e se absteve de qualquer atuação fora do espaço religioso.    

b) apesar de ter sido o primeiro prefeito do município de Juazeiro do Norte, 
padre Cícero não teve papel importante na política cearense de sua época.    

c) além de ser um referencial da religiosidade popular nordestina, foi, também, 
um chefe político importante, a ponto de ter sido vice-governador do Ceará.    

d) ao romper com a Igreja Católica de Roma, Padre Cícero fundou sua própria 
denominação religiosa, na qual é cultuado como um santo até hoje.    

   
1248. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte enunciado: 
 
“Episódios mais notórios, como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 
1922, e a Revolução Paulista de 1924, ou um evento pouco citado nos livros de 
História, como a Comuna de Manaus, também ocorrido em 1924, são partes do 
mesmo movimento a que pertence a Coluna Prestes, que, de 1925 a 1927, 

percorreu cerca de 25.000 km  pelo interior do território brasileiro 

combatendo as forças oligárquicas e espalhando sua ideologia”. 
 
O enunciado acima se refere ao movimento pertencente à História republicana 
do Brasil conhecido como  
a) Tenentismo, que marcava o descontentamento de parte da jovem 

oficialidade do exército com as características políticas da República Velha.    
b) Restauracionismo, que uniu militares e religiosos em lutas com o objetivo 

de depor a República e restaurar a monarquia no Brasil.    
c) Messianismo, movimento por meio do qual os líderes religiosos faziam uso 

de sua influência para eleger os grupos políticos que apoiavam o fim das 
mudanças promovidas pela República.     

d) Coronelismo, no qual senhores de terra e líderes políticos locais tentaram 
impedir avanços socialistas propostos pelo Presidente da República Artur 
Bernardes.    

   
1249. (UECE 2017)   
Em agosto de 2016, completaram-se 100 anos do fim da Guerra do Contestado 
e o ano de 2017 marcará os 120 anos da queda de Canudos, ocorrida em 
outubro de 1897, frente à poderosa expedição militar enviada pelo Estado 
republicano brasileiro. 
 
Sobre esses dois eventos, é correto afirmar que  
a) se caracterizam pela oposição dos senhores de terra ao novo modelo político 

da República que implantara o fim do escravismo e a igualdade legal entre 
os brasileiros.    

b) marcam reações negativas dos setores médios da população urbana contra 
as mudanças promovidas pela modernização e pela República, que 
reduziram seus privilégios.     

c) demonstram a capacidade do Estado brasileiro daquela época em lidar com 
questões sociais, como a distribuição de terras e riquezas, de forma pacífica 
e integradora.     

d) se caracterizam pelo messianismo de seus líderes, aliado aos 
descontentamentos em relação às condições concretas de vida das 
populações rurais exploradas.    

   
1250. (UECE 2017)   
Em 9 de Julho de 1917, a Força Pública de São Paulo, reprimiu uma greve de 
trabalhadores em frente à Fábrica Mariângela, no Brás. O movimento exigia 
melhores condições de trabalho e de vida. No embate, o jovem sapateiro José 

Martinez, de 21  anos de idade, foi morto. Dois dias depois, a cidade estava 

tomada pelos protestos contra o assassinato. O enterro transformou-se em 

uma imensa passeata que ia do bairro do Brás, até o cemitério do Araçá, 
localizado no outro lado da cidade de São Paulo daquela época. Diversos 

setores econômicos foram paralisados. Um número que varia de 50.000  a 

70.000  trabalhadores participaram do movimento. Armazéns foram 

saqueados, bondes foram queimados e barricadas erguidas nas ruas para que 
os operários em greve pudessem fazer frente ao poder policial do Estado. 
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Os eventos narrados fizeram parte  
a) da crise política que desencadeou a Revolução de 1930, responsável por 
acabar com a política dos governadores e estabelecer Vargas no poder.    
b) do início da Revolta da Chibata, na qual os operários reagiram aos maus 
tratos que sofriam no cotidiano das indústrias paulistanas.    
c) do movimento operário de tendência anarquista que se desenvolveu junto 
à industrialização e à imigração europeia para o Brasil.    
d) do processo que desencadeou o estabelecimento do Estado Novo, após 
Getúlio Vargas acusar os comunistas de planejar um golpe de Estado.    
   
1251. (UECE 2017)   
O trecho a seguir foi retirado do jornal A Classe Operária, publicado em 18 de 
julho de 1925. 
 
“[...] As famílias pequeno-burguesas estão pela hora da morte. [...] São 4 
pessoas: marido, mulher e dois filhos. O marido tem um pequeno negócio que 
lhe rende 350$ mensais líquidos. A mulher era professora: tirava 250$. Mas 
com o primeiro filho teve que abandonar o ensino. [...] Vejamos como os 
350$ se evaporam mensalmente: aluguel 93$; almoço e jantar da pensão 
150$; 10 quilos de açúcar 14$; pão 24$; 4 quilos de café 10$800; 1 quilo de 
manteiga 10$; 7 litros de querosene 9$; 30 litros de leite 33$; 120 ovos 20$; 
álcool 7$500; frutas 30$; condução 15$; lavadeira 35$; carregador da 
marmita 21$; luz 7$. Total 479$300. [...] Deficit mensal 129$300. [...] Como 
equilibram as finanças? Fazendo serviços extras[...]. 
 
[Aí] está o orçamento de uma família pequeno-burguesa ideal – que não 
bebe, não joga, não fuma, não passeia, não vai ao cinema, não compra a 
prestações. 
 
E se é assim, imaginai a situação da grande massa trabalhadora que ganha 
200$ e 250$000! 
 
A massa vive num regime de fome lenta, de depauperamento progressivo. Eis 
a realidade. [...]De pé – dez milhões de trabalhadores do Brasil! Para dentro 
dos sindicatos! Organização econômica nos sindicatos e organização política 
no partido!”. 
 

HALL, Michael; PINHEIRO, Paulo Sérgio. A Classe Operária no Brasil. In: REZENDE, 

Antônio Paulo. Uma Trama Revolucionária? Do Tenentismo à revolução de 30. São Paulo: 

Atual,1990. P. 23, 24. 

 
 
O momento da História Republicana do Brasil em que a situação econômica 
descrita no excerto acima está inserida é especificamente o período  
a) em que ocorreu o golpe e a implantação do governo militar pós 1964, 
quando as condições socioeconômicas conduziram a classe média a apoiar o 
regime ditatorial.    
b) da Nova República, durante o governo do Presidente José Sarney, marcado 
pela liberdade de mercado e pelos altíssimos índices inflacionários.    
c) em que ocorreu a ascensão do Presidente Itamar Franco, quando os 
problemas econômicos e sociais, aliados à política elitista dos industriais, 
fizeram com que vários setores apoiassem o golpe contra o governo.    
d) da República velha, em que as condições econômicas da população e a 
mobilização política do operariado urbano foram fatores para o surgimento de 
movimentos contra o governo da oligarquia cafeeira.    
   
1252. (UECE 2017)   
Eleito com o slogan “cinquenta anos em cinco”, o presidente Juscelino 
Kubitschek – JK – fez de seu governo um período de grandes investimentos 
em setores produtivos, mas também de gastos elevadíssimos. Apesar do 
inegável avanço e diversificação do setor produtivo, o último ano de seu 
governo apresentou um índice de inflação de 30,9%. O processo inflacionário 
gerado nesse período corroeu a economia brasileira nos anos seguintes ao 
seu governo. 
 
Um dos aspectos de destaque do governo de JK foi  

a) o investimento de capital nacional em indústrias de base, com a criação da 
Petrobrás e da CSN – Companhia Siderúrgica Nacional.    
b) o aumento da dívida externa em função dos vultuosos empréstimos 
tomados para realização de seu Plano de Metas e para a construção de 
Brasília.    
c) a promoção da importação de automóveis, pois JK acreditava que era mais 
importante comprar a preços vantajosos do que investir na produção 
nacional.    
d) sua política desenvolvimentista, voltada exclusivamente para atender o 
desenvolvimento das atividades agroexportadoras de que o Brasil dependia.    
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1253. (UECE 2017)   
Eleito para governar o Brasil, no período de janeiro de 1951 a janeiro 1956, 
Getúlio Vargas não conseguiu terminar o seu mandato, que acabou em agosto 
de 1954, devido  
a) ao seu suicídio, motivado pelas pressões da oposição, liderada pela UDN, 

que usou contra ele a insatisfação popular por causa da inflação e do 
atentado a Carlos Lacerda.    

b) a um golpe militar, planejado por Carlos Lacerda e apoiado pela UDN, que o 
tirou do poder e colocou em seu lugar o Marechal Humberto de Alencar 
Castelo Branco.    

c) ao processo de impeachment instaurado pela oposição no Congresso 

Nacional por acusações de corrupção no processo de criação da 
PETROBRAS.    

d) a sua renúncia ao cargo, em uma manobra política fracassada, por meio da 
qual buscava o apoio popular que deveria vir após a veiculação pela mídia 
de sua saída do governo.    

   
1254. (UECE 2017)   
Descrevendo as transformações ocorridas no Brasil durante a década de 1950, 
Mônica Kornis diz o seguinte: 
 
“Se o otimismo e a esperança implicaram profundas alterações na vida da 
população em todo o mundo, permitindo, não a todos, mas a uma parcela - os 
setores médios dos centros urbanos – consumir novos e mais produtos, por 
outro lado, a vontade do novo trazia embutido, em várias áreas da cultura, o 
desejo de transformar a realidade de um país subdesenvolvido, de retirá-lo do 
atraso, de construir uma nação realmente independente”. 
 
KORNIS, Mônica A. O Brasil de JK: Sociedade e Cultura nos anos 1950. on-line. 

CPDOC/FGV. Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Sociedade/Anos1950. 

 
 
Sobre esse período da história brasileira, é correto afirmar que  
a) foi marcado pelo nacionalismo e isolacionismo promovido pelo Presidente 

Juscelino Kubitschek que nacionalizou as multinacionais aqui existentes.    
b) apesar do desenvolvimento das emissoras de TV (Tupi-SP,1950; Tupi-

RJ,1951; Record,1953 e TV Rio,1955), o consumismo das camadas médias 
urbanas não se desenvolveu.    

c) a modernização ocorrida no espaço urbano não se reproduziu no ambiente 
rural onde permaneceram as velhas relações de poder, mesmo com o 
aumento da mobilização dos movimentos sociais do campo.    

d) apoiando as Ligas Camponesas, Juscelino Kubitschek realizou um amplo 
programa de Reforma Agrária aproximando as condições de vida do Campo 
e da Cidade.     

   
1255. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: “Vivi a guerra inteira, tendo uma idade que me 
permitia formar meu próprio juízo, e segui-a atentamente, de modo a obter 
informações precisas. Atingiu-me também uma condenação ao exílio que me 
manteve longe de minha terra por vinte anos após o meu período de comando 
em Anfípolis e, diante de minha familiaridade com as atividades de ambos os 
lados, especialmente aquelas do Peloponeso, em consequência do meu 
banimento, graças ao meu ócio, pude acompanhar melhor o curso dos 
acontecimentos. Relatarei, então, as divergências surgidas após os dez anos, e 
o rompimento da trégua e as hostilidades supervenientes”. 

 
(TUCÍDIDES, História da Guerra do Peloponeso, V, 26). 
 
 
Sobre a Guerra do Peloponeso, registrada por Tucídides, é correto afirmar que  
a) se trata de conflito armado entre gregos e troianos.    
b) foi uma guerra entre Atenas e Esparta.    
c) não ocorreu propriamente: trata-se de uma ficção do mundo antigo.    
d) foi o conflito que ficou conhecido como Guerras Médicas.    
   
1256. (UECE 2017)   
Apesar de surgir em torno do século VIII a.C., as poleis gregas atingiram seu 
apogeu nos séculos VI e V a.C. Havia muitas delas: Corinto, Tebas, Argos, 
Mileto, Mégara, etc. Contudo, foram Atenas e Esparta que se destacaram pelo 
seu predomínio. 
 
 Atente ao que se diz a respeito das cidades de Atenas e Esparta do período 
clássico grego, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. 
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(     ) Em Esparta prevaleciam os valores ligados ao “estatismo” (já que os 
lotes de terras doados às famílias eram propriedades estatais e não privadas) 
e a “militarização” que garantia a coesão e a solidariedade entre os cidadãos. 
(     ) Atenas vivenciou uma variedade de organizações políticas até se tornar 
uma “democracia”, foi inicialmente uma “monarquia” e depois uma 
“aristocracia”. 
(     ) O governo democrático de Atenas era pleno, uma vez que todos os seus 
habitantes tinham direitos políticos e participavam ativamente das decisões 
sobre a cidade. 
(     ) As mulheres espartanas eram mais livres que as atenienses, praticavam 
ginástica, tinham vida familiar reduzida (o Estado educava as crianças) e 
administravam os recursos familiares e o comércio, já que os maridos eram 
soldados. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) F, F, F, V.    
b) F, V, V, F.    
c) V, V, F, V.    
d) F, F, V, V.    
   
1257. (UECE 2017)   
Plutarco atribuiu ao Tribuno da Plebe, Tibério Graco, o seguinte discurso 
dirigido aos pobres de Roma: 
 
“As feras que atravessam os bosques da Itália têm cada uma seus abrigos e 
suas tocas; os que lutam e morrem pela defesa da Itália só têm o ar e luz e 
nenhuma outra coisa mais. Sem teto para se abrigar, eles vagueiam com seus 
filhos e suas mulheres. Os enganam seus generais quando, nas batalhas, os 
estimulam a combater pelos templos de seus deuses, pelas sepulturas de 
seus pais. Isto porque, de um grande número de romanos, não há um só que 
tenha o seu altar doméstico nem seu jazigo familiar. Eles combatem e 
morrem para alimentar a opulência e o luxo de outros, e, quando dizem que 
são senhores de todo o mundo, eles não são donos sequer de um pedaço de 
terra”. 
 

Apud Plutarco. Vidas Paralelas. Tomo VI. P. 209-210. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_actio

n=&co_obra=6712 
 
 
Com essas palavras, o Tribuno Tibério Graco nos informa que Roma  
a) possuía uma grande camada social desprovida de acesso à propriedade, 
contudo, era essa camada que garantia o sucesso militar e o poderio das 

elites romanas.    
b) tinha uma organização social baseada numa justa distribuição da riqueza e 
era alicerçada pelo poderio militar.    
c) tinha uma sociedade baseada na tradição de culto aos antepassados e 
todos os romanos tinham sua terra e um lugar para cultuar seus entes.    
d) vivia sobre uma constante tensão social em função do apoio irrestrito dos 
pobres aos militares, já que estes garantiam ao povo a propriedade da terra, 
mesmo a contragosto dos latifundiários.    
   
1258. (UECE 2017)   
Durante o período medieval, a Igreja Católica, herdeira das tradições 
romanas, sobressaiu-se como a mais poderosa instituição e grande baluarte 
da cultura europeia. À medida que avançava e convertia novos povos ao 
cristianismo, ampliava mais ainda seu poderio espiritual e material, e fundia a 
cultura romana com a dos povos convertidos. 
 
No que se refere ao papel da Igreja Católica na cultura europeia medieval, é 
correto afirmar que  
a) a literatura medieval era dominada pelo tema religioso imposto pela Igreja 
Católica; nesse período não se escreveu sobre nada que não estivesse no 
Livro Sagrado.    
b) a educação formal espalhou-se pela Europa através da Igreja Católica, à 
qual estavam ligadas as escolas e as universidades medievais.    
c) a filosofia escolástica nascida nas universidades católicas opunha-se à 
fusão da fé cristã com o pensamento racional humanista.    
d) apesar de controlar a literatura, as artes plásticas ficaram livres de 
qualquer tipo de cerceamento religioso por parte da Igreja Católica.    
   
1259. (UECE 2017)   
Servidão e vassalagem eram duas formas de relação social existentes na 
Idade Média, através das quais os senhores se impunham. Sobre esses 
modelos de relação social, é correto afirmar que  
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a) na vassalagem, um nobre submetia sua fidelidade a outro nobre que, assim, 
tornava-se seu suserano.    

b) a vassalagem constituía-se pelo contrato de concessão de terras do senhor 
feudal a um camponês.    

c) a servidão era o laço que unia um nobre a outro através do juramento de 
fidelidade irrestrita a ele e ao seu suserano.    

d) a servidão e a vassalagem eram relações que se davam somente entre um 
nobre e um camponês ligado à terra.    

   
1260. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: 
 

“O crime [...] consistiu em herdar as piores feições do sistema doméstico num 
contexto em que inexistiam as compensações do lar: ‘ele sistematizou o 
trabalho das crianças pobres e desocupadas, explorando-o com uma 
brutalidade tenaz...’ [...] Na fábrica a máquina ditava as condições, a 
disciplina, a velocidade e a regularidade da jornada de trabalho, tornando-as 
equivalentes para o mais delicado e o mais forte”. 
 
Edward P. Thompson. A Formação da Classe Operária Inglesa. Vol. II:  

A maldição de Adão. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1987. p. 207. 

 
 
Considerando os processos de transformação ocorridos na sociedade ocidental, 

é correto afirmar que esse trecho da obra do historiador inglês Edward P. 
Thompson se refere à  
a) Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra entre 1688 e 1689, que garantiu 

o fim do absolutismo na Inglaterra e possibilitou o desenvolvimento social e 
econômico daquele país.    

b) Revolução Francesa, que no final do século XVIII criou um novo modelo 
social e econômico para o mundo ocidental.    

c) Revolução Industrial, que, principiando no século XVIII, estabeleceu novas 
formas de organização do trabalho na sociedade capitalista.    

d) Revolução Haitiana, que teve início em 1791 e marcou a independência do 
país caribenho do domínio francês, mas colocou-o sob o controle do capital 
industrial inglês.    

   
1261. (UECE 2017)   
Atente ao que se diz a respeito do fenômeno conhecido como Revolução 
Industrial. 
 
I. Trouxe uma série de consequências para os trabalhadores ao redimensionar 

drasticamente o antigo modo de produção e proporcionar salários dignos. 
II. No decorrer do processo de industrialização, naturalmente decidiu-se por 

criar os sindicatos, para reduzir tarifas alfandegárias para os industriais. 
III. Novos problemas sociais surgiram, como greves, manifestações populares, 

criminalidade, alcoolismo e prostituição, frutos da exploração de homens, 
mulheres e crianças. 

 
É correto o que se afirma somente em  
a) II e III.    
b) I.    
c) I e II.    
d) III.    
   
1262. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: “Com a expansão do humanismo, com a Reforma 
que em parte o assume e democratiza, e com a Contra-Reforma que não pode 
rejeitá-lo, mas o expurga e castiga, a teoria e a prática educativa prosseguem 
entre conflitos e contradições”. 
MANACORDA, Mario. História da Educação. Da Antiguidade aos nossos dias”. 
São Paulo: Cortez, 2004, p. 203. 
 
 
Dois grandes expoentes do humanismo são  
a) Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio.    
b) Platão e Aristóteles.    
c) Martinho Lutero e Erasmo.    
d) François Rabelais e Boaventura dos Santos.    

   
1263. (UECE 2017)   
Leia atentamente o trecho a seguir: 
 
“Antes de chegar à ilha, o rei Utopos tinha conhecimento de que seus 
habitantes lutavam continuamente entre si por questões religiosas. De fato, 
concluiu que seria fácil conquistar a ilha porque as diferentes seitas estavam 
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demasiadamente ocupadas, lutando umas contra outras, para se oporem às 
suas forças. Portanto, tão logo conquistou a vitória, decretou que cada um era 
livre para professar a religião de sua própria escolha, podendo fazer 
proselitismo por sua fé, desde que fosse de forma racional, discreta e 
moderada, sem agredir outras crenças”. 
 
MORE, Thomas. Utopia. trad. Anah de Melo Franco. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 
2004, p. 115. 
 
 
Publicado em 1516, o clássico Utopia, do inglês Thomas More ou Thomas 
Morus, reflete a visão do autor sobre várias questões de sua época. Quanto às 
questões religiosas, tratadas no excerto acima, o livro é bastante significativo 
de sua época, porque  
a) na Europa, apenas uma Igreja existiu no século XVI, a Igreja Católica 
Romana, portanto essa postura hipotética seria ideal apenas para lugares com 
várias correntes religiosas.    
b) na Inglaterra, a criação de uma igreja nacional — o anglicanismo — 
provocou profundos choques e perseguições aos cristãos católicos e 
calvinistas pela nova igreja fundada pelo rei Henrique VIII.    
c) estabeleceu um modelo de comportamento que foi plenamente aceito na 
Europa quando surgiram as igrejas protestantes, o que impediu, 
posteriormente, os conflitos entre as crenças cristãs.    
d) definiu uma forma de interação entre diferentes religiões, apaziguando os 
conflitos entre cristãos, judeus e muçulmanos no oriente médio até os dias 
atuais.    
   
1264. (UECE 2017)   
A divisão da Coreia em duas zonas – ao norte instaurada com apoio soviético 
e, ao sul, sob a influência norte-americana – marcou um conflito sem 
confronto direto conhecido como  
a) Guerra das Coreias.    
b) Guerra Oriental.    
c) Guerra Fria.    
d) Guerra de Hiroshima.    
   
1265. (UECE 2017)   
Observe o que diz o historiador Luiz Koshiba: 
 
“Entre 1840 e 1880, uma vigorosa corrida rumo à industrialização havia 
tomado conta da Europa e se estendido também aos EUA e ao Japão. [...] 
Com a emergência de novas potências industrialmente mais bem equipadas, a 

concorrência foi acirrada e acabou resultando em concentrações e 
centralizações de capital, o que gerou empresas de grande porte, com poder 
suficiente para monopolizar segmentos inteiros do mercado. [...] Os grandes 
grupos empresariais capazes de monopolizar ramos inteiros da economia 
precisavam de fornecimentos estáveis e baratos de matérias-primas. [...] Em 
pouco tempo, os países capitalistas centrais repartiram entre si os territórios 
e os mercados da África e da Ásia.”. 
 
KOSHIBA, Luiz. História: Origens, estruturas e processos. 
São Paulo: Atual, 2000, p. 382-3. 
 
 
O trecho acima narra fatos relativos ao período  
a) do renascimento cultural e da expansão ultramarina, que foi responsável 
pela colonização do novo mundo.    
b) da crise do capitalismo liberal e da implantação dos governos totalitários 
na Europa e na Ásia.    
c) da crise do socialismo real e do predomínio hegemônico do capitalismo 
liderado pelos EUA.    
d) da segunda revolução industrial e do imperialismo que conduziria as 
potências capitalistas à Primeira Grande Guerra Mundial.     
   
1266. (UECE 2017)   
Dentre os inúmeros e violentos episódios que ocorreram na Espanha no 
século XX, destaca-se o ocorrido entre 1936 e 1939. Nesse conflito podem-se 
identificar vários elementos militares e ideológicos que marcaram o século: de 
um lado encontram-se as forças  
a) do movimento “Trindade Reacionária”, e do outro lado, a última Monarquia 
Bourbon.    
b) da Ação Republicana e esquerda Catalã, e do outro lado, os Galegos e o 
partido Basco.    
c) do Nacionalismo e do Fascismo, e do outro lado, a Frente Popular.    
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d) do exército de Guernica, e do outro lado, os exércitos da Alemanha e da 
Itália.    

   
1267. (UECE 2017)   
Atente aos seguintes excertos: 
 
“[...] Agora, saindo dessa dura crise, tinha ele, graças a Viena, cidade 
envenenada mas tão instrutiva, os olhos definitivamente abertos sobre os dois 
perigos – dupla face do mesmo gênio diabólico – que ameaçavam a própria 
existência do povo alemão: marxismo e judaísmo”; 
 
“Viena revela-lhe ainda um terceiro perigo: o parlamentarismo. [...] por 

curiosidade entra no Reichsrat* de Viena. Então sente-se tomado do mais vivo 
sentimento de repulsão. Espetáculo lamentável e ridículo.”. 
 
* Reichsrat – uma das casas que compõem o legislativo em países de língua 
germânica, similar à câmara alta do parlamento inglês. 
 
CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel aos nossos dias. 

Trad. Lydia Christina. 5 ed. Rio de Janeiro: Agir, 1990, p. 389. 

 
 
Em sua análise sobre a obra política de Adolf Hitler, Mein Kampf (Minha Luta), 
o historiador, jurista e professor francês Jean-Jacques Chevallier aponta a 

importância da passagem do jovem Hitler por Viena e o quanto suas 
experiências na capital austríaca serviram para fundamentar o pensamento do 
criador do Nazismo. 
 
Com base nos trechos apresentados, percebem-se três aspectos fundamentais 
do pensamento Nazista, quais sejam:  
a) 1. combate ao socialismo marxista — ou anticomunismo; 2. ojeriza à 

presença de judeus — ou antissemitismo; e 3. totalitarismo oriundo da 
descrença no sistema de governo parlamentarista.    

b) 1. apoio ao socialismo marxista — ou comunismo; 2. estímulo ao pan-
eslavismo; e 3. crença no sucesso da democracia representada pelo 
parlamento.    

c) 1. combate ao socialismo soviético — ou nacionalismo; 2. antieslavismo, 
apoio aos judeus alemães contra os judeus eslavos; e 3. antiliberalismo 
representado pelo apoio ao regime monárquico dos Habsburgos.    

d) 1. objeção ao pensamento marxista — ou anticomunismo; 2. combate ao 
pangermanismo que afastava os austríacos do Reich; e 3. crença no modelo 
parlamentarista de governo.    

   
1268. (UECE 2017)   
Atente ao enunciado a seguir: 
 
“Essas classes médias conservadoras eram, está claro, defensoras potenciais 
ou mesmo convertidas do fascismo, devido à maneira como se traçaram as 
linhas de combate político no entreguerras. A ameaça à sociedade liberal e 
todos os seus valores parecia vir exclusivamente da direita; a ameaça à ordem 
social, da esquerda. As pessoas da classe média escolhiam sua política de 
acordo com seus temores. Os conservadores tradicionais em geral 
simpatizavam com os demagogos do fascismo e dispunham-se a aliar-se a eles 
contra o inimigo maior. O fascismo italiano tinha uma cobertura de imprensa 
mais ou menos favorável na década de 1920, e mesmo na de 1930, exceto da 
que ia do liberalismo até a esquerda”. 
 
Eric J. Hobsbawn. Era dos Extremos: O breve século XX. 2ª Edição. 
São Paulo, Cia. das Letras, 1994. p. 126. 
 
 
No que diz respeito aos regimes nazifascistas que se desenvolveram na Europa 
nas décadas de 1920 e 1930, é INCORRETO afirmar que  
a) apesar de defender um Estado militarista e policialesco que reduziria os 

direitos individuais, sobretudo dos grupos tidos como minoritários, o 
nazifascismo teve apoio das classes médias conservadoras.    

b) a imprensa italiana deu uma cobertura mais ou menos favorável ao 
fascismo, pois, com a exceção de jornais liberais e de esquerda, era 
conservadora.    

c) as classes médias, citadas por Hobsbawn, tomavam seus posicionamentos 
políticos fundadas no medo de perder vantagens ou privilégios.    

d) apesar de contar com apoio popular, o nazifascismo não contava com apoio 
das classes médias, pois estas eram formadas pelos setores mais instruídos 
e educados da sociedade.    
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1269. (UECE 2017)   
O período que abrange os últimos anos do século XIX até o ano de 1914 
apresenta inúmeros acontecimentos que contribuíram para criar, na Europa, 
um clima de tensão e rivalidade entre vários países, como a Áustria, a Sérvia, 
a Alemanha, a Rússia, a França e a Inglaterra. Mas foi uma questão 
territorialmente delimitada o estopim do maior conflito nunca antes visto na 
história da humanidade – a Primeira Guerra Mundial. Assinale a opção que 
corresponde ao evento que marcou o início desse conflito.  
a) Obrigação da França de devolver os territórios da Alsácia e Lorena para a 
Inglaterra.    
b) Assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, gerando 
rivalidade entre a Áustria e a Sérvia.    
c) Invasão Russa às regiões de população eslava (Bósnia, Croácia e 
Eslovênia).    
d) Aliança entre a Áustria e a Rússia por expansão territorial mútua.    
   
1270. (UECE 2017)   
A ideia de um território árabe unificado ocorreu, sobretudo, no decorrer da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1919). Entretanto, o Império Turco Otomano 
aliou-se aos alemães; e os britânicos, para desestabilizar o inimigo, 
instigaram o nacionalismo árabe que, em última instância, provocou a ideia 
da criação  
a) do Estado de Israel.    
b) do Estado Palestino.    
c) da Arábia Saudita.    
d) da região Al-Jazira.    
   
1271. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte enunciado: “Não há nada mais evidente que a verdade 
palestina e a legitimidade palestina: esta terra é nossa e esta pequena parte é 
uma parte de nossa terra natal, uma terra natal real e não mítica. Esta 
ocupação é uma ocupação estrangeira que não escapa à acepção universal da 
palavra ocupação, sejam quais forem os títulos de direito divino que ela cita; 
Deus não é propriedade pessoal de ninguém”. 
 
Vários Autores. Viagem à Palestina, Ediouro, 2004, p.14. 
 
 
Sobre a ocupação do território Palestino, é correto afirmar que  
a) é um problema diplomático já superado: apenas sobrevive na literatura.    
b) não obstante as inúmeras tentativas de negociação, Israel mantém a 
ocupação com vistas à expansão.    
c) a ONU tem conseguido resultados positivos e favoráveis ao acordo entre 

ambos os lados.    
d) a Autoridade Palestina é reconhecida em todas as instâncias diplomáticas 
envolvidas no conflito.    
   
1272. (UECE 2017)    
Atente ao seguinte enunciado: 
 
“Dividido em várias Satrápias, controladas pelo Sátrapa – um representante 
do imperador –, esperava-se, assim, um maior controle das vastas áreas do 
império, a adoção de uma moeda comum, assim como um sistema próprio de 
pesos e medidas deveria uniformizar o comércio na região, apoiado por uma 
vasta malha de estradas que conectavam as principais cidades”. 
 
Esse enunciado descreve características do Império  
a) Macedônio, que teve seu apogeu no governo de Alexandre, O Grande, e 
tinha sua capital na cidade de Babilônia.    
b) Romano, que no governo de Adriano estabeleceu suas fronteiras finais que 
iam da Jordânia até a ilha da Bretanha.    
c) Han, que controlou a China e expandiu suas terras da Indochina até a 
península da Coreia.    
d) Persa ou Aquemênida, que em seu apogeu, sob o reinado de Dario I, 
dominou territórios na Ásia, África e Europa.    
   
1273. (UECE 2017)   
No dia 09 de abril de 2017, a Igreja Copta – principal fé cristã do Egito – foi 
vítima de dois atentados terroristas: um ocorreu na igreja de São Jorge na 
cidade de Tanta e o outro se deu na catedral de São Marcos, na cidade de 
Alexandria, resultando em 44 mortos e centenas de pessoas feridas. Mesmo 
transcorridos seis anos após a revolta contra Hosni Mubarak, a comunidade 
copta ainda tem sofrido com intolerância e violência nunca registradas em sua 
história. Essa comunidade tem realizado inúmeros protestos contra o regime 
de  
a) Bashar Hafez al-Assad.    
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b) Abdel Fattah al-Sissi.    
c) Muammar al-Gaddafi.    
d) Hassan Nasrallah.    
   
1274. (UECE 2017)   
A Venezuela tem atravessado uma grave crise. O atual presidente Nicolas 
Maduro, eleito no ano de 2013, não tem conseguido superar os problemas 
estruturais do país oriundos de uma série de fatores tais como a baixa nos 
preços dos barris de petróleo e a corrupção. 
 
Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir 
sobre esse tema. 

 
(     ) Nicolas Maduro era vice-presidente e herdeiro político de Hugo Chaves 

que faleceu em 2013. 
(     ) O chavismo perdeu as eleições parlamentares em dezembro de 2016, o 

que iniciou seu revés institucional. 
(     ) O governo venezuelano, para controlar a crise, propõe antecipação das 

eleições marcadas para o final do ano de 2018. 
(     ) Em 2016 o Vaticano promoveu um diálogo com o governo venezuelano 

para aliviar a crise. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) V, V, F, V.    
b) V, F, V, F.    
c) F, V, F, V.    
d) F, F, V, F.    
   
1275. (UECE 2017)   
Analise os seguintes excertos da obra do historiador Eric Hobsbawm: 
 
“[...] preocupações internacionais específicas desse período, que foi dominado 
pela decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos em 2001 de afirmar 
uma hegemonia unilateral sobre o mundo, condenando convenções 
internacionais até então aceitas, reservando-se o direito de fazer guerras de 
agressão ou outras operações militares sempre que o desejasse e levando-as à 
prática”; 
 
“[...] a globalização da ‘guerra contra o terror’ desde Setembro de 2001 e a 
revitalização da intervenção armada estrangeira por parte de uma grande 
potência, denunciando formalmente em 2002 as (até agora) aceitas regras e 
convenções do conflito internacional, transformou a situação para pior”. 
 
 
HOBSBAWM, Eric J. Globalização, democracia e terrorismo. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 13-14 e 124. 
 
 
Em sua obra, que resulta de um conjunto de conferências e textos produzidos 
entre 2000 e 2006 o historiador Eric Hobsbawm apresenta uma questão 
relevante do início do século XXI que diz respeito  
a) ao combate às milícias separatistas de regiões da ex-URSS que, dispondo 

de artefatos nucleares, tornam-se forças terroristas importantes.     
b) à repressão ao narcotráfico internacional que, desde 2001, tem realizado 

atos terroristas que desafiam os sistemas de vigilância e defesa dos EUA.    
c) à luta contra grupos terroristas formados por fundamentalistas islâmicos 

que elegeram os EUA como alvo, em função das posições antagônicas.    

d) à disputa com a Rússia pelo controle das reservas minerais localizadas no 
oriente médio,                                           sobretudo no Irã, Iraque e 
Síria.     

   
1276. (UECE 2017)   
A saída do Reino Unido da União Europeia tem causado muito desconforto ao 
bloco europeu, bem como, criado várias tensões internas ao não atender 
interesses escoceses e ignorar algumas diretrizes de Bruxelas. Um dos pontos 
polêmicos que tem causado debates e intervenções diplomáticas é a situação 
do território ultramarino britânico, a base militar estratégica de  
a) Malvinas.    
b) Cabo Verde.    
c) Goa.    
d) Gibraltar.    
   
1277. (UECE 2017)   
Atente aos seguintes excertos sobre a formação dos Estados Unidos da 
América: 
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“[...] a forma pela qual foi feita a distribuição de terras ao Norte permitiu ao 
pequeno proprietário trabalhar em conjunto com sua família e diversificar 
progressivamente a sua produção. O excedente dessa produção era 
finalmente destinado aos mercados locais e regionais. Em alguns casos, 
madeiras, farinha de trigo e carne acabavam sendo exportadas para o Sul e 
para as ilhas do mar das caraíbas, contribuindo assim para o comércio 
triangular [...]”; 
 
“No Sul, as raízes sociais eram menos profundas que no Norte. A própria 
distância entre as plantations espalhadas no território dificultava um convívio 
social intenso entre os colonos, [...]. Por isso, predominou no Sul um sistema 
de distribuição de terras administradas por grandes proprietários, que não 
eram portadores de privilégios especiais que lhes permitissem controlar a 
população de suas terras, no estilo de um grande senhor feudal. Mas, mesmo 
assim, o conceito de cidadania no Sul se associou ao poder absoluto de um só 
homem”. 
 
NARO, Nancy P. S. A formação dos Estados Unidos. 8. ed. 
São Paulo: Atual, 1994, p.18. 
 
 
O aspecto da formação dos Estados Unidos, abordado nos trechos acima, 
sobre o qual a historiadora americana Nancy Naro descreve sua concepção, 
diz respeito à  
a) formação de uma cultura escravocrata e aristocrática nas colônias inglesas 
do Norte, o que levaria os sulistas, comerciantes mais libertários, a declarar-
lhes guerra após a independência.    
b) diferenciação dos modelos de ocupação das colônias inglesas do Norte e do 
Sul da América do Norte, resultante, entre outros fatores, da forma como a 
terra foi distribuída entre os colonos.    
c) similaridade entre as estruturas de colonização do Norte e do Sul das 
colônias inglesas na América do Norte.     
d) pequena importância da atividade comercial, local e regional para o 
desenvolvimento das diferenças que se formaram entre o Norte e o Sul das 
colônias inglesas na América do Norte.    
   
1278. (UECE 2017)   
Na obra Iberoamerica: un area cultural heterogénea, o pesquisador Francisco 
L. Fernandez, apresenta a participação indígena na formação das populações 
atuais em vários países americanos. 
 
Atente aos seguintes dados extraídos dessa obra: 
 

México – 29%  de população indígena, 15,5%  branca e 0,5%  negra. 

Bolívia – 65%  de população indígena, 10%  branca e 25%  mestiça. 

Peru – 46%  de população indígena, 15%  branca e 38%  mestiça. 

Argentina – 2%  de população indígena, 86%  branca e 12%  mestiça. 

Estados Unidos – 0,7%  de população indígena, 79%  branca e 12%  negra. 

 
FERNANDEZ, Francisco Lizcano. Iberoamerica: un area cultural heterogénea. 
Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, 2007. P. 77-95. 
 
 
A partir dos dados expostos, é correto dizer que  
a) enquanto o México, sede do império Inca, tem um alto índice de população 
indígena, a Argentina, onde ficam Cuzco e Machu Picchu, apresenta pouca 
população branca.    
b) nos Estados Unidos e na Argentina a predominância da população negra 
vem de sua utilização como escravos, daí o pequeno número de indígenas 
remanescentes.    
c) os países que apresentam os maiores índices de população indígena são 
também aqueles onde se desenvolveram as grandes civilizações americanas 
(Maia, Inca e Asteca).    
d) não há nenhum tipo de relação entre o quadro atual das populações na 
América e o processo de Colonização europeia aqui realizado desde o século 
XV.    
   
1279. (UECE 2017)   
Os marcos utilizados pela História que delimitam o início e o fim de períodos 
históricos reúnem características que determinaram rupturas significativas em 
relação a uma fase precedente. Estabeleça a correspondência entre os 
períodos históricos e os acontecimentos que os caracterizam, numerando a 
Coluna II de acordo com a Coluna I. 
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Coluna I Coluna II 
1. História Contemporânea (     ) Invenção da escrita 
2. História Moderna (     ) Descoberta da América 
3. História Medieval (     ) Revolução Industrial 
4. História Antiga (     ) Fim do Império Romano do Ocidente  
5. Pré-História (     ) Revolução urbana 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 5, 3, 2, 1, 4.    
b) 4, 2, 1, 3, 5.    
c) 2, 4, 3, 1, 5.    
d) 3, 2, 4, 5, 1.    

   
1280. (UECE 2017)   
História, como área do conhecimento, possui, hoje, especificidades que a 
definem, dentre as quais encontra-se a característica de  
a) ater-se apenas a documentos escritos, não aceitando como fonte outros 

tipos de informação tais como informações originadas na oralidade ou 
produzidas pela mídia.    

b) não se ater apenas aos fatos realizados por governantes e poderosos, 
tomando os eventos cotidianos e as práticas sociais como importantes 
temas históricos.    

c) entender o tempo histórico e o tempo cronológico como iguais, uma vez que 
ambos são caracterizados por ter medidas constantes e exatas de tempo.    

d) reconhecer apenas grandes eventos documentados oficialmente como um 
fato histórico.    

   
1281. (UECE 2017)   
Considerando a História da África, ensinada no Brasil, atente às seguintes 
afirmações: 
 
I. A riqueza histórica da África remonta ao surgimento do homo sapiens. 
II. O continente foi totalmente devastado por guerras civis, choques étnicos, 

miséria, fome e Aids. 
III. O Egito é parte da África. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I, II e III.    
b) I e III apenas.    
c) I e II apenas.    
d) II e III apenas.    
   
1282. (UECE 2017)   
A Igreja Católica tomou para si os ideais de assistência social e disseminação 
da instrução, e, no decorrer do tempo, travou várias polêmicas contra 
luteranos, iluministas e alguns idealizadores da Revolução Francesa a respeito 
de dois temas, quais sejam:  
a) fé e pecado.    
b) usura e salvação.    
c) libertação e teologia.    
d) escola e imprensa.    
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QUÍMICA 

 
1283. (UECE 2017)   

A substância responsável pelo sabor amargo da cerveja é o mirceno, 10 16C H .  

Assinale a opção que corresponde à fórmula estrutural dessa substância.  

a)     

b)     

c)     

d)     
   
1284. (UECE 2017)   
Nos compostos orgânicos, os átomos de carbono se ligam entre si ou com 
outros átomos e formam as cadeias carbônicas, que podem ser: abertas, 
fechadas ou mistas; normais ou ramificadas; saturadas ou insaturadas; 

homogêneas ou heterogêneas. O composto 3,7-dimetil-2,6-octadienal,  

conhecido como citral, usado na indústria alimentícia e para fortalecer o óleo 

de limão, possui a seguinte fórmula molecular: 9 15C H COH.  

 
A classificação correta da sua cadeia carbônica é  
a) aberta, insaturada, heterogênea e ramificada.    
b) mista, saturada, heterogênea e normal.     
c) aberta, insaturada, homogênea e ramificada.    
d) aberta, saturada, homogênea e ramificada.    
   
1285. (UECE 2017)   
Na composição dos enxaguantes bucais existe um antisséptico para matar as 
bactérias que causam o mau hálito. Um dos mais usados possui a seguinte 
estrutura: 
 

 
 
Esse composto é identificado com a função química dos  
a) fenóis.    
b) álcoois.    
c) ácidos carboxílicos.    
d) aromáticos polinucleares.    
   
1286. (UECE 2017)   
A glicose e a frutose são as substâncias responsáveis pelo sabor doce do mel 

e das frutas. São isômeros, de fórmula 6 12 6C H O .  Na digestão, a frutose é 

transformada em glicose, substância capaz de gerar energia para as 
atividades corporais. Essas substâncias são chamadas de hidratos de carbono 
ou carboidratos. 
 
Glicose e frutose possuem respectivamente os seguintes grupos funcionais:  
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a) álcool e ácido carboxílico; álcool e cetona.    
b) álcool e cetona; álcool e ácido carboxílico.    
c) álcool e cetona; álcool e aldeído.    
d) álcool e aldeído; álcool e cetona.    
   
1287. (UECE 2017)   
Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma 
fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo 
dos átomos difere em cada caso. 
 
Observe as estruturas apresentadas a seguir, com a mesma fórmula molecular 

4 10C H O :  

 

 
 
Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo 
de isomeria.  
a) Isomeria de função – II e III.    
b) Isomeria de cadeia – III e IV.    
c) Isomeria de compensação – I e V.    
d) Isomeria de posição – II e IV.    
   
1288. (UECE 2017)   
Atente à seguinte reação química: 
 

 
 
Considerando a reação química acima, assinale a opção que completa 
corretamente as lacunas do seguinte enunciado:  
 
O terc-butanol (reagente), quando aquecido na presença de um catalisador 
1__________, por meio de uma reação de 2___________, produz o isobutileno 
(produto) cujo nome pela IUPAC é 
3__________.  
a) 1básico; 2condensação; 31,1-dimetileteno    
b) 1ácido, 2eliminação; 32-metilpropeno    
c) 1ácido, 2desidratação; 31,1-dimetileteno    
d) 1básico, 2desidratação; 32-metilpropeno    

   
1289. (UECE 2017)   
Em uma indústria havia um depósito com várias sobras de materiais: caixas de 
papelão para embalagem, pedaços de isopor, aparas de alumínio, tijolos de 
barro, blocos de concreto, sacos de cimento vazios, corda de náilon e alguns 
caibros de madeira. Um funcionário foi indicado para efetuar a coleta seletiva 
desses materiais, separando-os segundo sua constituição ou composição, e 
colocando-os em tambores adequados. 
 
Foram colocados no tambor destinado à química orgânica os seguintes 
materiais:  
a) caixas de papelão, pedaços de isopor, blocos de concreto, corda de náilon, 

caibros de madeira.    
b) pedaços de isopor, tijolos de barro, sacos de cimento vazios, corda de 

náilon, caibros de madeira.    
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c) caixas de papelão, pedaços de isopor, tijolos de barro, blocos de concreto, 
sacos de cimento vazios.     
d) caixas de papelão, pedaços de isopor, sacos de cimento vazios, corda de 
náilon, caibros de madeira.    
   
1290. (UECE 2017)   
Fatos experimentais mostram que a força de um ácido aumenta com: 
 
- a diminuição de sua cadeia carbônica; 
- a substituição de um átomo de hidrogênio por um átomo de halogênio; 
- o aumento da eletronegatividade do halogênio; 
- a proximidade do átomo do halogênio em relação à carboxila; 
- o aumento do número de hidrogênios substituídos. 
 
Usando as informações acima, coloque os ácidos listados a seguir na ordem 
de suas forças, numerando-os de 1 a 5, considerando o de número 5 o mais 
forte e o de número 1 o mais fraco. 
 

(     ) ácido 3-bromo-hexanoico   

(     ) ácido 2,3-diclorobutanoico   

(     ) ácido 2-cloropentanoico   

(     ) ácido heptanoico 
(     ) ácido tricloacético 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 5, 2, 3, 1, 4.    
b) 2, 5, 1, 3, 4.    
c) 5, 2, 3, 4, 1.    

d) 2, 5, 3, 1, 4.    
   
1291. (UECE 2017)   

Na distribuição eletrônica do 
88

38Sr ,  o 17º par eletrônico possui os 

seguintes valores dos números quânticos (principal, secundário, magnético e 
spin):  

a) 4, 2, 0, 1 2  e 1 2.     

b) 4,1, 1, 1 2   e 1 2.     

c) 4,1, 0, 1 2  e 1 2.     

d) 4, 2, 1, 1 2   e 1 2.     

   
1292. (UECE 2017)   
A teoria atômica moderna foi construída através da contribuição de físicos e 
químicos que, a partir das ideias de Johann Dalton, propuseram modelos 
atômicos e estabeleceram alguns postulados. Observe com atenção as 
colunas abaixo e estabeleça a correspondência entre o cientista e sua 
contribuição para a construção da teoria atômica vigente. 

 
Cientista  
I. Bohr 
II. Moseley 
III. Pauli 
IV. Stoney 
V. Milikan 
 
Contribuição 
1. Descobriu o elétron. 
2. Propôs que a energia do elétron no átomo era quantizada. 
3. Descobriu a carga e a massa do elétron. 
4. Descobriu a carga do núcleo do átomo. 
5. Propôs a ideia de que dois ou mais elétrons de um mesmo átomo não 
podem ter os quatro números quânticos iguais. 
6. Estabeleceu a regra da máxima multiplicidade. 
 
A correspondência correta entre as colunas é:  
a) I – 2; II – 3; III – 4; IV – 5; V – 6.    
b) I – 3; II – 4; III – 6; IV – 2; V – 5.    
c) I – 2; II – 4; III – 5; IV – 1; V – 3.    
d) I – 4; II – 5; III – 6; IV – 3; V – 1.    
   
1293. (UECE 2017)   
O nitreto de boro possui uma estrutura cúbica que se assemelha à estrutura 
do diamante e uma estrutura hexagonal semelhante à do grafite. Uma das 
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variedades é usada em bases para mascarar rugas, porque reflete a luz. 
 
Considerando essa substância, analise as seguintes assertivas: 
 
I. A variedade de nitreto de boro utilizada para cosméticos possui estrutura 

cúbica. 
II. O boro não forma compostos binários iônicos. 
III. O boro forma com o nitrogênio ligações covalentes apolares. 
IV. O boro cristalino não reage com a água nem com o oxigênio gasoso. 
 
Está correto o que se afirma somente em  
a) I e III.    

b) I e IV.    
c) II e III.    
d) II e IV.    
   
1294. (UECE 2017)   
O quadro a seguir contém as cores das soluções aquosas de alguns sais. 
 

Nome Fórmula Cor 

Sulfato de Cobre (II) 4CuSO  Azul 

Sulfato de Sódio 2 4Na SO  Incolor 

Cromato de Potássio 2 4K CrO  Amarela 

Nitrato de Potássio 3KNO  Incolor 

 
Os íons responsáveis pelas cores amarela e azul são respectivamente  

a) 
2
4CrO 

 e 
2
4SO .      

b) K
 e 

2Cu .     

c) 
2
4CrO 

 e 
2Cu .     

d) K
 e 

2
4SO .     

   
1295. (UECE 2017)   
O carbono é um dos elementos mais característicos da tabela periódica. Mesmo 
não sendo tão abundante quanto o oxigênio e o nitrogênio, é facilmente 
encontrado. 
 
Atente ao que se diz a seguir sobre o carbono e suas propriedades: 
 
I. O carbono ativado usado para a absorção de gases do organismo é obtido 

pela destilação da madeira. 
II. O diamante puro é transparente, formado por cristais coloridos e é bom 

condutor de calor. 
III. O mais novo alótropo do carbono descoberto é o buckminster fulereno cuja 

fórmula é 60C .  

IV. O grafite, usado como lubrificante, risca materiais mais duros que ele como 
o papel, por exemplo. 

V. O isótopo do carbono utilizado na datação de fósseis possui oito nêutrons. 
 
Está correto o que se afirma somente em  
a) I e III.    
b) I, III e V.    
c) II, IV e V.    
d) II e IV.    
   
1296. (UECE 2017)   
Um belo exemplo de como a química está presente em todo lugar são os vaga-
lumes, nos quais ocorre uma reação química do tipo bioluminescente que 
“acende” seus corpos, produzindo um lindo efeito com a participação do 
oxigênio que age como agente oxidante e, dessa forma, uma reação de 
oxidação-redução é responsável pela emissão de luz. 
 
Atente ao que se diz a esse respeito: 
 
I. Em uma reação de oxidação-redução, todos os átomos passam por variação 

do número de oxidação. 
II. Geralmente não há oxidação sem redução e vice-versa. 
III. As reações de dupla troca são de oxidação-redução. 
IV. As reações de combustão (queima na presença de oxigênio) são também 

processos redox. 
V. Os termos oxidante e redutor costumam referir-se às espécies químicas, e 
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não somente a determinado átomo. 
 
Está correto o que se afirma somente em  
a) I, II e III.    
b) II, IV e V.    
c) I, III, IV e V.    
d) II, III e IV.    
   
1297. (UECE 2017)   
Um estudante de química introduziu um chumaço de palha de aço no fundo 
de uma proveta e inverteu-a em uma cuba de vidro contendo água, conforme 
a figura abaixo. 
 

 
 
Um dia depois, ao verificar o sistema, o estudante percebeu que o nível da 
água no interior da proveta havia subido e a palha de aço estava enferrujada. 
 
Assim, ele concluiu acertadamente que  
a) a elevação do nível da água da proveta é ocasionada pela pressão 
osmótica.    

b) o metal da palha de aço ganhou elétrons, sofrendo redução.    
c) não houve interferência da pressão externa no experimento.    
d) o experimento permite calcular o percentual de oxigênio no ar atmosférico.    
   
1298. (UECE 2017)   
O tetróxido de triferro, conhecido como magnetita, material que forma o ímã 
natural, presente na areia de algumas praias, em bactérias, abelhas, cupins, 
pombos e até em seres humanos, pode ser obtido, pelo menos teoricamente, 
pela seguinte reação: 
 

Ferro sólido água tetróxido de triferro hidrogênio    

  
Considerando essa reação, assinale a opção que completa corretamente as 
lacunas do seguinte enunciado: 
 

“Quando reagirem 32,6 g  de Fe  com 20 g  de água, serão produzidos 

__________ mol de tetróxido de triferro e o reagente limitante será 
__________”. 
 

Dados: Fe 56; O 16; H 1.     

a) 0,1;  água    

b) 0,2;  água    

c) 0,1;  ferro    

d) 0,2;  ferro    

   
1299. (UECE 2017)   
A ideia do atomismo remonta à Antiga Grécia, mas foram as leis das 
combinações químicas que ofereceram provas empíricas da divisibilidade da 
matéria. Joseph Louis Proust (1754-1826), químico e farmacêutico francês, 
deu uma extraordinária contribuição ao estabelecer uma dessas leis que 
permite  
a) ajustar os coeficientes de uma equação química.    
b) calcular o equivalente de uma espécie química.    
c) diferenciar uma mistura de uma substância.    
d) prever as proporções dos componentes de uma mistura de gases.    
   
1300. (UECE 2017)   
Uma das grandes preocupações da mídia, dos governantes e da sociedade em 
geral com o meio-ambiente diz respeito à emissão de gás carbônico, um dos 
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responsáveis pelo efeito estufa causador do aquecimento global. Dentre as 
várias formas de emissão do gás carbônico, encontra-se a que é realizada pelo 
corpo humano no processo respiratório, em que o gás oxigênio é inspirado e o 

gás carbônico é expirado. Para determinar a quantidade de 2CO  expirado por 

um ser humano adulto, foi realizado um teste reagindo-se esse gás com o 

hidróxido de bário, em que se observou, em 20  minutos, a produção de 

59,1g  de carbonato de bário. Usando-se a equação dessa reação química 

para determinar o volume desse gás, nas CNTP, que uma pessoa adulta libera, 

é correto afirmar que em 1 hora, o volume de 2CO  liberado é de 

aproximadamente 
 

Dados: Ba 137,3; C 12; O 16.     

a) 15  litros.    

b) 20  litros.    

c) 25  litros.    

d) 30  litros.    

   
1301. (UECE 2017)   
No laboratório de química, onde é comum recolher-se um gás pelo 

deslocamento de água, foram coletados 400 mL  de gás oxigênio a 25 C  e 

1atm  de pressão. Sabendo-se que a pressão de vapor da água na mesma 

temperatura é 0,03 atm,  é correto afirmar que o volume de oxigênio seco 

obtido nas mesmas condições de temperatura e pressão é  

a) 328,0 mL.     

b) 388,0 mL.     

c) 368,0 mL.     

d) 354,0 mL.     

   
1302. (UECE 2017)   

A massa de 7,9 g  de um gás ocupa um volume de 4,5  litros a 27 C  e 1 

atmosfera. Após calcular a massa molecular aproximada desse gás, pode-se 
afirmar corretamente que se trata do  
a) propano.    
b) dióxido de carbono.    
c) dióxido de enxofre.    
d) dióxido de nitrogênio.    
   
1303. (UECE 2017)   
No laboratório de Química, foi realizada uma experiência cujo procedimento foi 
o seguinte: 
 

1. Em um frasco longo e transparente, adicionou-se 50 mL  de água e 

algumas gotas de corante alimentício azul. 
2. Logo após, agitou-se a mistura com um bastão de vidro, homogeneizando-

a, fazendo com que apresentasse somente uma fase de cor azul. 

3. Com ajuda de um bastão de vidro, adicionou-se, à mistura, 400 mL  de 

óleo de cozinha, o que fez com que ela passasse a ter duas fases. 
4. Em seguida, adicionou-se sal de frutas (fármaco utilizado para problemas de 

azia e má digestão) ao conteúdo do frasco. 
5. Observou-se, em seguida, que o pó caiu aglutinado e dissolveu lentamente, 

reagindo e formando bolhas azuladas, que subiram à superfície da mistura e 
depois retornaram ao fundo do frasco. 

 
Com relação a essa experiência, é correto afirmar que  
a) na reação química do sal de frutas, o gás carbônico liberado sobe até a 

superfície, carrega as bolhas coloridas de água e, quando atinge a 
superfície, vai para a atmosfera e, com isso, as bolhas de água retornam ao 
fundo do frasco.    

b) mesmo sendo as bolhas de água azuis mais densas que o óleo, sobem até a 
superfície, porque são impulsionadas pelo efeito da tensão superficial.    

c) a equação química da reação que ocorre nesta experiência é: 

3(s) 6 8 7(aq) 3 9 5 7(aq) 2 ( ) 2(g)3 NaHCO C H O Na C H O 3 H O 3 O .         

d) as bolhas coloridas sobem e descem e não tingem o óleo porque a água 
colorida é apolar e não se mistura com o óleo que é polar.    
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1304. (UECE 2017)   
Relacione corretamente as equações com as reações químicas do cotidiano 
apresentadas abaixo, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 
Coluna I 
 

1. 3 2 3 2 22 NaHCO Na CO CO H O    

2. 2 2 3 2Mg(OH) CO MgCO H O    

3. 3 2 2 2 22 NH CO CO(NH ) H O    

4. 3 2 3NaHCO HC NaC H CO    

 
Coluna II 
 
(     ) Produção de substância usada como fertilizante. 
(     ) Ação do sal de fruta no estômago humano. 
(     ) Feitura do bolo de chocolate. 
(     ) Absorção do gás de ambientes fechados. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 3, 4, 1, 2.    
b) 2, 3, 4, 1.    
c) 2, 4, 1, 3.    
d) 3, 1, 4, 2.     
   
1305. (UECE 2017)   

O ponto de ebulição do etanol em determinadas condições é 78,22 C.  Ao 

dissolver um pouco de fenol no etanol, um estudante de química produziu 

uma solução com ponto de ebulição 78,82 C,  nas mesmas condições. 

Sabendo-se que o etanol tem 
1

eK 1,2 C mol kg ,     pode-se afirmar 

corretamente que a molalidade da solução é  

a) 0,25 M.     

b) 0,30 M.     

c) 0,50 M.     

d) 0,60 M.     

   
1306. (UECE 2017)   
O conceito de entropia está intimamente associado à definição de 
espontaneidade de uma reação química, através da segunda lei da 
termodinâmica, embora não seja suficiente para caracterizá-la. Considerando 
os sistemas apresentados a seguir, assinale aquele em que há aumento de 
entropia.  
a) Liquefação da água.    
b) Síntese da amônia.    
c) Reação do hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso para formar água 
líquida.    
d) Dissolução do nitrato de potássio em água.    
   
1307. (UECE 2017)   
Partindo das reações de combustão do acetileno e do benzeno, que produzem 
apenas gás carbônico e água, e cujas entalpias são, respectivamente, 

310,7 kcal  e 781,0 kcal,  é correto afirmar que o valor da entalpia de 

trimerização do acetileno será  

a) 151,1kcal.     

b) 121,3 kcal.     

c) 141,50 kcal.     

d) 131,2 kcal.     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.efivest.com/


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ/UECE 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

553 

 
1308. (UECE 2017)   
Um estudante de química retirou água do seguinte sistema em equilíbrio: 
 

2(g) 4(g) 2(g) 2 ( ) 2(g)2 NO CH CO 2 H O N    

  
Em seguida, esse aluno constatou acertadamente que  
a) a concentração de metano diminuiu.    
b) o equilíbrio se desloca para a esquerda.    
c) a concentração do dióxido de carbono diminuiu.    
d) a concentração do nitrogênio gasoso diminuiu.    
   
1309. (UECE 2017)   
Para preservar o casco de ferro dos navios contra o efeitos danosos da 
corrosão, além da pintura são introduzidas placas ou cravos de certo material 
conhecido como “metal de sacrifício”. A função do metal de sacrifício é sofrer 
oxidação no lugar do ferro. Considerando seus conhecimentos de química e a 
tabela de potenciais de redução impressa abaixo, assinale a opção que 
apresenta o metal mais adequado para esse fim. 
 

Metal Potencial de redução em volts 

Cobre 2 0 0Cu 2 e Cu E 0,34      

Ferro 2 0 0Fe 2 e Fe E 0,44      

Magnésio 2 0 0Mg 2 e Mg E 2,37      

Potássio 0 0K 1e K E 2,93      

Cádmio 2 0 0Cd 2 e Cd E 0,40      

  
a) Potássio.    
b) Cádmio.    
c) Cobre.    
d) Magnésio.    
   
1310. (UECE 2017)   
A água potável, bem precioso e escasso, apesar de ter um tratamento caro, é 
abusiva e inconsequentemente utilizada para lavar carros e calçadas, etc. 
Assinale a opção que apresenta corretamente fases do processo de tratamento 
da água.  
a) Desinfecção e destilação.    
b) Aeração e floculação.    
c) Filtração e cristalização.    
d) Decantação e tamisação.    
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BIOLOGIA 

 
1311. (UECE 2017)   
Vírus são organismos biológicos que se apresentam de variadas formas na 
natureza, causando inúmeros problemas aos seres humanos. 
 
Sobre vírus, pode-se afirmar corretamente que  
a) são denominados bacteriófagos quando infectam seres eucariontes.    
b) se reproduzem obrigatoriamente no interior celular sendo compostos por 
um ácido nucleico protegido por um envoltório sempre proteico.    
c) sobrevivem e se reproduzem somente em meio intercelular, provocando as 
conhecidas viroses.    
d) não provocam doenças em vegetais, pois suas proteínas apenas 
reconhecem células animais.    
   
1312. (UECE 2017)   
As células procariontes são reconhecidas como aquelas que não possuem 
material genético delimitado por um envoltório nuclear. Sobre os 
procariontes, é possível afirmar que contêm apenas  
a) complexo golgiense e ribossomos.    
b) ribossomos e parede celular.    
c) retículo endoplasmático e parede celular.    
d) mitocôndria e plasmídeos.    
   
1313. (UECE 2017)   
Membranas biológicas são finas películas que envolvem as células vivas, 
delimitando as organelas em seu interior e promovendo sua interação com 
outras células. 
 
Com relação a essas membranas, é correto afirmar que  
a) qualquer transporte de substâncias por meio das membranas celulares nos 
seres vivos exige gasto de energia.    
b) suas moléculas lipídicas são anfipáticas, pois possuem uma extremidade 
polar (insolúvel em meio aquoso) e uma extremidade não polar (solúvel em 
água).    
c) seu glicocálix, estrutura que confere resistência física e química e 
capacidade de reconhecer substâncias nocivas, é composto exclusivamente 
por lipídios.    
d) possuem permeabilidade variável, o que significa que algumas substâncias 
não conseguem atravessar sua estrutura.    
   
1314. (UECE 2017)   
A base da Teoria Celular proposta por Schwann e Schleiden pode ser 

identificada na seguinte afirmação:  
a) Todas as células são compostas por membrana que delimita o citoplasma.    
b) Todos os seres vivos são formados por células.     
c) Toda célula se origina de outra célula.    
d) As células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos.    
   
1315. (UECE 2017)   
No corpo humano, a água exerce variadas atividades fundamentais que 
garantem o equilíbrio e o funcionamento adequado do organismo como um 

todo. Considerando que um ser humano adulto tem entre 40  e 60%  de sua 

massa corpórea constituída por água, é correto afirmar que a maior parte 
dessa água se encontra localizada  
a) no meio intracelular.    
b) na linfa.    
c) nas secreções glandulares.    
d) no plasma sanguíneo.    
   
1316. (UECE 2017)   
A água é uma substância que possui funções importantes e essenciais para a 
sobrevivência dos organismos vivos. Uma função da água nas células vivas é  
a) metabolizar lipídeos e proteínas provenientes da alimentação nos 
organismos.    
b) catalisar reações enzimáticas no meio interno ou externo às células dos 
seres vivos.    
c) proteger algumas estruturas do corpo, como, por exemplo, as meninges.    
d) dissolver moléculas orgânicas como carboidratos, lipídeos, proteínas, sendo 
por esse motivo denominada solvente universal.    
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1317. (UECE 2017)   
Sobre proteínas que foram desnaturadas sob condições de elevadas 
temperaturas, é correto afirmar que  
a) tiveram sua estrutura primária rompida irreversivelmente.    
b) apesar de modificadas, permaneceram com sua estrutura primária, 

composta pela sequência de aminoácidos ligados entre si.    
c) foram temporariamente modificadas, podendo assumir sua conformação 

espacial original em condições ideais de temperatura.    
d) se tornaram inadequadas para o consumo humano, já que foram 

estruturalmente alteradas.    
   

1318. (UECE 2017)   
Todo ser vivo precisa de nutrientes, que são obtidos por meio de relações 
complexas estabelecidas entre os diferentes grupos de organismos existentes 
na natureza. Essas relações são representadas por diagramas denominados 
teias alimentares. Uma teia alimentar que apresenta uma forrageira, um 
bovino e um ascomiceto compreende, respectivamente, um produtor,  
a) um consumidor primário e um consumidor quaternário.    
b) um consumidor secundário e um decompositor.    
c) um consumidor primário e um decompositor.    
d) um consumidor terciário e um consumidor quaternário.    
   
1319. (UECE 2017)   
O rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido em novembro 
de 2015, liberou enormes volumes de rejeitos de mineração, compostos 
principalmente por óxido de ferro, água e lama. 
 
Analise o que se diz a seguir sobre as consequências desse acidente ocorrido 
em Minas Gerais. 
 
I. À medida que a lama atinge os ambientes aquáticos causa a morte de 

peixes, em função da falta de oxigênio dissolvido na água e da obstrução de 
suas brânquias. 

II. A lama que cobre a área atingida, rica em matéria orgânica, auxilia o 
desenvolvimento de espécies vegetais, agindo na recuperação do 
ecossistema afetado. 

III. O despejo dos rejeitos de mineração afetará não somente a vida aquática, 
mas provocará assoreamento e mudanças nos cursos dos rios, podendo 
levar ao soterramento de nascentes. 

 
Está correto o que se afirma em  
a) I, II e III.    
b) I e II apenas.    
c) II e III apenas.     
d) I e III apenas.     
   
1320. (UECE 2017)   
O cerrado, vegetação representativa, principalmente da região Centro-oeste do 
Brasil, caracteriza-se por plantas adaptadas às condições climáticas às quais 
estão submetidas. Considerando as particularidades do cerrado, assinale a 
opção que identifica plantas típicas desse bioma, em relação a espécies 
vegetais características de outros biomas brasileiros.  
a) Galhos tortuosos e cascas duras e grossas.    
b) Ausência de folhas em épocas de seca.    
c) Glândulas foliares que eliminam o excesso de sal.    
d) Elevado porte e copa fechada.    

   
1321. (UECE 2017)   
Existem diversos tipos de formações florestais, porém as florestas tropicais 
úmidas se destacam, por serem consideradas os ecossistemas de maior 
produtividade primária líquida. Com relação às florestas tropicais úmidas, é 
correto dizer que  
a) possuem solo rico em nutrientes, o que garante a exuberância das 

formações vegetais.    
b) são representadas exclusivamente pela Amazônia; são privilégio da América 

do Sul.    
c) sua elevada produtividade está diretamente relacionada ao clima quente e 

úmido e à grande quantidade de luz solar disponível.    
d) as raízes das árvores são sempre muito profundas e, por isso, dificilmente 

são derrubadas, o que reduz os desmatamentos.    
   
1322. (UECE 2017)   
Ecologia é uma ciência ampla e complexa, direcionada ao entendimento do 
funcionamento da natureza, que apresenta conceitos específicos utilizados para 
definir as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. 
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Considerando os conceitos ecológicos, é correto afirmar que  
a) um ecossistema corresponde a uma região de transição entre duas 
comunidades, onde se encontra grande número de espécies e, por 
conseguinte, grande número de nichos ecológicos.    
b) a cadeia alimentar é definida pelas interações entre fatores bióticos e 
abióticos, ou seja, pela transferência de energia dos organismos vivos entre si 
e entre estes e os demais elementos de seu ambiente.    
c) analogicamente, um habitat corresponde ao “endereço” de um ser vivo na 
natureza, enquanto um nicho ecológico pode ser comparado à “profissão” 
desempenhada por uma espécie em um determinado ecossistema.    
d) biótopo corresponde a áreas geográficas sempre localizadas em elevadas 
altitudes, nas quais vivem determinadas comunidades compostas 
predominantemente por espécies endêmicas.    
   
1323. (UECE 2017)   
Em relação à embriogênese humana, é correto afirmar que  
a) a mórula é um conjunto de blastômeros, formado através da clivagem do 
zigoto, cujo nome remete à amora por representar um aglomerado de células.    
b) a gástrula é o estágio em que a mórula sofre mudanças, imediatamente 
após chegar no útero.    
c) o blastocisto é o estágio em que ocorre a formação de um disco 
embrionário trilamelar.    
d) no estágio de nêurula o embrião se desenvolve a partir da placa neural, o 
que ocorre durante a primeira semana.    
   
1324. (UECE 2017)   
Os embriões de répteis, aves e mamíferos estão envoltos por membranas 
extraembrionárias, os anexos embrionários, sobre as quais é correto afirmar 
que o  
a) saco vitelínico ou vesícula vitelínica é o primeiro anexo a ser formado pelo 
crescimento do ectoderma.    
b) âmnio envolve o embrião formando a bolsa amniótica que é repleta de 
líquido para prevenir a dessecação e amortecer choques mecânicos.    
c) alantoide é uma invaginação membranosa que tem por funções estocar 
resíduos metabólicos e participar da respiração.    
d) córion, cório ou serosa é uma bolsa membranosa que envolve todos os 
outros anexos embrionários, exceto a bolsa amniótica.    
   
1325. (UECE 2017)   
Relacione, corretamente, as eras geológicas aos acontecimentos, numerando 
a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 

Coluna I 
1. Pré-cambriana 
2. Paleozoica 
3. Mesozoica 
4. Cenozoica 
 
Coluna II 
(     ) Diferenciação dos seres multicelulares e provável origem da vida na 
Terra e da fotossíntese. 
(     ) Diversificação dos mamíferos e das plantas angiospermas e dispersão 
do Homo sapiens. 
(     ) Aparecimento dos primeiros animais com esqueleto e das plantas com 
sementes. 
(     ) Aparecimento e extinção dos dinossauros; aparecimento dos mamíferos 
placentários e das plantas angiospermas. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 2, 1, 4, 3.    
b) 4, 3, 2, 1.    
c) 3, 2, 1, 4.    
d) 1, 4, 2, 3.    
   
1326. (UECE 2017)   
O fixismo e o evolucionismo foram correntes de pensamento utilizadas para 
explicar a diversidade das espécies. Sobre essas correntes, é correto afirmar 
que  
a) o fixismo considera que as diferentes espécies são permanentes, perfeitas 
e mutáveis e que foram originadas, independentemente, umas das outras.    
b) para o evolucionismo, as espécies atuais são o resultado de lentas e 
sucessivas transformações sofridas pelas espécies do passado, ao longo dos 
tempos.    
c) a geração espontânea, ou abiogênese, é uma corrente do evolucionismo 
que acredita na criação dos seres vivos a partir da matéria inanimada.    
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d) o criacionismo considera que os seres vivos foram criados por ação divina, 
portanto, são perfeitos e instáveis ao longo do tempo.    

   
1327. (UECE 2017)   
Charles Darwin (1809-1882) e Gregor Mendel (1822-1884) viveram na mesma 
época, mas não se conheceram. No entanto, a compreensão atual da evolução 
deriva das teorias propostas por esses importantes pesquisadores. 
 
Sobre a teoria elementar da evolução, é correto afirmar que  
a) o surgimento de novas espécies, denominado especiação, ocorreu em um 

período e a partir de espécies ancestrais.    
b) para explicar a evolução, Charles Darwin utilizou fenômenos e processos 

subjetivos: por isso a evolução é considerada uma teoria.    
c) os conhecimentos sobre mutações e recombinação gênica, sem influência da 

seleção natural, podem explicar a evolução.    
d) características hereditárias que influenciam a capacidade de sobrevivência e 

reprodução promovem variação na espécie.    
   
1328. (UECE 2017)   
Pitcairn é uma ilha vulcânica cuja prole dos primeiros colonizadores recebeu 
genes dos britânicos e dos polinésios. Os fatores que podem aumentar a 
diversidade genética da população de Pitcairn são  
a) migração e mutação.    
b) consanguinidade e seleção natural.     
c) migração e seleção natural.     
d) consanguinidade e mutação.    
   
1329. (UECE 2017)   
Relacione corretamente as teorias da evolução apresentadas a seguir às suas 
descrições, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 
Coluna I Coluna II 
1. Lamarkismo (     ) Postula que a evolução prossegue em grandes 

saltos por meio de macromutação, uma grande 
mudança entre progenitor e prole que é herdada 
geneticamente. 

2. Darwinismo (     ) Postula que devido à seleção natural, formas mais 
adaptadas à sobrevivência deixam uma 
descendência maior enquanto as menos 
adaptadas terão sua frequência diminuída. 

3. Mutacionismo (     ) Primeira teoria proposta para explicar a evolução 
biológica. Postula que as características 
adquiridas pelo uso intenso ou pelo desuso dos 
órgãos poderiam ser transmitidas à descendência. 

4. Neodarwinismo (     ) Teoria que incorpora as explicações genéticas 
para a origem da diversidade das características 
nos indivíduos de uma população, assim como os 
conhecimentos de sistemática, embriologia, 
paleontologia e morfologia. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 2, 1, 4, 3.    
b) 4, 3, 2, 1.    
c) 1, 4, 2, 3.    
d) 3, 2, 1, 4.    
   
1330. (UECE 2017)   

Gregor Mendel propôs explicações sobre regras que definem como as 
características hereditárias são herdadas. É correto afirmar que  
a) a lei da segregação dos fatores ou primeira lei foi formulada depois que 

Mendel observou o desaparecimento do caráter recessivo em F1 e seu 

reaparecimento em F2,  na proporção de 1 dominante para 3  recessivos.    

b) de acordo com a lei da segregação independente ou segunda lei de Mendel 
os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, ou 
seja, alelos de genes diferentes segregam da mesma maneira.    

c) a ervilha foi escolhida como material de estudo porque é de fácil cultivo, 
possui ciclo de vida curto, produz descendência fértil e pela facilidade para 
realizar polinização artificial e identificar as variedades por características 
distintas.    

d) ao estudar 3  características, simultaneamente, Mendel obteve uma 

distribuição dos tipos de fenótipos em F2  na proporção de 

27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 :1 e concluiu que as leis que propôs eram válidas 

para até 2  características.    
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1331. (UECE 2017)   
Os genes letais foram identificados, em 1905, pelo geneticista francês Lucien 
Cuénot. A acondroplasia é uma forma de nanismo humano condicionada por 
um alelo dominante D que prejudica o desenvolvimento ósseo. Pessoas que 
apresentam a acondroplasia são heterozigotas e pessoas normais são 
homozigotas recessivas. Assinale a opção que corresponde ao genótipo em 
que o gene é considerado letal.  

a) DD     

b) Dd     

c) dd     

d) D _     

   
1332. (UECE 2017)   
A tecnologia de edição CRISPR-Cas9 aumentou a expectativa pelo 
desenvolvimento de terapias gênicas mais eficazes para eliminar ou reparar 
genes defeituosos. Porém, um estudo publicado na Nature Methods descobriu 
que a tecnologia para edição gênica pode induzir mutações não intencionais 
no genoma. 

Fonte: 

http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/tecnologia_de_edicao_genica_crispr_
pode_causar_centenas_de_mutacoes_nao_intencionais.html 
 
 
No que diz respeito às mutações cromossômicas que causam síndromes 
humanas, é INCORRETO afirmar que a síndrome  
a) de Klinefelter é uma trissomia que ocorre nos cromossomos sexuais, e o 

cariótipo mais comum é representado por 47,  XXY.     

b) de Turner é uma trissomia que ocorre nos cromossomos sexuais, 

frequentemente representada pelo cariótipo 45,  X.     

c) de Down é uma trissomia que ocorre no cromossomo 21,  e pode ser 

causada por não disjunção do cromossomo em uma das divisões meióticas.    
d) do Triplo-X é uma trissomia que ocorre nos cromossomos sexuais de 

mulheres, cujas células têm três cromossomos X.     

   
1333. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte enunciado: “Por ser um tom exótico ou diferente, o cabelo 

ruivo sempre foi motivo de fascínio para historiadores, poetas, artistas e 
cientistas”. 
Fonte: Pierce, B. A. Genética - Um Enfoque Conceitual. 5ª edição. Guanabara 
Koogan, 2016. p. 780. 
 
 
Considerando as bases genéticas da hereditariedade, relacione corretamente 
os conceitos apresentados a seguir, com as afirmações correspondentes, 
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 
Coluna I Coluna II 
1. Genótipo (     ) Pessoas com cabelos ruivos apresentam maior 

concentração de feomelanina (pigmento 
vermelho ou amarelo). 

2. Fenótipo (     ) A maioria das pessoas com cabelo ruivo carrega 
duas cópias defeituosas do gene MC1R. 

3. Heredograma (     ) Estudos sobre como os genes são passados de 
geração para geração e sobre como fatores, a 
exemplo da dominância, influenciam na 
definição da cor do cabelo ainda são realizados. 

4. Hereditariedade (     ) O cabelo ruivo é uma característica pouco 
observada nas árvores genealógicas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 2, 1, 4, 3.    
b) 4, 3, 2, 1.    
c) 1, 4, 2, 3.    
d) 3, 2, 1, 4.    
   
1334. (UECE 2017)   
Em relação às teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que a  
a) teoria da geração espontânea ou biogênese motivou Jean Baptista van 
Helmont a propor uma receita para produzir ratos usando camisas sujas e 
grãos de trigo.    
b) expansão do conhecimento científico e a realização de experimentos 
rigorosos por Redi, Spallanzani, Pasteur e outros forneceram evidências da 
abiogênese.    
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c) panspermia afirma que a vida na Terra originou-se a partir de seres vivos ou 
substâncias precursoras da vida oriundas de outros locais do cosmo.    

d) teoria da evolução química ou molecular admite que a vida é resultado da 
evolução química de compostos orgânicos em inorgânicos.    

   
1335. (UECE 2017)   
“Chikungunya passa de 13 mil casos no Ceará e coloca cidades em alerta.” 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-05/chikungunya-
passa-de-13-mil-casos-no-ceara-e-colocacidades-em-alerta 
 
 
A manchete acima se refere a uma doença que tem causado diversos 

transtornos à vida dos cearenses e colocado as autoridades em alerta. Com 
relação à Chikungunya, assinale a opção que contém o sintoma que caracteriza 
essa enfermidade, diferenciando-a da Zika e da Dengue, doenças também 
transmitidas pelo Aedes aegypt.  
a) Dores de cabeça insuportáveis.    
b) Coceira intensa e prurido.    
c) Dores articulares incapacitantes.    
d) Elevação moderada da temperatura corporal.    
   
1336. (UECE 2017)   
A identificação dos organismos vivos constitui uma etapa do trabalho de 
classificação, sendo a nomenclatura responsável pela atribuição de nomes 
científicos a esses organismos. 
 
Na nomenclatura binomial, o primeiro nome e o segundo nome de uma espécie 
sempre indicam, respectivamente,  
a) o gênero e a família aos quais o organismo pertence.    
b) o gênero e a espécie aos quais o organismo pertence.    
c) a espécie e o gênero aos quais o organismo pertence.     
d) a espécie e o filo aos quais o organismo pertence.    
   
1337. (UECE 2017)   
De acordo com o Ministério da Saúde, um acidente ofídico compreende o 
quadro de envenenamento decorrente da inoculação de toxinas através das 
presas de serpentes peçonhentas que, no Brasil, são representadas por 
diferentes espécies entre as quais se encontram a cascavel e a coral 
verdadeira. Assinale a opção que corresponde às medidas corretas a ser 

tomadas, em menos de 30  minutos após a inoculação, para socorrer uma 

vítima atacada por animais dessa natureza.  
a) Manter o paciente hidratado e em movimento, para evitar que ele durma 

até a aplicação intravenosa do soro antiofídico.    
b) Fazer a sucção do veneno o mais rápido possível e garrotear o local da 

picada para que a peçonha não se espalhe.    
c) Realizar a sangria do local com um objeto cortante esterilizado para colocar 

a peçonha para fora do corpo da vítima.    
d) Lavar o local da picada apenas com água, sabão ou soro fisiológico e manter 

a vítima em repouso.    
   
1338. (UECE 2017)   
Analise as informações relacionadas aos equinodermos, e assinale com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Possuem sistema digestivo completo, isto é, possuem boca, esôfago, 

estômago, intestino e ânus. 
(     ) Realizam a digestão em seus estômagos; portanto, esse processo se dá 

pela ação de ácidos gástricos encerrados em cavidades fechadas. 
(     ) Apresentam sistema nervoso complexo, formado por neurônios 

conectados a um órgão central de comando. 
(     ) Reproduzem-se através da liberação de células sexuais em meio 

aquático, portanto, a fertilização ocorre externamente. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) F, V, V, F.    
b) V, F, F, V.    
c) F, V, F, V.    
d) V, F, V, F.    
   
1339. (UECE 2017)   
Os seres vivos incluídos no Filo Porífera não apresentam tecidos ou órgãos 
definidos, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à 
sua sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, células 
que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que  
a) são responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as demais 

células do corpo do animal, por meio de plasmodesmos.    
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b) transformam-se em espermatozoides, sendo, portanto, essenciais para a 
reprodução sexuada nesses animais.    
c) são células totipotentes que originam todos os outros tipos de células que 
compõem os tecidos desses animais.    
d) são células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, 
promovendo a nutrição desses animais, pela a circulação da água no átrio da 
esponja.    
   
1340. (UECE 2017)   
Com relação aos seres vivos, atente às seguintes afirmações: 
 
I. Humanos são constituídos por células mais semelhantes às células dos 
Sarcodíneos do que às dos seres que compõe a Divisão Pyrrophyta. 
II. Biologicamente os fungos se aproximam mais dos animais do que dos 
vegetais. 
III. Com relação à reprodução, briófitas são conhecidas como anfíbios do 
reino vegetal. 
 
Está correto o que se afirma em:  
a) I e II apenas.     
b) II e III apenas.    
c) I e III apenas.    
d) I, II e III.     
   
1341. (UECE 2017)   
Considere a receita abaixo: 
 
INGREDIENTES 

500 g  de shimeji branco 

2  colheres de manteiga sem sal 

2  dentes de alho amassados 

1 cubo de caldo de galinha 

50 ml  de molho de soja (shoyu) 

 
MODO DE PREPARO 
- Lave bem o shimeji, removendo os talinhos duros. 

- Doure os 2  dentes de alho amassados nas 2  colheres de manteiga. 

- Acrescente o shimeji e mexa por 3  minutos, eles vão murchar e soltar uma 

quantidade de água que quase os cobre; coloque, nesse momento, o caldo de 

galinha, tampe a panela e deixe cozinhar por 10  minutos ou até secar a 

água, o que acontecer primeiro. 

- Após terminar, acrescente 50 ml  de molho de soja e desligue o fogo (não 

deixe o molho de soja ferver, pois deixa o prato um pouco salgado). 
 
Fonte: http://www.tudogostoso.com.br/receita/64221-shimeji.html 
 
 
Atente ao que se diz a seguir sobre o fungo do tipo shimeji branco, que 
aparece como principal ingrediente da receita: 
 
I. É um ascocarpo e contém diversas proteínas importantes para a construção 

das estruturas celulares e, por isso, pode ser considerado um alimento 
saudável. 
II. Corresponde ao corpo de frutificação do fungo, funcionando como lócus da 
reprodução sexuada. 
III. Compreende um emaranhado de filamentos celulares, estruturados em 
um talo comestível. 
IV. É um cogumelo incapaz de sintetizar matéria orgânica e, dessa forma, 
precisa de nutrientes para ser produzido comercialmente. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) I, II, III e IV.    
b) II, III e IV apenas.    
c) I e II apenas.    
d) I, III e IV apenas.    
   
1342. (UECE 2017)   
Com o objetivo de resolver o problema de erosão em sua propriedade, um 
fazendeiro comprou mudas de plantas indicadas por um biólogo. Essas mudas 
apresentam raízes fasciculadas, nervuras paralelas e flores trímeras, portanto, 
são representantes das  
a) leguminosas.    
b) samambaias.    

http://www.efivest.com/


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ/UECE 

 

 

 
 
RUA ALBERTO MAGNO, 300 

BAIRRO MONTESE 

FORTALEZA/CEARÁ 

60.425-235 

 

www.efivest.com.br 

 

 

Telefone: (85) 

3491.4000 

 

Whats: (85) 

9.8880.4000 

 

561 

c) cicadáceas.    
d) gramíneas.    
   
1343. (UECE 2017)   
Por definição, é correto dizer que plasmólise corresponde à  
a) destruição da parede celular na célula vegetal, pela deficiência hídrica em 

condições adversas.    
b) entrada de substâncias pela membrana plasmática como resposta à elevada 

concentração do meio no qual a célula está inserida.    
c) ruptura da membrana celular pelo ataque de patógenos que se instalam no 

interior da célula vegetal.    
d) separação da membrana plasmática da parede celular, pela perda de água 

em meios hipertônicos.    
   
1344. (UECE 2017)   
No Brasil, país de clima tropical, as frutas se deterioram com muita facilidade. 
Na distribuição desses alimentos pelo país, os carros frigoríficos são essenciais 
para que os frutos não amadureçam durante o transporte a longas distâncias, 
porque baixas temperaturas garantem a  
a) aceleração da respiração.    
b) inibição da síntese do gás etileno.    
c) interrupção do processo fotossintético.    
d) inibição da decomposição de clorofila.    
   
1345. (UECE 2017)   
Analise as afirmações abaixo e assinale com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(     ) Porque são os únicos seres vivos capazes de realizar fotossíntese, os 

vegetais não precisam respirar. 
(     ) Todos os animais são organismos eucariontes, multicelulares e 

heterotróficos, capazes de se locomover. 
(     ) Fungos podem ser saprófagos, parasitas ou mutualistas, mas sempre 

realizam digestão extra corpórea. 
(     ) Os protozoários, unicelulares e eucariontes, fazem parte do Domínio 

Eukarya. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) F, F, V, V.     
b) F, V, V, F.     
c) V, V, F, F.    
d) V, F, F, V.     
   
1346. (UECE 2017)   
As briófitas, os vegetais mais antigos do mundo, são plantas pequenas e 
delicadas que vivem, geralmente, em ambientes úmidos e sombreados. Em 
relação à reprodução das briófitas, escreva V ou F conforme seja verdadeiro 
ou falso o que se afirma nos itens abaixo. 
 
(     ) O arquegônio é a estrutura reprodutora feminina em forma de frasco, 

com uma base alargada da qual parte um longo tubo, que produz a 
oosfera. 

(     ) O anterídio, estrutura reprodutora masculina, é o local onde os 
anterozoides, cada um com dois flagelos, são produzidos. 

(     ) As briófitas se reproduzem sexuadamente por fragmentação, processo 
em que partes de um indivíduo ou colônia geram novos gametófitos. 

(     ) O anterídio cresce durante o desenvolvimento do embrião e o jovem 

esporófito emergente continua em sua base recebendo alimento. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) V, F, V, F.    
b) F, V, F, V.    
c) F, F, V, V.    
d) V, V, F, F.     
   
1347. (UECE 2017)   
Considerando as raízes das angiospermas, assinale a opção que apresenta 
corretamente os tipos de raiz correspondentes às seguintes descrições: 
 
I. Atua como órgão de reserva de alimento, que, nas plantas, se encontra na 

forma de amido. 
II. Seu eixo principal é subterrâneo e profundo, possuindo ramificações que 

garantem a fixação da planta no solo. 
III. Comum em plantas aéreas, busca envolver a planta hospedeira, 

comprometendo a circulação da seiva. 
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IV. Os ramos radiculares são fundidos ao caule e são importantes na fixação 
da planta no solo. 
 
A sequência correta é:  
a) I. tuberosa; II. pivotante; III. estrangulante; IV. tabular.    
b) I. catáfilo; II. pneumatóforo; III. estrangulante; IV. escora.    
c) I. catáfilo; II. sugadora; III. fasciculada, IV. tabular.    
d) I. tuberosa; II. axial; III. rizoide; IV. escora.    
   
1348. (UECE 2017)   
As raízes das angiospermas podem apresentar especializações que permitem 
classificá-las em diversos tipos. É correto afirmar que as raízes  
a) escoras apresentam um revestimento chamado velame, uma epiderme 
multiestratificada.    
b) respiratórias ou pneumatóforos são adaptadas à realização de trocas 
gasosas que ocorrem nos pneumatódios.    
c) tuberosas possuem o apreensório para se fixarem ao hospedeiro e de onde 
partem finas projeções, os haustórios.    
d) sugadoras armazenam reservas nutritivas, principalmente o amido, e por 
isso apresentam grande diâmetro.    
   
1349. (UECE 2017)   
O caule serve de suporte mecânico para folhas e estruturas de reprodução 
vegetal, além de ser responsável pela integração estrutural e fisiológica entre 
raízes e folhas. Sobre o caule, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Os anéis de crescimento são círculos concêntricos no floema resultantes da 
variação de atividade do câmbio vascular em resposta a alterações climáticas. 
II. As partes jovens do caule são revestidas pela epiderme, que é composta 
por uma camada de células, e contém estômatos, pelos quais ocorrem as 
trocas gasosas. 
III. O câmbio vascular localiza-se na região central do caule, produzindo 
xilema secundário para o interior e floema secundário para o exterior. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I, II e III.    
b) I e II apenas.    
c) II e III apenas.    
d) I e III apenas.    
   
1350. (UECE 2017)   
Para uma refeição familiar, preparou-se uma sopa com 2 cebolas, 1 couve-
flor, 2 cenouras e 3 mandioquinhas. Considerando os ingredientes listados, do 

ponto de vista botânico, é correto afirmar que foram utilizados, 
respectivamente, no preparo dessa refeição:  
a) catafilos, flores, caules e tubérculos.    
b) bulbos, folhas, caules e raízes.    
c) bulbos, flores, raízes e caules.    
d) catafilos, folhas, tubérculos e raízes.    
   
1351. (UECE 2017)   
A fotossíntese ou o processo pelo qual a energia radiante do Sol é capturada e 
transformada em matéria orgânica é, sem dúvida, fundamental para a 
existência da enorme diversidade de vida existente sobre a Terra. Sobre a 
fotossíntese é correto afirmar que  
a) as plantas C3 atingem suas taxas máximas de fotossíntese (TMF) em 
intensidades de radiação solar relativamente baixas.    
b) a produção de matéria orgânica acontece pelo Ciclo de Calvin, fase clara do 
processo.    
c) as plantas C4 só atingem as taxas máximas de fotossíntese sob baixas 
intensidades de radiação solar.    

d) a transformação do 2CO  em matéria orgânica produz a energia 

acumulada pelo ATP.    
   
1352. (UECE 2017)   
O sistema digestivo é formado por órgãos nos quais ocorre a ingestão dos 
alimentos, sua digestão e a absorção dos produtos resultantes. No que 
concerne ao sistema digestivo, é correto afirmar que  
a) o alimento precisa ser fisicamente quebrado na cavidade bucal pelos 
dentes, como por exemplo, em caracóis; pela rádula, em muitos vertebrados; 
ou por mandíbulas, em muitos artrópodes.    
b) na maioria das aves, o alimento é triturado por pequenas pedras 
localizadas no papo, porção muscular inicial do tubo digestivo.    
c) quando o bolo alimentar entra no estômago, é transportado em direção ao 
esôfago, através dos movimentos peristálticos.    
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d) o esfíncter pilórico é responsável por controlar a passagem dos conteúdos 
do esôfago para o estômago.    

   
1353. (UECE 2017)   
Qualquer ser vivo precisa de energia para realizar suas funções metabólicas. 
Seres vivos aeróbios realizam o processo conhecido como respiração celular, 
sobre o qual é correto afirmar que  
a) a glicólise, etapa da respiração celular também conhecida como 

fermentação, acontece na ausência de oxigênio.    

b) compreende um processo pouco eficiente, pois são obtidos apenas 2 ATP.     

c) o ATP é utilizado e produzido na respiração celular, sendo moeda energética 
também na respiração anaeróbia.    

d) na cadeia respiratória o receptor final do carbono é o oxigênio, formando o 

2CO .     

   
1354. (UECE 2017)   
Em experimentos realizados com ratos, por pesquisadores da Universidade da 
Califórnia, observou-se que os pulmões desses roedores produziram mais da 
metade das plaquetas. Segundo Mark Looney, autor principal do estudo, isso 
significa que os pulmões humanos podem produzir sangue, uma função 
totalmente inesperada, e que precisa ser investigada. 
Fonte: http://super.abril.com.br/ciencia/descobertafuncao-inesperada-dos-
pulmoes/ 
 
Considerando o conhecimento atual sobre o sistema respiratório humano, é 
correto afirmar que  
a) os componentes do sistema respiratório humano são os pulmões e as vias 

respiratórias (cavidades nasais, boca, faringe, traqueia e bronquíolos).    
b) todas as células do corpo humano realizam respiração celular no interior das 

mitocôndrias.    
c) os produtos da respiração celular são água e oxigênio; a água formada é 

reutilizada pelas células, mas o oxigênio não.     
d) os alvéolos pulmonares são pequenos sacos de paredes finas localizados na 

extremidade dos brônquios.    
   
1355. (UECE 2017)   
A respiração animal proporciona o suprimento do gás oxigênio e a remoção do 
gás carbônico através das trocas gasosas com o ambiente. É correto afirmar 
que na respiração  
a) cutânea as trocas gasosas ocorrem pela superfície do corpo de animais que 

habitam ambientes aquáticos ou úmidos.    
b) pulmonar as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, os quais apresentam 

pequena área superficial e podem ser inflados e desinflados.    
c) traqueal são as traqueias que se abrem em estruturas específicas, as quais 

se comunicam com o sistema circulatório.    
d) branquial os vasos que irrigam as brânquias ficam próximos o suficiente da 

água para possibilitar as trocas gasosas com o ambiente terrestre.    
   
1356. (UECE 2017)   
Alguns animais não possuem sistema circulatório, pois realizam suas trocas 
diretas com o ambiente. Sobre o sistema circulatório, é correto afirmar que  
a) o sangue flui para fora do coração e para dentro dos vasos, através da 

contração cardíaca, onde a pressão é mais alta.    
b) no sistema vascular fechado dos vertebrados, podem ser identificadas as 

artérias, que transportam sangue para o coração, e as veias, que 
transportam o sangue a partir do coração.    

c) nos sistemas circulatórios abertos, à medida que o animal se move, o fluido 
extracelular comprime-se pelos espaços intercelulares.    

d) nos mamíferos o sangue é bombeado do coração para os pulmões e de volta 

para o coração, o que é denominado de circuito sistêmico.    
   
1357. (UECE 2017)   
O mal de Alzheimer era considerado uma doença que surgia devido à 
degeneração das células do hipocampo, área cerebral da qual dependem os 
mecanismos da memória. No entanto, pesquisadores italianos publicaram 
estudo na revista Nature Communications, em abril de 2017, no qual 
afirmaram que o mecanismo de origem da doença está na área tegmental 
ventral, onde é produzida a dopamina. 

 
Fonte: http://www.jornalciencia.com/pesquisadoresitalianos-podem-ter-

descoberto-a-causa-do-alzheimer/ 
 
Em relação ao sistema nervoso, é correto afirmar que  
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a) é organizado em: 1. central, responsável pela condução de informação 
entre os órgãos receptores, o sistema nervoso periférico e os órgãos efetores, 
e 2. periférico, que realiza o processamento e integração de informações.    
b) o córtex cerebral apresenta lobos que coordenam funções específicas, e 
são denominados de acordo com os ossos cranianos que os recobrem, a 
saber: parental, temporal, occipital e olfativo.    
c) o tálamo e o hipotálamo ficam embaixo do cérebro. O tálamo é uma 
estrutura do tamanho de um grão de ervilha e é importante para o controle 
das emoções e regulação da homeostase corporal.    
d) a medula espinhal é um cordão cilíndrico, com um canal interno, revestido 
por três membranas fibrosas, as meninges, denominadas de: dura-máter, 
aracnoide e pia-máter.    
   
1358. (UECE 2017)   
Pesquisa realizada na Universidade de Cambridge com participação de 
pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, cujo resultado foi 
publicado na revista Nature Neuroscience, revelou que o trajeto neural 
também é mediado por sinais mecânicos, relacionados com o grau de rigidez 
do tecido. 
Fonte: http://jornal.usp.br/ciencias/cienciasbiologicas/experimento-com- 
embrioes-de-sapo-ajuda-a-entender-crescimento-dos-neuronios/ 
 
 
Em relação ao sistema nervoso humano, é correto afirmar que  
a) o encéfalo plenamente diferenciado apresenta cérebro (telencéfalo e 
diencéfalo), cerebelo e tronco encefálico.    
b) é organizado em central (nervos e gânglios nervosos) e periférico (encéfalo 
e medula espinhal).    
c) segundo os tipos de neurônios que apresentam, os nervos podem ser 
sensitivos ou eferentes, motores ou aferentes e mistos.    
d) o sistema nervoso periférico autônomo é dividido em simpático (nervos 
cranianos e raquidianos) e parassimpático (nervos raquidianos).    
   
1359. (UECE 2017)   
Os anabolizantes esteroides são drogas derivadas do hormônio testosterona. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, um 
em cada dezesseis estudantes já usou anabolizantes esteroides, sem 
prescrição médica, ignorando seus efeitos colaterais perigosos, tanto físicos 
como psicológicos. 
Fonte: http://www.endocrino.org.br/anabolizantesesteroides-e-os-jovens/ 
 
 
No que diz respeito aos hormônios humanos, é correto afirmar que  

a) são substâncias produzidas e liberadas por células, geralmente reunidas 
em glândulas exócrinas.    
b) testosterona e progesterona são os principais hormônios sexuais 
masculinos enquanto o estrógeno é o feminino.    
c) as principais glândulas endócrinas humanas são: hipófise, tireoide, 
paratireoides, pâncreas, suprarrenais ou adrenais e gônadas.    
d) a testosterona, produzida durante a puberdade, é responsável pelo 
aparecimento das características sexuais secundárias masculinas.    
   
1360. (UECE 2017)   
Em setembro de 2016, a revista New Scientist divulgou o nascimento do 
primeiro bebê gerado a partir do DNA de três pessoas. Os óvulos, com DNA 
nuclear da mãe e DNA mitocondrial da doadora, foram fertilizados com 
espermatozoides do pai e um dos cinco embriões resultantes foi injetado 
dentro do útero da mãe. 
Fonte: https://www.newscientist.com/article/2107219- 
exclusive-worlds-first-baby-born-with-new-3-parenttechnique/ 
 
 
Em relação à reprodução humana, é correto afirmar que  
a) os testículos ficam localizados dentro de uma bolsa, o escroto, para que 
sua temperatura seja mais elevada do que a do restante do corpo, condição 
ideal para produção dos espermatozoides.    
b) no ciclo uterino, que ocorre paralelamente ao ciclo ovariano, acontece o 
espessamento do endométrio e, caso não ocorra a fertilização, sua 
descamação ocasiona a menstruação.    
c) a ovulogênese corresponde à formação dos gametas femininos enquanto a 
espermatogênese representa a formação dos espermatozoides, processos que 
ocorrem a partir da puberdade.    
d) dos métodos que previnem a gravidez, denominados contraceptivos, os 
mais efetivos são a tabelinha, a lavagem vaginal e o coito interrompido 
(retirada do pênis antes da ejaculação).    
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1361. (UECE 2017)   
Condições externas e internas do corpo são percebidas pelos órgãos do 
sentido, sobre os quais são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. As células sensoriais detectoras do paladar se agrupam nas papilas 

gustativas, localizadas sobre a língua e o palato mole, que são classificadas 
em 4 tipos básicos: circunvaladas, fungiformes, foliadas e filiformes. 

II. A retina contém dois tipos de células fotorreceptoras: os bastonetes e os 
cones. Os bastonetes permitem a visão em cores enquanto os cones são os 
únicos estimulados em ambiente pouco iluminado. 

III. A detecção do toque ocorre através de mecanorreceptores. As regiões mais 
sensíveis do corpo apresentam corpúsculos de Meissner e discos de Merkel 

e as regiões mais profundas da pele, os corpúsculos de Paccini. 
 
É correto o que se afirma em  
a) I, II e III.    
b) I e II apenas.    
c) I e III apenas.     
d) II e III apenas.    
   
1362. (UECE 2017)   
A homeostase é a habilidade do organismo de manter seu meio interno em 
certa estabilidade. Sobre a homeostase, é correto afirmar que  
a) os sistemas responsáveis pelo controle da homeostase são o sistema 

endócrino e o respiratório.    
b) os mecanismos de controle da homeostase ocorrem normalmente por 

feedback positivo, informação que causa redução ou reversão do processo.    
c) para manter a homeostase, os sistemas fisiológicos devem ser controlados e 

regulados de acordo com as mudanças no ambiente interno.    
d) os efetores são componentes do sistema fisiológico e sua função é realizar 

mudanças no ambiente interno.    
   
1363. (UECE 2017)   
Em relação à reprodução animal, é correto afirmar que  
a) a reprodução sexuada é eficiente porque não requer acasalamento e 

possibilita o aumento da diversidade biológica.    
b) a reprodução assexuada é caracterizada pela produção de células 

especializadas que se fecundam para formar um descendente.    
c) no brotamento, um tipo de reprodução assexuada, o broto cresce por 

divisão celular mitótica e suas células se diferenciam antes que ele se 
separe do progenitor.    

d) nos organismos que apresentam a reprodução sexuada, a fecundação é 
interna e o desenvolvimento é externo.    

   
1364. (UECE 2017)   
Considerando a reprodução animal, escreva V ou F conforme seja verdadeiro 
ou falso o que se afirma nos itens abaixo. 
 
(     ) A partenogênese consiste no desenvolvimento de uma prole de ovos não 

fertilizados que ocorre em alguns peixes, anfíbios e répteis. 
(     ) A gametogênese é um processo que envolve a divisão celular meiótica e 

ocorre nas gônadas: testículos nos machos e ovários nas fêmeas. 
(     ) A pedogênese consiste no desenvolvimento de uma prole através da 

fecundação, típica da reprodução sexuada. 
(     ) A neotenia é um fenômeno reprodutivo que ocorre após o organismo 

passar pelo estágio larval. 
 

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) V, V, F, F.    
b) V, F, V, F.    
c) F, V, F, V.    
d) F, F, V, V.    
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1365. (UECE 2017)   
O tecido é um agrupamento de células e os animais apresentam 4 tipos de 
tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sobre os tecidos, é correto 
afirmar que  
a) os dois tipos celulares básicos do tecido nervoso são os neurônios 
(apresentam muitas formas e tamanhos) e as células gliais ou gliócitos 
(transmitem informações por sinais elétricos).    
b) os tecidos epiteliais são classificados em epitélios de revestimento e 
glandulares e apresentam como principais funções a proteção, a percepção 
das sensações, a absorção e a secreção de substâncias.    
c) existem os tecidos conjuntivos propriamente dito (adiposo, cartilaginoso, 
ósseo e hematopoiético) e especiais (frouxo, denso modelado ou tendinoso e 
denso não modelado ou fibroso).    
d) os 3 tipos de tecidos musculares são esquelético (seu movimento é 
involuntário), cardíaco (encontrado no coração) e liso (constitui a maior parte 
da musculatura do corpo dos vertebrados).    
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GEOGRAFIA 

 
1366. (UECE 2017)   
Observe a seguinte descrição de uma parcela da compartimentação 
geoambiental do Ceará: 
 
“O relevo cearense tem uma predominância muito significativa de terras 

situadas abaixo do nível de 300 m.  Os compartimentos serranos de maciços 

residuais e de planaltos sedimentares acima de 700 m  têm extensões 

restritas. No litoral, além dos campos de dunas modelados em sedimentos 
atuais, os depósitos mais antigos são entalhados incipientemente pela 
drenagem superficial, isolando interflúvios tabulares que representam os 
tabuleiros pré-litorâneos inaparentes”. 
 

Souza, M. J. N. de. Compartimentação Geoambiental do Ceará. Ceará um novo 
olhar geográfico. Borzacchiello, J. et. al. Ed. Demócrito Rocha. Fortaleza. 2007. 
p. 131. 
 
Considerando a unidade planície litorânea, podem ser apontados como 
elementos de risco a ocupação e  
a) o desmatamento das áreas de mangue que promovem a lixiviação dos 

solos.    
b) a erosão de vertentes em função dos desmatamentos.    
c) o desequilíbrio no balanço sedimentológico do litoral.    
d) a contaminação química dos solos por agrotóxicos.    
   
1367. (UECE 2017)   
Os climas equatorial e subtropical úmido têm características próprias de 
temperatura, umidade e pressão, e são controlados respectivamente pelos 
seguintes sistemas dinâmicos:  
a) MEC, MEA, ZCIT e MTC, MPA, MTA.    
b) MTA, MTC e ZCIT, MEC.    
c) ZCIT, MPA, MTC e MPA, MTC, MEC.    
d) MPA, MTC e MPA, MTC.    
   
1368. (UECE 2017)   
As precipitações geralmente são classificadas de acordo com sua origem ou 
com o processo responsável pela formação das massas de ar. As precipitações 
orográficas ocorrem quando  
a) formam-se células convectivas com movimentos verticais.    
b) o relevo atua como uma barreira física à advecção do ar.    
c) o ar úmido ascende de forma forçada ao longo de suas rampas.    
d) formam-se células de alta pressão com movimentos verticais descendentes.    
   
1369. (UECE 2017)   
Na linguagem simbólica utilizada nas ciências biogeográficas sucedem-se 
termos para designar “ilhas” de vegetação aparentemente anômalas, 
identificadas nos corredores dos grandes domínios morfoclimáticos e 
fitogeográficos. Entre tais expressões conceituais, pode-se listar quatro mais 
comuns: relictos, enclaves, redutos e refúgios. 
 
Ab’Sáber, A. N. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo. 
Ateliê Editorial. 2003. p. 145. 
 
A ocorrência dos enclaves de sistemas ecológicos de porte médio, como 
descrito acima, é explicada  
a) pela dinâmica das mudanças climáticas e paleoecológicas durante o 

Quaternário.    

b) por atividades vulcânicas e circulação atmosférica durante o Carbonífero.    
c) pela formação das bacias sedimentares interiores no Cretáceo.    
d) pela deriva dos continentes que favoreceu a disseminação dessas espécies 

no Fanerozoico.    
   
1370. (UECE 2017)   
Atente à seguinte descrição: “Este bioma continental é considerado o de menor 
extensão territorial no Brasil, entretanto este dado em nada desmerece a 
exuberante riqueza que o referente bioma abriga. A sua área aproximada é 

2150.355 km  (IBGE,2004), ocupando assim 1,76%  da área total do 

território brasileiro. Em seu espaço territorial, o bioma, que é uma planície 
aluvial, é influenciado por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. [...] Uma 
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característica interessante desse bioma é que muitas espécies ameaçadas em 
outras regiões do Brasil persistem em populações avantajadas na região 
[...]”. 
 
http://www.mma.gov.br/biomas 
 
O texto acima descreve o bioma denominado  
a) Cerrado.    
b) Pantanal.    
c) Mata Atlântica.    
d) Pampa.    
   
1371. (UECE 2017)   
Suponha que, devido a uma condição técnica, um mapa de geodiversidade do 

semiárido cearense, elaborado na escala de 1:100.000,  com 90 cm  de 

comprimento e 60 cm  de largura, necessite ser reduzido quatro vezes da 

sua escala original. Após essa redução, a escala, o comprimento e a largura 
do mapa serão, respectivamente,  

a) 1: 400.000, 30 cm  e 20 cm.     

b) 1: 400.000, 22,5 cm  e 15 cm.     

c) 1:10.000, 70 cm  e 40 cm.     

d) 1: 5.000, 50 cm  e 30 cm.     

   
1372. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: “O avanço do desemprego fez a desigualdade de 
renda entre brancos e negros voltar a crescer, interrompendo um processo de 
redução que se iniciara na década passada. Entre 2015 e o primeiro trimestre 
deste ano, a remuneração recebida por brancos em todos os trabalhos teve 
variação positiva de 0,8%. Já o rendimento de pardos caiu 2,8% no período, 
e o de pretos, 1,6%, de acordo com dados e classificação do IBGE”. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo. Sábado, 20 de maio de 2017.  
In: Mercado. Página A 23. 
 
 
As informações relatadas indicam o movimento étnico e social ocorrido em 
função da crise política e econômica que atinge o Brasil nos últimos dois anos. 
Esse movimento somente pode ser explicado  
a) pelo fato de os dados levantados pelo IBGE terem indicado um fenômeno 
étnico importante no Brasil: a diminuição demográfica do contingente de 
pardos e negros face ao total da população nacional.    
b) pela incapacidade de as pesquisas do IBGE capturar os dados sobre a 
principal fonte de renda de negros e pardos no Brasil, isto é, serviços 
especializados bem remunerados que escapam às estatísticas oficiais.    
c) pelo fato de não existir, no mercado de trabalho brasileiro, contingente de 
negros e pardos capaz de assumir funções profissionais qualificadas.    
d) pela diferente inserção profissional entre negros, pardos e brancos no 
Brasil, no contexto em que negros e pardos costumam ocupar funções 
profissionais em setores como os de serviços e construção civil, bastante 

valorizados até 2014, mas que sofreram retração nos últimos anos.    
   
1373. (UECE 2017)   
No que diz respeito às recentes características da rede urbana brasileira, é 
correto afirmar que  
a) no Brasil, ocorre uma industrialização do campo, com seus poderosos 
complexos agroindustriais, que estimulam significativa migração de parcela da 
população urbana para áreas rurais.    
b) mesmo com o avanço nos sistemas de transporte e de comunicação, o 
começo do século XXI revelou menor difusão da rede de circulação de 
mercadorias, pessoas, informações e capital no país.    
c) o mais recente arranjo da rede urbana brasileira indica incorporação de 
novas áreas ao processo produtivo e a modernização de áreas antigas, 
implicando uma relativa distribuição da população pelo território e a criação 
de novos centros urbanos.    
d) na rede urbana brasileira do século XXI, a primazia das metrópoles 
regionais como Fortaleza, Porto Alegre e Belém se acentuam, tornando-as 
centro de controle da vida econômica e política do país, rebaixando o 
tradicional comando exercido por São Paulo e Rio de Janeiro.    
   
1374. (UECE 2017)   
Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma sobre os 
novos fenômenos da urbanização brasileira. 
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(     ) As atividades econômicas vinculadas às funções de decisão, 
financeirização, inovação tecnológica da produção e serviços de pós-
venda abandonam as metrópoles e se aglomeram cada vez mais em 
cidades médias e pequenas. 

(     ) Ocorre uma industrialização do campo, com seus complexos e redes 
agroindustriais expulsando parte da população rural. 

(     ) No Brasil contemporâneo, mudanças no processo de industrialização 
acentuam as forças centrífugas de difusão da produção industrial, com 
destaque para a reestruturação produtiva das firmas, as políticas de 
incentivo fiscal e o deslocamento da fronteira agrícola e mineral pelo 
território. 

(     ) Conjuntos habitacionais, favelas e cortiços, de um lado, e condomínios 

exclusivos, murados e controlados, de outro, demarcam os extremos da 
diferenciação espacial da habitação nas cidades brasileiras. 

 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) V, F, V, F.    
b) F, V, V, V.    
c) F, V, F, F.    
d) V, V, F, V.    
   
1375. (UECE 2017)   
Leia atentamente o seguinte trecho de uma reportagem: “O ano de 2017 
começa a entrar para a história como um dos períodos mais sangrentos para 
camponeses desde a redemocratização, em 1985. Uma sequência de três 
chacinas ocorridas em menos de 15 dias, na segunda quinzena de abril, deixou 
15 mortos. Com o massacre da última quarta-feira (24 de maio) em Pau 
D’Arco, no Pará, são 25 homicídios em apenas 40 dias, somente em 
massacres. [...] Ao todo, desde que os dados começaram a ser coletados, em 
1985, o Brasil somou 1.833 assassinatos no campo até o ano passado”. 
 
Fonte: Carta Capital. Justificando. 29 de maio de 2017. 
Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/2017/05/29/com-10-
executados-no-pa-brasil-tem-25-mortos-em-chacinasno-campo-em-40-dias/. 
 
 
Os acontecimentos apontados pela reportagem sobre os conflitos no campo, 
em território brasileiro, estão associados  
a) às inovações de caráter técnico e tecnológico e ao amplo desenvolvimento 

de pesquisas em biotecnologia na agricultura brasileira, que não permite 
mais a realização de uma agricultura conduzida por camponeses sem terra.    

b) às instabilidades políticas ocorridas no Brasil, quando a representação 
ruralista ganha força no Congresso Nacional e medidas políticas em âmbito 
federal e estadual têm capacidade de anular decisões de instituições de 
controle sobre abusos em conflitos no campo.    

c) ao empenho demandado às instituições nacionais e regionais em resolver a 
questão da terra, sobretudo no estado do Pará, onde um modelo de reforma 
agrária é implantado e funciona como exemplo para o Brasil.    

d) ao desgaste de movimentos de contestação da tradicional estrutura 
fundiária brasileira, que ainda não assimilaram um dado concreto, o fim da 
desigualdade na distribuição de terras no território nacional.    

   
1376. (UECE 2017)   
Assinalar a extemporaneidade da expressão agrobusiness, comumente 
atrelada a esse modelo de exploração, não deixa de ser pertinente, já que 
parece bastante impróprio utilizá-la para referendar a comparação a que se 
propõe. [...] flagra-se a realidade em que foi originalmente forjado e a 

brasileira. Portanto é inegável a sua descontextualização, ainda que se queira 
destacar setores do campo tido como modernos. 
 
Paulino, E. T. Por uma geografia dos camponeses. Unesp. 2006. p. 104. 
 
 
O pensamento da autora em relação à questão agrária brasileira demonstra 
que o setor agrário  
a) é linear e homogêneo em todo o país.    
b) é mais desenvolvido nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.    
c) apresenta diferenças sociais, culturais e econômicas.    
d) tem experimentado um crescimento igual ao dos países desenvolvidos.    
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1377. (UECE 2017)   
A soja brasileira representa um dos mais importantes produtos para a 
economia nacional. 
 
Analise as seguintes afirmações sobre esse grão: 
 
I. A soja é uma planta originalmente nativa do Brasil. Contudo, durante a 
colonização do território foi levada para a Europa, sendo introduzida mais 
tarde na Ásia e EUA. 
II. A partir da década de 1960 surgem as primeiras lavouras comerciais no 
Brasil, que se integraram rapidamente no sistema de rotação com milho e em 
sucessão às culturas do trigo, cevada e aveia. 
III. Dentre os fatores responsáveis pela difusão da soja no Brasil, está a 
política de incentivo ao plantio do grão visando à autossuficiência nacional, 
estabelecendo a soja como cultura economicamente importante para o Brasil. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) I e II apenas.    
b) II e III apenas.    
c) I e III apenas.    
d) I, II e III.    
   
1378. (UECE 2017)   
Sobre a geografia portuária brasileira, é correto afirmar que  
a) um fato importante, no que diz respeito à exportação de commodities 
minerais, foi a consolidação do Porto de Itaqui, principalmente devido ao 
desenvolvimento das atividades da Vale do Rio Doce, em Carajás.    
b) o terminal portuário do Complexo do Pecém (CIPP), devido ao volume de 
recursos aplicado em sua modernização e à instalação de grandes empresas 
exportadoras, configura-se hoje como o mais movimentado do Norte e do 
Nordeste do Brasil.    
c) o Porto de Santos já não é o mais importante do país, sobretudo por que 
deixou de drenar parte dos fluxos da Região Metropolitana de São Paulo e do 
interior paulista.    
d) no Sudeste do Brasil, um destaque é o Porto de Paranaguá, cuja atividade 
está relacionada às exportações de ferro do quadrilátero ferrífero e ao 
crescimento industrial de Minas Gerais.    
   
1379. (UECE 2017)   
Os solos não hidromórficos que têm limitações para a agricultura e que ainda 
apresentam horizonte A diretamente sobre a rocha original, podendo ser 

eutróficos ou distróficos, e que recobrem aproximadamente 19%  do 

semiárido nordestino são conhecido como  
a) litossolos.    
b) gleissolos.    
c) cambissolos.     
d) argissolos.    
   
1380. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto “[...] o termo estuário é utilizado para indicar a 
região interior de um ambiente costeiro, onde ocorre o encontro das águas 
fluviais com a do mar transportada pelas correntes de maré, estendendo-se 
rio acima até o limite da influência da maré”. 
Miranda, L. B., Castro, B. M. e Kjerfve, B. Princípios de oceanografia física de 
estuários. São Paulo. Edusp. 2002. p. 34. 
 
 
Os estuários representam ambientes importantes tanto na perspectiva biótica 
como abiótica. Geologicamente os estuários do nordeste brasileiro têm idade 
recente e sua origem está associada  
a) aos processos epirogenéticos ocorridos no Proterozoico, há 
aproximadamente 500 milhões de anos.    
b) aos processos associados à sedimentação carbonática de origem marinha.    
c) às grandes descargas fluviais, que foram consequência de longos períodos 
de precipitação no Permiano.    
d) à elevação do nível do mar após a última glaciação há cerca de 8.000 anos.    
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1381. (UECE 2017)   
Relacione corretamente as regiões do estado do Ceará a suas características 
geográficas, numerando a coluna II de acordo com a coluna I. 
 
Coluna I Coluna II 
1. Região do Cariri (    ) Predomina formação litológica sedimentar, com 

níveis altimétricos superiores a 900  metros, 

onde é desenvolvida uma agricultura de frutas e 
hortaliças e a produção de flores voltadas para 
exportação. 

2. Região do Vale 
do Jaguaribe 

(     ) Concentra as principais atividades comerciais, 
industriais, financeiras, portuárias, culturais e de 
lazer do estado do Ceará. 

3. Região 
Metropolitana de 
Fortaleza 

(     ) Sub-bacia sedimentar com aspectos 
diferenciados do sertão circundante, 
favorecendo o desenvolvimento da agroindústria 
canavieira e de importantes atividades da 
indústria e serviços, como a produção calçadista 
e o turismo religioso. 

4. Região da Serra 
da Ibiapaba 

(     ) Abrange porção oriental do estado do Ceará e 
em alguns de seus municípios, desenvolve-se o 
agronegócio de frutas tropicais, que promove 
fortes impactos políticos, econômicos e sociais 
para a região. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 4, 3, 1, 2.    
b) 2, 3, 4, 1.    
c) 1, 4, 2, 3.    
d) 1, 2, 3, 4.    
   
1382. (UECE 2017)   
No que concerne às transformações espaciais geradas pela dinâmica 
habitacional e pelo mercado imobiliário da Região Metropolitana de Fortaleza, 
assinale a afirmação verdadeira.  
a) O financiamento imobiliário e a oferta de crédito para a compra de casas, 

disponibilizados por programas de habitaçăo do governo federal, năo foi 
suficiente para extinguir o deficit habitacional na Regiăo Metropolitana de 
Fortaleza, tendo em vista que a populaçăo mais pobre continua ocupando 

vazios urbanos ou áreas de preservaçăo ambiental, como dunas ou margens 
de rios.    

b) Em municípios do litoral leste, como Eusébio e Aquiraz, a expansão do 
mercado imobiliário impõe transformações importantes na fisionomia 
urbana, com destaque para a construção de grandes conjuntos habitacionais 
populares, financiados pelo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV).    

c) A construção de condomínios fechados de luxo ganha evidência em 
municípios como Maracanaú, Pacatuba e Guaiúba, onde se observa a 
chegada de um contingente populacional de alto status, que abandona as 
amenidades da localização habitacional litorânea.    

d) As bacias hidrográficas dos rios Cocó, Ceará, e de seu principal afluente, o 
rio Maranguapinho, receberam os maiores investimentos imobiliários da 
Região Metropolitana de Fortaleza, melhorando a qualidade da oferta de 
serviços, do comércio e da infraestrutura urbana.    

   
1383. (UECE 2017)   
Leia o texto que segue sobre a Transposição do Rio São Francisco. 
 
“De uma forma ou de outra, o projeto da transposição traz muitas esperanças 
para a população do semiárido nordestino. Sua efetividade, contudo, depende 
de outros projetos que garantam a sustentabilidade do rio e a qualidade da 
água. É preciso recuperar a ideia de que as cercas são um problema maior que 
a seca e que se rompam os domínios baseados na posse do território com 
água por meio de uma radical reforma agrária.” 
 
NORONHA, Gustavo. In: Carta Capital. Caderno de Economia. 16/03/2017. 
Disponível em https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-
debate/atransposicao-do-sao-francisco-nao-e-so-festa. 
 
 
Atente ao que se diz sobre o texto acima e assinale a afirmação verdadeira.  
a) O texto sugere que o maior desafio encontrado pela obra de integração de 

bacias, denominada “Transposição do Rio São Francisco”, é suprir a 
escassez de água para consumo humano no semiárido nordestino.    
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b) Por não causar danos ambientais e sociais, o texto informa que o maior 
desafio da “Transposição do Rio São Francisco” é superar os entraves de 
natureza política no semiárido do Nordeste.    
c) Uma das interpretações que pode ser realizada do texto é que, no 
semiárido nordestino, o desemprego no meio rural, a escassez de alimentos, 
a baixa produtividade no campo, a dizimação dos rebanhos, a queda no nível 
socioeconômico e o êxodo da população local não dependem, exclusivamente, 
do abastecimento eficaz de água na região, mas também de fatores políticos, 
ambientais e fundiários.    
d) A discussão levantada pelo texto é de natureza técnica, e informa que se 
forem realizadas ações adequadas de armazenamento de água, construção de 
infraestrutura hídrica e gestão empresarial dos recursos hídricos, os 
problemas com a seca no semiárido nordestino serão resolvidos.    
   
1384. (UECE 2017)   
Sobre as principais características que definem a geografia humana da região 
Nordeste do Brasil, é correto afirmar que  
a) tradicionalmente, inúmeras vantagens destacaram as cidades de Salvador, 
Recife e Fortaleza como capitais mais propícias à implantação de diversos 
investimentos, mas atualmente essas cidades perdem força no comando do 
crescimento econômico regional.    
b) como a região de povoamento mais antiga do território brasileiro e com 
porções regionais de clima semiárido que estão entre as mais habitadas do 
mundo, a ocupação do Nordeste organizou-se em benefício de uma burguesia 
industrial com forte expressão política, que estruturou o seu poder a partir da 
articulação com grupos comerciais.    
c) na esteira das transformações engendradas no Nordeste nas duas últimas 
décadas, tornou-se visível a expansão do agronegócio, cujos traços mais 
marcantes são a modernização tecnológica e a produção para a exportação de 
produtos como soja e frutas tropicais.    
d) a forma como a distribuição dos investimentos industriais se deu entre os 
estados do Nordeste nas últimas décadas privilegiou áreas e municípios do 
semiárido, distantes do litoral, evidenciando acentuada dispersão espacial dos 
empreendimentos.    
   
1385. (UECE 2017)   
A Região Metropolitana de Fortaleza – RMF – concentra alguns municípios com 
grande importância econômica para o estado do Ceará. 
 
Atente ao que se diz a seguir sobre a RMF. 

I. Segundo o IBGE, 2010, a população de Fortaleza é de mais de 2  milhões e 

400  mil habitantes, dos quais 87,6%  vivem na área urbana da cidade 

enquanto 12,4%  da população vivem na sua área rural. 

II. Nos últimos anos, o município de Eusébio tem experimentado uma 
significativa expansão do seu mercado imobiliário, consequência de sua 
proximidade com Fortaleza e de ser o maior município em área espacial da 
RMF. 
III. O município de Maracanaú encontra-se delimitado entre os municípios de 
Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Pacatuba. 
 
Está correto o que se afirma apenas em  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) III.    
d) I.    
   
1386. (UECE 2017)   

Os estuários são ambientes de importância inequívoca para a manutenção da 
vida marinha e para diversas espécies de animais e plantas. No Ceará esses 
ambientes ocorrem em toda a extensão do litoral. 
 
Analise as seguintes afirmações sobre os estuários cearenses: 
 
I. Lançamento de efluentes e desmatamento são impactos comuns nos 
estuários do Ceará. 
II. Os estuários urbanos dos rios Cocó, Ceará e Pacotí encontram-se bem 
preservados e não apresentam grandes impactos ambientais. 
III. Atividades como a carcinicultura e a extração de sal não exercem nenhum 
tipo de impacto ou risco aos sistemas estuarinos. 
 
Está correto o que se afirma somente em  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) I.    
d) III.    
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1387. (UECE 2017)   

Uma esmeralda gigante, que pesa 360 kg  e tem 1,3  metros de altura, foi 

encontrada há 25  dias na Mina da Carnaíba, no município de Pindobaçu, norte 

do estado da Bahia. A região é conhecida pela exploração do mineral. Esta é a 
segunda pedra de grande porte encontrada na região. A primeira, achada em 

2001, tinha 20 kg  a mais e foi avaliada em cerca de R$ 1 bilhão. 

Esmeralda gigante de 360 kg  é achada no norte da Bahia 

Por Bahia Meio Dia 
22/05/2017 15h23 Atualizado 23/05/2017 15h50 
http://g1.globo.com/bahia/noticia/esmeralda-gigante-de-360-kg-e-achada-no-
norte-da-bahia.ghtml 
 
 
As esmeraldas têm grande valor comercial. Suas principais áreas de ocorrência 
são a América do Sul e África e sua coloração está associada aos teores de 
Cromo presentes na pedra. Mineralogicamente as esmeraldas são uma 
variedade  
a) do berilo.    
b) da fluorita.    
c) da vermiculita.    
d) da magnesita.    
   
1388. (UECE 2017)   
A crosta continental e a crosta oceânica da Terra têm uma significativa 
atividade responsável por vários processos internos e externos. 
 
Considerando esses ambientes e a estrutura interna do planeta, analise as 
afirmações a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) As rochas metamórficas e as rochas plutônicas estão expostas 

atualmente na superfície terrestre pela ação combinada de forças 
geológicas internas. 

(     ) A crosta continental apresenta uma espessura muito regular e 
homogênea em todo o planeta, em torno de 30 km de profundidade. 

(     ) O manto superior situa-se abaixo da descontinuidade de Mohorovicic e 
estende-se até a primeira das descontinuidades mantélicas abruptas. 

(     ) A interface manto-núcleo está situada a aproximadamente 2.900 km de 
profundidade e é conhecida como descontinuidade de Gutenberg. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é  
a) V, F, F, F.    
b) F, V, V, F.    

c) F, V, F, V.    
d) V, F, V, V.    
   
1389. (UECE 2017)   
Atente à seguinte descrição: 
 
“É um tipo de metamorfismo que se desenvolve em grandes extensões e em 
grandes profundidades; é responsável pela formação da grande maioria das 
rochas metamórficas da Terra. Outra característica deste processo é o fato de 
que o fluxo de calor pode ser intenso enquanto as transformações 
metamórficas ocorrem pela ação da temperatura e pressão dirigida e 
litoestática”. 
 
O tipo de processo acima descrito é conhecido como metamorfismo  
a) cataclástico.    
b) regional.    
c) hidrotermal.    
d) dinâmico.    
   
1390. (UECE 2017)   
A unidade de relevo formada por terras altas que podem apresentar feições 
variadas, com litologias cristalinas, sedimentares e basálticas associadas à sua 
origem é conhecida como  
a) planície.    
b) vale.    
c) planalto.    
d) depressão.    
   
1391. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: “Estes fatores dependem basicamente das 
condições climáticas e geomorfológicas. Clima quente e úmido, com cobertura 
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vegetal exuberante, favorece a formação de espessos regolitos através da 
ação de ácidos orgânicos que facilitam o intemperismo químico”.  
Ponto, C. G. Intemperismo em regiões tropicais. In. Geomorfologia e Meio 
Ambiente. Guerra, A. J. T. e Cunha, S. B. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, 
1996. p. 28. 
 
 
Considerando os fatores exógenos condicionantes do processo de 
intemperismo químico nos diversos ambientes da Terra, analise as afirmações 
a seguir. 
 
I. As reações químicas que ocorrem neste tipo de intemperismo são 

controladas pela água meteórica e pelos gases 2O  e 2CO  nela dissolvidos. 

II. Hidrólise, oxidação e dissolução são os principais tipos de reações 
intempéricas associadas a esse processo. 
III. Minerais como a halita são facilmente dissolvidos na presença de água. De 
forma contrária, o quartzo possui baixa solubilidade mesmo em meio aquoso. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) II e III apenas.    
b) I e II apenas.    
c) I e III apenas.    
d) I, II e III.    
   
1392. (UECE 2017)   
Formações como poliés, uvalas e dolinas são formas geralmente negativas e 
deprimidas associadas ao relevo  
a) cristalino.    
b) cárstico.    
c) marinho.    
d) apalachiano.     
   
1393. (UECE 2017)   
O vento é um produto da dinâmica atmosférica. Na troposfera, suas causas 
estão diretamente ligadas às diferenças de pressão e temperatura. 
Considerando esses elementos formadores do clima, imagine uma linha reta 

numa área de planície, onde o ponto A  corresponde a uma área de alta 

pressão (AP),  o ponto B  corresponde a uma área de baixa pressão (BP)  e 

o ponto C  corresponde a uma área de alta pressão (AP).  De posse destas 

informações, pode-se afirmar corretamente que o deslocamento do vento 
nestas condições ocorrerá  

a) de A  e C  para B.     

b) de A  para B  e C.     

c) de C  para B  e A.     

d) de B  para C.     
   
1394. (UECE 2017)   
A velocidade do ciclo hidrológico varia de uma era geológica para outra, assim 
como as proporções da soma total de águas doces e de águas marinhas. 
 
Tundisi. J. G. Água no século XXI. Enfrentando a escassez. São Paulo. Rima. 
2005. p. 6. 
 
Considerando o comportamento variável das quantidades de água doce 
líquida em períodos de glaciação, é correto afirmar que, durante esses 
períodos, os volumes de água doce líquida  
a) aumentam.    
b) permanecem inalterados.    
c) perdem-se para o espaço.    
d) diminuem.    
   
1395. (UECE 2017)   
Atente à seguinte notícia: 
 
A média de chuvas no Estado para esse quadrimestre, medida entre os anos 

de 1981 e 2010, é de 600,7 mm.  Neste ano, a média de chuvas ficou em 

329,3 mm,  caracterizando a oitava pior quadra chuvosa já registrada no 

Ceará. Em 2016, o Estado apresentou um quadro de chuvas pior do que em 

2015, quando teve desvio de 30,3%.  

 
Seca de 2016 no Ceará está entre as piores da história; veja a lista. Previsão 
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da Funceme se confirmou, e todas as regiões do Estado tiveram precipitações 
inferiores à normalidade 13.06.2016 Disponível em:  
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/online/seca-
de-2016-no-ceara-esta-entre-as-pioresda-historia-veja-a-lista-1.1565486 
 

Os ciclos de estio no semiárido brasileiro representam um fenômeno natural 
que tem uma forte relação com  
a) a atuação e intensidade do fenômeno El Niño.    
b) a presença da ZCIT entre fevereiro e maio na região.    
c) o desenvolvimento de sistemas de tempestade na região.    

d) a atuação da Célula de Ferrel nas latitudes entre 30  e 60 .     

   
1396. (UECE 2017)   
Atente à seguinte notícia: “O Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção 
no início da manhã de hoje (21) em razão da possibilidade de mais chuvas 
fortes nas próximas horas em alguns pontos da cidade. Na tarde de ontem, a 
chuva voltou a cair sobre a capital. A prefeitura registrou o recorde de chuva 
em um único dia de junho nos últimos 20 anos: 247 milímetros na Estação 
Pluviométrica do Alto da Boa Vista no espaço de 24 horas”. 
 
Chuva volta a provocar alagamentos no Rio de Janeiro. Ícaro Matos. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-06/chuva-volta-provocar-

alagamentos-no-rio-de-janeiro. 

 

A precipitação mencionada no texto representa um evento extremo, e tem sua 
origem fortemente relacionada à atuação  
a) da ZCIT.    
b) de jatos de baixos níveis.    
c) de nuvens do tipo cirrus.    
d) de frentes frias.    
   
1397. (UECE 2017)   
As regiões fitogeográficas representam uma espécie de divisão feita por 
botânicos e fitogeógrafos, que considera os domínios de vegetação como a 
parte mais estável e fundamental dos biomas. A região biogeográfica 
conhecida como paleotropical caracteriza-se pela  
a) ocorrência de florestas de coníferas, caducifólias e pradarias em áreas 

desérticas.    
b) predominância de vegetação arbustiva esclerófila.    
c) presença de florestas tropicais, de monção, bosques xerofíticos e savanas.    
d) presença de estepes e formações lenhosas esclerófilas.    
   
1398. (UECE 2017)   
Considerando a fisiografia fluvial, os canais meandrantes têm dentre suas 
características  
a) o fato de serem encontrados em áreas úmidas com a presença de 

vegetação ciliar, descrevendo curvas sinuosas e harmônicas entre si.    

b) o grande volume de carga de fundo e os múltiplos canais que se subdividem 
separados por ilhas assimétricas e barras arenosas.    

c) o formato retilíneo em segmentos de canais curtos, excetuando-se aqueles 
que têm controle tectônico.    

d) a sua configuração ramificada semelhante à de uma árvore é típica de 
regiões onde predominam rochas de resistência heterogênea.    

   
1399. (UECE 2017)   
Grande parte dos ventos que atuam sobre os depósitos eólicos no litoral do 
Ceará possuem direções predominantes entre E e ESE. Considerando esse 
ponto subcolateral ESE, pode-se afirmar corretamente que ele se encontra 
posicionado entre as direções  
a) S-SSE.    
b) S-SE.    
c) E-SE.    
d) SE-SSE.    
   
1400. (UECE 2017)   

Uma determinada unidade de conservação, possui uma área de 14.850 ha.  

Para a realização hipotética de um estudo sobre a geodiversidade local, será 

utilizado um mapa na escala de 1: 50.000,  no qual será demarcada uma área 

em formato de quadrado medindo 10 cm  de lado. A área demarcada para 

esse estudo, em 
2km ,  será de  

a) 50.     

b) 25.     

c) 5.     

d) 100.     
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1401. (UECE 2017)   
O método é uma das principais questões para a Geografia. Por meio dele 
floresce todo o conhecimento produzido por esta ciência. 
 
Considerando as diversas correntes metodológicas existentes, analise os 
seguintes enunciados: 
 
“O foco de sua análise é baseada na essência, que renuncia a dedução.” 
(Rocha, 2002); 
 
“Os componentes individuais da natureza se encontram numa relação 
sistêmica uns com os outros.” (Sotchava, 1978); 
 
“É preciso conhecer a sociedade e seus aspectos para trabalhar na superação 
das desigualdades sociais.” (Pereira e Francioli, 2011). 
 
Os enunciados acima correspondem respectivamente às seguintes correntes 
metodológicas:  
a) romantismo, filosofia da natureza e funcionalismo.    
b) fenomenologia, geossistemas e materialismo histórico.     
c) hermenêutica, positivismo e pluralismo.    
d) neopositivismo, dialética e ecletismo.    
   
1402. (UECE 2017)   
O “poder” corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir 
em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um 
indivíduo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se 
mantiver unido. 
Arendt, H. Da violência. Brasília. Ed. UNB. 1985. 
 
 
A ideia de poder proposta pelo autor está intrinsecamente ligada à concepção 
de  
a) lugar.    
b) paisagem.    
c) território.     
d) método.     
   
1403. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: 
 
“O espaço entendido como espaço social, vivido, em estreita correlação com a 

prática social não deve ser visto como espaço absoluto, [...] O espaço 
também não é um instrumento político, um campo de ações de um indivíduo 
ou grupo, ligado ao processo de reprodução da força de trabalho através do 
consumo”. 
 
Corrêa, R. L. Espaço, um conceito-chave da geografia. 
Geografia: conceitos e temas. Castro, I. E. et. al. Rio de Janeiro. 1995. p. 25. 
 
Partindo dessa concepção de espaço, de acordo com a Geografia Crítica, é 
correto afirmar que espaço pode ser entendido como  
a) um espaço absoluto que forma um conjunto de pontos independentes de 
qualquer coisa.     
b) uma relação excludente entre a noção de planície isotópica e sua 
representação matricial.    
c) um ponto fixo, ou o lugar da hierofania.    
d) o lócus da reprodução das relações sociais de produção.    
   
1404. (UECE 2017)   
Atente ao seguinte excerto: “O ano de 2016 se encaminha para ser o mais 
letal para os refugiados – pelo menos 4.700 morreram afogados tentando 
chegar à Europa, a esmagadora maioria na rota entre Líbia e Itália. No ano 
passado inteiro, foram 3.771. O total de refugiados no mundo também é 
recorde – 21,3 milhões de pessoas tiveram de sair de seus países, fugindo de 
guerras ou perseguição, segundo dados do Acnur, a agência da ONU para 
refugiados. Outros 40,8 milhões são os chamados deslocados internos, ou 
seja, foram obrigados a sair de suas casas e se reassentaram dentro dos 
próprios países”. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo. Domingo, 18 de dezembro de 2016. Caderno Cenários 2017. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cenarios-2017/2016/12/1842081-diante-

de-numeros-recordes-derefugiados-brasil-precisa-ajudar-mais.shtml. 
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O acontecimento noticiado representa um tipo de deslocamento geográfico da 
população, marcado  
a) por uma migração que envolve questões ecológicas ou de degradação 

ambiental, em que as comunidades migrantes não têm possibilidade de se 
adaptar a certas áreas onde as condições naturais são adversas e, por isso, 
se deslocam para outras regiões ou países.    

b) pelo nomadismo, deslocamento populacional por meio do qual certos grupos 
humanos estão sempre em movimento, buscando reiteradas vezes se 
desterritorializar.    

c) por uma mobilidade que implica o deslocamento compulsório, cada vez 
maior, de pessoas, destituídas de seus direitos civis em função de conflitos 
políticos.    

d) pela migração por motivos econômicos, coordenada por grupos humanos 
mal remunerados, que buscam, em outras regiões ou países, ganhos pela 
diferença de poder aquisitivo da moeda.    

   
1405. (UECE 2017)   
As megalópoles são as formas urbanas mais originais e mais específicas entre 
aquelas que geram o processo de metropolização. Considerando as muitas 
interpretações desse conceito, é correto afirmar que  
a) megalópoles correspondem a vastas regiões, de forma geralmente dispersa, 

sobre várias centenas de quilômetros, caracterizadas por uma urbanização 
intensa, mas não necessariamente contínua, que são articuladas por uma 
densa rede de metrópoles próximas umas das outras.    

b) a originalidade geográfica das megalópoles está no fato de serem 
hierarquias urbanas, cujo comando é exercido por uma metrópole a 
subordinar cidades médias e pequenas.    

c) se entende por megalópole, um processo de urbanização predatório, que 
amplia diferenças econômicas entre certas zonas urbanas e rurais, cria 
bolsões de pobreza nos grandes centros urbanos e generaliza problemas de 
saúde pública, marginalidade, desemprego e carência de serviços.    

d) megalópole é o grande centro urbano/metropolitano que comanda uma 
economia internacional e materializa, na paisagem, suntuosos eixos de 
prosperidade imobiliária e centralidade financeiro-empresarial.    

   
1406. (UECE 2017)   
No que tange ao processo de globalização, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. Esse processo permite que as pessoas conheçam o planeta extensivamente 

e profundamente. 
II. Apesar do aumento da internacionalização da economia e das finanças 

mundiais, muitos países, regiões dentro de países e até áreas continentais 
não são alcançadas pelo movimento de globalização, a não ser sob a forma 
contraditória de sua própria marginalização. 

III. Uma das estratégias da economia globalizada é a de adotar a prática 
empresarial do melhor resultado ao menor custo possível, instaurando uma 
reengenharia nas relações de trabalho que implica o aumento do emprego 
parcial, temporário, precário e subcontratado. 

 
É correto o que se afirma em  
a) I, II e III.    
b) I e II apenas.    
c) I e III apenas.    
d) II e III apenas.    
   
1407. (UECE 2017)   
O “banco do Brics” ou o New Development Bank – NDB – é uma iniciativa dos 

países que compõem esse grupo. Dentre os seus objetivos está o auxílio aos 
países em desenvolvimento. Uma de suas mais importantes iniciativas foi a 
recente  
a) compra de campos de petróleo e gás no Brasil e no Oriente Médio.    
b) criação de uma linha de crédito para o financiamento da agroindústria em 

Cuba e na América Latina.    
c) ajuda financeira às vitimas do furacão Matthew no Haiti.    
d) concessão de empréstimos para projetos sobre energias renováveis.    
   
1408. (UECE 2017)   
Leia atentamente o seguinte excerto: “Em resumo, a variabilidade natural do 

Clima não permite afirmar que o aquecimento de 0,7 C  seja decorrente da 

intensificação do efeito-estufa causada pelas atividades humanas, ou mesmo 
que essa tendência de aquecimento persistirá nas próximas décadas, como 
sugerem as projeções produzidas pelo Relatório da Quarta Avaliação do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). A aparente consistência 
entre os registros históricos e as previsões dos modelos não significa que o 
aquecimento esteja ocorrendo”. 
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Molion, L. C. B. Desmistificando o aquecimento global. Disponível em: 
http://www.icat.ufal.br/laboratorio/clima/data/uploads/pdf/molion_desmist.pdf 

 
 
Grande parte da discussão sobre o aquecimento do planeta Terra envolve 
grupos de cientistas com ideias antagônicas. Analisando o texto, percebe-se o 
questionamento da ideia de aquecimento global antropogênico. Essa hipótese, 
segundo o excerto, fundamenta-se  
a) nas evidências de recuo da linha de costa nas áreas litorâneas.    

b) nas oscilações naturais do clima da Terra ao longo do tempo.    
c) no cenário de resfriamento do planeta para as próximas décadas.    

d) na redução das emissões de 2CO  pelos países industrializados.    

   
1409. (UECE 2017)   
Leia atentamente o seguinte excerto: “Até então se acreditava que o 
crescimento econômico não tinha limites e que o desenvolvimento significava 
dominar a natureza e os homens. Entretanto, nos anos 60/70 percebeu-se 
que os recursos naturais são esgotáveis e que o crescimento sem limites 
começava a se revelar insustentável”. 

Bernardes, J. A. e Ferreira, F. P. M. Sociedade e natureza.  

A questão ambiental diferentes abordagens. Cunha.  

S. B. e Guerra, A. J. T. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 2005. p. 17. 

 
 
O atual modelo de desenvolvimento econômico global não se baseia em 
práticas ecologicamente corretas e ambientalmente sustentáveis, pois ainda 
utiliza, em larga escala,  

a) combustíveis de origem vegetal como o biodiesel e o etanol.    
b) técnicas de reciclagem de papeis e vidros e reuso de água.    
c) combustíveis altamente poluidores como o carvão e a gasolina.    
d) o uso de bicicletas, carros elétricos ou compartilhados.    
   
1410. (UECE 2017)   
A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial na Geografia Física 
desde o fim dos anos 60. Contudo, durante a última década ela foi, de fato, 
incorporada pelos profissionais não só da geografia, mas da grande área das 
chamadas Ciências Ambientais, em seus estudos e projetos de pesquisa. 
 

Botelho, R. G. M. e Silva, A. S. da. Bacia Hidrográfica e Qualidade Ambiental.  

Reflexões sobre a geografia física no Brasil. Vitte, A. C. Guerra, A. J. T.  

Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 2004. p. 153. 

 
 
A importância da bacia hidrográfica como unidade de estudo, da forma como 
se refere o texto, se dá porque  

a) os impactos no sistema hidrológico são os que mais afetam as atividades 
comerciais e de mineração.    
b) possibilita avaliar de forma integrada as ações humanas a respeito do 
ambiente e de seus desdobramentos sobre o equilíbrio hidrológico.    
c) os aspectos do ambiente podem ser estudados e compreendidos 
isoladamente na perspectiva da análise ambiental de forma compartimentada.    
d) os rios e as suas paisagens adjacentes que compõem as bacias 
hidrográficas representam a base dos estudos geoquímicos e ambientais.    
   
1411. (UECE 2017)   
Erosão é um processo natural presente nos mais diversos ambientes do 
planeta. Relacione corretamente os tipos de erosão com os respectivos locais 
de ocorrência, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 
Coluna I 
1. Erosão fluvial 
2. Voçorocas 
3. Erosão em splash 
4. Erosão laminar 
 
Coluna II 
(     ) Processo decorrente do efeito gerado pela queda das gotas de chuva 
sobre o solo ou estruturas de relevo. 
(     ) Processo que ocorre pela ação dos rios quando estes se excedem e 
avançam sobre as margens. 
(     ) Formação de grandes crateras que ocasionalmente atingem o lençol 
freático ou estruturas internas dos solos. 
(     ) Ocorre quando o escoamento superficial da precipitação carreia o solo, 
retirando a sua cobertura superficial. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
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a) 3, 1, 2, 4.    
b) 3, 2, 4, 1.    
c) 1, 2, 3, 4.    
d) 2, 1, 4, 3.    
   
1412. (UECE 2017)   
Os deslizamentos são, assim como os processos de intemperismo e erosão, 
fenômenos naturais contínuos de dinâmica externa, que modelam a paisagem 
da superfície terrestre. 

Fernandes, N. F. e Amaral, C. P. Movimentos de massa: uma abordagem geológico-

geomorfológica. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro. 1996. p. 124. 

 
 
Existem vários tipos e processos ligados à movimentação de massa. 
Entretanto, os deslizamentos de encostas ganham maior notoriedade por 
reunirem elementos como  
a) o desmatamento da vegetação ciliar nas planícies fluviais e eventos 

extremos de precipitação.    
b) a diminuição da velocidade do escoamento vertical de água no solo em 

virtude das ações de reflorestamento nas encostas.    
c) a forte presença e atuação humana nas áreas de encosta associadas às 

precipitações.    
d) a presença de solos muito rasos e ausência de vegetação primária nas áreas 

de encostas secas.     

   
1413. (UECE 2017)   
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA –, 
uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e 
igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz, significativamente, riscos 
ambientais e escassez ecológica é classificada como economia  
a) mista.    
b) centralizada.    
c) verde.    
d) macroeconomia.    
   
1414. (UECE 2017)   

Entre 2000 e 2014, o crescimento médio da América Latina foi de 3,3%.  O 

Brasil, representando cerca de 38%  do Produto Interno Bruto – PIB – da 

região em 2014, teve o mesmo crescimento médio. Observando as taxas de 
crescimento desde o início dos anos 2000, após baixo crescimento no início do 
período, houve anos de crescimento relativamente alto [...]. 
 
IBGE. Síntese dos indicadores sociais. Uma análise das condições de vida da 
população brasileira. Rio de Janeiro. 2015. p. 80. 
 
 
Quando há condição de crescimento econômico dos países, geralmente, 
também há variação dos índices econômicos e sociais desses países. 
Considerando o trecho do documento do IBGE, acima, pode-se concluir 
acertadamente que entre os anos 2000 e 2014  
a) a economia de alguns países da América Latina cresceu, mas no Brasil 

houve um significativo aumento do desemprego.    
b) a desigualdade de rendimentos mostrou queda com diminuição do índice de 

Gini.    

c) ocorreu um processo de desindustrialização no Brasil, com o fechamento de 
indústrias e fábricas.    

d) a instabilidade política e as oscilações da economia global levaram o Brasil a 
uma das maiores recessões de sua história.    

   
1415. (UECE 2017)   
O eclético grupo de pessoas que Donald Trump está considerando para sua 
equipe de política externa mostra que o presidente eleito dos Estados Unidos 
não tem uma visão de mundo definida — pelo menos não aquela que 
Washington e os aliados da América estavam acostumados a ver. A questão 
então passa a ser: isso é uma coisa boa ou ruim? 
 
Visão indefinida de Trump sobre o mundo é algo novo para Washington e seus aliados Por 

Gerald F. Seib – The Wall Street Journal. Disponível em: 

http://br.wsj.com/articles/SB11094844722466913615704582451063904441038?tesla=y 

 
 

As implicações geopolíticas da nova política externa norte-americana são 
ansiosamente aguardadas por vários países do mundo. O posicionamento, já 
declarado, do Presidente eleito dos EUA em relação à Rússia é de  
a) combater as ações deste país na Síria, inclusive com o envio de tropas.    
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b) diminuir as importações de produtos russos como forma de fortalecer a 
indústria interna.    
c) restringir a atuação russa no Conselho de Segurança da ONU.     
d) atuar de forma conjunta ao Governo de Moscou em áreas de interesse 
mútuo.     
   
1416. (UECE 2017)   
O Mundo está em movimento! Dinâmicas que demarcam o cruzamento entre 
ordem e desordem mundial produzem territórios e redes cada vez mais 
fluidos, servindo tanto para unir como para fragmentar recortes espaciais da 
geopolítica internacional. Considerando os recentes fatos que simbolizam as 
mudanças anunciadas, assinale a afirmação verdadeira.  
a) O Brexit, isto é, a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia, é 
uma vitória dos políticos progressistas e liberais britânicos, que nunca 
aceitaram o projeto de integração regional em que os países europeus 
concordam em transferir poderes soberanos das instituições nacionais para 
um conjunto de instituições supranacionais.    
b) O triunfo de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos 
significa, igualmente, a vitória do neoliberalismo fundado sob os princípios do 
livre comércio, da globalização produtiva e do mercado financeiro 
desregulamentado.    
c) O conflito entre os diversos agentes políticos e econômicos que reproduzem 
a guerra civil na Síria, demonstra que, para além das relações entre redes e 
instituições “tradicionais”, surgem múltiplas redes “ilegais” ou clandestinas 
que tornam mais complexa a geopolítica internacional.    
d) A Rússia, um histórico agente da geopolítica mundial, alterou suas 
estratégias militares e não mais se coloca como uma potência capaz de 
interferir nos rumos dos conflitos internacionais.    
   
1417. (UECE 2017)   
Observe o seguinte enunciado: 
 
“Naquele ano, em 2014, a família viajou de férias para a Turquia, e o grande 
assunto ali era a guerra civil na vizinha Síria. Naquele verão, o foco estava 
sobre um homem com aparência austera falando para as massas: Abu Bakr 
al-Baghdadi, que se proclamava líder, ou califa, de um grupo chamado 
‘Estado Islâmico’. Para muitos, o surgimento desse grupo era apenas mais um 
capítulo de uma guerra civil que parecia interminável”. 
 
Meu filho me deu um colar de diamantes e depois se juntou ao Estado 
Islâmico. Por Dominic Casciani, BBC. 
Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/meufilho-me-deu-um-
colar-de-diamantes-e-depois-se-juntouao-estado-islamico.ghtml 

 
 
Os grupos extremistas ainda espalham o horror da violência e da intolerância 
pelo mundo. Atente ao que se diz a seguir sobre esses grupos: 
 
I. O Estado Islâmico possui o mesmo ideal de Guerra Santa de outros 
terroristas, como a Al-Qaeda, tendo dentre os seus objetivos a expansão do 
modelo teocrático radical islâmico pelo mundo. 
II. O Boko Haram é um grupo terrorista que tem forte atuação na Nigéria e 
regiões vizinhas, destacando-se como um dos grupos extremistas mais 
violentos. 
III. O Estado de Israel considera o Hamas como sendo uma organização 
terrorista e um braço político do Islã. 
 
Está correto o que se afirma em  
a) I e II apenas.    
b) II e III apenas.    
c) I e III apenas.    
d) I, II e III.    
   
1418. (UECE 2017)   
Atente à seguinte descrição: 
 
“Conjunto de correntes que caracterizou a geografia no período que se 
estende de 1870 aproximadamente, quando a geografia tornou-se uma 
disciplina institucionalizada nas universidades europeias, à década de 1950, 
quando se verificou a denominada revolução teorético-quantitativa [...]”. 
 
Correa, Roberto Lobato. Espaço um conceito chave da Geografia. p. 17. 
In: Geografia: conceitos e temas. 1995. 
 
 
Essa descrição se refere ao conceito de geografia  
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a) tradicional.    
b) cultural.    
c) crítica.    
d) agrária.    
   
1419. (UECE 2017)   
Escreva V ou F, conforme seja verdadeiro ou falso o que se diz a seguir sobre 
os temas estudados pela ciência geográfica. 
 
(     ) A Geografia Política se interessa pelo modo segundo o qual um poder se 

exerce sobre um território, influenciando aqueles que o habitam. 
(     ) A descrição e a explicação das disparidades espaciais das epidemias e 

das diversas doenças, constitui o objeto de estudo da Geografia da 
Saúde, reveladora das desigualdades sociais e dos modos de gestão do 
território. 

(     ) Não existe em Geografia termos e conceitos que definam a relação entre 
fenômenos naturais e sociais, e por esta razão, a ciência se divide em 
Geografia Física e Geografia Humana. 

(     ) O determinismo geográfico defende a ideia, segundo a qual, se as causas 
de um fenômeno são conhecidas, e se essas causas são realizadas em 
um momento dado, está excluída a hipótese de que o fenômeno não 
possa ocorrer. 

 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) F, V, F, V.    
b) V, V, F, V.    
c) V, F, F, F.    
d) F, F, V, V.    
   
1420. (UECE 2017)   
Leia atentamente o excerto a seguir: 
 
“Todavia, a geografia opera com um conceito de natureza – o da segunda fase 
da sua história moderna –, hoje em crise. É um conceito restrito à esfera do 
inorgânico, fragmentário e físico-matemático do entorno natural”. 
Moreira, Rui. Para onde vai o pensamento geográfico – por uma epistemologia 
crítica. São Paulo. Contexto. 2011. p. 47. 
 
 
Com base unicamente no fragmento do texto, o autor concebe, nesse conceito, 
que a natureza  
a) é uma peça única, onde a unidade está relacionada através de uma 

linguagem geométrico-matemática.    
b) representa um todo simetricamente ordenado através de processos naturais 

invariáveis e leis matemáticas.    
c) é um produto da nossa experiência sensível, cujo conhecimento está 

organizado em uma linguagem físico-matemática.    
d) não representa a base inicial do arranjo corológico ao homem e à economia.    
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