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Aluno ou Aluna CEPV UEL
Identificação obrigatória.

1.

2.

Marcar apenas uma oval.

Vespertino

Noturno

3.

Marcar apenas uma oval.

Inglês

Espanhol

Prova - 1°
Simulado CEPV

Cursinho Especial Pré-Vestibular (CEPV) - UEL. Marque somente uma 
alternativa como correta.

Simulado CEPV 2020
Primeiro Simulado do Cursinho CEPV UEL 2020 - 30 de maio de 2020 - ficará disponível 
somente no dia de hoje. Reserve, portanto pelo menos 4 horas seguidas do seu dia para 
responder as questões deste simulado. Os conteúdos das questões são referentes aos 
temas e assuntos trabalhados via online. Resolva essa prova pelo seu celular ou 
computador. Tenha em mãos folha rascunho, lápis e borracha para realizar cálculos quando 
necessário. Anote o seu gabarito numa folha, mas no final você saberá quantas questões 
acertou automaticamente. Tente ser fiel com você mesmo ao resolver este simulado, não 
utilizando calculadoras digitais e nem consultando materiais. São 60 questões de múltipla 
escolha, com apenas uma resposta correta entre a,b,c,d,e. Clique apenas em uma alternativa. 
Todas as questões são obrigadas a receberem um clique em pelo menos uma alternativa. 
Nosso simulado é inspirado no Vestibular UEL, mas você encontrará questões de diversas 
provas do país. Ótima prova! Um abraço da Comissão de Simulados do Cursinho CEPV - UEL 
2020.   
*Obrigatório

Nome Completo? *

Turno? *

Língua Estrangeira? *
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4. 1 ponto

Disponível em: <Ispn.org>. Acesso em: 26/09/2014.
Marcar apenas uma oval.

a) a expansão da fronteira agrícola.

b) a criação de poucas reservas ambientais.

c) a construção de Brasília no Planalto Central.

d) a desertificação natural das áreas florestais.

e) a urbanização das cidades do Centro-Oeste.

1 – Veja a imagem abaixo e responda a questão a seguir: O mapa
demonstra o processo de degradação do Cerrado até o ano de 2002,
lembrando que tal processo manteve-se em ação nos anos seguintes. O
principal fator responsável pela devastação desse importante domínio
natural brasileiro é: *
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5. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) V, F, V, V, F

b) V, F, V, F, F

c) V, V, F, F, V

d) F, V, F, V, F

e) F, F, V, F, V

2- Leia o texto e responda: *
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6. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) a natureza opera obedecendo a leis e princípios necessários e universais que
podem ser plenamente conhecidos pelo nosso pensamento.

b) nosso pensamento também opera obedecendo a emoções e sentimentos alheios
à razão, mas que nos ajudam a distinguir o verdadeiro do falso.

c) as práticas humanas, a ação moral, política, as técnicas e as artes dependem do
destino, o que negaria a existência de uma vontade livre.

d) as ações humanas escapam ao controle da razão, uma vez que agimos
obedecendo aos instintos como mostra hoje a psicanálise.

e) nenhuma das anteriores.

7. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) 5

b) 10

c) 25

d) 40

e) 50

3- (UEG 2015) A cultura grega marca a origem da civilização ocidental e
ainda hoje podemos observar sua influência nas ciências, nas artes, na
política e na ética. Dentre os legados da cultura grega para o Ocidente,
destaca-se a ideia de que *

4- (UEL - PR) Um corpo é lançado para cima, com velocidade inicial de 50
m/s, numa direção que forma um ângulo de 60° com a horizontal (dados:
sen 60° = 0,87; cos 60° = 0,50). Desprezando a resistência do ar, pode-se
afirmar que no ponto mais alto da trajetória a velocidade do corpo, em
m/s, será de: *



30/05/2020 Simulado CEPV 2020

https://docs.google.com/forms/d/101U0mCbcofnndC8BHSC1blum7biLg3CDo8eBKrJOHVY/edit 5/49

8. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) A organização dos sindicatos de trabalhadores dentro da fábrica transformou-os
em colaboradores da empresa.

b) A implantação da produção flexível de automóveis garantiu uma variedade de
modelos para o consumidor.

c) A produção em massa foi substituída pela de pequenos lotes de mercadorias, a
fim de evitar estoques de produtos.

d) O método de Ford potencializou o parcelamento de tarefas, largamente utilizado
por Taylor.

e) Para obter ganhos elevados, a organização fordista implicava uma drástica
redução dos salários dos trabalhadores.

5 - (UEL-2014) No início do século XX, o desenvolvimento industrial das
cidades criou as condições necessárias para aquilo que Thomas Gounet
denominou “civilização do automóvel”. Nesse contexto, um nome se
destacou, o de Henri Ford, cujas indústrias aglutinavam contingentes de
trabalhadores maiores que o de pequenas cidades com menos de 10.000
habitantes. O nome de Ford ficou marcado pela forma de organização de
trabalho que propôs para a indústria. Com base nos conhecimentos sobre
a organização do trabalho nos princípios propostos por Ford, assinale a
alternativa correta. *
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9. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I, II, III

b) I, II, IV

c) II, IV

d) III, IV

e) I, III

6 - Leia o texto a seguir: *
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10. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) as atividades mercantis de minérios e de drogas do sertão que abasteciam a
metrópole.

b) a recusa da Igreja em conceder aos jesuítas a permissão para converter os
indígenas.

c) a destruição das culturas indígenas, defendendo a autonomia desses povos
para professarem suas crenças tradicionais.

d) o desenvolvimento de práticas agrícolas e de pecuária extensiva que vieram a
abastecer o comércio metropolitano.

e) as ações das bandeiras, que atacavam as Reduções em busca de mão de obra
indígena para a escravização.

7 - (UEL-2014, adaptada) Leia o texto a seguir.Afluente da margem direita
do Rio Vermelho, ao norte de Cambé, próximo ao Distrito da Prata, o Rio
Palmeira forma um vale onde a mata nativa ainda concentra reservas. Ali,
séculos atrás havia um lago. Era um ponto estratégico com água, peixe,
caça e floresta subtropical. Ali, em 1625 foi construída a redução jesuítica
de San Joseph – o termo missão foi adotado pelos portugueses,
enquanto espanhóis e pesquisadores preferem redução. (Jornal de
Londrina, 3 mar. 2013. p.21.)Recentemente no município de Cambé,
localizado no norte do Paraná, foram descobertas ruínas de fundações da
Redução Jesuítica, que comportou cerca de 200 pessoas, com fácil
acesso à água e aos produtos oriundos da floresta. As Reduções ou
Missões Jesuíticas no Brasil combatiam e denunciavam *



30/05/2020 Simulado CEPV 2020

https://docs.google.com/forms/d/101U0mCbcofnndC8BHSC1blum7biLg3CDo8eBKrJOHVY/edit 8/49

11. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Aldo

b) Baldo

c) Caldo

d) Daldo

e) Nenhum dos alunos.

8 - *
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12. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Temperatura de Fusão.

b) Densidade.

c) Solubilidade.

d) Temperatura de Ebulição.

e) Temperatura de Solidificação.

Leia o texto: *
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13. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) 7

b) 9

c) 4

d) 3

e) 6

10 - *
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14. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I e II.

b) I e III.

c) III e IV.

d) I, II e IV.

e) II, III e IV.

11 - *



30/05/2020 Simulado CEPV 2020

https://docs.google.com/forms/d/101U0mCbcofnndC8BHSC1blum7biLg3CDo8eBKrJOHVY/edit 12/49

15. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

12 - *
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16. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas

b) Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles

c) Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis

d) Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não

e) Rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão

17. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.

b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.

c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.

d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.

e) Vertical e sentido para cima.

13- (ENEM 2012) Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides
era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de
sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e
objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do
segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das Ideias formava-se
em sua mente. (ZINGANO, M. Platão e Aristóteles: o fascínio da filosofia.
São Paulo: Odysseus, 2012 (adaptado). O texto faz referência à relação
entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de
Platão (427 a.C.-346 a.C.). De acordo com o texto, como Platão se situa
diante dessa relação? *

14- (ENEM) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se
deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa
em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em
seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e
o sentido da força de atrito mencionada no texto? *
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18. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Sua emergência tornou obsoletos os blocos econômicos regionais, pois
facilitou o comércio direto de país para país.

b) Uma das consequências políticas do fortalecimento desse fenômeno foi a
transferência da soberania nacional para organismos supranacionais, a exemplo da
ONU.

c) As fronteiras nacionais perderam suas funções legais de controle de fluxos.

d) A causa da globalização foi a queda do muro de Berlim, dando fim à divisão do
mundo conhecida como bipolaridade e iniciando uma nova fase, a multipolaridade.

e) O desenvolvimento tecnológico associado às condições políticas mundiais das
últimas décadas do século XX intensificou o processo de globalização.

15 - (UFPR-2011) A globalização é um fenômeno que tem como uma de
suas características fundamentais a crescente abertura econômica e
política entre os países. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar: *



30/05/2020 Simulado CEPV 2020

https://docs.google.com/forms/d/101U0mCbcofnndC8BHSC1blum7biLg3CDo8eBKrJOHVY/edit 15/49

19. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I, III

b) I, II, III

c) I, II, IV

d) II, IV

e) III, IV

16 - Analise os textos a seguir: *
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20. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente a alternativa III é verdadeira.

b) Somente a alternativa I é verdadeira.

c) Somente a alternativa II é verdadeira.

d) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.

e) Somente as alternativas II e III são verdadeiras.

21. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) 40.

b) 50.

c) 30.

d) 60.

e) 70.

17 - *

18- (G1 - IFCE 2019) Rafael chamou um Uber para ir ao cinema com sua
namorada, mas a atendente informou que o valor final a ser pago é
compreendido por uma parcela fixa de R$ 3,00, mais R$ 1,50 cobrado por
quilômetro rodado. Sabendo que Rafael pagou R$ 48,00, a distância da
casa de Rafael para o cinema, em km, é *
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22. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I e II.

b) I e III.

c) II e IV.

d) I, III e IV.

e) II, III e IV.

19 - Leia as afirmativas: *
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23. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) o flagelo da Peste Negra foi associado ao fim dos tempos.

b) a Igreja buscou conter o medo da morte, disseminando o saber médico.

c) a impressão causada pelo número de mortos não foi tão forte, porque as
vítimas eram poucas e identificáveis.

d) houve substancial queda demográfica na Europa no período anterior à Peste.

e) o drama vivido pelos sobreviventes era causado pelo fato de os cadáveres não
serem enterrados.

20- A Peste Negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos
sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não
foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo di Tura
escreveu: “As pessoas morriam às centenas, de dia e de noite, e todas
eram jogadas em fossas cobertas com terra e, assim que essas fossas
ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus cinco filhos com
minhas próprias mãos (...) E morreram tantos que todos achavam que era
o fim do mundo.”Agnolo di Tura. The Plague in Siena: An Italian Chronicle.
In: William M. Bowsky. The Black Death: a turning point in history? New
York: HRW, 1971 (com adaptações).O testemunho de Agnolo di Tura, um
sobrevivente da Peste Negra que assolou a Europa durante parte do
século XIV, sugere que: *
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24. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

21 - Leia o texto a seguir. *
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25. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Observação da natureza, organização racional, explicações gerais (hipóteses) e
experimentações.

b) Observação da natureza, organização racional, explicações gerais (hipóteses) e
introspecção.

c) Concepção mística da natureza, organização racional, explicações gerais
(hipóteses) e experimentações.

d) Concepção emocional da natureza, organização racional, explicações gerais
(hipóteses) e experimentações.

e) Nenhuma das alternativas anteriores

22- (Universidade da Amazônia) Para combater os erros provocados
pelos ídolos, Francis Bacon propôs o método indutivo de investigação,
que cumpriria algumas etapas consecutivas, como é o caso da
alternativa: *
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26. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) As noções de causa e efeito fazem parte da realidade e por isso os fenômenos
do mundo são explicados através da indicação da causa.

b) A presença do efeito revela a causa nele envolvida, o que garante a explicação de
determinado acontecimento.

c) A causa e o efeito são noções que se baseiam na experiência e, por meio dela,
são apreendidas.

d) A causa e o efeito são conhecidos objetivamente pela mente e não por hábitos
formados pela percepção do mundo.

e) A causa e o efeito proporcionam, necessariamente, explicações válidas sobre
determinados fatos e acontecimento

27. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) A ressonância do som emitido pelo piano é maior.

b) A potência do som emitido pelo piano é maior.

c) A intensidade do som emitido por cada instrumento é diferente.

d) O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente.

e) A amplitude do som emitido por cada instrumento é diferente.

23 - (UEL 2017) Leia o texto a seguir. *

24- (ENEM) Para afinar um violão, um músico necessita de uma nota para
referência, por exemplo, a nota “Lá” em um piano. Dessa forma, ele ajusta
as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma
nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido
pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível, porque: *
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28. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

d) Somente a afirmativa III é verdadeira.

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

25 - (UDESC-2011) Analise as proposições sobre os tipos de indústrias. *
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29. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I, II, III

b) I, II, IV

c) II, IV

d) III, IV

e) I, III

26- Analise a imagem e responda a questão a seguir: *
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30. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I, II e III

b) I, II e IV

c) I e II

d) II e IV

e) III e IV

27– Leia o texto a seguir: *
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31. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) 4 e 2

b) 2 e 4

c) 3 e 5

d) 2 e 5

e) 5 e 2

32. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) cadeia carbônica insaturada.

b) somente carbonos primários.

c) um carbono quaternário.

d) três carbonos primários e um terciário.

e) cadeia carbônica heterogênea.

28- (UERJ - ADAPTADA) *

29 - (Mackenzie-SP) O composto apresenta: *
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33. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) As afirmações I, II e III são corretas.

b) As afirmações III e IV são corretas.

c) As afirmações II e IV são corretas.

d) Somente a afirmação I é correta.

e) Somente a afirmação II é correta.

30 - *
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34. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I-A, I-B, I-C, II-D, II-E.

b) I-A, I-B, I-E, II-C, II-D.

c) I-A, I-C, I-D, II-B, II-E.

d) I-B, I-C, I-D, II-A, II-E.

e) I-B, I-D, I-E, II-A, II-C.

31- *
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35. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Galileu pretendia construir uma nova metafísica em que a teologia apareceria
como princípio último de explicação.

b) Segundo Galileu, tudo o que conhecemos sobre o mundo natural diz respeito à
natureza íntima da força, ou de sua essência.

c) Galileu buscava estabelecer o fundamento das convicções a respeito da relação
determinante do homem com a natureza.

d) A grandeza revolucionária de Galileu deveu-se a sua atitude de responder
questões consideradas para além do domínio da ciência positiva.

e) O interesse de Galileu estava em mostrar que para todo movimento expressável
matematicamente existe uma causa primária.

36. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Beta.

b) Alfa.

c) Gama.

d) Raios-x.

e) Ultravioleta.

32– (UEL 2005) *

33- (ENEM) O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu
conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos
atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a
radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo,
no tratamento do câncer. A aplicação citada se refere a qual tipo de
radiação? *
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37. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) A massa de ar correspondente a letra B, representa a massa equatorial
continental que influencia o território brasileiro, deslocando calor e umidade.

b) As massas de ar, representadas pelas letras A, B, C e D, são originárias da
Planície do Chaco, as quais contribuem para manifestação de períodos quentes e
secos.

c) A massa de ar indicada pela letra E, no mapa, é originária do Sul do Oceano
Atlântico. É quente e úmida e forma os ventos alísios de sudeste.

d) No mapa, a letra A corresponde à massa polar atlântica, que exerce forte
influência em todas as regiões brasileiras. Ela é responsável pela queda de temperatura
na região Norte e Planície do Pantanal, fenômeno conhecido como “friagem”.

e) A massa tropical continental corresponde à letra D, no mapa, a qual atua nas
áreas do interior das regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste.

34 - (UFAC) Atuam no território brasileiro cinco massas de ar, que estão
representadas pelas letras A, B, C, D e E no mapa a seguir: *
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38. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Herdando elementos da cultura grega, os bizantinos desenvolveram estudos
sobre a aritmética e a álgebra.

b) Negando a tradição jurídica romana, o império bizantino pautou sua jurisdição
no direito consuetudinário.

c) A filosofia estóica influenciou o movimento iconoclasta, provocando o cisma
cristão do Oriente no século XI.

d) O catolicismo ortodoxo tornou-se a religião oficial do império após a
denominada querela das investiduras.

e) A catedral de Santa Sofia sintetiza a tradição artística bizantina com seus
ícones e mosaicos.

35- (UPE) Leia o texto a seguir: *
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39. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) O tratamento esquemático dado às figuras e a rigidez da composição são típicos do
românico medieval, período a que pertencem.

b) São o resultado de uma visão intelectualizada, que transforma as imagens em planos
geométricos, a partir de vários pontos de vista simultâneos.

c) A simplificação das formas e a ocupação geométrica do espaço conferem a ambas as
imagens um caráter racional e estático.

d) O apelo ao emocional e a sensação de movimento, dada pela composição sinuosa e
pelo planejamento elaborado das roupas, inserem-nas no Barroco.

e) Ambas as imagens apresentam qualidades estéticas vinculadas à tradição
Neoclássica, trazidas ao Brasil pela Missão Artística Francesa.

36- (UEL) Analise as imagens a seguir: *
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40. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) É um período ágrafo, tendo como representação apenas pinturas rupestres.

b) É um período em que os homens faziam pinturas com o intuito de
demonstrarem como viviam.

c) Era um período em que os homens fabricavam suas próprias ferramentas, mas
ainda não haviam dominado o fogo.

d) Era um período em que os homens eram sedentários devido à fartura de víveres
que havia em toda parte.

e) Era uma sociedade formada unicamente por coletores que se utilizavam de
ferramentas rústicas para sua sobrevivência

41. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) i

b) 0

c) 1

d) √2

e) √3

37 – “Um dos períodos mais fascinantes da História humana é a Pré-
história. Esse período não foi registrado por nenhum documento escrito,
pois é exatamente a época anterior à escrita. Tudo que sabemos dos
homens que viveram nesse tempo é resultado da pesquisa de
antropólogos e historiadores, que reconstituíram a cultura do homem da
Idade da Pedra a partir de objetos encontrados em várias partes do
mundo e de pinturas achadas no interior de muitas cavernas na Europa,
norte da África e Ásia”. AIDAR, M. A. M. Do coletivo ao privado: a aventura
humana em sua primeira fase. In: As Origens. Pearson Prentice Hall, São
Paulo, 2010. Sobre a pré-história, é CORRETO afirmar: *

38- (UNICAMP) *
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42. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) 5, 5, 2 e 1

b) 5, 4, 3 e 1

c) 7, 4, 1 e 1

d) 6, 4, 1 e 2

e) 7, 3, 1 e 2

43. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Os principais métodos nas ciências sociais em geral e na sociologia em
particular excluem a observação sistemática de ambientes sociais, uma vez que os
processos de interação entre os homens e os homens e o meio sociocultural são não-
observáveis.

b) A pesquisa sociológica e a realizada nas demais áreas das ciências sociais
independem da formulação de generalizações, uma vez que o foco da sociologia é
estudar os indivíduos sem levar em consideração as interações sociais.

c) As ideias científicas diferem do senso comum e de outras formas de
conhecimento, pois devem ser avaliadas à luz de evidências sistematicamente
coletadas.

d) O pensamento científico na sociologia deve estar comprometido com a ideia de
que as teorias são temporariamente verdadeiras e que as questões nunca estão
resolvidas por completo; nesse sentido, o pensamento científico sociológico se iguala
ao senso comum.

e) O conhecimento sociológico não apresenta caráter científico uma vez que para
sua elaboração não se faz necessário a realização de pesquisas.

39 - (FGV-SP) O composto de fórmula:Apresenta quantos carbonos
primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente? *

40- A partir do século XIX, o ideal científico no campo da sociologia
consistiu na formulação de teorias sobre o Homem e a Sociedade. Acerca
do pensamento científico sociológico, assinale a alternativa correta. *
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44. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I apenas.

b) I e II apenas.

c) III apenas.

d) II e IV apenas.

e) III e IV apenas.

41- Leio o texto. *
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45. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.

b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.

c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase
adulta.

d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível
energético na cadeia.

e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a
leva à morte.

42- Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos
diminutos que têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se
desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a
figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada
parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses
organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de
pragas agrícolas. *
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46. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) A decisão de tentar desfazer-se das opiniões duvidosas e incertas ampara-se
em uma revelação divina, pois, ao pensar, o homem encontra Deus na origem do próprio
pensamento, sendo Ele a primeira certeza fundadora da ciência.

b) A dúvida é uma espécie de afecção episódica que toma conta dos que pensam
demasiadamente no problema dos fundamentos do conhecimento, mas cuja
concepção e prática possuem uma importância limitada.

c) A dúvida metódica pretendia inviabilizar a metafísica, uma vez que certezas
científicas e verdades metafísicas, além de possuírem âmbitos de vigência distintos,
também dizem respeito a domínios excludentes do conhecimento.

d) O método é um procedimento por meio do qual os dados da experiência são
acolhidos, tratados cientificamente e, após o processo de depuração e de crítica, são
recolocados em sua relação com o mundo, transformando nossos juízos.

e) A decisão inaugural a ser radicalizada pela dúvida, tornada metódica, por meio
da qual surgirá a certeza, é o ponto de partida da crítica à tradição, seja na figura dos
conhecimentos incertos ou das falsas opiniões.

47. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema.

b) É uma forma de energia contida nos sistemas.

c) É uma energia de trânsito, de um sistema a outro, devido à diferença de
temperatura entre eles.

d) É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes.

e) É uma forma de energia em trânsito, do corpo mais frio para o mais quente.

43- (UEL 2016) Leia o texto a seguir. *

44- (AFA-SP) Assinale a alternativa que define corretamente calor. *
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48. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) os estados da Bahia e de Goiás aglutinados ao Sudeste.

b) a região Sudeste somada aos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás.

c) os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, bem como o Distrito Federal.

d) todos os estados das regiões Sul e Sudeste, exceto norte de Minas.

e) todos os estados das regiões Sul e Sudeste.

49. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) O grupo de artistas franceses congregou esforços para fortalecer os rumos da
arte colonial brasileira e desenvolver temáticas relativas ao nacionalismo, destacando,
especialmente, heróis da nossa história.

b) Afastados da mentalidade elitista da corte instalada no Brasil, os artistas
franceses, especialmente os arquitetos como Granjean de Montigny, ressaltarão os
traços populares ou nativistas das construções.

c) Os artistas recém-chegados eram renomados no ambiente artístico europeu e
souberam moldar seus discípulos, como Araújo Porto Alegre, para um formalismo
indiferente à realidade brasileira.

d) A contratação de uma missão de artistas franceses, como Nicolas Antoine
Taunay e Jean Baptiste Debret, trouxe para o ambiente brasileiro as doutrinas estéticas
e os conceitos artísticos de origem religiosa e barroca.

e) O prolongamento, até o período republicano, de uma expansão acadêmica da
pintura, aproximou os artistas franceses e brasileiros, influenciados pelos debates
ocorridos na Europa dos movimentos romântico e impressionista.

45- Leia o enunciado abaixo: *

46- (UEL) Com base nos conhecimentos sobre a vinda da Missão Artística
Francesa ao Brasil (1816-1840), é correto afirmar: *
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50. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I, II e III

b) I, II e IV

c) I, III e IV

d) II e IV

e) I e III

47- O processo de independência do Brasil tem origens já nas últimas
décadas do século XVIII, quando algumas mudanças políticas e agitações
sociais sinalizaram a preocupação da Coroa portuguesa com o
afrouxamento do chamado “Pacto Colonial”.Sobre o processo de
independência do Brasil e sua formação territorial, considere as
afirmações a seguir: *
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51. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) b)

c) d)

e)

48- Leia o texto. *
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52. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I e III

b) II e III

c) I e IV

d) I, II e IV

e) II, III e IV

49- Considere os 7 elementos abaixo, extraídos da Classificação
periódica: *
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53. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) a Sociologia surge para resolver os problemas advindos com as grandes
revoluções ocorridas no século XVIII e manter o status quo da classe dominante.

b) os temas tratados pela Sociologia voltam-se para a solução de conflitos de
classe e visam à transformação do status quo da classe dominante no capitalismo.

c) a sociedade industrial coloca questões como a organização do trabalho, as
inovações tecnológicas e o conflito de classes, objetos de estudo da Sociologia
funcionalista.

d) o pensamento sociológico volta-se, de maneira divergente, para a análise do
social como problema fruto da situação vivida no contexto do século XVIII.

e) as consequências sociais decorrentes das grandes revoluções ocorridas no
século XVIII no mundo europeu são analisadas unilateralmente pela Sociologia.

50- Leia o texto. *
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54. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) I e III.

b) II e III.

c) II e IV.

d) I, II e IV.

e) I, III e IV.

55. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Todos os vírus têm DNA na sua constituição.

b) Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares.

c) Não necessitam de outros organismos para sua reprodução.

d) Não infectam células bacterianas.

e) É considerado um ser unicelular.

51- A Sociologia é uma ciência moderna que surge e se desenvolve
juntamente com o avanço do capitalismo. Nesse sentido, reflete suas
principais transformações e procura desvendar os dilemas sociais por ele
produzidos. Sobre a emergência da sociologia, considere as afirmativas a
seguir. *

52- Sobre os vírus, é correta a afirmação: *
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56. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal.

b) Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente.

c) Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final.

d) Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final.

e) Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente.

57. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) 25

b) 250

c) 2500

d) 25000

e) 250000

53- (UEL 2015) Leia o texto a seguir. *

54- (UEL) O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios.
Por exemplo, um forno é essencial para o trabalho do ferreiro na
confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne
moldável. Considerando que a massa de ferro empregada na confecção
de uma ferradura é de 0,5 kg, que a temperatura em que o ferro se torna
moldável é de 520 ºC e que o calor específico do ferro vale 0,1 cal/gºC,
assinale a alternativa que fornece a quantidade de calor, em calorias, a
ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhada pelo
ferreiro. Dado: temperatura inicial da ferradura: 20 ºC. *
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58. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Aquífero Alter do Chão, hoje denominado Sistema Aquífero Grande Amazônia
(SAGA).

b) Aquífero Guarani, maior reservatório hídrico da América do Sul.

c) Aquífero Cuiabano, maior reservatório impermeável do planeta.

d) Urucuia-Areado, com água predominantemente bicarbonatada cálcica e pouco
mineralizadas.

e) Aquífero Furnas, caracterizado pela presença de água bicarbonatada sódica e
muito potássica.

55- (UNIFENAS-2015) Leia o texto abaixo: *
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59. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) concebe a arte como representação de universos imateriais e simbólicos.

b) acreditava no valor da experimentação e da observação metódica da natureza.

c) substitui os temas religiosos comuns na pintura medieval por temas laicos.

d) entende a pintura como uma ciência, que utiliza a matemática e a geometria.

e) se afasta dos ideais clássicos da antiguidade por não considerá-los aptos a
representar fielmente a realidade.

56- (UEL- Adaptado) Observe a imagem a seguir: *
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60. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) Babilônica, junto ao rio Eufrates.

b) Assíria, junto ao rio Tigre.

c) Egípcia, junto ao rio Nilo.

d) Hebraica, junto ao rio Jordão.

e) Cartaginesa, nos seus domínios ibéricos até o rio Guadalquivir

57- Leia o texto. *
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61. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) b)

c) d)

e)

58- (UNIRIO) Para que a matriz a seguir seja inversível, é necessário que: *
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62. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) O potencial de ionização do potássio (K, número atômico 19) é menor que o do
sódio (Na), por possuir maior número de camadas e consequentemente maior raio
atômico.

b) A tabela acima mostra que, para a primeira energia de ionização, quanto maior o
número atômico, maior o potencial de ionização.

c) Observa-se na tabela acima que os valores de potencial de ionização dos
elementos possuem um crescimento linear, o que comprova a afirmação de que 1ª EI <
2ª EI <3ª EI <4ª EI <5ª EI <6ªEI

d) Observa-se no magnésio (Mg) um grande aumento da 2ª EI para a 3ª EI, devida
à mudança de camadas.

e) Para o elemento silício (Si), podemos afirmar que o valor da 5ª EI, que na tabela
está representado por “X”, está mais próximo da 6ª EI (205,1) que da 4ª EI (45,1).

63. 1 ponto

Marcar apenas uma oval.

a) socialismo científico.

b) materialismo histórico.

c) racionalismo cartesiano.

d) fenomenologia do espírito.

e) individualismo metodológico.

59- Considere a tabela abaixo, que indica as energias de ionização (EI) em
elétron-volts (eV) de 5 elementos químicos do 3° período da classificação
periódica dos elementos. Nesta tabela, também é observado que um
valor está representado por “X”. *

60- Segundo Karl Marx, “o modo de produção da vida material
condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em
geral”.Essa tese resume a sua teoria da história, também denominada de:
*
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