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ORIENTAÇÕES 

 
 
1. Durante todo o exame deve ser observado o mais rigoroso silêncio. 

2. A interpretação das questões faz parte do exame. NÃO FAÇA 

PERGUNTAS. 

3. Durante a realização das provas mantenha PERMANENTEMENTE o 

seu documento de identidade sobre a carteira. 

4. Ao receber o caderno de questões, colocar imediatamente o 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO.  

5. O rascunho, se necessário, deverá se feito no verso das folhas ou folha 

à parte. 

6. As questões respondidas a lápis na folha de resposta, NÃO SERÃO 

CONSIDERADAS. 

7. NÃO SERÁ FORNECIDA 2ª via da folha de resposta. 

8. Entregar SOMENTE a folha de resposta. 

9. Nenhum candidato poderá entregar a folha de resposta e sair da sala 

antes de decorrida uma hora do início das provas. 

10. Os três últimos alunos devem sair da sala ao mesmo tempo. 

PROVA DE BIOLOGIA 
 
1) Um determinado acadêmico do curso de enfermagem resolve fazer 
uma dieta, para redução da massa corpórea. Uma das metas principais 
era a redução do consumo de lipídeos, para redução do total de calorias 
consumidas por dia. O acadêmico em questão fazia o consumo de 3.445 
kcal/dia, sendo 705 kcal/dia provenientes somente do consumo de 
ácidos graxos saturados (manteiga e carne) e insaturados (óleos de soja, 
milho e girassol). Preocupado com sua saúde, adquiriu um alimento 
achocolatado em pó para consumo com leite, rico em vitaminas do 
complexo B e vitamina C. Adquiriu também (através de uma farmácia 
de manipulação) cápsulas contendo vitaminas A, D, E e K. Excluindo-se 
qualquer fonte de lipídeo na atual dieta do acadêmico e, considerando a 
ingestão das citadas vitaminas apenas com leite desnatado, teoricamente 
esse acadêmico terá uma carência nutricional das seguintes vitaminas: 
a) B e C; b) A, D, E e K. 
c) A e K; d) De todas as vitaminas. 

 
2) Leia atentamente o texto abaixo, relacionado à serpente Bothrops 
leucurus (jararacuçu): 
 
“O gênero Bothrops é responsável pelo maior percentual de acidentes 
(94%) e óbitos (62,5%) na Bahia e esta espécie é a de maior interesse 
médico em nosso Estado, pela sua ampla distribuição geográfica e por 
causar todos os acidentes provenientes da Região Metropolitana de 
Salvador. O seu veneno de ação proteolítica (destrói proteínas), 
coagulante (age como um fator da coagulação sanguínea, ativando a 
cascata da coagulação e levando ao consumo de fibrinogênio) e 
hemorrágica. Causa em vítimas humanas manifestações locais como: 
dor, edema (inchaço), acompanhado ou não de equimose 
(arroxeamento), necrose e abscesso, que podem levar à amputação do 
membro atingido, além de manifestações sistêmicas, com alteração da 
coagulação sanguínea, sangramento ou hemorragia, choque e 
insuficiência renal. Por estes efeitos não recomendamos o uso de 
garrote, sucção, incisão ou corte no local da picada, nem de beberagens 
ou similares, já que o veneno inoculado não sairá do corpo, nem será 
diminuída sua ação com o uso de tais práticas. Recomenda-se que o 
acidentado lave o local da picada com água e sabão ou passe álcool, 
beba muita água, eleve o membro atingido (sem dobrá-lo) e seja levado 
imediatamente para um posto de saúde a fim de receber, via 
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endovenosa, o soro antibotrópico, antibotrópico/crotálico ou 
antibotrópico/laquético, além das medidas coadjuvantes como a 
hidratação, antibioticoterapia e profilaxia antitetânica.” 
FONTE: http://www.qualibio.ufba.br/txt058.html (site da Universidade Federal da 
Bahia) 
 
O veneno da Bothrops leucurus apresenta efeitos antagônicos como a 
coagulação sangüínea e a hemorragia. Do ponto de vista histológico e 
levando-se em consideração as informações contidas no texto, a hipótese 
que poderia melhor justificar a hemorragia, mesmo havendo ativação da 
cascata de coagulação, seria: 
a) a destruição das membranas dos mesotélios; 
b) a destruição das membranas dos endotélios; 
c) o consumo de fibrinogênio; 
d) o comprometimento renal. 
 
3) A respeito de folhetos embrionários, o Sistema Nervoso originou-se a 
partir da: 
a) Ectoderme; 
b) Mesoderme; 
c) Endoderme; 
d) Dos três folhetos embrionários simultaneamente. 
 
4) Observe atentamente as características do parasita abaixo: 
I – Os ovos são eliminados junto com as fezes do paciente; 
II – Apresenta um estágio larval denominado miracídio; 
III – Tem como hospedeiro intermediário caramujos da espécie Lymnaea 
columela e L. viatrix; 
IV – Apresenta na forma adulta uma ventosa oral; 
V – No homem pode ser encontrado nas vias biliares. 
VI – É um verme hermafrodita. 
 
A partir das informações fornecidas acima, pode-se identificar o parasita 
em questão como sendo: 
a) Echinococcus granulosus; 
b) Schistosoma mansoni; 
c) Fasciola hepática; 
d) Ancylostoma duodenale. 
 

5) Um indivíduo daltônico e não míope, filho de pai míope, casa-se com 
uma mulher normal para ambas as características. O casal já tem uma 
filha daltônica e míope. Sabendo que o daltonismo é condicionado por 
um gene recessivo ligado ao sexo e que a miopia é uma herança 
autossômica recessiva, qual a probabilidade de terem uma menina 
normal para ambas as características? 
a) 3/16 b) 1/4 c) 1/16 d) 1/2 
 
6) Considere as seguintes funções atribuídas a uma organela celular: 
I – Síntese de fosfolipídios da membrana plasmática; 
II – Metabolismo do glicogênio; 
III – Síntese de esteróides. 
A organela em questão é o (a): 
a) mitocôndria; b) retículo endoplasmático granular; 
c) retículo endoplasmático liso; d) complexo de Golgi; 
 
7) Observe as afirmativas abaixo, todas referentes a síntese de proteínas: 
I – A tradução ocorre no citoplasma da célula; 
II – O RNA transportador carrega a mensagem para a produção da 
proteína; 
III – Cada três nucleotídeos do RNA mensageiro determina a colocação 
de um aminoácido específico na proteína; 
IV – Moléculas de RNA transportador, ligadas a aminoácidos, unem-se 
ao RNA ribossômico por uma seqüência de três bases; 
V – Enquanto o ribossomo se desloca sobre a fita de RNA mensageiro, 
outros RNA transportadores se encaixam, trazendo novos aminoácidos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, III e V são corretas; 
b) As afirmativas I e II são corretas; 
c) As afirmativas I, III e IV são corretas; 
d) Todas as afirmativas são corretas ou incorretas. 
 
8) A hipófise é constituída por duas partes fundamentais: a adeno-
hipófise e a neuro-hipófise. A neuro-hipófise secreta a oxitocina e a 
vasopressina (ADH – hormônio antidiurético).  Enquanto a oxitocina é 
relacionada com a contração uterina e a ejeção láctea, a vasopressina 
tem ação antidiurética, promovendo a retenção de água no ducto coletor 
renal, isto é, reduzindo o volume urinário e concentrando a urina. O 
consumo de álcool etílico, inibe a vasopressina e, conseqüentemente, 
aumenta a diurese, provocando uma indisposição denominada 



popularmente como “ressaca”, onde o indivíduo bebe muita água. 
Assinale abaixo a justificativa que explica, em parte, a “ressaca”: 
a) A ativação da vasopressina pelo álcool etílico leva a uma diminuição 
do volume urinário, diminuindo a sede; 
b) A inativação da vasopressina leva a um aumento do volume urinário 
e, conseqüentemente, à diminuição da concentração dos solutos nos 
líquidos biológicos (plasma, linfa e substância intercelular), diminuindo a 
vontade de beber água; 
c)  A ativação da vasopressina pelo álcool leva a uma diminuição do 
volume urinário, o que dilui os líquidos biológicos, provocando sede. 
d) A inativação da vasopressina leva a um aumento do volume urinário 
e, conseqüentemente, da concentração de solutos nos líquidos biológicos 
(plasma, linfa e substância intercelular), provocando sede. 
 
9) Uma das causas de dor e de sensação de queimação nos músculos, 
decorrentes do esforço físico intenso, é a presença de muito ácido láctico 
nas células musculares, isso ocorre quando essas células: 
a) realizam intensa respiração celular, com produção de ácido láctico; 
b) recebem suprimento insuficiente de gás oxigênio e realizam 
fermentação; 
c) realizam intensa respiração celular, produzindo excesso de ATP; 
d) recebem estímulos nervosos sucessivos e acumulam 
neurotransmissores. 
 
10) A anemia falciforme é caracterizada por hemácias em forma de foice, 
em função da produção de moléculas anormais de hemoglobina, 
incapazes de transportar o gás oxigênio. Indivíduos com anemia 
falciforme são homozigotos e morrem na infância. Os heterozigotos 
apresentam uma forma atenuada de anemia. Na África, onde a malária é 
endêmica, os indivíduos heterozigotos para anemia falciforme são 
resistentes à doença. Qual é a explicação para o fato dos heterozigotos 
para a anemia serem resistentes à malária? 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
A Matemática não pode ser tratada como uma matéria isolada, 

pois ela faz parte do cotidiano de diversas profissões. 
 Na enfermagem utilizamos razões, proporções, porcentagem e 
regra de três para o cálculo de dosagem de medicamentos. 
 O cálculo para administração de medicamentos deve ser preciso, 
feito com muito cuidado e atenção. É uma atividade importante que 
exige do enfermeiro conhecimento e responsabilidade.  
 
11) Quantos gramas de glicose têm na solução de soro glicosado 5%, 
em frascos de 1000 mililitros? Para que você possa resolver esta questão 
é necessário saber que 5% equivalem a 5g de glicose em 100 mililitros. 
a) 5 g b) 10 g c) 25 g d) 50 g 
 
12) Um hospital tem disponível, ampolas de vitamina C a 10%, com 5 
mililitros. Quantos miligramas de vitamina C têm na ampola?  
a) 300 mg b) 500 mg c) 700 mg d) 900 mg 
 
13) Numa receita a dosagem prescrita pelo médico é de 50mg/Kg/dia e 
o paciente pesa 25 Kg. Qual a dose diária de medicamento que deve ser 
administrada? 
a) 25000 mg b) 1250 mg c) 750 mg d) 50 mg 
 
14) Cada mililitro de sangue humano contém, em média 5 . 106 glóbulos 
vermelhos. Um ser humano adulto tem, em média, 5,5 litros de sangue. 
Com esses dados, podemos afirmar que o número médio de glóbulos 
vermelhos que um adulto possui é de? 
a) 27,5 . 106 b) 5,5 . 106 c) 2, 75 . 106 d) 2,75 . 1010 

 
15) Nas lanchonetes, o refrigerante é vendido em copos descartáveis de 
300 ml e 500 ml. No copo menor, o refrigerante custa R$ 0,90 e, no 
maior, R$ 1,70. Em qual dos copos você toma mais refrigerante pelo 
menor preço? 
 
16) Uma vasilha cheia de água pesa 385 g. Se retirarmos 1/3 da água, 
pesa 310 g. Qual é o peso da vasilha? 
a) 225 g b) 150 g c) 206 g d) 160 g 
 



17) Numa pesquisa foram entrevistadas n pessoas acerca de suas 
preferências em relação a 3 programas de televisão: A, B e C. Os dados 
obtidos indicaram que, 210 assistem o programa A, 210 assistem o 
programa B, 250 assistem o programa C, 20 assistem os três programas, 
100 não assistem nenhum dos três programas, 60 assistem os programas 
A e B, 70 assistem os programas A e C, 50 assistem os programas B e C. 
Quantas pessoas foram entrevistadas? 
a) 510 b) 870 c) 670 d) 610 
 

18) Se os números reais positivos a e b são tais que 
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calcule o valor de a.b. 
a) 324 b) 144 c) 217 d) 80 
 
19) Sabe-se que um triângulo tem lados 3, 4 e 5. Qual é a soma dos senos 
de seus ângulos? 
a) 1,4 b) 1,5 c) 2,4 d) 2,8 
 
20) Se o raio de um cilindro de revolução aumentar de 10% e a altura 
aumentar de 20% o volume do cilindro aumentará de: 
a) 45,2% b) 30,7% c) 30,0% d) 10,0% 
 
PROVA DE QUÍMICA 
 
21) Na realização de uma Mistura Intravenosa (MIV), são alteradas de 
forma significativa as características dos seus componentes, sendo 
necessário conhecer as consequências relativas ao aparecimento de 
toxicidade ou mesmo à perda de atividade.  
Devemos considerar ainda que nem sempre que se prepara uma mistura, 
a mesma é administrada imediatamente ao paciente. Desta forma, é 
necessário conhecer os fatores que podem afetar a sua estabilidade. Neste 
contexto, assinale a opção incorreta: 
a) Na maioria dos processos de degradação dos medicamentos em 
solução, a velocidade da reação é diretamente proporcional à 
concentração do princípio ativo. 
b) Fármacos formulados a valores de pH extremos (muito elevados ou 
muito baixos) podem conduzir a uma rápida decomposição de outros 
fármacos, se administrados na mesma solução. 

c) A fotólise é uma reação catalisada pela luz. Um bom método para 
evitar este problema, é o uso de papel de alumínio, plástico âmbar ou 
outro invólucro opaco, revestindo o contentor de modo a impedir a 
penetração de luz. 
d) A temperatura é outra variável primária que afeta a velocidade de 
degradação. De uma maneira geral, podemos dizer que a cada 
incremento de 10ºC, corresponde uma diminuição na velocidade da 
reação de 2 a 5 vezes. 
 
22) Imagine que seja prescrita, a um paciente, a administração 
endovenosa de soro glicosado 500 ml a 10% em massa (relação massa-
volume) de glicose (C6H12O6). Porém no hospital havia apenas soro 
glicosado 500 ml a 5% e ampolas de 20 ml a 50%. Quantas ampolas 
devem ser acrescentadas ao soro encontrado a fim de torná-lo adequado 
a administração ao paciente?  
a) 2,5  b)  2 c) 1,5 d)  1           
 
23) A Fenilcetonúria (PKU) é uma doença autossômica recessiva, 
causada por distúrbio no metabolismo da fenilalanina (Phe), 
ocasionando acúmulo do aminoácido no organismo. Afeta 
aproximadamente 1 em cada 12.000 recém-nascidos no Brasil. A 
doença resulta da deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase 
hepática, que converte a fenilalanina em tirosina, sendo o acúmulo de 
fenilalanina no sangue, o responsável pelos danos no cérebro. Ainda não 
há cura medicamentosa para a doença, mas há tratamento desde que o 
diagnóstico seja feito precocemente (por meio de testes de triagem, 
realizado no quinto dia de vida – o “Teste do Pezinho”), evitando assim 
as graves conseqüências sobre o desenvolvimento do Sistema Nervoso 
Central. Diagnosticado o problema num bebê, o mesmo é submetido  a 
uma dieta especial, pobre em fenilalanina. 
Um paciente fenilcetonúrico é internado no hospital. Entre as 
alternativas abaixo, baseando-se nas informações do texto anterior e em 
seus conhecimentos de Bioquímica, assinale aquela que indica um 
alimento que pode fazer parte da dieta deste paciente. 
a) Carne b) Leite e seus derivados 
c) Grãos como feijão e lentilha d) Polvilho 

 
24) Uma solução endovenosa deve ser isotônica em relação ao sangue 
para não lesar os glóbulos vermelhos. Tendo o sangue humano uma 
pressão osmótica igual a 7,8atm, a 37OC, qual deverá ser, 



aproximadamente, a concentração, em  g/L, de um soro glicosado para 
ser isotônico do sangue?  Dados: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1; massas 
molares em g.mol-1: C = 12, H = 1, O = 16. 
a) 0,31 b) 2,57  c) 55 d) 462,6  
 
25) Úlcera duodenal  é uma ferida no revestimento do duodeno (a 
primeira parte do intestino delgado, que se conecta ao estômago). Não é 
causada por alimentos condimentados ou estresse, mas pela bactéria 
Helicobacter pylori (H. pylori). Um paciente que sofre de úlcera 
duodenal pode apresentar no suco gástrico, 0,24 mol de HCℓ por dia. Se 
um comprimido de determinado antiácido contém 624 mg de hidróxido 
de alumínio (Aℓ(OH)3),  e considerando, nos seus cálculos, que só este 
composto é responsável pela neutralização do  HCℓ, quantos 
comprimidos devem ser ingeridos para a neutralização total do ácido? (É 
fundamental que mostre seus cálculos para validar a questão). 
Dados: massas molares em g.mol-1 : Al = 27; O = 16; H = 1. 
 
PROVA DE FÍSICA 
 
26) Quanto as afirmações abaixo, é correto afirmar que:  
I – A voz emitida pelo ser humano tem sua origem nas vibrações de duas 
membranas, denominadas cordas vocais. 
II – A freqüência do som emitido pela coluna de ar em vibração é tanto 
menor quanto menor for o comprimento da coluna. 
III – O efeito Doppler consiste na variação da freqüência de uma onda 
que atinge um receptor, causada pelo movimento da fonte emissora da 
onda ou do receptor. 
a) apenas o item I é verdadeiro; 
b) apenas os itens I e II são verdadeiros; 
c) apenas os itens II e III são verdadeiros; 
d) apenas os itens I e III são verdadeiros. 
 
27) Um motor elétrico de 750 W fica em funcionamento 6 horas por dia. 
A energia elétrica consumida por esse motor em uma semana, é de: 
a) 4,5 KWh b) 31,5 KWh  c) 1,8 KWh d) 7,5 KWh 
 
28) A temperatura normal do corpo humano é cerca de 37 ºC. O valor 
dessa temperatura na escala Fahrenheit corresponde a: 
a) 98,6 b) 23,5 c) 69,0 d) 40,0 
 

29) Um cirurgião tenta introduzir uma agulha na pele de uma pessoa, 
empurrando-a com uma força de 0,4 N. Sabendo que a área da ponta da 
agulha corresponde a 0,2 mm², calcule, no SI, a pressão que ela exerce 
sobre a pele. 
 
30) O mercúrio é o mais denso de todos os líquidos. Qual é a massa de 
um volume de mercúrio de 500 cm³ sabendo que sua densidade é 13,6 
g/cm³. 
a) 3670 g b) 6800 g c) 2700 g d) 680 g 

 
 
PROVA DE GEOGRAFIA 
 
31)Petróleo: fonte renovável de guerras.  
"O controle pelo controle dos recursos naturais voltou ao palco 
principal da geografia". A afirmação de Michael Klare, titular da 
cadeira de Paz e Segurança Mundial no Hampshire College e na 
Amhrest University, nos Estados Unidos, foi feita em seu livro 
"Resource Wars: the new landscape of global conflict". Klare 
argumenta que guerras como a do Golfo, a operação no Afeganistão e a 
anunciada intervenção no Iraque, pelo Estados Unidos, situam-se entre 
as disputas pelo controle de um recurso natural estratégico e 
fundamental: o petróleo. Na opinião de Klare, uma boa parte das 
guerras de conquista e posicionamento estará marcada pelo controle 
geo-estratégico de recursos como os energéticos, minerais e florestais, 
e o dos sistemas aqüíferos,. (...) 
 
Leia as afirmativas a seguir.  
I – As guerras como a do Yom Kippur (1973), Irã x Iraque (1980-1988) 
e a do Golfo (1991) são diretamente relacionadas às disputas territoriais 
pelo petróleo, assim como as atuais tensões entre EUA e Venezuela, na 
América do Sul, que envolvem o controle do fluxo petrolífero no 
continente.  
II – A luta pela construção de uma refinaria de petróleo no estado do 
Rio de Janeiro encampada pelos últimos governos estaduais fluminenses 
com o slogan “O petróleo é nosso”, é uma estratégia político-econômica 
para esses governos estaduais obterem mais recursos ao acessarem os 
“royalties” e uma maior projeção na Federação Brasileira.  
III - O programa Traceca (Transport Corridor Europe, Caucasus, Asia) 
será um componente fundamental de estruturação da Eurásia no século 



XXI, como eixo de transporte de petróleo ou corredor de mercadorias no 
eixo Leste-Oeste, envolvendo as ambições dos países do mar Cáspio, 
como o Arzeibaijão, Cazaquistão e Turcomenistão.  
Considerando a importância desse hidrocarboneto, em termos 
geopolíticos e geo-econômicos, assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmação I está correta; 
b) Somente as afirmações II e III estão corretas; 
c) Somente a afirmação II está correta; 
d) Todas as afirmações estão corretas. 
 
32) Considere as afirmações: 
- Uma das maiores causas da pobreza é o forte crescimento populacional. 
- O primeiro passo para um país atingir o desenvolvimento deve ser a 
redução das taxas de natalidade. 
Essas afirmações estão associadas à teoria denominada: 
a) de transição demográfica. 
b) malthusiana. 
c) reformista. 
d) neomalthusiana. 
 
33) A idéia de “fome” vem há algum tempo sendo re-significada, 
politicamente, sob a luz do conceito de “segurança alimentar”. No Fórum 
Mundial Social de Mumbai (Índia),em 2004, as discussões foram focadas 
na necessidade de emancipação dos povos dependentes das políticas 
internacionais que regulam a produção, estocagem, distribuição e 
comercialização alimentar no mundo. Sobre o conceito de “segurança 
alimentar”, pode-se afirmar que: 
I – ele representa uma mudança de concepção que poderá transformar a 
qualidade de vida de inúmeras sociedades historicamente dependentes 
dos padrões de consumo alimentar de países e regiões possuidores de 
índices de desenvolvimento humano (IDH) bastante elevados. 
II – ele é o caminho para a construção de outro conceito, ainda mais 
expressivo, voltado para a erradicação da miséria no mundo: o da 
“sustentabilidade alimentar”. Este conceito, que incorpora programas 
ligados à preservação do meio ambiente e à não utilização de agrotóxicos 
nas monoculturas extensivas, concebe o enfrentamento da pobreza a 
partir de programas locais voltados para o mercado de trabalho. 
III – se as populações em estado de “pobreza absoluta” forem os 
principais atores de sua própria emancipação social – isto é, se o controle 

da “fome” apoiar-se sobre suas atividades econômicas e não 
fundamentalmente na ajuda alimentar dos outros – então há chances de 
que espaços diversos onde há “insegurança alimentar” sejam menos 
afetados por processos de marginalização socioespacial. 
IV – a sustentabilidade das atividades agrícolas nos países mais pobres 
deve ser delegada às suas tecnologias e tradições produtivas, para que 
seja possível a erradicação da fome. O conceito relaciona a autonomia 
alimentar dos países com a geração de novos empregos e a menor 
dependência das importações e flutuações dos preços no mercado 
internacional. 

Estão corretas: 
a) todas as afirmações. 
b) somente as afirmações I, II e III. 
c) somente as afirmações I, II e IV. 
d) somente as afirmações III e IV. 
 
34) A taxa de natalidade vem sofrendo queda generalizada nas cinco 
macrorregiões brasileiras, desde a década de 1970. Entretanto, entre as 
adolescentes, esse quadro se inverteu: entre 1991 e 2000, o número de 
partos realizados nos hospitais públicos em meninas, na faixa dos 10 aos 
14 anos, aumentou aproximadamente 30%. Na faixa etária de 15 a 19 
anos, o acréscimo foi de mais de 25%. (Adaptado de Magnoli, D. e 
Araújo, R. Geografia. A construção do mundo. São Paulo: Ed.Moderna, 
2005). A gravidez precoce desponta como um dos temas de destaque 
nos estudos demográficos do Brasil atual, porque: 
a) a proporção elevada de mortes das adolescentes no momento do parto 
redistribui a base da pirâmide etária, aproximando os índices brasileiros 
aos de diversos países com baixo índice de desenvolvimento humano 
(IDH). 
b) esse tipo de gravidez apresenta taxas elevadas nas áreas mais 
carentes, reduzindo a possibilidade de políticas distributivas nesses 
espaços. 
c) grande parte das mães adolescentes abandona os estudos regulares, 
encontrando dificuldades de inserção igualitária no mercado de trabalho 
formal. 
d) aumenta expressivamente as taxas de mortalidade no país, reduzindo 
a expectativa de vida da população adulta. 
 
35) No início do novo milênio, organizações não governamentais, 
ambientalistas e movimentos sociais  que integram os variados fóruns 



internacionais têm advertido para o risco, cada vez maior,  de que a 
capacidade de suporte do planeta seja ultrapassada. O esgotamento dos 
recursos naturais, a redução da biodiversidade e o aquecimento global 
são algumas das questões intensamente debatidas nas negociações e 
reuniões internacionais sobre problemas globais, como a Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o Fórum Social Mundial e o 
Congresso Internacional da IUCN( União Internacional de Conservação 
da Natureza). Relacione o agravamento dos problemas ambientais 
globais com as tendências de expansão dos padrões de consumo dos 
países ricos para o resto do mundo. 
 
PROVA DE HISTÓRIA 
 
36) Leia o trecho abaixo: 
“Nem conselho de médico, nem virtude de mezinha alguma parecia 
trazer cura ou proveito para o tratamento de tais doenças. [...] Tornara-se 
enorme a quantidade de curandeiros assim como de cientistas.” 
(BOCCACCIO, Giovanni. Decameron. São Paulo: Abril Cultural, s/d). 
O trecho refere-se a Peste Negra que eliminou um terço da população 
européia em 1348. Sobre a Peste Negra é correto afirmar que: 
a) a Peste Negra arrasou um terço da população européia devido a 
podridão da alma das pessoas, pois todas estavam em pecados. 
b) Os curandeiros tinham grande experiência no assunto, o problema 
foram os cientistas que não permitiram a comercialização dos remédios 
devido a uma imposição clerical. 
c) A concentração urbana e a falta de higiene favoreceram a expansão 
da doença. 
d) A Peste Negra foi uma das conseqüências de um envenenamento de 
importantes poços da Europa pelos judeus e leprosos, povos excluídos da 
sociedade européia do período. 
 
37) “Há no Egito certas pessoas encarregadas por lei de realizar os 
embalsamentos e que fazem disso profissão.” (HERÓDOTO. História. 
Rio de Janeiro: W.M Jackson, 1964). 
Das alternativas abaixo, assinale a única que NÃO corresponde ao 
embalsamento egípcio. 
a) A prática da mumificação trouxe conhecimentos sobre os órgãos do 
corpo humano, contribuindo tanto para o avanço da medicina egípcia 
quanto para o comércio. 

b) Ainda, hoje, várias múmias são examinadas em laboratórios 
fornecendo várias informações. 
c) A condição econômica da família do falecido determinava as 
condições do embalsamento, pois para os egípcios a mumificação era a 
ponte de ingresso para a vida eterna. 
d) Ao depositarem o corpo na tumba, iam com eles objetos associados 
ao falecido, pois acredita-se que dessa forma seria mais fácil o 
enriquecimento na vida eterna. 
 
38) Sabemos que a religião teve grande importância na formação da 
cultura grega, dando origem à Mitologia, que tentava explicar a origem 
do universo, dos deuses e do homem. Havia vários tipos de deuses e 
cada um representando uma função. Assim sendo, o deus do sol e 
patrono da verdade, do tiro com arco, da música, da medicina e da 
profecia era: 
a) Zeus b) Ártemis c) Apolo d) Dionísio 
 
39) Durante toda a história é possível verificar a existência de 
preconceitos seguidos de perseguições sobre diferentes povos e por 
diferentes motivos. No período de Ditadura Militar no Brasil (1964-
1985), também surgiram perseguições a todos que tinham uma opinião 
contrária a do governo instalado. A estes grupos cabem: 
a) União Nacional dos Estudantes e Forças Aéreas Brasileiras. 
b) Comando Geral dos Empresários e a Música Popular Brasileira. 
c) Forças Aéreas Brasileiras e a Jovem Guarda. 
d) Comando Geral dos Trabalhadores e a União Nacional dos 
Estudantes. 
 
40) Leia o trecho abaixo: 
“Existe o mito da democracia racial. Este procura encobrir o racismo evidente 
ou disfarçado na sociedade brasileira. Ser branco no Brasil envolve direitos e 
privilégios econômicos, culturais e sociais. Os brancos são 83,6% dos que 
tiveram 13 ou mais anos de instrução e 88,1% dos que recebem mais de vinte 
salários mínimos. [...] Até mesmo nos setores em que é majoritário, o negro 
recebe salários mais baixos.” (AQUINO, Rubim[et.al.]. Brasil:uma história popular. 
Rio de Janeiro:Record, 2003). 
  
Após essa leitura, comente sobre a “democracia racial” brasileira e em seguida 
relacione sua argumentação com a posição de alguns historiadores norte-
americanos de que a eleição de Barack Obama, nos Estados Unidos, é um 
marco histórico.  


