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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) Leia atentamente o texto abaixo: 
“ As células-tronco podem ser utilizadas para substituir células que o 
organismo deixa de produzir por alguma deficiência, ou em tecidos 
lesionados ou doentes. As pesquisas com células-tronco sustentam a 
esperança humana de encontrar tratamento, e talvez até mesmo cura, 
para doenças que até há pouco tempo eram consideradas incontornáveis, 
como diabetes, esclerose, infarto, distrofia muscular, Alzheimer e 
Parkinson. O princípio é o mesmo, por exemplo, do transplante de 
medula óssea em pacientes com leucemia, método comprovadamente 
eficiente. As células-tronco da medula óssea do doador dão origem a 
novas células sanguíneas sadias.” 
Fonte: http:/veja.abril.com.br/idade/exclusivo/celulas_tronco/02.html 
 
O autor do texto acima se apresenta otimista quanto à possibilidade de 
tratamento de diversas doenças, através da utilização de células-tronco. 
Contudo, para a regeneração de tecidos do pâncreas, do coração, dos 
músculos e outras estruturas, seria necessária a captação de células- 
tronco capazes de se diferenciar em todos os tecidos que compõem o 
corpo humano. Essas células-tronco recebem o nome de: 
a) Pluripotentes b) Totipotentes 
c) Oligopotentes d) Unipotentes 

 
2) Ao montar um experimento, um biólogo colocou várias células numa 
cultura contendo ribonucleotídeos marcados com um isótopo radioativo. 
Posteriormente, essas células foram transferidas para um meio sem essa 
substância. A intervalos que correspondem a 10, 30 e 90 minutos, uma 
amostragem daquelas células foi fixada e radioautografada. Observe 
abaixo a sequência de eventos relatados, todos envolvendo a 
distribuição do material radioativo nas células: 
 
TEMPO 10 MINUTOS: Há a incorporação apenas no núcleo, 
principalmente no nucléolo. 
 
TEMPO 30 MINUTOS: O material radioativo se espalha pelo núcleo, 
começando a aparecer no citoplasma da célula. 
 
TEMPO 90 MINUTOS: A indicação de radioatividade desaparece do 
núcleo, estando presente somente no citoplasma.  
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Esses resultados ocorreram porque: 
a) A produção de RNA, que ocorre inicialmente no núcleo celular, 
prossegue posteriormente no citoplasma; 
b) O RNA transportador leva o isótopo até o nucléolo e posteriormente 
ao núcleo e citoplasma celular; 
c) A síntese de RNA ocorre no núcleo, sendo que posteriormente o RNA 
aí produzido migra para o citoplasma celular; 
d) A substância, ao ser deixada em situação de desequilíbrio osmótico 
em relação à cultura sem o isótopo radioativo, dirige-se gradativamente 
para o citoplasma celular, buscando situação de equilíbrio.  
 
3) A similaridade entre o DNA humano e de outro primata como o 
chimpanzé está entre 98% e 99%. Considerando a evolução da espécie 
humana, podemos afirmar que: 
a) Os chimpanzés e os humanos apresentaram um ancestral em comum 
há milhões de anos; 
b) Os humanos são um ramo de chimpanzés que evoluíram há milhões de 
anos; 
c) As similaridades genéticas que existem entre humanos e chimpanzés 
são fruto de convergências adaptativas, devido ao fato de os ancestrais 
dos homens modernos compartilharem o mesmo habitat dos chimpanzés; 
d) As similaridades genéticas que existem entre humanos e chimpanzés 
são fruto de irradiações adaptativas, devido ao fato de os ancestrais dos 
homens modernos compartilharem o mesmo nicho dos chimpanzés. 
 
4) “Na história evolutiva das plantas, é observado pela primeira vez que 
o nadar do anterozóide é substituído pelo crescimento de uma estrutura 
chamada tubo polínico”. Nesse caso, é possível determinar que o vegetal 
ao qual o autor se referia é uma: 
a) Briófita b) Pteridófita 
c) Gimnosperma d) Angiosperma 

 
5) Sabe-se que o impulso nervoso apresenta duas etapas distintas, a 
despolarização e a repolarização. Essas etapas são causadas 
respectivamente por: 
a) entrada de íons potássio e saída de íons sódio; 
b) entrada de íons sódio e saída de íons cloro; 
c) entrada de íons potássio e saída de íons cloro; 
d) entrada de íons sódio e saída de íons potássio. 
 

6) O processo de formação do gameta masculino humano é denominado 
espermatogênese. Os números de cromossomos encontrados, 
respectivamente em espermatogônias, espermatócitos I, espermatócitos 
II e espermátides, são: 
a) 2n, n, n, n; b) 2n, 2n, 2n, 2n; 
c) 2n, n, 2n, n; d) 2n, 2n, n, n. 

 
7) O ATP gasto durante a contração muscular é rapidamente reposto 
graças a uma substância que transfere seu grupo fosfato energético ao 
ADP, transformando-o em ATP. Essa substância é denominada: 
a) adenosina trifosfato b) guanosina trifosfato 
c) creatina-fosfato d) miosina-fosfato 

 
8) Numa determinada espécie de cebola, a cor do bulbo depende da 
interação de dois pares de alelos de segregação independente. O alelo C 
permite a manifestação da cor e seu alelo c impede a manifestação da 
cor, ou seja, o bulbo fica branco por efeito epistático. O alelo B 
condiciona a coloração vermelha ao bulbo, enquanto seu alelo b 
determina a coloração amarela. Cruzando-se BBCc X bbCc obtêm-se 
descendentes na proporção de: 
a) 75% vermelhos e 25% brancos; 
b) 75% vermelhos e 25% amarelos; 
c) 50% vermelhos e 50% amarelos; 
d) 50% vermelhos e 50% brancos; 
 
9) Observe os animais abaixo e suas características: 
I – pés ambulacrários, espinhos no corpo e simetria radiada; 
II – cefalotórax, quelíceras e exoesqueleto de quitina; 
III – rádula e massa visceral. 
 
Os animais I, II e III são respectivamente: 
a) estrela do mar, aranha e caracol; 
b) ouriço do mar, vespa e caracol; 
c) estrela do mar, aranha e polvo; 
d) pepino do mar, gafanhoto e polvo. 
 
10) Defina o que é um alelo recessivo. 
 
 
 



PROVA DE MATEMÁTICA 
Desde a antiguidade o homem se preocupa com o preparo e a 

dosagem de medicamentos. O mais antigo documento farmacológico de 
que se tem notícia são receitas que aparecem numa placa de argila 
encontrada em escavações realizadas na Suméria, datadas de cerca de 
cinco mil anos.  

Farmacologia, do grego pharmakon, que significa medicamento, 
e logos, que significa estudo, é o estudo dos medicamentos. O estudo da 
farmacologia se apoia em ciências como a matemática, a física, a 
química e a biologia. Uma das divisões da farmacologia é a posologia, 
que estuda as doses dos medicamentos. Portanto é indispensável que o 
aluno de enfermagem tenha conhecimento dessas ciências. 

O processo de preparação e administração de um medicamento 
deve ser feito com a máxima precisão e responsabilidade para evitar 
possíveis efeitos colaterais nocivos à saúde do paciente.  

A farmacologia hoje é matéria básica e indispensável do currículo 
da enfermagem e da medicina. 

 
11) Uma pessoa adulta deve tomar vacina antitetânica (dT) de 10 em 10 
anos a partir dos 15 anos de idade. Estimando-se que essa pessoa viveu 
70 anos, quantas vacinas tomou?  
a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 

 
12) Quero administrar uma medicação de 500 ml de 2 em 2 horas. 
Sabendo que o número de gotas administradas é igual ao volume em ml 
dividido por quatro vezes o número de horas, e que se deve arredondar 
para baixo o valor encontrado, qual o número de gotas que devo dar ao 
paciente? 
a) 40 b) 47 c) 56 d) 62 

 
13) Tem-se observado um aumento de pacientes em tratamento dialítico 
em todo o mundo, inclusive no Brasil. O diagnóstico e tratamento 
imediato da Doença Renal Crônica (DRC) são de fundamental 
importância, pois permitem retardar e tratar as complicações da doença. 
A elevação da creatinina sérica tem sido um dos métodos mais utilizados 
para a determinação da disfunção renal. Para se fazer a depuração de 
creatinina de um paciente deve-se subtrair sua idade de 140, multiplicar o 
resultado pelo valor de sua massa, e dividir o valor encontrado pelo 
produto do nível sérico de creatinina por setenta e dois. Sabendo que esse 

paciente tem 70 anos, que sua massa é 72 kg e que seu nível sérico é 1,5 
mg/dl, faça a depuração de creatinina. 
 
14) Sabemos que a desnutrição é um assunto que faz parte do discurso 
de muitos governantes, mas, analisando os dados dos gráficos referentes 
ao período de 1975 e 1997, podemos afirmar que: 
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a) No período indicado o problema do Brasil realmente era a 
desnutrição, tanto na região nordeste como na região sudeste. 
b) O grande problema do Brasil era a obesidade. 
c) O Brasil não apresentava problemas em relação à obesidade nem à 
desnutrição. 
d) O problema da desnutrição existia somente na região sudeste. 
 
15) O ano de 2009 foi marcado pelo medo de uma pandemia, a 
influenza A(H1N1), mais conhecida como gripe suína. Segundo artigo 
publicado em 15 de julho de 2009, os cientistas alertaram que diversos 
fatores serviram tanto para subestimar quanto para superestimar a 
gravidade dos casos registrados, que chegaram a 100 mil no mundo, 
segundo a OMS, com 492 mortes. 



Pelos dados estatísticos da época sabemos que nos Estados Unidos, 
dos 37 mil casos, 211 foram fatais; no México, dos 11,7 mil casos, as 
mortes chegaram a 121, no Canadá 39 pessoas morreram em 9,7 mil 
casos, e no Brasil o número de casos chegou a 1027, com quatro mortes. 

Qual é a taxa de mortalidade nesses respectivos países? 
a) 0,57%, 0,40%, 1,03%, 0,39% 
b) 1,03%, 0,57%, 0,40%, 0,39% 
c) 1,03%, 0,40%, 1,03%, 0,39% 
d) 0,57%, 1,03%, 0,40%, 0,39% 
 
16) Um enfermeiro deve administrar em um paciente 20mg de um 
determinado medicamento intramuscular. Como o enfermeiro só 
encontrou ampolas contendo 80mg/2ml, deverá aspirar uma determinada 
quantia de ml para administrar a dose correta. Quantos ml deverá 
aspirar? 
a) 0,20 b) 0,30 c) 0,40 d) 0,50 

 
17) Devemos ter um cuidado especial com a quantidade de 
medicamentos que vamos administrar a uma criança, já que a maioria das 
formulações comerciais são para adultos, o que nos obriga a fazer 
ajustes. Existem várias fórmulas que levam em consideração peso, idade 
em meses, idade em anos, e área de superfície corporal (ASC). A tabela 
abaixo indica as principais fórmulas: 
 
Fórmula de Clarck 
Dose =  peso em Kg. Dose do adulto 
                     70 

Fórmula de Friends (até 1 ano de idade) 
Dose = idade em meses . idade do adulto 
                      150 

Fórmula de Young (mais de 12 anos não 
é válida) 
Dose = idade em anos . dose do adulto 
               Idade + 12 

Fórmula de Shyrkey 
Dose = área de superfície . dose do adulto 
                       1,73 

 
 Foi prescrito sulfato de codeína para uma criança de 3 anos de 
idade, sexo feminino e com desenvolvimento aparentemente normal. 
Sabe-se que a posologia para adulto é de 30 mg. Calcule a posologia em 
função da idade. 
a) 6,0 mg b) 7,5 mg c) 15,0 mg d) 20,0 mg 

 

18) O custo c de produção de um medicamento em função do número n 
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19) Em uma escola que tem 415 alunos, 221 estudam inglês, 163 
estudam espanhol e 62 estudam ambas as línguas. Quantos alunos não 
estudam qualquer das duas línguas? 
a) 25 b) 87 c) 93 d) 31 

 
Calcular o segundo termo de uma P.A., onde a razão é igual a 2 e o 
quinto termo é igual a 10. 
a) 8 b) 6 c) 4 d) 2 

 
  
PROVA DE CONHECIMNTOS 
 
QUÍMICA 
21) Em 2009, a mídia destacou os benefícios da linhaça, confirmados 
em várias pesquisas científicas pelo mundo. É considerada como um 
alimento funcional, ou seja,  contém, além de seus nutrientes básicos 
(carboidratos, proteínas, ácidos graxos poliinsaturados, fibras(...), 
elementos que podem diminuir, através do seu uso contínuo, o risco de 
algumas doenças. Entre os muitos benefícios estudados, pode-se citar:  
baixa de peso, acompanhada de dieta; combate à anemia; combate ao 
câncer de mama, de próstata, de cólon, de pulmão, etc.; auxílio  no 
controle do diabete - da glicemia e  auxílio na redução de colesterol 
ruim. Vale ressaltar que a linhaça sozinha não opera milagres. É 
recomendada uma dieta saudável. Usando o texto como referência e 
seus conhecimentos de Bioquímica, assinale a alternativa correta: 



a) Os ácidos graxos poliinsaturados (ômega 3 e ômega 6), presentes na 
linhaça, são fundamentais no combate à anemia. 
b) Para aumentar os seus benefícios, é essencial uma dieta pobre em 
proteínas. 
c) A grande quantidade de fibras contribui para a sensação de 
saciedade, tornando-a eficaz no controle de peso. 
d) A presença de carboidratos e  proteínas na sua composição favorece a 
redução do colesterol ruim. 

22) Um dos assuntos que mais apareceram na mídia em 2009 foi a Gripe 
A. A Gripe A, ou gripe suína como era reconhecida até 30 de abril de 
2009, é causada pelo vírus Influenza tipo A/H1N1 modificado, 
denominado A/CALIFORNIA/04/2009. Esse, resultante da união de 
material genético de cepas da gripe humana, aviária e suína, extrapolou a 
barreira de espécies e passou a atingir seres humanos. Como forma de 
prevenção a essa gripe, recomenda-se a lavagem regular das mãos com 
água e sabão e/ou o uso de álcool. No tratamento, é usado, sob prescrição 
médica, o medicamento Tamiflu, que tem o fosfato de oseltamivir entre 
os componentes que trabalham no mecanismo de ação contra a gripe. 

 estrutura do oseltamivir 
 
 

Aliando o texto aos seus conhecimentos de Química, assinale a 
alternativa correta: 
a) O álcool recomendado na desinfecção das mãos é o álcool metílico a 
70%, com ou sem glicerina a 2%. 
b) Sabões são sais que se formam pela reação dos ácidos graxos, obtidos 
de gorduras vegetais e animais, com metais e radicais ácidos (sódio, 
potássio, amônia(...). 

c) As funções químicas mostradas na estrutura do oseltamivir são, 
somente, amina, éter e éster. 
d) A ação bactericida do álcool primário está relacionada a sua baixa 
massa molecular e pode ser aumentada através da lavagem das mãos 
com água e sabão. 
 
23) Joana era uma enfermeira contratada por uma indústria de vidros 
para prestar os primeiros socorros em caso de acidente com seus 
funcionários. Um dia, se deparou com um operário que teve contato 
direto com ácido fluorídrico e seus vapores. Prontamente prestou os 
primeiros socorros até o encaminhamento do mesmo para o hospital da 
cidade. Não pode ter sido um procedimento adotado por Joana: 
a) Lavagem do local lesionado, em caso de contato com pele, com água 
em abundância. 
b) Proteção de suas próprias mãos com luvas de látex, seguida de 
aplicação de substância à base de hidróxido de sódio sobre a superfície 
lesionada para a neutralização imediata, antes da penetração do ácido 
fluorídrico. 
c) Em caso de inalação, desobstrução de vias respiratórias, retirando 
próteses soltas (dentadura, pontes), limpando secreções, posicionando a 
cabeça da vítima para traz, abrindo bem a boca. Havendo tubo de 
oxigênio, início imediato de aplicação por máscara ou cânula. 
d) Em caso de contato com os olhos, lavagem dos mesmos com água 
corrente, procurando abrir as pálpebras, seguida de aplicação de 
compressas frias sobre o local. 
 
24) A lei 11705/2008, a chamada Lei Seca, alterou o Código de 
Trânsito, implicando tolerância zero ao álcool, para condutores de 
veículos. Na prática, é permitida uma taxa de alcoolemia de 0,02%, 
devido a erros que podem ser ocasionados em aparelhos de medição. A 
taxa de alcoolemia pode ser calculada, aproximadamente, pela seguinte 
fórmula: 
Taxa de 
alcoolemia = 

Álcool consumido (em gramas)   
Peso corporal (em Kg) x Coeficiente   

Coeficientes: 
                        0,7 → homens em jejum 
                        0,6 → mulheres em jejum 
                        1,1 → decurso das refeições 



Dois motoristas do sexo masculino, um de 70 kg e outro de 100 kg, 
ingeriram cada um, em jejum, uma lata com 350 ml de cerveja com teor 
de álcool de 5% em volume. Após a ingestão da cerveja, considerando a 
densidade do álcool como 0,8 g/ml e o limite de alcoolemia permitido 
pela lei em vigor, assinale a alternativa correta: 
a) Os dois motoristas podem dirigir um carro; 
b) Nenhum dos dois pode dirigir um carro; 
c) Somente o motorista de 70 kg pode dirigir um carro; 
d) Somente o motorista de 100 kg pode dirigir um carro. 
 
25) O permanganato de potássio (KMnO4) tem  ação terapêutica oriunda 
do seu poder bactericida e fungicida. Não é comum o seu uso na prática 
corrente, uma vez que existem antissépticos bastante eficazes e com um 
perfil de reações adversas limitado. É usado em dermatoses 
generalizadas como a catapora, sob a forma de solução aquosa na qual o 
doente toma banho, aliviando o prurido e acelerando a cicatrização. A 
prescrição médica para banho de permanganato é feita em proporções 
como, por exemplo,  1:20.000. Isto significa que um grama de 
permanganato deve ser diluído em 20.000 ml de água.  Desta forma, 
suponha que uma enfermeira deva preparar um banho a 1:20000, com 5 
litros de água. Tendo à sua disposição comprimidos com 50 mg de 
permanganato de potássio, quantos comprimidos serão necessários para o 
preparo desse banho? (Para validar sua questão, seus cálculos devem 
estar explícitos). 
 
FÍSICA 
26) Que parte do olho funciona como uma lente que pode mudar sua 
curvatura? 
a) Cristalino b) Retina c) Córnea d) Pupila 

 
27) Uma enfermeira envolve o perna de um paciente com uma bolsa de 
água quente contendo 500 g de água à temperatura inicial de 80 ºC. Após 
passar 2 horas, ela constata que a temperatura da água é de 35 ºC. 
Determine a perda média de energia da água por unidade de tempo, 
sabendo-se que o calor específico da água é 1,0 cal/g ºC. 
a)  -17420 cal/ ºC b) -21300 cal/ ºC 
c)  -11250 cal/ ºC d) -5750 cal/ ºC 

 

28) O mercúrio é o mais denso de todos os líquidos e sua densidade é 
13,6 g/cm³. Determine a massa de um volume de mercúrio de 200 cm³. 
 
29) Em uma residência há um aquecedor elétrico, de água, cuja potencia 
é de 500 W. Sabendo que ele permanece ligado durante um tempo de 4 
h por dia, determine em kWh a quantidade de energia elétrica que esse 
aquecedor utiliza durante 10 dias. 
a) 2 kWh b) 10 kWh 

 
c) 20 kWh d) 60 kW 

30) I – A voz emitida pelo ser humano tem sua origem nas vibrações de 
duas membranas, denominadas cordas vocais. 
    II – A frequência do som emitido pela coluna de ar em vibração é 
tanto menor quanto maior for o comprimento da coluna. 
   III – As ondas sonoras, ao atingirem a orelha, são dirigidas para o 
interior do canal auditivo, na extremidade do qual existe uma membrana 
denominada tímpano. 
   IV – A refração de uma onda consiste na mudança que ocorre em sua 
direção de propagação quando ela passa obliquamente de um meio para 
outro, nos quais sua velocidade de propagação tem valores iguais. 
 Das afirmativas acima podemos afirmar que: 
a) Todas são verdadeiras. 
b) Somente I, III e IV são verdadeiras. 
c) Somente II e IV são verdadeiras. 
d) Somente I, II e III são verdadeiras. 
 
GEOGRAFIA 
31) Relacione 

(1) Poluição visual 
(2) Poluição sonora 
(3) Poluição das águas 
(4) Poluição do solo 
(5)  Poluição do ar 
(6) Poluição luminosa 
(7) Poluição nuclear 

 
(    ) É talvez a mais comum e mais antiga forma de poluição, 

causada pelo uso excessivo de agrotóxicos e pesticidas, esgoto 
doméstico, acúmulo de lixo e detritos, resíduos industriais etc. 
Causa doenças como a leptospirose, cólera, disenteria e 
hepatite. 



 
(    ) O céu noturno fica coberto por uma bolha de claridade que 

impede a sua visualização; o excesso e o mau direcionamento 
pode, causar fulgor, o que afeta a saúde, causando stress, 
doenças do sono, menor produção hormonal e ineficiência no 
trabalho. 

(    ) Causada por resíduos sólidos, efluentes líquidos e elementos 
químicos que não passam pela depuração necessária. Causa 
tétano, esquistossomose, ancilostomose (amarelão). 

(    ) Causada pelo excesso de elementos informativos no meio 
ambiente e uma sobrecarga de informações desnecessárias. 
Pode causar stress, irritação do humor, distração no trânsito e, 
consequentemente, acidentes. 

(    ) É caracterizada do período industrial e causada pelo uso 
excessivo de combustíveis fósseis e sprays. Causa irritação nos 
olhos, doenças brônquicas, alergias e até má formação 
congênita. 

(    ) Causada pelo fenômeno físico ondulatório, sendo que na 
maioria das vezes é percebido próximo à fonte poluidora. 
Causa tontura, mal-estar, aumento do nervosismo e até 
desordens cardiovasculares. 

(    ) Tipo extremamente grave, causado pelo emprego de 
substâncias radioativas no desenvolvimento de tecnologias em 
laboratórios, hospitais e empresas do ramo. A exposição às 
substâncias pode afetar moléculas, tecidos e órgãos, podendo 
danificar todo o corpo; causa câncer e envelhecimento precoce. 

 
a) 4,2,3,1,5,6,7 b) 4,3,5,1,7,2,6 
c) 2,4,6,7,1,3,5 d) 3,6,4,1,5,2,7 

 
32) A introdução de organismos geneticamente modificados (OGMs) de 
alto rendimento pode implicar uma homogeneização cada vez maior das 
práticas de cultivo e, também, do meio natural. Por outro lado, o homem 
tem deixado os cultivares tradicionais, mais apropriados aos diferentes 
ecossistemas. Essa situação, que preocupa os ambientalistas, é 
denominada: 
a) Revolução verde b) Assoreamento biotecnológico 
c) Erosão genética d) Corredor Transgênico 

 

33) O uso de métodos ditos não-sustentáveis de agricultura, como os 
que empregam irrigação excessiva ou imprópria, produtos químicos ou 
prolongadas monoculturas, exaurem ou contaminam os solos, a camada 
superficial do relevo formada pela ação de agentes externos e orgânicos. 
A respeito dos problemas que afetam esta porção da crosta terrestre, 
assinale a única alternativa INCORRETA: 
a) A ocorrência da lixiviação, ou retirada intensa de minerais dos 
horizontes superiores dos solos, é um processo de desagregação do 
solo típico de climas quentes e secos. 
b) A erosão pluvial geralmente produz grave assoreamento, ou 
deposição de sedimentos no leito dos rios, o que pode ser minimizado 
com a manutenção da vegetação no solo. 
c) A erosão consiste na retirada ou no transporte dos solos pela erosão 
eólica, pluvial ou antrópica, sendo esta realizada pelos animais e, em 
larga escala, pelo homem. 
d) A laterização, ou concentração de hidróxidos de alumínio e ferro, 
que deixa uma crosta endurecida e pouco fértil, é típica de solos que 
alternam estações secas e úmidas. 

 
34) 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 paises 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 II e III 

 
35) Explique por que os índices de natalidade diminuem tardiamente em 
relação aos índices de mortalidade como se deu a diminuição do 
crescimento demográfico nos países desenvolvidos. 
 
HISTÓRIA 
36) No início do século XX, durante o primeiro mandato de Rodrigues 
Alves, houve na cidade do Rio de Janeiro um crescimento rápido e 
desordenado. Sem medidas de saneamento básico, essa aglomeração de 
pessoas provocou um dos Movimentos sociais mais conhecidos na 
República Velha. O Movimento referido é: 
a) Revolta da Vacina. 
b) Revolta da Gripe Espanhola. 
c) Revolta do Forte de Copacabana. 
d) Revolta dos Malês. 
37) Conhecedor de matemática, geometria, anatomia, filosofia, entre 
outros conhecimentos, foi o primeiro povo a identificar na escola de 
Alexandria que o cérebro é o centro do sistema nervoso e a recomendar 
exercícios físicos e a higiene como formas de manter uma vida saudável. 
 Assinale a alternativa que identifica corretamente o povo 
mencionado acima: 
a) Romanos b) Árabes c) Gregos d) Egípcios 

 
38) Leia o texto a seguir: 

 

A fome na Índia Colonial 
 

 “A primeira grande fome registrou-se entre os anos 1800 e 1825 
e matou 1,4 milhões de pessoas. De 1827 a 1850 morreram de fome 
cinco milhões de pessoas. Entre 1875 e 1900, a Índia sofreu dezoito 
grandes epidemias de fome que mataram 26 milhões de pessoas. Em 
1918, houve mais de oito milhões de mortes por desnutrição e gripe.” 

(BRUIT, Hector H.O Imperialismo. p.62-3) 
 

 Assinale a alternativa correta de acordo com texto de Bruit. 
a) Devido à exploração belga na Índia podem-se verificar as constantes 
mortalidades sofridas desde 1850 a 1918. 
b) Entre 1875 e 1900 a Índia sofreu com lutas internas provocando a 
morte de milhões de pessoas. 
c) A maior causa das mortes na Índia Colonial foram as epidemias de 
gripe, que só foram sanadas no final do ano de 1918. 
d) A Índia Colonial pode ser caracterizada como um país 
subdesenvolvido por não atender às necessidades básicas de seu povo, 
como alimentação e saúde. 
 
39) Analise as proposições abaixo sobre a Reforma Protestante:  
I. A liderança do movimento na Alemanha coube ao frade agostiniano 
Martinho Lutero, que defendia a doutrina da salvação pelas obras. 
II. A causa imediata da Reforma Protestante foi a crise econômica da 
burguesia, que apoiou o movimento para se sobrepor à nobreza.  
III. Apesar de ser francês, João Calvino viu em Genebra o cenário 
perfeito para instalar um rígido controle sobre a vida religiosa, política e 
moral dos cidadãos da cidade.  
 

Assinale a alternativa se: 
a) I e II forem verdadeiras;  
b) I e III forem verdadeiras;  
c) II e III forem falsas;  
d) I e II forem falsas. 
 
40)  Historicamente tivemos em nossa economia, do século XVI  ao 
início do século XIX, o chamado Pacto Colonial, que mantinha certas 
restrições comercias da colônia portuguesa. O Pacto subjugava a colônia 
à metrópole, excluindo qualquer chance de desenvolvimento econômico 
no Brasil. Atualmente as grandes empresas multinacionais, quando 



instaladas em determinados territórios, fazem certas exigências como a 
isenção de impostos, taxas alfandegárias a baixo custo, entre outras.  
       Faça um paralelo entre o Pacto Colonial e as multinacionais, 
argumentando se há ou não semelhanças entre eles.     


