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BL01H12

ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Ciências Humanas.

01) (H080011F5) Leia a narrativa abaixo. 

O período da história brasileira iniciado com a Proclamação da Independência em 1822 e 
encerrado com a Proclamação da República em 1889 ficou conhecido como Brasil Império. Essa 
foi a primeira forma de governo adotada no país independente, sendo que dois imperadores 
comandaram o país no período, D. Pedro I e D. Pedro II.

Houve ainda entre os dois reinados o período Regencial, em razão de D. Pedro II ser ainda 
uma criança quando seu pai voltou a Portugal. Esse momento do Brasil Império foi um dos mais 
tensos graças às diversas guerras que ocorreram no país, sobretudo com viés separatista [...].

PINTO, Tales dos Santos. Brasil Império. Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com/historiadobrasil/brasil-imperio.htm>. 
Acesso em: 15 maio 2013. Fragmento.

De acordo com essa narrativa, a forma de governo do Período Imperial foi a
A) Teocracia.
B) Oligarquia.
C) Monarquia.
D) Anarquia.

02) (H080123I7) Observe a imagem abaixo.

Insígnia da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul – 1822

MONARQUIA.ORG. Disponível em: <https://bit.ly/3ggqKqZ>. Acesso em: 19 ago. 2020. 

Essa imagem retrata uma honraria criada no Brasil e concedida pela monarquia brasileira, geralmente, a 
membros da aristocracia nacional e a alguns estrangeiros. Essa honraria é um
A) artigo de troca comercial.
B) instrumento de poder jurídico.
C) monumento de caráter religioso do período.
D) símbolo nacional das elites da época.
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03) (H110214F5) Observe a imagem abaixo.

Monumento a Duque de Caxias – São Paulo (SP)

Disponível em: <https://goo.gl/T93PrZ>. Acesso em: 26 fev. 2018.

O patrimônio cultural mostrado nessa imagem destaca 
A) a importância militar de um personagem histórico.
B) a potência econômica do Brasil.
C) a referência religiosa presente no agente histórico.
D) o poder da elite agrária brasileira.
E) o uso do espaço público para fins privados.

04) (H100001F5) Leia o texto abaixo.

Luiz Gama

[...] Sempre utilizou seu trabalho na imprensa para a divulgação de  suas ideias antiescravistas 
e republicanas. Em 1873, foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista, em Itu–SP. 
Nos anos seguintes, teve intensa participação em sociedades emancipadoras, na organização 
de sociedades secretas para fugas e ajuda financeira a negros, além do auxílio na libertação nos 
tribunais de mais de 500 escravos foragidos. [...]

Disponível em: <http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=1213&Itemid=25>.  Acesso em: 1 mar. 2012. Fragmento.

No contexto histórico descrito, qual foi a ação política praticada por Luiz Gama?
A) A criação do direito escravista.
B) A defesa da república militar.
C) A defesa da sociedade socialista.
D) A liderança do movimento abolicionista.
E) A participação no Partido Conservador.
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05) (H110147F5) Leia o texto abaixo.

Período Regencial

[...] Estendendo-se de 1831 a 1840, o governo regencial abriu espaço para diferentes correntes 
políticas. [...] Em meio a tantas posições políticas, a falta de unidade entre os integrantes da 
política nacional em nada melhorou o quadro político brasileiro [...]. Umas das mais claras 
consequências desses desacordos foram a série de revoltas deflagradas durante a Regência. A 
Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a Revolução Farroupilha na região Sul foram todas 
manifestações criadas em consequência da desordem que marcou todo o período regencial [...].

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/historiab/periodo-regencial.htm>. Acesso em: 20 abr. 2014. Fragmento.

Com base nesse texto, constata-se que as revoltas regenciais foram motivadas principalmente pela
A) influência de republicanos que ameaçavam os Ministérios regenciais.
B) miséria de uma parcela da população insatisfeita com o Governo.
C) posição de dom Pedro II como herdeiro natural do trono do Brasil.
D) possibilidade de o Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal.
E) probabilidade de dom Pedro II se tornar um governante absolutista.

06) (H110060E4) Na Constituição de 1824, primeira constituição brasileira, estabeleceu-se que para alguém 
se candidatar a esse órgão, era preciso ser cidadão brasileiro, ter todos os direitos políticos garantidos, 
além disso, deveria possuir a idade de no mínimo 40 anos e ter uma renda anual de 800 mil réis. O 
candidato eleito para esse órgão adquiria poder vitalício.
Esse texto se refere a qual órgão governamental do período imperial brasileiro?
A) Assembleia Geral.
B) Câmara de Deputados.
C) Câmara de Senadores.
D) Congresso Nacional.
E) Conselho Geral.

07) (H110067I7) Leia o texto abaixo.

Segunda Revolução Industrial

Com o desenvolvimento efetivo da atividade industrial em diversas partes do mundo, os 
donos dos meios de produção e capitais começaram a direcionar recursos financeiros para o 
desvendamento e criação de novas tecnologias como procedimentos produtivos, máquinas, 
equipamentos entre outros, todos com intuito de dinamizar e acelerar a produtividade e 
automaticamente os percentuais de lucros.

Desse modo, grande parte dos avanços tecnológicos foi derivada de pesquisas científicas que 
são realizadas para o aperfeiçoamento industrial. [...]

O período que mais marcou os avanços tecnológicos foi entre o final do século XIX até meados 
do século XX, quando o mundo vivenciou uma série de avanços na tecnologia, medicina entre 
outros [...]

FREITAS, Eduardo de. Segunda Revolução Industrial. Mundo Educação, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/370463b>. 
Acesso em: 4 jun. 2020. Fragmento.

Com base nesse texto, a Segunda Revolução Industrial foi um processo que levou
A) à diminuição de recursos financeiros nas sociedades.
B) à retração dos intercâmbios comerciais e políticos na Europa.
C) à valorização de acordos diplomáticos com nações africanas.
D) ao desenvolvimento cultural e social das nações envolvidas.
E) ao estabelecimento de padrões culturais nas Américas.
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08) (H080106I7) Observe a imagem abaixo.

Imperador d. Pedro II

AVENTURAS NA HISTÓRIA. Disponível em: <https://bit.ly/3l2tbRJ>. Acesso em: 20 ago. 2020. 

Essa imagem é uma fonte relacionada à construção do conhecimento histórico sobre
A) a descentralização política incentivada pelo monarca.
B) a influência das nobrezas europeias na representação da monarquia brasileira.
C) os princípios democráticos em que se baseava a monarquia brasileira.
D) os valores absolutistas que justificavam as atitudes do monarca.
 
09) (H110165I7) Leia o texto abaixo. 

Belle Époque1

[...] Sabemos que o processo de industrialização na Europa e também no Norte dos Estados 
Unidos começou a ter um amplo desenvolvimento ainda durante a primeira metade do século XIX. 
Esse desenvolvimento possibilitou a mecanização do trabalho, antes manual e manufaturado, e 
a consequente produção em larga escala de bens de consumo (comida e vestimentas em geral), 
transportes (trens e navios a vapor, bondes elétricos, automóveis) e bens de produção (maquinários 
de diversas ordens). Nessa esteira, na segunda metade do século XIX e nos primeiros anos do 
século XX, maiores avanços tecnocientíficos foram conseguidos, como o advento da medicina 
higienista de Louis Pasteur e da microbiologia. [...]

 *Vocabulário:
1Belle Époque: Em tradução livre do francês, “Belo Período”, contexto de estabilidade política e econômica e de 

transformação cultural ocorrido na Europa entre 1871 e 1914. 
FERNANDES, Cláudio. Belle Époque. Mundo Educação, s.d. Disponível em: <https://bit.ly/3pSBW3r>. 

Acesso em: 23 nov. 2020. Fragmento.

Com base nesse texto, um fator fundamental para o desenvolvimento econômico e cultural da Europa a 
partir do século XIX foi
A) a Guerra Franco Prussiana.
B) a importação de práticas econômicas da África.
C) a Revolução Industrial.
D) o financiamento obtido nas Américas.
E) o progresso educacional dos operários.
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10) (H110037RJ) Leia o texto abaixo.

[...] Quando veio a emancipação do Brasil, Salvador continuava controlada pelos portugueses. Ao 
ser aclamado imperador no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1822, d. Pedro declarou seu apoio 
aos patriotas baianos. Enviou material bélico, tropas e o oficial francês Pedro Labatut (1768-1849), 
um militar de carreira com experiência nas guerras napoleônicas e hispano-americanas. Tropas de 
Pernambuco e da Paraíba também vieram reforçar o Exército Pacificador. [...]

Disponível em: <http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/livres-como-o-pais>. Acesso em: 4 dez. 2013. Fragmento.

O evento a que esse texto se refere ocorreu na Bahia, e consistiu
A) na organização da Conjuração Baiana.
B) na organização da Revolta dos Malês.
C) na organização do Quilombo dos Palmares.
D) no processo de Independência do Brasil.
E) no processo de Proclamação da República.

11) (G100015C2) Leia o texto abaixo sobre Nova York, Estados Unidos.

Nas ruas de Nova York, vejo bares, cafés e restaurantes de todos os cantos do mundo 
formando um festival gastronômico, celebrando a variedade de sabores. Como é domingo, posso 
encontrar gregos nas igrejas ortodoxas. No bairro Pequena Índia, mulheres adultas – indianas, 
paquistanesas ou bengalis – vestem elegantes saris e olham as vitrines à procura de um novo 
pedaço de pano ornado com fios de ouro. Subo a pé a Avenida Roosevelt e chego na América 
Latina. Todos os países hispânicos estão representados por alguma loja.

CASTRO, Haroldo. Disponível em: <http://www.terra.com.br/revistaplaneta/edicoes/425/artigo72595-1.htm>. Acesso em: 3 ago. 2011. Adaptado.

A descrição apresentada nesse texto demonstra que Nova York é o
A) centro de predomínio dos trabalhadores informais. 
B) conglomerado populacional do noroeste norte-americano.
C) destino de imigrantes de diversas partes do mundo.
D) local onde os estrangeiros sofrem discriminação racial.
E) lugar onde os turistas são proibidos de professar sua religião.

12) (G120548F5) Leia o texto abaixo.

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) divulgaram recentemente um estudo 
com dados sobre as características de dois grandes rios que cortam a capital paulista, Tietê e 
Pinheiros [...], os fatores que mais prejudicam a qualidade da água são os resíduos industriais e 
o esgoto doméstico.

No caso do Rio Tietê, que recebe também as águas do Rio Pinheiros, foram identificadas altas 
concentrações de fósforo, nitrogênio amoniacal [...] e detergentes. Esses resquícios dão a ideia 
de que ele seja mais afetado pelos resíduos domésticos, no entanto, também foram identificados 
elementos resultantes da indústria, como pilhas e solventes, produtos usados em limpeza a seco 
e em atividades de “desengorduramento” de metal. [...]

ROSA, Mayra. In: CicloVivo. 2012. Disponível em: <https://goo.gl/DHTMMz>. Acesso em: 12 set. 2017. Fragmento.

Qual é a consequência da urbanização em São Paulo descrita nesse texto?
A) A contaminação hídrica por produtos químicos.
B) A diminuição do índice de criminalidade.
C) A poluição atmosférica gerada pelo gado.
D) O crescimento da agricultura familiar orgânica.
E) O deslizamento de terra em encostas ocupadas.
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13) (G110009RJ) Leia o texto abaixo.

[...] A cidade é dividida também por fatores financeiros ou de renda, as desigualdades se 
concretizam no contexto do arranjo urbano. Essas características são provocadas simplesmente 
pelo fato das desigualdades sociais estarem presentes na maioria dos países capitalistas, quanto 
maiores as disparidades socioeconômicas entre as classes sociais, maiores são as diferenças 
nas moradias, nos serviços públicos e na qualidade de vida.

A população de baixa renda depende efetivamente da qualidade dos serviços públicos para 
alcançar melhor qualidade de vida, tanto na área da educação, como na saúde, transporte coletivo, 
além de outros. Para obter êxito, é preciso que tais serviços sejam executados adequadamente. [...]

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/>. Acesso em: 10 ago. 2012. Fragmento.

Esse texto refere-se a uma consequência do processo de urbanização nas metrópoles brasileira 
identificada por
A) economia informal.
B) favelização.
C) segregação urbana.
D) verticalização. 
E) violência urbana.

14) (G100538F5) Leia o texto abaixo.

A desertificação pode ocorrer por causas naturais ou em função da ação humana. Quando 
ocorre esse processo a vegetação é reduzida, até que o solo se torne totalmente infértil. O sertão 
nordestino possui 180 mil quilômetros de áreas afetadas pela desertificação, essa é a região com 
esse perfil mais populosa do mundo. Além do nordeste, o processo que “mata” o solo ocorre no 
Brasil na região dos pampas gaúchos, no cerrado do Tocantins e no norte do Mato Grosso e de 
Minas Gerais.

A falta de chuva é o processo natural que mais contribui para a desertificação do solo, por 
outro lado, a ação humana pode induzir esse processo [...].

ROSA, Mayra. O grave problema da desertificação do solo no Brasil. In: Ciclo Vivo. 2010. Disponível em: <https://goo.gl/3x4qaz>. Acesso em: 
22 ago. 2017. Fragmento.

Com base nesse texto, conclui-se que o processo de desertificação do solo
A) causa rigorosas transformações nos fatores climáticos.
B) dispensa o uso de técnicas de manejo da terra.
C) gera uma economia de recursos minerais.
D) ocasiona o aumento da migração populacional.
E) ocorre nas zonas temperadas brasileiras.

X1201

6



BL01H12

15) (G100260F5) Observe o gráfico e leia o texto abaixo.
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Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/-3ESeWNhjrZk/TxfiNoJZEqI/AAAAAAAAD9o/ocP3TtnDVxM/s400/image020.png>. Acesso em: 12 jan. 2015.

A Cidade

[...] E a cidade se apresenta centro das ambições, 
Para mendigos ou ricos, e outras armações. 
Coletivos, automóveis, motos e metrôs, 
Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. 

A cidade não para, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o de baixo desce. 
A cidade não para, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o de baixo desce. [...]

SCIENCE, Chico; Zumbi, Nação. Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/chico-science-nacao-zumbi/a-cidade.html#ixzz3OczKyyHW>. 
Acesso em: 12 jan. 2015. Fragmento. *Adaptado: Novo acordo Ortográfico.

O gráfico e a música fazem referência a um processo que cresce nos dias atuais, que é
A) a ampliação do domínio técnico do rural sobre o urbano. 
B) a ausência de segregação espacial na área urbana.
C) a expansão do processo de urbanização no país.
D) o processo de desconcentração industrial no meio urbano.
E) o fenômeno da retração do êxodo rural no decorrer do século XX.

16) (G111311F5) Leia o texto abaixo.

[...] é um fenômeno muito comum em centros urbanos e industrializados. É gerada pela 
liberação de poluentes no ar, como óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de carbono (CO2) e 
do dióxido de enxofre (SO2) [...].  Para os homens, o excesso de dióxido de enxofre no corpo 
origina a formação de ácidos, o que pode causar danos irreversíveis aos pulmões. [...] No campo 
das construções, vale destacar que o fenômeno corrói diversos materiais de prédios, estátuas, 
monumentos, degraus de escadarias, pisos e até carros. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/2PJvkl5>. Acesso em: 5 set. 2018. Fragmento.

Esse texto descreve qual problema ambiental advindo do processo de industrialização?   
A) Chuva ácida.
B) Erupção vulcânica.
C) Escassez hídrica.
D) Inversão térmica.
E) Tempestade tropical.
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17) (G100684F5) Leia o texto abaixo.

O Japão e a incrível Engenharia Anti-Sísmica (terremoto)

O terremoto e o tsunami ocorridos em 11 de março de 2015 no Japão provocaram danos 
avaliados em R$ 333 bilhões. O valor corresponde à destruição da infraestrutura, casas e imóveis 
comerciais do nordeste do Japão, devastado por um terremoto de magnitude 9 e um tsunami [...].

As altas tecnologias de engenharia civil desenvolvidas há anos pelos japoneses para minimizar 
os prejuízos [...] causados pelos desastres naturais são os motivos pelos quais muitos prédios 
continuam de pé no Japão, que é considerado o país melhor preparado para um terremoto. [...]

CONSTRU360°. O Japão e a incrível Engenharia Anti-Sísmica (terremoto). 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2ITU23y>.
Acesso em: 16 ago. 2019. Fragmento.

De acordo com esse texto, a sociedade japonesa adaptou-se aos fenômenos causados por forças 
A) antrópicas.
B) climáticas.
C) endógenas.
D) gravitacionais.
E) nucleares.

18) (G110031RJ) Leia o texto abaixo.

A partir da revolução industrial, o processo de crescimento das cidades se acelerou pelas duas 
razões já apontadas: a necessidade de mão de obra nas indústrias e a redução do número de 
trabalhadores no campo. A industrialização promoveu de modo simultâneo os dois eventos, um 
de atração pela cidade, outro de expulsão do campo. 

Disponível em: <http://www.educoas.org/Portal/bdigital/contenido/interamer/BkIACD/Interamer/Interamerhtml/Mellohtml/MelloII.htm>. 
Acesso em: 11 nov. 2013.

A revolução industrial foi importante fator para o desenvolvimento da urbanização devido ao fato de
A) colaborar para o desenvolvimento do setor informal da economia.
B) contribuir para o desenvolvimento das cidades planejadas.
C) possibilitar a formação de uma infraestrutura para o meio urbano.
D) promover a desconcentração dos grandes centros urbanos.
E) retrair o crescimento do êxodo rural brasileiro do século XX.

19) (G110137I7) Leia o texto abaixo.

[...] De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma grande parte do conjunto de cidades brasileiras 
não possui uma estrutura institucional capaz de desenvolver uma política adequada para a área 
da habitação. [...]

Milhões de famílias brasileiras não possuem condições habitacionais adequadas. Principalmente 
nas cidades de médio e grande porte, encontramos muitas pessoas morando nas ruas, embaixo 
de viadutos e pontes, além da ocupação de favelas e barracos improvisados. [...]

Disponível em: <https://bit.ly/2t4ELp2>. Acesso em: 10 dez. 2019. Fragmento.

A situação descrita nesse texto demonstra que o espaço urbano brasileiro é marcado
A) pela existência da desigualdade social.
B) pela venda irregular de lotes residenciais.
C) pelo aumento da especulação imobiliária.
D) pelo descarte inapropriado de resíduos.
E) pelo processo de crescimento industrial.
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20) (G120423F5) Observe a imagem e leia o texto abaixo.

Crise migratória na Europa

O mundo vive a maior crise migratória de refugiados, por motivos de guerra ou perseguição 
política e étnica, desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Segundo a Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 2014, 59,5 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar seus 
países devido à violência [...]. Países com histórico recente de guerras lideram a lista dos que mais 
exportam refugiados. Em primeiro lugar vem o Afeganistão, seguido pela Síria, Somália e Sudão, 
com o Iraque em sexto lugar. Nas últimas semanas, os refugiados têm se deslocado para a Europa, 
continente que apoiou intervenções militares no Afeganistão, Iraque e Síria.

Disponível em: <http://migre.me/tgIXR>. Acesso em: 18 de mar. 2016. Fragmento.

Com base nessa imagem e nesse texto, de que forma a União Europeia está reagindo à crise migratória?
A) Controlando o fluxo através do estímulo às atitudes xenofóbicas. 
B) Dividindo igualmente os imigrantes entre os países do continente.
C) Estabelecendo um número máximo de imigrantes por país.
D) Obedecendo as diretrizes de acolhimento propostas pela ONU.
E) Proibindo a entrada de imigrantes e refugiados em seus países.
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ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Ciências da Natureza.

21) (N11096MG) Existe um grupo de organismos que apresenta as seguintes características: unicelulares ou 
pluricelulares, células com núcleo definido, heterótrofos por absorção, sem pigmentos fotossintetizantes. 
Qual é esse grupo?
A) Vírus.
B) Bactéria.
C) Protista.
D) Fungi.
E) Monera.

22) (B120422G5) Os seres vivos apresentam relações entre si que permitem sua convivência e sobrevivência. 
Muitos destes organismos são utilizados pelo homem em atividades econômicas. Os protozoários, por 
exemplo, são encontrados nos mares e oceanos, onde servem de alimento para os animais marinhos.
Esses organismos são úteis ao homem na
A) calcificação dos esqueletos dos recifes de corais.
B) fabricação de iogurte, coalhadas e requeijão.
C) indicação de petróleo através de seus fósseis.
D) produção de antibióticos, como a penicilina.
E) utilização como adubo inorgânico na agricultura.

23) (B120061EX) Um pesquisador encontrou uma nova espécie sobre a matéria vegetal em decomposição. 
A partir de suas primeiras observações listou as seguintes características: pluricelular, eucarionte, 
heterótrofo por absorção e presença de esporos.
Essa espécie é classificada como
A) um animal.
B) um fungo.
C) um protozoário. 
D) uma bactéria.
E) uma planta.

24) (B120112EX) O esquema de classificação dos seres vivos em cinco reinos foi baseado na interpretação 
da evolução das células e dos organismos. Um desses reinos é constituído por organismos autótrofos ou 
heterótrofos, unicelulares, procariontes, que podem viver isolados ou formar colônias e alguns possuem 
ação patogênica sobre o homem causando doenças como, por exemplo, o tétano.
Esses organismos pertencem ao reino
A) Animalia.
B) Fungi.
C) Monera.
D) Plantae.
E) Proctista.
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25) (B120091EX) Leia o texto abaixo.

A sanguessuga é um verme que apresenta corpo achatado e dividido em segmentos. Vive 
principalmente em rios de água doce, lagos ou na terra úmida. Certas espécies de sanguessuga 
alimentam-se de restos de decomposição orgânica, enquanto outras são parasitos externos de 
moluscos e vertebrados. Algumas dispõem de mandíbulas, com as quais abrem incisões na pele 
dos indivíduos dos quais chupam o sangue e outros líquidos orgânicos. 

Disponível em: <http://www.biomania.com.br/bio/conteudo.asp?cod=3137>. Acesso em: 10 abr. 2011.

O animal descrito nesse texto pertence ao filo 
A) Anelídeo.
B) Artrópode.
C) Cnidário.
D) Equinodermo.
E) Molusco.

26) (B120047EX) A imagem abaixo mostra uma espécie de fungo.

Disponível em: <http://www.flickr.com/photos/leonardo_desordi/2480726088/in/photostream>. Acesso em: 6 mar. 2011.

Ecologicamente, esses fungos participam da  
A) assimilação de carbono da atmosfera.
B) conversão de energia luminosa em energia química.
C) decomposição da matéria orgânica do solo.
D) fixação de nitrogênio em plantas leguminosas.
E) produção de oxigênio para a fauna marinha.

27) (B120010H6) O reino Protista é composto por organismos geralmente microscópicos que apresentam 
grande variedade de formas.
Esses seres vivos são importantes ecologicamente porque
A) atuam diretamente no ciclo do nitrogênio.
B) causam doenças como meningite e tétano.
C) estão no topo da cadeia alimentar aquática.
D) ocasionam a formação da maré vermelha.
E) são capazes de decompor matéria orgânica.

28) (B120122EX) O reino Monera é constituído por organismos unicelulares que vivem em diversos ambientes, 
devido à sua grande capacidade adaptativa e diversidade de nutrição.
Na célula desses organismos,
A) a membrana esquelética é formada de celulose.
B) a mitocôndria fica imersa no citoplasma.
C) o ácido nucleico fica disperso no citoplasma.  
D) o cloroplasto é responsável pela fotossíntese.  
E) o vacúolo acumula grânulos de amido. 
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29) (F120102EX) Um aluno deseja realizar experimentos com um prisma de vidro. Sobre a face 1 desse 
prisma, o aluno joga um raio de luz conforme mostra a imagem abaixo.
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30) (F120349E4) A imagem abaixo mostra uma onda, com frequência de 5 Hz, que se propaga em uma corda.

4

– 4

y (mm)

x (cm)

1

2

3

4

Disponível em: <http://fap.if.usp.br/~lumini/j_exposit/aexpo_onda_reg01.htm>. Acesso em: 17 dez. 2013.

A amplitude e o período dessa onda são
A) 4 mm e 0,20 s.
B) 4 mm e 0,25 s.
C) 4 mm e 5,00 s.
D) 8 mm e 0,20 s.
E) 8 mm e 0,125 s.

31) (F110079G5) Leia o texto abaixo.

Escala Celsius

Esta escala é a utilizada aqui no Brasil. Ela tem como características principais ser considerada 
uma escala centígrada, onde os pontos fixos são de 0 ºC para o ponto de gelo e 100 ºC para o 
ponto de vapor. Foi proposta pelo cientista Anders Celsius (1701-1744) no século XVIII. Atualmente 
por sugestão de cientistas reunidos nas convenções internacionais, usa-se praticamente em todo 
o planeta essa escala.

Disponível em: <https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/escalas_term.htm>. Acesso em: 25 jan. 2018.

De acordo com esse texto, levando em consideração as condições de gelo e de vapor da água, também 
são pontos fixos o
A) 0 °F e o 100 °F.
B) 32 °F e o 212 °F.
C) 32 K e o 212 K.
D) 32 K e o 273 K.
E) 32 °F e o 373 °F.

32) (F120199G5) Ao passar de um meio para outro com propriedades diferentes, a luz sofre um fenômeno 
óptico. Nessa mudança, a frequência da onda luminosa mantém-se a mesma, mas sua velocidade e seu 
comprimento de onda são alterados, ocasionando um desvio da direção original de propagação.
O fenômeno a que esse texto faz referência é chamado de
A) refração.
B) reflexão.
C) polarização.
D) interferência.
E) difração.
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33) (F120497E4) O espectro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis frequências 
da radiação eletromagnética. Algumas ondas que ocupam uma pequena faixa desse espectro tem 
comprimento de onda capaz de sensibilizar a retina do olho humano. Essas ondas são chamadas de luz 
visível. O espectro visível vai desde a cor violeta, cujo comprimento de onda é cerca de  380 nm, até a cor 
vermelha cujo comprimento de onda é cerca de 640 nm. No quadro abaixo são mostrados as cores que 
formam esse espectro visível na ordem crescente de seus comprimentos de onda.

Violeta

Anil

Azul

 Verde

Amarela

Alaranjada

Vermelha

Dentro do espectro da luz visível, a cor que tem a maior frequência é a
A) vermelha, pois tem a maior amplitude.
B) vermelha, pois tem a maior velocidade.
C) vermelha, pois tem o menor período.
D) violeta, pois tem a menor quantidade de energia.
E) violeta, pois tem o menor comprimento de onda.

34) (F120322G5) Ao ser mergulhado em um copo com água, um lápis aparenta ter sido quebrado, como 
mostra a imagem abaixo.

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo_legenda/46c733f555326891effcda2f6be12aaa.jpg>. Acesso em: 3 mar. 2016. 

 
O fenômeno ondulatório capaz de explicar o que aconteceu com esse lápis é a
A) refração.
B) reflexão.
C) polarização.
D) interferência.
E) difração.
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35) (F110111G5) Leia o texto abaixo.

Urupema tem sensação de – 20 °C; frio atinge três regiões do país

O Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste amanheceram gelados nesta quarta-feira (8). Em Urupema, 
na Serra de Santa Catarina, foi registrada a sensação térmica mais baixa destas regiões: – 20 °C, 
de acordo com o último boletim da Epagri/Ciram, divulgado às 11 h 30 min. Nos termômetros, a 
cidade, que teve rajadas de 80 km/h, marcava – 3,4 °C. [...]
Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2016/06/florianopolis-marca-3c-no-amanhecer-desta-quarta-feira.html>. 

Acesso em: 15 jan. 2018. Fragmento.

De acordo com esse texto, qual foi a sensação térmica registrada em Urupema – SC, expressa na 
escala Kelvin?
A) – 253 K
B) – 20 K
C) – 4 K
D) 20 K
E) 253 K

36) (F120154EX) Um cientista registrou o comportamento de duas ondas, durante o mesmo intervalo de 
tempo conforme mostram as imagens abaixo. 

Disponível em: <http://www.deltateta.com.br/wp-content/uploads/2009/02/image002.gif>. Acesso em: 21 jul. 2011.

Ao analisar esse registro, ele chegou às seguintes conclusões quanto à amplitude (A), à frequência (f), ao 
comprimento de onda (λ) e ao período (T)
A) A1 < A2, f1 < f2, λ2 < λ1, T1 > T2.
B) A1 < A2, f1 > f2, λ2 < λ1, T1 < T2.
C) A1 > A2, f1 < f2, λ2 < λ1, T1 > T2.
D) A1 < A2, f1 < f2, λ2 > λ1, T1 > T2.
E) A1 > A2, f1 < f2, λ2 > λ1, T1 > T2.

37) (Q110032I7) Leia o texto abaixo.

O salgamento consiste em adicionar grande quantidade de sal de cozinha (cloreto de sódio) 
ao alimento. O sal desidrata o alimento e cria um ambiente desfavorável à sobrevivência dos 
microrganismos. O bacalhau e a carne-seca são conservados por esse processo.

Disponível em: <https://bit.ly/2UvD2oc>. Acesso em: 6 fev. 2020. Fragmento. 

A técnica de conservação do alimento apresentada nesse texto está relacionada com a
A) utilização de um catalisador.
B) temperatura.
C) superfície de contato.
D) pressão.
E) concentração.
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38) (Q110108E4) O Dissulfeto de Carbono (CS2) pode ser preparado a partir de coque (uma forma impura de 
carbono) e enxofre elementar, de acordo com a equação termoquímica abaixo.

4 C(s)    +    S8(s)    →    4 CS2(l)          ΔH = + 360 kJ

Qual é a quantidade de energia necessária para produzir 0,5 mol de CS2?
A) 45,0 kJ.
B) 90,0 kJ.
C) 180,0 kJ.
D) 360,0 kJ.
E) 1440 kJ.

39) (Q120247G5) Observe o quadro abaixo.

I) H2CO3 (aq) + Ca(OH)2 (aq) → CaCO3 (aq) + 2 H2O (ℓ)

II) H3PO4 (s)   + H2O (ℓ)  H3O
+ (aq) + H2PO4

– (aq)

III) 2 Ag (g) + Cℓ2 (g) → 2 AgCℓ (g)

IV) 2 CrO4
2− (aq) + 2 H+ (aq)  Cr2O7

2− (aq) + H2O (ℓ)

V) Fe (s)  +  CuSO4 (aq) → FeSO4 (aq) +  Cu (s) 

Qual dessas reações apresenta espécies químicas em condição de equilíbrio químico?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

40) (Q120027H6) Vinícius costumava, uma vez por mês, ir ao mercado antes do trabalho. Certo mês, ele 
acabou se esquecendo de guardar na geladeira uma sacola contendo uma bandeja de carne, uma de 
queijo e um pote de requeijão. Ao voltar do trabalho, em um dia de calor intenso, sentiu um odor forte de 
comida estragada. 
Qual foi o fator que contribuiu para a decomposição desses alimentos?
A) Concentração.
B) Presença de catalisador.
C) Pressão.
D) Superfície de contato.
E) Temperatura.

41) (Q110109E4) A reação de formação do ácido iodídrico (HI) está representada no gráfico abaixo.
H

(g)

ΔH = + 52,0 kJ

2 HI

2(g)H 2(g)+ I

De acordo com esse gráfico, a
A) cada 1,0 mol de H2 são liberados 52,0 kJ. 
B) cada 1,0 mol de HI são consumidos 26,0 kJ.
C) decomposição de 2 mols de HI consumiria 52,0 kJ.
D) formação de 2 mols de HI absorve 104,0 kJ.
E) síntese do HI é um processo exotérmico.
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42) (Q120285G5) Leia o texto abaixo.

Lentes fotocromáticas

    Os óculos com lentes fotocromáticas são aqueles que as lentes mudam de cor, conforme 
a intensidade luminosa. Quando uma pessoa com lentes fotocromáticas está dentro de um 
ambiente fechado, as lentes ficam praticamente incolores, mas quando esta pessoa sai para o 
ambiente a céu aberto, as lentes tendem a ficar com uma coloração escura (isso não ocorre se 
for durante o período noturno). Essa mudança de coloração nas lentes é devido a uma reação 
química reversível. 

AgCℓ + Energia  Ag + Cℓ
Disponível em: <http://goo.gl/MKugR5>. Acesso em: 16 mar. 2016. Fragmento.

Qual a característica do estado de equilíbrio apresentado nesse texto?
A) A concentração das espécies permanece constante em ambiente aberto.
B) A deposição de prata e cloro ocorre durante o período noturno. 
C) A reação que ocorre nas lentes é um equilíbrio químico dinâmico.
D) A reação química em um único sentido ocorre em qualquer período do dia.
E) A velocidade direta e inversa é alterada na presença de qualquer luz.

43) (Q120044EX) O quadro abaixo mostra algumas energias de ligação.

Ligação Energias médias de ligação a 25 ºC e 1 atm (KJ/mol)*
H – H 430
O = O 490
H – O 460

*Valores aproximados

A equação abaixo representa a reação de combustão do gás hidrogênio.

Qual a variação de entalpia (ΔH) nesse processo?
A) – 920,0 KJ
B) – 490,0 KJ
C) + 430,0 KJ
D) + 1 350,0 KJ
E) + 3 190,0 KJ

44) (Q120091I7) Os alimentos são triturados e ingeridos em pedaços menores durante o processo de 
mastigação. Quanto mais triturados esses alimentos estiverem, maior será a velocidade das reações 
químicas que ocorrem na digestão.
Essas reações químicas são aceleradas devido 
A) à adição de um catalisador metálico durante a digestão.
B) à pressão gerada durante a mastigação dos alimentos.
C) à temperatura que é elevada durante a quebra dos alimentos.
D) ao aumento da concentração de alimentos ingeridos.
E) ao aumento da superfície de contato dos alimentos.
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