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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

 
01 -  Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha e uma redação. 
 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada etc. 
Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

 
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. 

Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a 
questão será anulada. 

 
04 -  Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica 

com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área 
da bolinha      .  

 
05  - Todos os candidatos poderão ser identificados pela impressão digital. 
 
06  - Ao receber as Folhas de Respostas, confira: 

• Se é a sua Folha (ela está personalizada). 
• Se os dados do cabeçalho conferem com os seus dados (nome, n.º de identidade, n.º de inscrição, opção de língua 

estrangeira, data de nascimento etc.).   
 
07 -  Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
 
08 - A REDAÇÃO deverá ser escrita com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), nos espaços reservados. A PROVA FEITA A 

LÁPIS SERÁ ANULADA E TERÁ NOTA ZERO. 
 
09 -  Se usar letra de FORMA, deverão ser observadas as normas de acentuação gráfica.  
 
10 -  O Caderno de Resposta da REDAÇÃO não poderá ter qualquer outra identificação do candidato, além da já existente. 

Aparecendo o nome ou número de inscrição fora da Ficha de Identificação, A PROVA SERÁ ANULADA E COMPUTADA A 
NOTA ZERO. 

 
11 -  Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ 

ANULADA. 
 
12 -  Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
13 -  Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa deste caderno. 
 
14 -   Após 4h30min. do início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO. NÃO poderá levar nem 

mesmo a última folha do caderno de provas (folha de rascunho) ou anotações referentes  às provas e suas respostas. 
 
15 -   Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou as Folhas de Respostas. 
  
16 -  Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas, poderão os candidatos copiar, em formulário 

próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações e/ou marcações feitas na sua Folha de Respostas das Provas de Múltipla 
Escolha. 

 
17 -  No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos dois candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas 

para transparência na fiscalização do Processo Seletivo. 
 
18 -   Se o Cartão de Inscrição estiver com algum erro (nome, n.º de documento, endereço etc.), peça ao Fiscal para providenciar 

as correções necessárias no Requerimento de Correções. 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: CINCO HORAS 
 
OBS.:  Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É 

proibido o uso de boné. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões 01 a 07. 

Impecável 

Fazer algo com esmero não significa fazer com perfeição, mas sim  
movido pelo coração e, dessa forma, dar o seu melhor sempre 

 
 

Adoro esta palavra: impecável. Em sua origem, ela é um adjetivo, ou seja, uma qualidade de alguém, ou de 
alguma coisa, que não tem pecado, que é incapaz de pecar. Tem sua origem nos textos religiosos, para indicar 
pessoas santas, que também eram chamadas de imaculadas, sem máculas ou manchas. Eram, igualmente, ilibadas, 
qualidade que tem significado de limpeza extrema, e que também se aplica ao caráter de uma pessoa. Com o tempo, 
a palavra impecável passou a ser usada para designar aquilo que foi bem feito, que se aproxima da perfeição, que é 
irretocável, que não merece acréscimos nem mudanças. Algo a que não falta nada, nem tem excessos. É impecável, 
enfim... 

Quando aplicado a pessoas, o impecável ganha o significado de que alguém não comete erros, tudo o que 
faz é bem feito, que não merece reprimendas ou corretivos. Alguém assim ganha rapidamente a admiração dos 
demais, e também o respeito e a confiança. 

E por que gosto dessa palavra? Não posso dizer que é porque eu me considere impecável. Não mesmo... 
Sou um pecador, confesso. E quase nunca faço algo que eu mesmo considere impecável, irretocável ou imaculado. 
Sempre acho que poderia ter feito melhor. Gosto dela pela ideia que contém, de que qualquer coisa que façamos 
pode ser bem feita e melhorar sempre.  

Não defendo, nem de perto, a obsessão pela perfeição, até porque ela não existe. O impecável não é o 
perfeito. Impecável é algo que agrada ao espírito, independentemente da porta pela qual entra. Pode ser uma 
música, um filme, uma comida. Já passei finais de semana impecáveis, fiz viagens e fui a festas impecáveis. Seu 
melhor uso é quando você gostaria de fazer de novo. Impecável é o lugar onde você gostaria de morar. 

Para Manuel Bandeira, impecável é Pasárgada, onde ele é amigo do rei. Para Thomas More, é a ilha de 
Utopia, onde há justiça social. Para Paulo Diniz, impecável é Piri Piri, pois, lá, "não há distinção de cor / lá, cada 
amigo é um irmão / lá, galo canta é madrugada / caminhante faz parada / se apaixona pelo ar". Para mim, é minha 
casa, onde os problemas do cotidiano também habitam. O impecável não é divorciado da realidade, das dificuldades, 
das decepções. O impecável nasce do esforço, da intenção, da insatisfação. O impecável custa. Não vem de graça. 

Impecável não é o que você faz, mas o que você é. Ser impecável tem a ver com o tal contrato interior, o 
pacto com a vida. Fazer bem feito de maneira constante e crescente. É um hábito. Um jeito de ser. E de viver. [...] 

Uma vida impecável não está livre de percalços, de insucessos, frustrações e tristezas. Claro que não. 
Construir uma vida impecável tem a ver com a honestidade de propósito, com a coerência das atitudes, com a 
constância na busca do certo, do bom e do belo. E não é difícil. Basta decidir e fazer. O impecável não custa caro e 
vale muito. O impecável não mora no universo da perfeição. Habita, isso sim, o mundo da atenção, do cuidado e do 
detalhe. 
 

Fonte: MUSSAK. Eugenio. Impecável. Pensando bem. Vida Simples. p. 50. junho de 2018. Adaptado. 
 

QUESTÃO 01 
A palavra “impecável”, de acordo com os argumentos apresentados pelo autor, relaciona-se, EXCETO com: 
A) Cuidado. 
B) Satisfação. 
C) Perfeição. 
D) Esforço. 
 

QUESTÃO 02 
O autor afirma gostar da palavra “impecável” porque ela suscita a ideia de 
A) tentar fazer sempre o melhor possível. 
B) não admitir erros. 
C) aceitar somente o irretocável. 
D) rejeitar a imperfeição. 
 

QUESTÃO 03 
De acordo com o autor, impecável é, EXCETO 
A) um benefício para o mundo. 
B) uma maneira de ser. 
C) algo inatingível para qualquer pessoa. 
D) uma satisfação pessoal. 
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QUESTÃO 04  
Ao longo do texto, verifica-se que o autor usa expressões com o objetivo de confirmar, reforçar os seus argumentos. 
Assinale a alternativa em que NÃO se verifica o uso dessa estratégia argumentativa. 
A) “Não defendo, nem de perto, a obsessão pela perfeição, até porque ela não existe.” (Linha 15) 
B) “Quando aplicado a pessoas, o impecável ganha o significado de que alguém não comete erros, tudo o que faz é 

bem feito, que não merece reprimendas e corretivos.” (Linhas 8-9) 
C) “E por que gosto dessa palavra? Não posso dizer que é porque eu me considere impecável. Não mesmo...Sou 

um pecador, confesso.” (Linhas  11-12) 
D) “O impecável não mora no universo da perfeição. Habita, isso sim, o mundo da atenção, do cuidado e do 

detalhe.” (Linhas  29-30) 
 

QUESTÃO 05 
Para construir a sua argumentação, o autor lança mão das funções da linguagem. Assinale a alternativa que 
apresenta identificação INCORRETA da função de linguagem. 
A) “Uma vida impecável não está livre de percalços, de insucessos, frustrações, tristezas. Claro que não. Construir 

uma vida impecável tem a ver com honestidade de propósito, com a coerência de atitudes, com a constância da 
busca do certo, do bom e do belo.” (Linhas 26-28)      [Função emotiva] 

B) “Adoro essa palavra: impecável. Em sua origem, ela é um adjetivo, ou seja, uma qualidade de alguém ou de 
alguma coisa, que não tem pecado, que é incapaz de pecar.” (Linhas 1-2)       [Função metalinguística] 

C) “Para Paulo Diniz, impecável é Piri Piri, pois, lá, ‘não há distinção de cor / lá, cada amigo é um irmão / lá, galo 
canta é madrugada / caminhante faz parada / se apaixona pelo ar’”. (Linhas 20-21)      [Função poética] 

D) “Para mim, é minha casa, onde os problemas do cotidiano também habitam.” (Linhas 21-22)  [Função expressiva] 
 

QUESTÃO 06 
Considere o trecho: “Adoro esta palavra: impecável. Em sua origem, ela  é um adjetivo, ou seja, uma qualidade de 
alguém, ou de alguma coisa [...]” (Linhas 1-2) 
Assinale a alternativa em que o autor NÃO usou a palavra impecável (flexionada ou não flexionada) como um 
adjetivo. 
A) “E quase nunca faço algo que eu mesmo considere impecável [...]” (Linha 12) 
B) “Uma vida impecável não está livre de percalços, de insucessos, frustrações e tristezas.” (Linha 26) 
C) “Já passei finais de semana impecáveis, fiz viagens e fui a festas impecáveis.” (Linha17) 
D) “O impecável não é divorciado da realidade, das dificuldades, das decepções.” (Linhas 22-23) 
 QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa que identifica o processo pelo qual a palavra “impecável” foi formada. 
A) Derivação imprópria. 
B) Derivação parassintética. 
C) Composição por justaposição. 
D) Composição por aglutinação. 
 

INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, os trechos a seguir para responder às questões 08 a 10. 
 
Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 
"Nossos bosques têm mais vida" 
"Nossa vida", no teu seio, "mais amores" 
(ESTRADA, Osório Duque. Hino Nacional Brasileiro) 
 
Nossas flores são mais bonitas 
nossas frutas mais gostosas 
mas custam cem mil réis a dúzia. 
(MENDES, Murilo. Canção do exílio.) 
 
Nosso céu tem mais estrelas.  
Nossas várzeas têm mais flores,  
Nossos bosques têm mais vida.  
Nossa vida mais amores. 
(DIAS, Gonçalves. Canção do exílio.) 
 
QUESTÃO 08 
O texto de Gonçalves Dias é anterior ao Hino Nacional e ao texto de Murilo Mendes. Assim, o que se observa é que 
estes dialogam com aquele. A esse recurso de expressão dá-se o nome de  
A) metonímia. 
B) prosopopeia. 
C) paralelismo sintático. 
D) intertextualidade. 
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QUESTÃO 09 
Sobre os fragmentos, é INCORRETO afirmar: 
A) O texto de Murilo Mendes faz uma crítica ao nacionalismo exacerbado presente no  texto de Gonçalves Dias. 
B) O texto de Murilo Mendes satiriza o texto de Gonçalves Dias, contestando algumas de suas ideias. 
C) Os três fragmentos apresentam exaltação ufanista e idealizada da natureza brasileira. 
D) O Hino Nacional reafirma algumas ideias presentes no texto de Gonçalves Dias.  
 

QUESTÃO 10 
Sobre os autores dos textos, NÃO se pode afirmar: 
A) Os três autores são representantes do Modernismo brasileiro. 
B) Gonçalves Dias é um dos representantes do Romantismo brasileiro. 
C) Murilo Mendes é um dos representantes do Modernismo brasileiro.  
D) Osório Duque Estrada é um dos representantes do Realismo brasileiro. 
 

 
 

PROVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 
Questões numeradas de 11 a 15 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões 11 a 15. 
 

Sueño inmortal 
 
En el curso de la historia y en distintas culturas, el ser humano no sólo ha deseado vivir por siempre, sino 

también verse jovenY por siempre. Este anhelo está presente en el mito griego de la ambrosía y el néctar, elíxires 
de los dioses del Olimpo para estar inmortales. Las Hespérides eran las ninfas que custodiaban el jardín donde se 
daban las manzanas doradas que contenían uno de aquellos elíxires. Por su parte, los mortales sólo podían a la vida 
eterna conferida por el manantial o rio de la mortalidad, al dejar de existir. 

En la propia mitología griega se revela el mayor secreto de la belleza de Hera, esposa del supremo Zeus: 
sus frecuentes baños en la Fuente de Juvencia. Por su parte, mientras el historiador griego Heródoto (484-425 a. C.) 
manifiesta su sorpresa al conocer la leyenda de que algunos habitantes de Etiopía alcanzaban edades que 
superaban los 120 años, mayor es su expresión de asombro al enterarse de que tal logevidad la debían a una fuente 
de agua ligera y aromática en la cual se bañaban.  

La noción del río de la inmortalidad aparece específicamente en el Génesis de las Sagradas Escrituras, 
como parte del “paraíso terrenal” habitado por Adán y Eva y donde crecían el denominado “Árbol de la vida”. Es más, 
de acuerdo con el relato bíblico, la pareja perdió su existencia eterna al ser expulsada por Dios del Jardín del Edén 
tras desobedecer la orden divina de no comer los frutos del “Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal”. En varios 
pasajes de la Biblia, lo mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, se mencionan otras fuentes y ríos, así 
como árboles y aguas de la vida y la inmortalidad.  

Fonte: Muy Interesante, p. 22, septiembre de 2017. 
QUESTÃO 11 
O título pode ser traduzido como um(a) 
A) sono imortal. 
B) desejo imortal. 
C) sonho sobrenatural. 
D) irrealidade imortal. 
 

QUESTÃO 12 
Sobre o texto, é CORRETO afirmar que: 
A) Os etíopes viviam muito devido aos banhos realizados em uma fonte de água leve e cheirosa. 
B) Na mitologia grega, a imortalidade era direito de todos, deuses e humanos. 
C) De acordo com as escrituras sagradas, a imortalidade está associada aos frutos da árvore do conhecimento. 
D) Os imortais, segundo as lendas, nunca poderão conquistar a imortalidade. 

 

QUESTÃO 13 
A imortalidade esteve associada a, EXCETO 
A) fontes da juventude. 
B) rios.  
C) árvores do saber. 
D) poções. 

 

QUESTÃO 14 
A imortalidade, de acordo com o texto, 
A) sempre foi motivo, objeto da literatura medieval. 
B) tem Hera como referência para os humanos.  
C) não havia sido prometida a Adão e Eva. 
D) tem antecedentes remotos e fantásticos. 
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QUESTÃO 15 
A única correspondência CORRETA entre a palavra à esquerda e seu significado à direita é: 
A) Anhelo – desejo. 
B) Mientras – durante. 
C) Enterarse – enterrasse. 
D) Pareja –  mulher. 

 
PROVA DE LÍNGUA INGLESA 

Questões numeradas de 11 a 15 
 

 
INSTRUCTIONS: Read the following text carefully and then choose the CORRECT alternative that answers the 

questions 11 a 15. 
 

The food you buy is really shrinking 
What makes downsizing so hard to swallow? 

  
 

It's probably happened to you in a supermarket aisle, or maybe at home while making a favourite family 
recipe. You'll notice something odd – a can of tomato soup seems to hold less than it did, or the tuna used to be 
enough for three sandwiches, not two. It might dawn on you in the bathroom, where last month the household went 
through twelve rolls of toilet paper, up from the usual 9 or 10. 

You aren't imagining things. If you look closely at the fine print on the packaging, you may see it has changed 
ever so slightly, the numbers ticked down by a few ounces, the sheets on those rolls have grown shorter. And there 
have probably been many, many times that you just haven't noticed. All around you, all the time, many consumer 
products are growing lighter, thinner, less substantial – all while maintaining the same price. 

Of course, when people do spot this state of affairs, they raise a hue and cry. When Toblerone chocolate bars 
in some UK shops changed their distinctive row of chocolate mountain peaks, the news media and the public hit the 
roof. “We chose to change the shape to keep the product affordable for our customers,” Toblerone's parent company, 
Mondelez International, wrote on their Facebook page. Mondelez International were not immediately available to 
comment. 
 

 
 

There are ways to shrink packages so that they appear to hold the same volume as before (BBC). 
It's clearly the sort of public relations problem that most brands would prefer to avoid. To boot, long before 

products hit shelves, there are usually costs incurred to re-tool manufacturing facilities to accommodate an altered 
package, says Pierre Chandon, a professor of marketing at France's European Institute of Business Administration 
(INSEAD). And yet, the shrinkage continues. According to the UK’s Office of National Statistics, 2,529 products on 
supermarket shelves decreased in size or weight in the five years between 2012 and 2017. 

So why are the products on our shelves continuing to shrink? The answers lie not only in rising costs of 
commodities, but also in certain peculiarities of human perception and some unsettling trends in business. 

While most people will react to the “shrinkflation” of the products they buy each week with momentary 
outrage, some go further – they remember. Edgar Dworsky is one such individual. The retired consumer rights lawyer, 
who runs the watchdog site MousePrint.org, has a collection of old bottles, boxes, and packets stored in his home in 

64 ounces 

56 ounces 

48 ounces 
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the Boston area that document how products in US grocery stores have downsized over the past few decades – 
though the practice may be as old as packaged goods. 

 “One of the earliest examples I saw of downsizing, growing up as a kid, was coffee,” Dworsky recalls.  At that 
time, customers expected to buy a 16oz (454g), or one-pound, package of coffee along with their half-gallon (2.27 
litres) of ice cream and a gallon (4.55 litres) of milk.  He still has one of the original 16-ounce cans of coffee in his 
garage, he says. But all that changed.  

“Suddenly, the contents of the coffee can started shrinking. The can was the same size, but there was now 
13oz of coffee,” Dworsky goes on. Some years ago, when he called a coffee manufacturer during a bout of 
downsizing and asked what was going on, he got an amazingly whimsical answer: “'We've fluffed up the beans to 
expose more sides of each little granule. And it just doesn't fit in the can anymore! We had to put less in.'” He found 
this less than convincing. [...] 

 
GREENWOOD, Veronique. 14 May 2018. Available at: <http://www.bbc.com/capital/story/20180510-the-food-you-buy-really-is-shrinking>. 

Accessed on: May, 19th., 2018. 

 
QUESTÃO 11 
According to the text, “downsizing” means: 
A) Packaging. 
B) Maintaining. 
C) Growing. 
D) Shrinking. 

 

QUESTÃO 12 
According to the text, it is CORRECT to state that: 
A) When people notice they are paying the same but getting less of what they used to, they do not complain.  
B) According to the UK’s Office of National Statistics, the size or weight of 2,529 products increased between 2013 

and 2017. 
C) Many products we buy are growing lighter, thinner, less substantial with the same price. 
D) The watchdog magazine “MousePrint” belongs to Edgar Wright. 
 

QUESTÃO 13 
It is INCORRECT to state that:  
A) Pierre Chandon is the manager at France's European Institute of Business Administration (INSEAD). 
B) There are ways to shrink packages so that they appear to hold the same volume as before. 
C) Companies try to avoid that costumers find out their products have shrunk in size and weight. 
D) Most people react to the shrinking of the products but some go further – they remember. 
 

QUESTÃO 14 
The meaning of the word “can” in the sentence “Suddenly, the contents of the coffee can started shrinking.” is: 
A) To be able to. 
B) A metal container. 
C) To be permitted to. 
D) A cylindrical plate. 
 

QUESTÃO 15 
We may affirm it is TRUE about Edgar Dworsky: 
A) He denies that some time ago customers expected to buy a 16oz (454g), or one-pound, package of coffee along 

with their half-gallon (3.27 litres) of ice cream and a gallon (4.55 litres) of milk. 
B) He is a retired consumer rights lawyer who mentions coffee as an example of downsizing. 
C) Some months ago, Dworsky actually complained about the downsizing of coffee to a coffee manufacturer but he 

did not give a convincing reason for that. 
D) He has a collection of boxes, bottles and packets that show how products in Europe have downsized all through 

the years showing this is not an old practice. 
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PROVA DE BIOLOGIA  
Questões numeradas de 16 a 30 

 

QUESTÃO 16 
Ao realizar uma pesquisa sobre os vários tipos de raízes de diferentes plantas, um estudante listou as características 
apresentadas em I, II e III. Analise-as.  
 

I - Seu desenvolvimento ocorre a partir de certas partes do caule. 
II - Aprimoram a capacidade de sustentação da planta em terrenos menos firmes. 
III - Apresentam haustórios. 
 

Sobre o assunto abordado, é CORRETO afirmar: 
A) II e III apresentam características marcantes das epífitas.  
B) III apresenta uma característica típica do cipó-chumbo e da erva-de-passarinho. 
C) III apresenta uma característica típica do cipó-chumbo e das orquídeas. 
D) I e III apresentam características típicas da erva-de-passarinho e das orquídeas. 

 

QUESTÃO 17  
Leia o fragmento de texto a seguir. 
 

Luciferases são enzimas que participam de um complexo processo que permite aos vagalumes controlar a emissão 
de luz fria e visível. Cada espécie de vagalume emite luz com cor, duração e frequência diferentes. Assim, o macho 
de um grupo se comunica apenas com a fêmea do mesmo grupo. A luz pode ser usada com diferentes objetivos e 
em diversas ocasiões, como por exemplo antes do acasalamento. 
 

Com base no assunto abordado, e desconsiderando exceções, é CORRETO afirmar que o fragmento de texto ilustra 
um tipo de 
A) isolamento reprodutivo classificado como pré-zigótico do tipo etológico. 
B) isolamento reprodutivo classificado como pré-zigótico do tipo mecânico. 
C) isolamento reprodutivo classificado como pós-zigótico. 
D) especiação classificada como alopátrica.  

 

QUESTÃO 18  
Imagine que você está passeando calmamente durante um feriado e, subitamente, ocorre algo que te estressa muito. 
Nesse contexto, inúmeras respostas fisiológicas são desencadeadas: sua frequência cardíaca, pressão arterial 
média e atividade cerebral aumentam. Paralelamente, a resistência vascular ao fluxo sanguíneo para os músculos 
esqueléticos, principalmente de membros inferiores e superiores, diminui consideravelmente. 
 

Considerando o exposto, é CORRETO afirmar: 
A) As respostas fisiológicas apresentadas são originadas a partir do tronco encefálico. 
B) As respostas fisiológicas apresentadas são originadas a partir do segmento toracolombar da medula espinal. 
C) Os segmentos cervical e sacral da medula espinal são os locais de origem das respostas fisiológicas 

apresentadas. 
D) O sistema nervoso somático é o responsável pelo desencadeamento das respostas fisiológicas apresentadas.  
 

QUESTÃO 19  
O quadro abaixo apresenta características de duas células maduras. Analise-o.  
 

Características Célula 1 Célula 2 
Diâmetro aproximado 90 µm 60 µm 

Armazenamento de triglicerídeos Grande gota lipídica que ocupa 
cerca de 80-90% do citoplasma 

Várias gotículas lipídicas e 
diferentes tamanhos 

Citosol Reduzido Abundante 
Mitocôndrias Poucas e pequenas Abundantes e grandes 

Proteínas desacopladoras (UCP) Carente Rica 
 

Considerando a análise do quadro e conhecimentos associados, é CORRETO afirmar: 
A) Devido a sua alta capacidade de produzir ATP, a célula 2 é encontrada em praticamente todo o nosso organismo. 
B) A célula 1 apresenta baixa capacidade de armazenar energia e alta capacidade termogênica. 
C) A célula 2 tem grande importância no controle da temperatura corporal de animais hibernantes.  
D) No organismo humano, a célula 1 é encontrada somente ao redor das glândulas endócrinas. 
 

QUESTÃO 20  
O fluxo de íons e de outros constituintes químicos ao longo da membrana plasmática é garantido, principalmente, 
pelas bombas iônicas e pelos canais iônicos. Uma dessas bombas opera por um mecanismo de transporte 
classificado como ativo primário, e sua importância é tão grande que, em caso de ineficiência, pode ocorrer edema 
(acúmulo de líquido) intracelular. 
 

A bomba iônica a que o texto faz referência é a bomba de 
A) sódio-cloreto. 
B) hidrogênio. 
C) sódio-potássio. 
D) cálcio-sódio. 
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QUESTÃO 21  
As ações dos hormônios em nosso organismo são essenciais para a preservação da homeostase de uma maneira 
geral. Em I, II, III e IV são apresentadas características de uma importante glândula endócrina do nosso organismo. 
Analise-as. 
 

I- Sintetiza hormônios esteroides. 
II- É localizada bilateralmente. 
III- É muito ativa em situações de estresse. 
IV- Produz um hormônio contrarregulador (antagonista) da insulina. 
 

Pelas características apresentadas, é CORRETO afirmar que a(s) glândula(s) em questão  
 

A) são as suprarrenais (zona fasciculada do córtex).  
B) são as suprarrenais (porção medular).   
C) são as paratireoides. 
D) é o pâncreas. 
 

QUESTÃO 22  
A imagem abaixo apresenta, de maneira resumida, um conjunto de eventos fisiológicos que ocorrem ao longo do 
ciclo menstrual. Analise-a. 
 

 

 
 
Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MenstrualCycle2_en.svg>. Acesso em: 5 jun. 2018. 
Adaptada. 

 
Considerando um ciclo menstrual de 28 dias, sem complicações, é CORRETO afirmar: 
A) O hormônio III é o estradiol (estrógeno). 
B) O hormônio IV é a progesterona. 
C) Os hormônios II e IV são secretados pelos ovários. 
D) Os hormônios I e II são de origem adenipofisária. 
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QUESTÃO 23  
Os diferentes tipos de tecido conjuntivo apresentam diferentes tipos de células. Um desses tipos celulares é muito 
abundante ao longo dos vasos sanguíneos e também produz histamina, um importante vasodilatador, sobretudo 
durante processos inflamatórios.   
 

Sobre a caracterização apresentada, é CORRETO afirmar que a célula em questão é um 
 

A) plasmócito. 
B) fibroblasto. 
C) mastócito. 
D) macrófago. 
 

QUESTÃO 24  
Leia o texto abaixo, extraído do blog “O VIRAL”. 
 
 Na tentativa de ter uma menina, casal tem treze filhos. 
 
O acordo entre Jucicleide Silva, 35 anos, e Irineu de Jesus, 40, foi algo que é comum entre os casais: o pai coloca o 
nome dos meninos e a mãe, das meninas. Só que essa história é um pouquinho diferente das demais. Treze 
tentativas e o casal só teve filhos. O casal é de Conceição do Coité, Bahia, e Chitão, como é conhecido o pai, é 
fanático por futebol. Não por acaso os nomes dos 13 filhos foram inspirados em jogadores e todos começam com a 
letra “R”. Robson (18 anos), Reinan (17), Rauan (16), Rubem (15), Rivaldo (14), Ruan (12), Ramon (11), Rincon (10), 
Riquelme (8), Ramires (6), Railson (4) e Rafael (2). Pelo menos por enquanto, Roberto Carlos, Romário e Ribéry 
ficaram como opção para futuras “eventualidades”. 
 
Disponível em: <http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/oviral/2016/09/15/na-tentaiva-de-ter-uma-menina-casal-tem-13-filhos-homens/>. Acesso em: 5 jun. 
2018. 
 
Diante do contexto apresentado, e considerando os conhecimentos associados, é CORRETO afirmar que a 
probabilidade de o casal ter uma filha é de:  
A) 10%. 
B) 75%. 
C) 25%. 
D) 50%. 
 

QUESTÃO 25  
Devido a sua alta versatilidade, os fungos podem ser amados ou odiados. Muitos afetam positivamente a economia 
por serem usados, por exemplo, na fabricação de antibióticos, e outros afetam negativamente a economia como é o 
caso daqueles geradores de dermatomicoses.  
 

Em relação aos fungos, são feitas afirmações em I, II e III. Analise-as. 
 

I - A parede das hifas é constituída basicamente pelo mesmo polissacarídeo encontrado no esqueleto dos 
artrópodes. 

II - As hifas são organizadas para formar o micélio. 
III - A presença de esporos é uma característica exclusiva dos fungos. 
 

Diante do exposto, é CORRETO afirmar: 
A) Apenas I e II apresentam informações verdadeiras. 
B) Apenas II e III apresentam informações verdadeiras. 
C) Somente I apresenta informação verdadeira. 
D) I, II e III apresentam informações verdadeiras. 

 

QUESTÃO 26  
Em I, II e III são apresentadas possíveis características da herança recessiva ligada ao cromossomo X. Analise-as. 
I - Ausência de transmissão pai-filho. 
II - Salto de gerações quando os genes são passados através de mulheres portadoras. 
III - Preponderância de homens afetados. 
 

Sobre o exposto, é CORRETO afirmar: 
 

A) Apenas I apresenta característica verdadeira. 
B) Apenas II e III apresentam características verdadeiras. 
C) Apenas III apresenta característica verdadeira. 
D) I, II e III apresentam características verdadeiras. 
QUESTÃO 27   
Considerando as diversas etapas da replicação viral, é CORRETO afirmar que a exposição do genoma para 
transcrição / tradução ocorre na fase de 
A) adesão. 
B) maturação. 
C) desnudamento. 
D) penetração. 
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QUESTÃO 28  
Em I, II e III são apresentadas características de um endoparasita e do ciclo de contaminação referente à doença por 
ele causada. Analise-as. 
I - O agente causador da doença tem corpo cilíndrico e alongado, apresenta sistema digestório; geralmente a 

fêmea é mais robusta que o macho. 
II - No ciclo de contaminação, não há presença de hospedeiro intermediário. 
III - Ao atravessarem a parede intestinal, as larvas irão se espalhar pelo corpo via corrente sanguínea. 
 

Considerando as informações apresentadas, é CORRETO afirmar que a doença em questão é: 
A) Teníase. 
B) Ascaridíase. 
C) Cisticercose. 
D) Esquistossomose.  
 

QUESTÃO 29 
No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem da mineradora Samarco inundou Bento Rodrigues, 
distrito de Mariana - MG. Cerca de 62 milhões de m³ de rejeitos de mineração atingiram várias regiões. Vamos 
considerar, para responder à questão, que a lama tóxica matou todas as espécies vegetais e animais da região.  
 
A partir da aplicação dos conhecimentos sobre sucessão ecológica, é CORRETO afirmar que, no processo de 
restauração / recomposição da área devastada, os seres que devem aparecer primeiro são os 
A) coprófagos e ornitófagos. 
B) carnívoros de pequeno porte, como por exemplo os gatos.  
C) detritívoros e  planctófagos. 
D) líquens e outros vegetais. 
 

QUESTÃO 30  
O tratamento imediato e eficiente das doenças sexualmente transmissíveis (DST) sintomáticas mais comuns (sífilis, 
corrimentos vaginais, herpes genital, uretrites agudas) depende, entre outros fatores, da velocidade de identificação 
dos sinais e sintomas.  
 

As ações expostas em I, II, III e IV fazem referência ao assunto abordado. Analise-as. 
I - Classificar (hierarquizar) os principais agentes causadores das DST sintomáticas e tornar pública essa 

informação. 
II - Utilizar fluxogramas atualizados que auxiliem os profissionais de saúde a identificar as causas, sinais, sintomas 

das DST sintomáticas, bem como as etapas do tratamento.    
III - Indicar o tratamento ou informar sobre as opções de tratamento das DST sintomáticas. 
IV - Incluir a atenção / participação dos parceiros, o aconselhamento e a educação sobre a redução de risco, a 

adesão ao tratamento e o fornecimento e orientação para a utilização adequada de preservativos. 
 

Partindo da premissa de que o sucesso no tratamento das DST sintomáticas deve ter, de maneira geral, a 
participação do paciente, dos profissionais de saúde e dos familiares, é CORRETO afirmar que: 
A) Apenas I, II e IV apresentam ações importantes no tratamento das DST. 
B) I, II, III e IV apresentam ações que, compartilhadas com paciente, profissionais de saúde e familiares, favorecem 

o tratamento das DST. 
C) IV não apresenta uma ação importante no tratamento das DST sintomáticas, pois a educação sobre essas 

doenças deve fazer parte de programas de prevenção. 
D) II não apresenta uma ação importante porque o doente pode não saber analisar/interpretar o fluxograma. 

 

 

PROVA DE GEOGRAFIA  
Questões numeradas de 31 a 35 

 
 

QUESTÃO 31 
Assinale a alternativa que NÂO apresenta um fator que contribuiu para a expansão das moedas virtuais 
(criptomoedas) nos mercados mundiais, entre elas, destaca-se a Bitcoin.   
A) As moedas virtuais surgiram nos mercados globais em um contexto de crise econômica e financeira, sendo que, 

em 2009, foi criada a Bitcoin.  
B) As criptomoedas expandiram por meio das inovações tecnológicas no ambiente virtual e do uso de blockchain 

(corrente de blocos).  
C) As moedas virtuais ganharam a confiança da sociedade e de empresas na realização de transações nos novos 

mercados e nos serviços financeiros. 
D) As criptomoedas são desvinculadas do ciberespaço e são controladas pelos bancos centrais dos países, emitindo 

e controlando o papel-moeda. 
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QUESTÃO 32 
Observe as figuras. 

 
Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=terrsoc_cap28>. Acesso em: 28 maio 2018. 

 
O renomado geógrafo Aziz Ab’Sáber identificou, no espaço brasileiro, seis porções diferenciadas ou individualizadas, 
conforme a combinação dos diversos elementos naturais, os chamados domínios morfoclimáticos brasileiros. Desses 
referidos domínios, três estão representados nas figuras 1, 2 e 3. 
Assinale a alternativa INCORRETA, segundo as características dos domínios apresentados. 
A) O pinheiro-do-paraná ou araucária, representado  pela figura 3, foi fortemente devastado e refere-se ao domínio 

típico de clima subtropical dos planaltos de arenito-basáltico da Bacia do Paraná. 
B) A figura 1 representa o domínio do cerrado, que ocupa grande extensão do Brasil e abrange terras das regiões 

Sul, Sudeste e Centro-oeste, nas áreas íngremes de encostas serranas. 
C) A figura 2 pertence ao bioma savânico definido como floresta-ecótono-campo, mosaico-cerrado, cuja baixa 

fertilidade dos solos não impediu a expansão da agricultura moderna, da produção de grãos, destacando-se a 
soja. 

D) Na figura 1, pode ser identificada a caatinga, cujas espécies vegetais estão adaptadas às condições dos sertões 
semiáridos, com baixa pluviosidade, em que se distinguem diversos tipos de cactáceas. 

 

QUESTÃO 33 
 “Outro bloco econômico com características diferentes da União Europeia é formado pelo Japão e pelos Tigres 
Asiáticos. Trata-se de uma área de livre comércio baseada na presença de zonas de processamento de exportações 
na Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Cingapura, Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Esse bloco deriva do 
extravasamento da industrialização japonesa (a partir dos anos 1970) e da guerra fria, pois, com a derrota militar 
americana no Vietnã e a transformação desse país, do Laos e Kampuchea em países socialistas, os norte-
americanos passaram a estimular a implantação industrial nos Tigres Asiáticos para que funcionassem como 
‘vitrinas’ do capitalismo na Ásia”. 
Fonte: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A mundialização do capitalismo e a geopolítica mundial no fim do século XX. In: ROSS, Jurandyr L. 
Sanches (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2000. p.259. Adaptado. 

 
Considerando o texto, é possível afirmar que a industrialização desses países se baseou nos seguintes pilares, 
EXCETO 
A) A economia voltada fundamentalmente para a exportação. 
B) A criação de áreas internacionais livres para investimentos multinacionais. 
C) A exploração da força de trabalho através de baixos salários. 
D) A existência de importantes recursos minerais e energéticos. 
 

QUESTÃO 34 
 Leia a reportagem: 
  

“A falta de itens básicos nas prateleiras dos mercados, em algumas cidades do Brasil, é um alerta de que a 
paralisação dos caminhoneiros, que chegou ao quinto dia, nesta sexta-feira 25, não é uma greve qualquer. O setor 
de transporte de carga rodoviário representa mais de 60% de tudo o que circula no país, incluindo itens 
essenciais, como alimentos e combustíveis. Os grevistas conseguiram não apenas parar o país, mas também 
pressionar o governo e o Congresso”.  
 
Fonte: POTTER, Hyury. O que o transporte por caminhões representa para o Brasil?  Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/economia/o-que-o-
transporte-por-caminhoes-representa-para-o-brasil>. Acesso em: 25 maio 2018. 
 
Referindo-se ao texto que trata da greve dos caminhoneiros no Brasil, assinale a alternativa CORRETA. 
A) A centralização de cargas no modal ferroviário reduziu a quantidade de mercadorias que circulam pelas rodovias, 

estimulando a greve dos caminhoneiros.  
B) O crescimento do transporte de cargas pelas hidrovias derrubou os preços dos fretes, prejudicando os 

caminhoneiros autônomos. 
C) A concentração do transporte de cargas pela modalidade rodoviária gerou a crise do abastecimento com a 

paralisação dos caminhoneiros.  
D) A aceleração do crescimento dos transportes de cargas de combustíveis pelas dutovias reduziu os valores dos 

fretes pagos aos caminhoneiros.  
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QUESTÃO 35 
Observe o gráfico. 

 
Disponível em:<http://www.colegio24horas.com.br/jornalextra/simulados/prova.asp?arquivo=1&id=3>. Acesso em: 25 maio 2018. 
 
Considerando os dados do gráfico e seus conhecimentos sobre o que ele apresenta, é INCORRETO afirmar: 
A) A terceira fase da transição, conhecida por regime democrático tradicional, é típica dos países do Sul, onde 

ocorre rigoroso controle de natalidade, inclusive com legalização do aborto. 
B) Na pré-transição e na terceira fase, ocorre equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade, porém essas 

taxas aparecem de maneira alta e baixa respectivamente, conforme as fases. 
C) Na primeira fase da transição demográfica, ocorre redução das taxas de mortalidade  por avanços no controle de 

epidemias e higiene sanitária, registrando-se um elevado crescimento vegetativo da população. 
D) A segunda fase da transição demográfica é marcada por um período de tempo menor que a primeira, 

caracterizando redução rápida das taxas de natalidade e continuação da queda da  mortalidade. 
 
 

PROVA DE HISTÓRIA  
Questões numeradas de 36 a 40 

 
 

QUESTÃO 36 
Durante a Reforma na Alemanha, o nome de Thomas Munzer ligou-se ao radicalismo presente numa fase do 
movimento protestante, a saber, durante a/o 
A) revolta dos camponeses, na qual se mesclaram fatores sociais e religiosos. 
B) conflito parlamentar entre católicos e protestantes ocorridos na Dieta de Augsburgo. 
C) revolta dos cavaleiros e a reação a ela movida pela alta nobreza alemã. 
D) conflito entre Lutero e Frederico III, governante alemão responsável pela derrota em Worms. 
 

QUESTÃO 37 
O islã, religião fundada por Maomé, muito importante para a unidade dos povos árabes, tem como fundamento a/o 
A) politeísmo, isto é, a crença em vários deuses, entre os quais Alá é o principal. 
B) aceitação dos desígnios de Alá durante a vida e negação de vida após a morte. 
C) monoteísmo dos cristãos e judeus, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. 
D) vinculação do islã apenas aos povos árabes, excluindo da crença outros povos. 
 

QUESTÃO 38 
O mercantilismo deve ser entendido como a política econômica dos estados nacionais em um período de transição. 
Leia atentamente as afirmativas abaixo e coloque (C) para as corretas e (I) para as incorretas. 
 

(   ) O metalismo e a balança comercial favorável foram aspectos essenciais do mercantilismo. 
(   ) O mercantilismo privilegiou a produção de bens em detrimento da circulação de mercadorias. 
(   ) O fortalecimento do poder real e a acumulação primitiva de capital eram objetivos da política mercantilista. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
A) I, I, C. 
B) I, C, I. 
C) C, C, C. 
D) C, I, C. 
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l 

Abreviaturas: (s) sólido    (l) = líquido     (g) = gás      (aq) = aquoso      [A] = concentração de A em mol/L 
 

Dados: Constante de Avogadro (N) = 6,02 × 1023 /mol       PV = nRT        R = 0,082 atm L/K mol     Volume molar = 22,4 L (CNTP: 273 K, 1 atm) 

QUESTÃO 39 
A vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, desencadeou o chamado processo de independência do Brasil. Dos 
eventos abaixo, assinale aquele que NÃO se relaciona a esse processo. 
A) A criação da Imprensa Régia e a elevação do Brasil a Reino Unido de Portal e Algarves. 
B) A abertura dos portos e os tratados de 1810 com a Inglaterra. 
C) A Revolta de Felipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. 
D) A fundação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda. 
 

QUESTÃO 40 
A Primeira República, conhecida também como “República Velha”, foi marcada pelo sistema coronelista, que teve 
como uma de suas características fundamentais: 
A) A realização das chamadas “eleições do cacete”, marcadas pela violência. 
B) O controle do processo político nos municípios do interior, através da violência e de práticas políticas clientelistas. 
C) O predomínio dos “homens bons” nas prefeituras e câmaras municipais. 
D) O funcionamento bicameral, através do chamado “parlamentarismo às avessas”. 
 
 

PROVA DE QUÍMICA  
Questões numeradas de 41 a 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 41 
Os carbonatos, bicarbonatos ou sulfato de magnésio e sulfato de cálcio, quando dissolvidos na água conferem à 
mesma uma “dureza” por dificultar a formação de espuma ao se utilizar sabão.  
A dureza permanente decorre principalmente da presença de sulfato de magnésio e de cálcio, enquanto a dureza 
temporária é decorrente dos sais bicarbonato de cálcio e de magnésio. O abrandamento de águas é um processo 
importante para solucionar problemas relacionados tanto ao abastecimento de água como no uso da água em 
processos industriais, por tornar a água viável para diversos usos.  
Sobre a água dura e o seu abrandamento, é CORRETO afirmar: 
A) A dureza permanente da água pode ser eliminada por fervura. 
B) A depuração com cal, Ca(OH)2, pode dissolver o carbonato de cálcio. 
C) A água para produção farmacêutica pode ser abrandada por destilação. 
D) Os íons Ca2+ e Mg2+ na água dificultam a formação de espuma. 
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QUESTÃO 42 
Considere as substâncias líquidas: I- CH4;  II- CH3F;  III- CH3OH; e IV- KBr em H2O. Relacionando essas substâncias 
à suas forças atrativas intermoleculares ou forças tipo  íon – dipolo e íon-íon, é CORRETO afirmar que, para a 
vaporização desses compostos, deve-se superar ou romper:  
A) As interações dipolo- dipolo em I. 
B) As interações íon- dipolo em IV. 
C) As interações de hidrogênio em II. 
D) As interações ion-ion em III. 
 

QUESTÃO 43 
As substâncias húmicas como ácido fúlvico, ácido húmico e humina constituem importantes componentes orgânicos 
do solo, atuando no metabolismo e crescimento das plantas. Esse metabolismo é atribuído principalmente à ação 
dos ácidos fúlvicos de baixa massa molar. Considerando que a composição percentual em massa do ácido fúlvico 
típico é 50,7% de carbono, 45,1% de oxigênio e 4,27% de hidrogênio, a fórmula empírica mais simples desse ácido 
é: 
A) C2H2O3. 
B) C3H3O2. 
C) CH4O2. 
D) C6H12O5. 
 

QUESTÃO 44 
A figura abaixo representa a forma geral de um diagrama de fase para um sistema que exibe três fases: gasosa, 
líquida e sólida. 
 

 
Sobre o sistema, é INCORRETO afirmar que: 
A) A curva entre A e B representa o equilíbrio entre as fases líquida e gasosa. 
B) A fase líquida é estável na região situada entre as fases sólida e gasosa. 
C) A fase gasosa é estável a elevadas pressões e baixas temperaturas. 
D) As três fases se encontram em equilíbrio no ponto D, nessa temperatura e pressão. 
 

QUESTÃO 45 
A reação para a decomposição do propano é C3H8 + 5 O2             3 CO2  +  4 H2O.  Se 2,0 mols de propano e 14,0 
mols de oxigênio forem colocados em um recipiente fechado e reagirem totalmente, ou seja, até que um dos 
reagentes tenha se esgotado, quais os compostos estarão presentes no recipiente após a reação? 
A) C3H8, CO2 e H2O. 
B) C3H8, O2, CO2 e H2O. 
C) CO2 e H2O. 
D) O2, CO2 e H2O. 
 

QUESTÃO 46 
Muitas reações químicas são desfavoráveis energeticamente. Para reverter o processo, pode-se utilizar outra reação 
termodinamicamente favorável pelo acoplamento das reações. Considere as reações:  
 
ZnS(s)             Zn(s) + S(s)      ∆Gº= 198,3 kJ/mol 
 
S(s)  +  O2(g)             SO2(g)   ∆Gº= - 300,1kJ/mol 
 
Os produtos e o valor da energia (∆Gº) livre resultante do acoplamento dessas reações estão CORRETAMENTE 
representados em: 
A) Zn, SO2 e ∆Gº = - 101,8 kJ/mol. 
B) Zn, SO2 e ∆Gº =  498,4 kJ/mol. 
C) ZnS, SO e ∆Gº = - 198,3 kJ/mol. 
D) Zn, S e   ∆Gº =   101, 8 kJ/mol. 
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QUESTÃO 47 
A figura abaixo apresenta o decaimento radioativo através da emissão de partícula alfa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre as propriedades da partícula e radiação, é CORRETO afirmar: 
A) A perda de uma partícula alfa implica a perda de dois prótons e dois elétrons. 
B) O núcleo, ao emitir uma partícula alfa, forma um átomo do mesmo elemento.  
C) A partícula alfa tem composição idêntica ao hélio e alto poder ionizante. 
D) A perda de uma partícula alfa pelo núcleo 194 Pt resulta na formação 214 Pb. 
QUESTÃO 48 
Considere as fórmulas estruturais dos ácidos: 
 

 
 
Sobre os ácidos, é CORRETO afirmar: 
A) Apresentam as mesmas propriedades químicas e físicas. 
B) Representam o ácido cis- fumárico.e o ácido trans- maleico. 
C) Apresentam três carbonos quirais e um carbono aquiral.  
D) Apresentam a mesma composição percentual elementar. 
 

QUESTÃO 49 
Considere a reação de formação da água, representada pela equação: 
 
 

 H2(g) + 1/2O2(g)            H2O(l)  ∆H= 137.000 cal. 
 
 

Sobre a reação e suas implicações, é INCORRETO afirmar: 
A) São   liberados 137 Kcal calor por mol de H2O  formada. 
B) Uma redução na temperatura desloca a reação para a direita. 
C) Um aumento de temperatura não altera a constante de equilíbrio. 
D) Um aumento de temperatura aumenta as concentrações de H2 e O2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partícula Alfa 
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QUESTÃO 50 
O ciclo termodinâmico abaixo representa a formação do cloreto de potássio, KCl, e as energias envolvidas, entalpias,  
em cada etapa. 
 

 
 

Sobre o ciclo, é INCORRETO afirmar: 
 

A) O ∆H de formação do KCl  é – 437 kJ mol-1. 
B) A sublimação do K libera 86 kJmol-1 de energia. 
C) A afinidade eletrônica do cloro é  418 kJ. 
D) A dissociação do cloro absorve 122 kJ de nergia. 
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PRODUÇÃO DE TEXTO  
 
Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, REDIJA 
um texto dissertativo-argumentativo usando a norma padrão da língua portuguesa e posicionando-se sobre o tema: 
O patr iot ismo brasi leiro .  
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Texto 3 
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