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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1

Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro caderno de provas ao aplicador de
prova.

2

Em seguida, verifique se ele contém 40 questões da prova objetiva de múltipla escolha e a prova de
redação.

3

Cada questão apresenta cinco alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no
cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

4

No cartão, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta na cor PRETA OU
AZUL, fabricada em material transparente, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente
dentro dos seus limites e sem rasuras. A dupla marcação de qualquer questão implicará sua anulação.

5

6

7
8

O cartão-resposta da prova objetiva e o caderno de resposta da prova de redação são
personalizados e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-los, verifique se seus dados
estão impressos corretamente; se houver erros, notifique ao aplicador de prova.
O tempo de duração das provas é de quatro horas, já incluídos nesse tempo a leitura dos avisos, a
coleta da impressão digital, a marcação do cartão-resposta e o preenchimento da folha de resposta
da redação. Iniciada a prova, você só poderá retirar-se da sala após decorridas duas (2) horas e
somente será permitido levar o caderno de Questões após as 16 horas.
A tabela periódica dos elementos químicos está disponível, para consulta, na segunda capa deste
caderno.
AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA E O CADERNO DE RESPOSTA DA PROVA
DE REDAÇÃO AO APLICADOR DE PROVA.
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
(com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono)
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o Texto 01 para responder às questões de 01 a 03.
Texto 01
Blocos saem às ruas ostentando alegria que não rima com
sofrimento que a incerteza presente e futura está trazendo
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No primeiro parágrafo, a autora cria um “eles” para
contrapor ao “nós” do segundo parágrafo. Trata-se de uma
estratégia para distinguir dois grupos, respectivamente:
(A) trabalhadores e patrões.
(B) estrangeiros e brasileiros.
(C) foliões e abstêmios.

– por Rosiska Darcy, escritora da Academia Brasileira de
Letras
Nesta época do ano costumo escrever sobre o carnaval, que é
muito mais do que uma paixão que me vem do fundo da
infância. É um patrimônio inestimável do povo brasileiro que
atrai a nossos pífios aeroportos louros que querem ser
mulatos, ricos que mitificam a pobreza, gente em busca de
uma vida perdida em outra encarnação e que só reencarna
nesse clima mágico em que tudo é permitido.
Quanto a nós, que crescemos neste país de loucos, passamos o
ano chorando o luto por esperanças frustradas e, de repente,
quando rompe fevereiro, mudamos de assunto. Um demônio
ancestral, solto nas ruas, arrasta multidões, enfeita e enfeitiça
a avenida.
É graça dada aos carnavalescos acreditar na fantasia,
incorporar um personagem qualquer como uma dimensão real
de sua vida. É graça dada a eles a pele colorida dos arlequins
que, vestida na infância, cola na alma e resiste à banalidade
dos dias, espargindo purpurina sobre nossas vidas.
Este ano, no entanto, há algo de diferente no ar. É carnaval, e
os blocos saem às ruas ostentando uma alegria que não rima
com o sofrimento que a incerteza presente e futura está
trazendo aos brasileiros. Essa alegria é tingida de amargor.
Talvez porque seja carnaval me vem à memória um verso de
Menotti Del Picchia em seu poema “Máscaras” que, falando
de pierrôs, colombinas e arlequins, define à perfeição o
trágico da incerteza: “A incerteza que esvoaça desgraça muito
mais do que a própria desgraça.”

(D) intelectuais e semiletrados.
▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No trecho “É graça dada aos carnavalescos acreditar na
fantasia” (3º parágrafo), a palavra fantasia possui duplo
sentido, quais sejam:
(A) obra criada pela imaginação e ideia sem relação
imediata com a realidade.
(B) ideia sem relação imediata com a realidade e aparição
de ordem sobrenatural.
(C) vestimenta imitadora de diferentes costumes e obra
criada pela imaginação.
(D) aparição de ordem sobrenatural
modificada pelo desejo.

e

lembrança

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A autora cita um verso de Menotti Del Picchia com a
finalidade de:
(A) ampliar o sentido da incerteza do amor de carnaval
para a incerteza da existência.
(B) amenizar o sentimento dilacerante provocado pela
incerteza do amor de carnaval.
(C) afirmar a superioridade do sentimento de incerteza na
organização da vida cotidiana.
(D) adequar o tema popular e informal do carnaval ao
discurso formal do gênero crônica.

Trata-se de um pierrô apaixonado em dúvida sobre o amor da
volúvel colombina. Quer a verdade, por pior que seja, porque
a incerteza guarda junto com o temor do desenlace um resto
de esperança e o medo de que ela seja logo desmentida. Se as
incertezas que pesam sobre nós são bem mais dramáticas,
nem por isso o verso perde a pertinência. As certezas, por
amargas que sejam, provocam um choque de realidade,
reordenam prioridades, exigem providências, redefinem o que
é de fato importante na vida de cada um. A incerteza é
paralisante, engana e maltrata. Instalou-se em nossas vidas
como uma hóspede inesperada que acorda conosco e que, ao
que tudo indica, veio para ficar.
Disponível em: <http://riocomovamos.org.br/rosiska/.>. Acesso em: 31 jan. 2018. (Adaptado).
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Leia o texto 02 para responder à questão 04.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Texto 02

O poema acima dialoga diretamente com qual das imagens?

(A)

Pintura de Rafael de Sanzio 1483+1520. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rafael>. Acesso em: 1 fev. 2018.

Disponível em: < http://so-le-tras.blogspot.com.br/2015/08>. Acesso em: 29 jan. 2018.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(B)

No texto 02, as palavras e as coisas por elas designadas
estão em relação de
(A) eufemismo.
(B) metonímia.
Pintura de Edgar Degas 834+1917. Disponível em: < ttps://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas>. Acesso em: 31 jan. 2018.

(C) hipérbole.
(D) ironia.
Leia o Texto 03 para responder à questão 05.
Texto 03
Poema de Sophia de Mello Breyner
Andresen

(C)

Confundido os seus cabelos com os cabelos
do vento, têm o corpo feliz de ser tão seu e
tão denso em plena liberdade.
Lançam os braços pela praia fora e a brancura
dos seus pulsos penetra nas espumas.
Passam aves de asas agudas e a curva dos seus
olhos prolonga o interminável rastro no céu
branco.

Pintura de Salvador Dali 1904+1989. Disponível em: <ttps://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD>. Acesso em: 30 jan. 2018.

Com a boca colada ao horizonte aspiram
longamente a virgindade de um mundo que
nasceu.
O extremo dos seus dedos toca o cimo de
delícia e vertigem onde o ar acaba e começa.
E aos seus ombros cola-se uma alga, feliz de
ser tão verde.

(D)

Disponível em: <https://lusografias.wordpress.com/2007/01/26/mulheres-a-beira-mar/>.
Acesso em: 1 fev. 2018.

Pintura de Pablo Picasso 1881+1973. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso>. Acesso em: 30 jan. 2018.
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Leia o Texto 04 para responder à questão 06.
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Leia o Texto 05 para as questões 07 e 08.
Texto 05

Texto 04

O século XXI está atolado no XIX – Elio Gaspari

Disponível em: <http://www.malvados.com.br/>. Acesso em: 28 jan. 2018.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O humor na tirinha acima foi produzido
(A) por analogia entre a concepção de conhecimento do
século XIX e a do século XXI.
(B) pelo uso anacrônico da palavra tecnologia para o grau
de desenvolvimento do século XIX.
(C) por defasagem entre o grau de desenvolvimento
tecnológico do século XXI e suas opiniões.
(D) por contrassenso entre a idealização da internet e sua
definição conceitual-tecnológica.
▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Se 49% dos brasileiros defendem a pena de morte, quantos seriam
os que aplaudem massacres de facções?
É muito provável que mais da metade dos
brasileiros ache razoável que integrantes de facções
criminosas assassinem inimigos em brigas de presídios. Essa
suspeita ampara-se no fato de que, há poucos meses, 49%
dos entrevistados pelo Ibope se declararam favoráveis à pena
de morte (em 2010 eram 31%.). Essa questão faz parte da
agenda do século XIX, e o Brasil politicamente correto do
século XXI finge não percebê-la. A sociedade cosmopolita,
globalizada, nada teria a ver com o país dos presídios
lotados, das milícias e do tráfico infiltrado no aparelho de
segurança dos estados.
O governo de Michel Temer, como os de seus
antecessores, lida com a questão da segurança manipulando
dois truques destinados a empulhar a plateia. A primeira é a
síndrome da reivindicação sucessiva, muito ao gosto dos
burocratas que gostam de apresentar uma agenda futurista
que lhes permite não fazer o que devem. As facções
criminosas que estão nos presídios só poderiam ser contidas
com bloqueadores de celulares. Instalados os bloqueadores,
será necessário um satélite para vigiar a fronteira e assim por
diante. (Presos de Manaus denunciavam a venda de alvarás
de prisão domiciliar.) As cadeias estão superlotadas porque
prende-se demais e, em vez de botar pra trabalhar quem
nunca trabalhou, defende-se a mudança na legislação penal.
A síndrome da reivindicação sucessiva atinge outras áreas.
Por exemplo, não se podia regularizar a situação de um
terreno na periferia porque a região não tinha esgoto, e não
tinha esgoto porque não estava urbanizada. À falta do futuro,
o trabalhador não conseguia (e ainda não consegue) legalizar
seu lote.
Ao truque da reivindicação sucessiva junta-se a
síndrome da responsabilização regressiva. O campeão dessa
mágica vem sendo o ministro da Justiça, Alexandre de
Moraes. Sempre que pode, o doutor lembra que a situação
dos presídios resulta de uma crise antiga, secular, cuja
origem está nos tempos coloniais. Tudo bem, a
responsabilidade é de Tomé de Souza. Nada a ver com os
governos de José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula e
Dilma, todos apoiados pelo atual presidente Michel Temer.
Disponível em: < https://oglobo.globo.com/opiniao/o-seculo-xxi-esta-atolado-no-xix-20789199>.
Acesso em: 2 jan. 2018. (Adaptado).
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos 04 e 05 aproximam-se quanto à
(A) constatação do retrocesso vivido pela opinião pública
no século XXI.
(B) condenação da consulta à opinião pública para a
criação de leis no século XXI.
(C) celebração do desenvolvimento tecnológico para o bemestar social no século XIX.
(D) denúncia de uma opinião pública prejudicial à
democracia no século XIX.
▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O autor do texto 05 defende que
(A) a crise penitenciária brasileira é consequência de um
longo processo de descolonização.
(B) as mesmas pessoas que pedem a pena de morte
concordam com as chacinas dentro dos presídios.
(C) a burocracia brasileira opera a favor de uma agenda
futurista capaz de modernizar o Estado.
(D) o governo brasileiro está preocupado com a deterioração
de sua imagem cosmopolita.
▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA
▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia as informações a seguir.
,
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A figura a seguir representa um prisma, cujas faces inferior e
superior são hexágonos regulares e as faces laterais são
retângulos.

Ano após ano, o agronegócio tem mantido a relevância na
pauta de exportação do Brasil. Em 2017, os embarques desses
produtos somaram US$ 96 bilhões, o que representa um
aumento de 13% em relação a 2016.

A

D

B

E

CORREIO BRAZILIENSE, Brasília 26 jan. 2018, p. 10. (Adaptado).

De acordo com essas informações, o valor exportado pelo
agronegócio do Brasil no ano de 2016, em bilhões de dólares,
foi, aproximadamente, de:
(A) 83,52
(B) 84,95
(C) 92,16
(D) 94,75
▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia as informações a seguir.
Graças ao melhoramento genético, a produtividade no Brasil
passou de 27,3 toneladas de grãos em uma área plantada de
21,4 milhões de hectares em 1970, para 179 milhões de
toneladas em uma área de 56,4 milhões de hectares.
CORREIO BRAZILIENSE, Brasília 6 jan. 2018, p. 10.

De acordo com estes dados, a razão entre a produtividade por
hectare no Brasil em 2016 e a produtividade por hectare em
1970 é um número que pertence a qual intervalos?
(A) [4 , 5]
(B) [3 , 4]
(C) [2 , 3]
(D) [1 , 2]

C

Esse prisma é seccionado por um plano que contém os vértices
A, B e C, destacados na figura, que divide o prisma em dois
sólidos: um que contém o vértice D e outro que contém o
vértice E.
O sólido que contém o vértice D é:
(A) um tetraedro regular.
(B) uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero.
(C) um paralelepípedo.
(D) uma pirâmide cuja base é um triângulo isósceles.
▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Para comprar uma moto zero quilômetro, J. deu como parte no
negócio a sua moto usada, no valor de R$ 3.600,00, mais uma
quantia em dinheiro que correspondia a 10% do preço da moto
zero quilômetro. O restante foi financiado em 12 parcelas
iguais no valor de R$ 420,00, já incluídos os custos do
financiamento.
Nessas condições, o preço da moto adquirida por J. foi:
(A) R$ 9.000,00
(B) R$ 9.280,00
(C) R$ 9.600,00
(D) R$ 9.860,00
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▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta a variação dos percentuais das
empregadas domésticas, na Região Metropolitana de São
Paulo, em relação ao emprego formal, nos anos de 1992,
2014 e 2015.

A figura a seguir representa uma circunferência, e os pontos
3
3
9
9
A
,
B
,
e
pertencem a essa
2
2
2
2
circunferência.

(

)

Porcentagem das mulheres empregadas domésticas, segundo
posição na ocupação
Região Metropolitana de São Paulo – 1992-2014-2015

(

)

y
B

A
43,2

A

42,8

40,9

39,5

38,7

30,2

x

26,5
20,3

1992
Mensalistas c/ carteira

17,7

2014
2015
Mensalistas s/ carteira
Diarista

Disponível em: <g1.globo.com/economia/noticia/2016/04/cai-numero-de-domesticas-semcarteira-assinada-aponta-dieese.html>. Acesso em: 31 jan. 2018.

De acordo com as informações apresentadas nesse gráfico,
a média dos valores correspondentes às empregadas
domésticas que são mensalistas com carteira nesse período
é superior

Considerando que o segmento que liga os pontos A e B é
um diâmetro dessa circunferência, a sua equação pode ser
descrita como
2

2

(A)

2 x +2 y −12 x−12 y+27=0

(B)

x + y −12 x−12 y+ 27=0

(C)

3 2 9 2
x + y −2 x−2 y +12=0
2
2

(D)

x + y − 2 x− 2 y+6=0

2

2

2

2

(A) à média dos valores correspondentes às diaristas nos
anos de 2014 e 2015.
(B) ao dobro do valor correspondente às mensalistas sem
carteira no ano de 2015.
(C) ao valor correspondente às diaristas no ano de 2014.
(D) ao dobro do valor correspondente às mensalistas sem
carteira no ano de 2014.
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BIOLOGIA
▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As células do parênquima foliar contêm a organela responsável
pela conversão de energia luminosa em energia química. Essa
organela, que é uma das estruturas das células vegetais que as
diferenciam de células animais, é o
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.
A teoria evolucionista proposta por Charles Darwin em seu livro
Origem das espécies publicado em 1859, postula que os seres
vivos, inclusive o homem, descendem de um ancestral comum e
que a variabilidade entre indivíduos conduz à seleção natural.

(A) vacúolo.

Resumidamente, essa teoria, postula que:

(B) cloroplasto.

(A) as espécies já existiam desde a origem do planeta e
ocupavam um lugar definido.

(C) peroxissomo.
(D) retículo endoplasmático.
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Considere uma determinada doença hereditária, não ligada ao
sexo. Considere ainda que o indivíduo K.W.V. possui essa
doença, mas seus pais e seu irmão apresentam fenótipo normal.
Nesse caso, a manifestação da doença é determinada por um
gene

(B) as mutações e as recombinações gênicas são
responsáveis pela variabilidade interespecífica.
(C) as espécies mais bem adaptadas às pressões do ambiente
são capazes de sobreviver, se reproduzir e gerar
descendentes.
(D) as espécies têm partes do corpo desenvolvidas ou
atrofiadas, dependendo da necessidade e frequência de
uso ou desuso.

(A) recessivo em homozigoze.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(B) dominante incompleto.

Leia a notícia a seguir.

(C) dominante em homozigoze.
(D) dominante em heterozigoze.
▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.
Os fungos apresentam grande variedade de formas e
tamanhos e vivem em praticamente todos os ambientes. Nas
florestas tropicais, uma única folha de planta pode abrigar
milhares de esporos de fungos, que podem se desenvolver
na superfície do órgão da planta ou penetrar no interior dos
tecidos. Fungos que invadem os tecidos vegetais, sem
causar doenças à planta hospedeira, são chamados de
endofíticos e quase todas as espécies vegetais têm algum
tipo de associação com esses tipos de fungos. Pesquisas
sobre os fungos endofíticos são importantes, pois eles
destacam-se, dentre outras razões, por produzir toxinas que
tornam as plantas indigestas à herbivoria e/ou por sintetizar
enzimas que inibem o crescimento de fitopatógenos na
planta hospedeira.

De acordo com o texto, os fungos endofíticos apresentam
potencial de uso visando
(A) à adaptação de plantas tropicais em outras regiões.
(B) à produção de fibras de origem vegetal.
(C) à ciclagem de nutrientes na natureza.
(D) ao controle biológico de pragas.

A Prefeitura Municipal de Catalão, através da Secretaria de Saúde, deu
início à Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV e a Meningite. A
campanha acontece nas escolas municipais, estaduais e particulares de
Catalão. As doses estão disponíveis também nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS). A vacinação contra as duas doenças é destinada a meninas de
9 a 14 anos e meninos com idade de 11 a 14 anos.
Disponível em: <http://www.catalao.go.gov.br/site/comecou-a-campanha-nacional-de-vacinacaocontra-hpv-e-meningite-c,NTV,MjQ1.html>. Acesso em: 15 fev. 2018. (Adaptado).

As imunizaçoes
respectivamente,

mencionadas

na

notícia

previnem,

(A) o câncer de próstata e o câncer de colo de útero.
(B) o câncer de mama e a inflamação das membranas que
envolvem os ovários e o útero.
(C) o câncer de ovário e a inflamação das membranas que
envolvem os receptores sensoriais.
(D) o câncer de colo de útero e a inflamação das membranas
que envolvem o sistema nervoso central.
▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto a seguir.
Por meio do Decreto n. 4.866, de 12 de fevereiro de 1998 o
Governo do Estado de Goiás criou a Área de Proteção Ambiental
da Serra Dourada.
Disponível em: <http://www.gabcivil.go.gov.br/decretos/numerados/1998/decreto_4866.htm>. Acesso em: 15 fev. 2018.

A criação dessa área de proteção teve como principal objetivo a
preservação

(A) da biodiversidade, dos mananciais e da geologia da região.
(B) do patrimônio histórico da cidade de Goiás e Mossâmedes.
(C) do caminho do ouro no Estado de Goiás.
(D) da cultura dos índios Goyazes.
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma mesma nota musical pode ser “tocada” em diferentes
instrumentos musicais, sendo que a onda sonora produzida
apresenta um formato característico para cada instrumento e
possui sons bastante diferentes. Por exemplo, uma nota tocada
em uma flauta tem o som e a forma da onda muito diferentes
da mesma nota tocada em um violino, como mostrado na
figura a seguir.
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Alguns aparelhos eletrônicos possuem um LED que fica
aceso quando o aparelho está desligado em seu interruptor
liga/desliga.

Disponível em: <https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1146280-bot%C3%A3o-ligadesliga-deskmod/>. Acesso em: 4 fev. 2018.

Forma da onda da nota musical tocada em uma flauta

Forma da onda da nota musical tocada em um
violino
A característica da onda sonora, associada à sua forma, que
permite distinguir a mesma nota musical produzida por
instrumentos diferentes, é:

Quando o aparelho é desligado da tomada, esse LED fica
acesso por alguns segundos, diminuindo sua intensidade
até apagar. Existe um dispositivo nos equipamentos
eletrônicos que armazena energia e a fornece ao se
descarregar para o circuito ao qual está ligado, podendo,
neste caso, ser o responsável por manter o LED aceso por
alguns instantes. Esse dispositivo é o
(A) capacitor.
(B) resistor.

(A) a frequência.

(C) supercondutor.

(B) o timbre.

(D) fusível.

(C) o comprimento de onda.
(D) a altura.
▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os espelhos possuem várias aplicações práticas, como é o
caso deste apresentado na figura, que proporciona um campo visual maior.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Um carro A está parado em um semáforo. No momento em
que o semáforo fica verde, um carro B passa por ele com
velocidade constante de 36,0 km/h, mantendo-a durante o
trajeto. Neste momento, o carro A parte acelerando. Os
dois carros se encontram após terem se deslocado 100 m a
partir do semáforo. A velocidade do carro A em km/h, no
momento do encontro, foi de:
(A) 36,0
(B) 48,0
(C) 72,0
(D) 80,0
▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Disponível em: <https://static.wixstatic.com/media/3d6939_841e5e5fe3824336b255d410ae6bab1f.jpg>. Acesso em: 2 fev. 2018.

Os espelhos que possuem essa propriedade são:
(A) planos.
(B) cilíndricos.
(C) côncavos.
(D) convexos.

FÍSICA

CS/UFG

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
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▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deseja-se aquecer a água de uma piscina de 30.000 L com um
sistema elétrico de aquecimento. Qual é o custo aproximado,
em reais, para aumentar a temperatura da água dessa piscina
em 1 ºC, desprezando todas as perdas de calor para o ambiente
e considerando que o valor cobrado por kWh é,
aproximadamente, de R$ 0,40?
Considere os dados: 1,0 L de água tem 1.000 g; calor
específico da água = 1 cal/g ºC; 1 cal = 4,2 J.

(A) 10,00.
(B) 12,00.
(C) 14,00.
(D) 17,50.
▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma pessoa desce um toboágua de 8,0 m de altura, semelhante
ao da figura a seguir.

Disponível em:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Magic_city_%28140%29.jpg/1200pxMagic_city_%28140%29.jpg>. Acesso em: 4 fev. 2018.

A pessoa dá um impulso inicial que a faz partir com
velocidade de 3,0 m/s. Considerando que 15% da energia
mecânica inicial foram dissipados durante o trajeto, a
velocidade da pessoa ao atingir a piscina foi, em m/s,
aproximadamente de:
Considere g = 10m/s2
(A) 12,0
(B) 13,0
(C) 14,0
(D) 15,0
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▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os climas de diferentes regiões são determinados pela
quantidade de radiação solar incidente e por fatores como
altitude, latitude, maritimidade, continentalidade e
atividades humanas. Dentre os diferentes tipos de climas,
alguns não ocorrem no Brasil, tais como o
(A) tropical e o temperado.
(B) mediterrâneo e o desértico.
(C) Equatorial e o litorâneo.
(D) Subtropical e o semi-árido.
▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética, o Brasil
possui atualmente 150.338 MW de capacidade de geração
de energia elétrica. Considerando suas regiões a que possui
a maior capacidade instalada de produção de eletricidade é
a região
(A) Centro-Oeste.
(B) Nordeste.
(C) Sudeste.
(D) Norte.
▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As rodovias federais cumprem importantes papeis nos
fluxos e na dinâmica econômica do país. A BR-050
interliga Goiás aos estados de
(A) Minas Gerais e São Paulo.
(B) Rio de Janeiro e Bahia.
(C) Mato Grosso e Rondônia.
(D) Mato Grosso do Sul e Paraná.
▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A ausência de ligação direta com o mar ou oceano é um fator
que deixa as exportações de alguns países dependente de
acordos com nações vizinhas para terem acesso aos portos
marítimos. Nos continentes americano e asiático, são países
que não possuem ligação com nenhum mar ou oceano:
(A) Uruguai e Cazaquistão.
(B) Colômbia e Irã.
(C) Panamá e Índia.
(D) Bolívia e Afeganistão.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o fragmento.
Os hospitais do Ocidente cristão não eram recursos
terapêuticos. Eram casas de assistência aos pobres, abrigos de
viajantes e peregrinos, mas também instrumentos de
separação e exclusão quando serviam para isolar os doentes
do restante da população. Enquanto representação terapêutica,
estes hospitais são a analogia social das sangrias individuais
que lhes foram contemporâneas, expulsando o mau e
purificando o corpo social.
SEVALHO, Gil. Uma abordagem histórica das representações sociais de saúde e doença. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 9 (3): 349-363, jul/set, 1993. Disponível em:
<https://www.scielosp.org/pdf/csp/1993.v9n3/349-363/pt>. Acesso em: 16 fev. 2018. (Adaptado).

O fragmento ressalta um aspecto da sociedade medieval,
qual seja,
(A) a circulação de pessoas que favorecia a proliferação de
enfermidades contagiosas e letais.
(B) a influência do cristianismo que ocasionava a
interpretação religiosa da saúde e da doença.
(C) a difusão do obscurantismo que impedia o surgimento
de estudos sobre o homem e o corpo.
(D) a exploração senhorial que provocava a precarização
da saúde dos servos e dos camponeses.
▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o fragmento.
Grupos organizados que difundem ideias neonazistas no
Brasil estão trocando experiências e conteúdos com grupos
similares dos Estados Unidos, da Europa e da Argentina. O
objetivo é fortalecer e multiplicar as atividades em solo
brasileiro, atrair novos adeptos e aumentar sua força política.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A atual Constituição Brasileira completa 30 anos em 2018.
Promulgada em 5 de outubro de 1988, ela foi criada para
responder aos anseios gerados no novo contexto político
brasileiro e substituir a Constituição de 1967. Nesse
sentido, a Constituição de 1988 foi marcada
(A) pela criação das leis de censura da imprensa e obras
artísticas e controle do direito à liberdade de
expressão pelo Estado.
(B) pela valorização da defesa nacional e afirmação da
autonomia das Forças Armadas frente aos poderes
constitucionais.
(C) pelo enfraquecimento do Poder Judiciário e extinção de
mecanismos como o habeas corpus e o mandato de
segurança.
(D) pelo estabelecimento da cidadania e da dignidade da
pessoa humana como princípios fundamentais da
República.
▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A partir do século XVII, as entradas e bandeiras marcaram
a História do Brasil, de forma geral, e de Goiás, de forma
específica. Essas expedições contribuíram para
(A) a ocupação do interior do país, por via do
desbravamento das terras do sertão.
(B) o desenvolvimento regional, mediante o rompimento
com a administração colonial.
(C) a integração étnica da sociedade, através da pacificação
dos índios e dos escravos fugitivos.
(D) o fim da escravidão africana, por meio do estímulo à
contratação de mineradores assalariados.

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/09/06/neonazistas-do-brasil-formam-rede-com-grupos-do-exterior.htm?cmpid=copiaecola>.
Acesso em: 16 fev. 2018. (Adaptado).

Os grupos destacados no fragmento da notícia se caracterizam
pela retomada dos ideais de
(A) extinção das classes sociais, propagados na União
Soviética após a Revolução Russa.
(B) ampliação dos direitos civis, defendidos nos Estados
Unidos durante a Guerra do Vietnã.
(C) afirmação da supremacia racial, difundidos na
Alemanha após a Primeira Guerra Mundial.
(D) garantia das liberdades individuais, edificados pelos
iluministas durante a Revolução Francesa.
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QUÍMICA
▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A reação entre as espécies iônicas genéricas M 3+ e Y2resulta na formação de um produto com fórmula molecular
igual a:
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O diamante e o fulereno são duas substâncias que
apresentam formas alotrópicas do:
(A) oxigênio
(B) nitrogênio

(A) M2Y3

(C) carbono

(B) M3Y2

(D) fósforo

(C) Y2M3

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

(D) Y3M2
▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
As hibridizações do átomo de carbono nos compostos C 2H6
e C2H2 são, respectivamente, iguais a:
(A) sp3 e sp2
(B) sp3 e sp
(C) sp2 e sp3
(D) sp e sp
▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O ácido lático, ou ácido 2-hidróxi-propanoico, é um
composto extremamente importante na alimentação. A
fórmula molecular desse composto químico é:
(A) C3H6O2
(B) C3H6O3
(C) C3H5O2
(D) C3H5O3
▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A quantidade de açúcar nos refrigerantes é normalmente
informada nos rótulos. Em uma determinada marca, a
informação do rótulo indica a presença de 35 g.
Considerando que esse açúcar é a sacarose (C 12H22O11), a
quantidade, em mols, é aproximadamente igual a:
(A) 0,4
(B) 0,3
(C) 0,2
(D) 0,1
▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Uma solução de NaOH foi preparada em água na concentração
de 0,05 mol/L. Com base nessa informação, o pH da solução
será igual a:
Dado: log 5 = 0,7
(A) 12,7
(B) 11,3
(C)

2,7

(D)

1,3
QUÍMICA
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Instruções
Você deve desenvolver seu texto em um dos gêneros apresentados nas propostas de redação. O tema é único
para as três propostas. O texto deve ser redigido em prosa. A fuga do tema ou a cópia da coletânea anula a
redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases. Quando for
necessária, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Independentemente do gênero escolhido, o seu texto
NÃO deve ser assinado.
Tema
O futebol no imaginário nacional: entre a função educativa e as (des)ilusões da profissão

Coletânea
1.
Futebol, por Carlos Drummond de Andrade
Futebol se joga no estádio?
Futebol se joga na praia
futebol se joga na rua,
futebol se joga na alma
A bola é a mesma: forma sacra
para craques e pernas de pau
Mesma a volúpia de chutar
na delirante copa-mundo
ou no árido espaço do morro
São voos de estátuas súbitas
desenhos feéricos, bailados
de pés e troncos entrançados
Instantes lúdicos: flutua
o jogador, gravado no ar
— afinal, o corpo triunfante
da triste lei da gravidade.
Disponível em: <http://trivela.uol.com.br/como-o-futebol-moldou-a-identidade-cultural-do-brasileiro/>. Acesso em: 25 jan. 2018.
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2.
Futebol, um jogo revolucionário
O único delírio coletivo permitido no Brasil, além do Carnaval, é a conquista da Copa do Mundo.
Espetáculo coletivo, o futebol torna-se ritualístico na medida em que identifica os espectadores
com o drama que se desenrola em campo. Os jogadores são como personagens de teatro com os
quais nos identificamos numa relação ritualística (espetacular) em que o campo se converte num
grande teatro de arena. Visto de forma simbólica, emocional e arquetípica, o futebol é uma
confrontação de opostos durante a qual inúmeras emoções são elaboradas, soltas, exercidas e
domesticadas.
(...)
A face revolucionária do futebol diante do padrão patriarcal acabou por gerar sua repressão legal na
Inglaterra, por razões militares de Estado, a partir do século 14, e motivo de ampla legislação proibitiva
até o século 16. Mas o esporte floresceria e se difundiria por todas as culturas pelas mais diversas vias.
Ao nos identificarmos com os jogadores nesse ritual dramático, sentimos que eles realizam por nós
proezas físicas e psíquicas, que nos gratificam profundamente. Se as proezas físicas são maravilhosas de
ver, as psíquicas são partilhadas e usufruídas. A imprevisibilidade do jogo faz com que toda sorte de
emoções surja entre os heróis e o gol (jogadores de futebol são heróis do povo e o goleador o maior
deles).
A ação dramática transcorrida nos 90 minutos é um símbolo transfigurado do processo de luta pela vida
para atingir nossas metas. Como o gol adversário (a meta) é defendido por um time igual ao nosso, para
atingi-lo temos que nos defrontar com emoções intensas e atravessá-las pelo drible, pelo controle da bola,
intuição, planejamento, ação conjunta, malícia, velocidade, tudo enfim que há de humano contra tudo
humanamente.igual.
O futebol lida com emoções da maior importância, como a agressividade, a competição, amizade,
rivalidade, inveja, orgulho, depressão, humilhação, fingimento e traição, entre tantos outros. O exercício
da ética no futebol é tão evoluído que trouxe até mesmo a codificação de não se marcar uma falta que
beneficie o infrator. Também a regra do impedimento, que proíbe receber por trás da defesa, delimitando
física, espacial e dramaticamente situações de lealdade no confronto direto, e de traição no atacar por trás.
As emoções elaboradas pelos jogadores correspondem, simultaneamente, às vividas pelos
torcedores. Um time que se lança ao ataque ativa a coragem e a ambição do torcedor. As tentativas
de invasão de área e realização do gol podem, de logo, ser invertidas num contra-ataque. No mais,
acompanhemos os jogos dessa 19ª Copa do Mundo, na África do Sul, com um esforço de
consciência para compreender seus símbolos e exercê-los, não só no âmbito das suas arenas, mas
em todas as instâncias da política e da cultura.
Disponível em: <https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-influencia-do-futebol.> Acesso em: 29 jan. 2018. (Adaptado).

3.
Futebol brasileiro tem 96% dos jogadores com salários de até R$ 5 mil
CBF divulga dados e mostra que apenas 226 atletas estão na elite do futebol brasileiro
A CBF divulgou nesta terça-feira, através da sua diretoria de registros e transferências, um raio X
do futebol nacional em que aponta que o imaginário de grandes salários de jogadores é realidade
para apenas uma pequena parcela deles. Afinal, de acordo com seus contratos de trabalho, 96,08%
deles não receberam mais do que R$ 5 mil por mês em 2015. O Brasil, segundo o estudo, possui
28.203 jogadores profissionais sob contrato. Desse universo, 23.238 ou 82,4%, ganham salários de
até R$ 1 mil, lembrando que hoje o salário mínimo é de R$ 880. Um contingente de 3.859 atletas,
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ou 13,68%, estão no patamar seguinte, de salários que vão até R$ 5 mil. Além disso, apenas 226
jogadores estão incluídos no que pode ser considerada a elite do futebol brasileiro, com salários
superiores a R$ 50 mil. O estudo aponta que 78 desses receberam entre R$ 100 mil e R$ 2000 mil,
35 ganharam entre R$ 200 mil e R$ 500 mil e apenas um teve salário superior a R$ 500 mil no ano
passado.
Disponível em: <http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,futebol-brasileiro-tem-96-dos-jogadores-com-salarios-de-ate-r-5-mil,10000017827.>. Acesso em: 30 jan.
2018. (Adaptado).

4.
.

“Futebol em Brodósqui” – Cândido Portinari. Disponível em: <http://sonsprosaeversos.blogspot.com.br/2016/07/futebol-em-brodosqui-candido-portinari.html>. Acesso
em: 30 jan. 2018
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Propostas de redação
———————————————— A – Artigo de opinião—————————————--O artigo de opinião é um texto dissertativo-argumentativo. Nele, o autor tem o objetivo de apresentar
determinado tema e seu ponto de vista. Seu suporte mais comum é o periódico (jornal, revista, etc.). Possui as
características de um texto jornalístico, visando informar mas principalmente debater um assunto. Imagine que
você seja responsável, mensalmente, por uma coluna de opinião em uma revista de circulação nacional.
Levando em consideração os textos da coletânea, produza um artigo de opinião sobre o tema O futebol no
imaginário nacional: entre a função educativa e as (des)ilusões da profissão.
———————————————— B – Carta Aberta————————————————A Carta Aberta é um modelo de carta que tem como principal característica informar, instruir, alertar,
protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. Trata-se de um veículo de comunicação
coletiva, ou seja, é destinada a várias pessoas (algum público, sindicatos, representações, comunidade, etc.).
Tendo lido o texto 3 da coletânea, escreva uma carta aberta para ser publicada no jornal local de sua cidade
sobre O futebol no imaginário nacional: entre a função educativa e as (des)ilusões da profissão. Essa carta
deve fazer um alerta aos jovens que sonham com a carreira promissora do futebol.

NÃO IDENTIFIQUE O REMETENTE DA CARTA.

———————————————— C – Conto————————————————
O conto é uma obra de ficção, um texto em que se conta uma história inventada. Como todos os textos de
ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, cenário e enredo. Sabendo disso, escreva um conto em que
o personagem principal viva uma experiência capaz de fazer pensar sobre O futebol no imaginário nacional:
entre a função educativa e as (des)ilusões da profissão.

REDAÇÃO

RASCUNHO DA FOLHA DE REDAÇÃO
Assinale a letra (A, B ou C) referente ao
gênero textual escolhido: A B C
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