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CONHECIMENTOS GERAIS
Número de Questões: 50 (cinquenta)
Valor de Cada Questão: 2,5 pontos
TEXTO
As famílias brasileiras estão se transformando.
01
Em 15 anos, entre 1992 e 2007, o número de
casais com filhos, o estereótipo da família
tradicional, caiu 11,2%. A queda foi compensada
05 pelo aumento dos novos arranjos familiares: casais
sem filhos, mulheres solteiras, mães com filhos,
homens solteiros e pais com filhos. Os dados
fazem parte do Relatório de Desenvolvimento
Humano 2010, divulgado na terça-feira pelo
das
Nações
Unidas
para
o
10 Programa
Desenvolvimento (Pnud). A nova organização
familiar, contudo, não se relaciona com o fato de
23% dos brasileiros temerem a violência dentro de
casa.
As famílias são apontadas pelos brasileiros
15
como principais responsáveis por ensinar os
valores. A passagem desses conceitos, contudo,
independe das diversas e dinâmicas estruturas
familiares, pois o afeto é um ponto nevrálgico. “O
20 ponto central é a carga de afetividade gerada pela
família, que permite aos pais influência, pelo
menos inicial, na formação dos valores dos filhos”,
diz o estudo.
Segundo Flavio Comim, coordenador do
relatório,
as famílias reconstituídas vivem, em
25
geral, com pressões adicionais. “Existem novas
dificuldades a ser superadas em cada caso, como
por exemplo, a gravidez precoce”, afirma. No
entanto, o fato de uma criança ser criada sem a
30 presença dos pais não implica em dificuldade para
transmissão dos valores. “Nossa definição de
família é de uma rede de cuidados e de afeto. Se
não houver isso, não adianta ser criado por pai e
mãe ao lado dos irmãos”, diz.
Para a mestre em Psicologia da Infância e da
35
Adolescência Vera Regina Miranda, outra palavrachave determina a passagem de valores: limite.
“São
dois
pontos
importantes
para
o
desenvolvimento
e
a
estruturação
da
40 personalidade. O limite auxilia na socialização, e o
afeto dá estrutura”, comenta. Conciliar esses
aspectos é fundamental, independentemente do
tipo de família.
O psicanalista e professor de Psicologia
Leonardo
Ferrari afirma que, embora seja positivo
45
receber afeto, não se pode generalizar. “Quando
se analisa o ser humano, veem-se mais de perto
as particularidades de cada um”, diz. “Fundamental
é saber como cada um vai transformar o afeto que
recebe.”
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A auxiliar de serviços gerais Marisa Cosmo do
Nascimento, 33 anos, cria sozinha as duas filhas,
de 7 e 10 anos, desde o nascimento da caçula.
“Ele disse que não teria condições de criar outra
filha. Tive de escolher entre meu casamento e as
minhas filhas”, conta. “Conheço famílias com pai e
mãe que não são estruturadas como a minha.”
Para isso, ela tem o apoio de outros membros da
família. “Minhas filhas são muito apegadas ao meu
irmão e ao padrinho. Buscam uma figura
masculina, que corresponde ao amor delas”, diz.
As novas famílias integram a realidade
brasileira de tal modo que a nova Lei de Adoção já
valoriza o conceito de família estendida. A criação
por avós maternos e paternos, tios e tias ou duplas
de homossexuais já é aceita. “O mais importante é
valorizar quem dá carinho”, diz Ariel de Castro
Alves, membro do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-ecidadania/a-nova-cara-da-familia-brasileira0jkvbd0x965zv14ldufuq1bny
Acesso em: 09 mai. 2016.

01. Quanto ao gênero, o texto acima é
(A) uma notícia, pois se preocupa em divulgar
fatos e acontecimentos sem detalhamentos.
(B) uma reportagem, em que predominam
informações acessórias que visam a um
melhor acompanhamento do leitor quanto aos
acontecimentos.
(C) um artigo, que visa informar com dados e
opiniões uma nova visão de situação que se
apresenta na sociedade.
(D) uma crônica, em que o autor se preocupa em
convencer o leitor sobre um ponto de vista
subjetivo ao longo de sua argumentação.
(E) um editorial, em que se apresenta a opinião
do jornal ou dos editores sobre um assunto
que está sendo de ampla discussão na
sociedade.

02. Apresenta-se uma afirmação do autor em:
(A) A nova organização familiar, contudo, não se
relaciona com o fato de 23% dos brasileiros
temerem a violência dentro de casa. (l. 12 a
14)
(B) O ponto central é a carga de afetividade
gerada pela família, que permite aos pais
1
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influência, pelo menos inicial, na formação dos
valores dos filhos. (l. 20 a 23)
(C) Existem novas dificuldades a ser superadas
em cada caso, como por exemplo, a gravidez
precoce. (l. 26 a 28)
(D) Nossa definição de família é de uma rede de
cuidados e de afeto. Se não houver isso, não
adianta ser criado por pai e mãe ao lado dos
irmãos. (l. 32 a 35)
(E) Quando se analisa o ser humano, veem-se
mais de perto as particularidades de cada um.
(l. 48 e 49)

(A) adequada, pois separa duas orações
subordinadas substantivas.
(B) facultativa, pois separa duas orações
coordenadas sindéticas.
(C) inadequada, pois separa oração adjetiva
explicativa.
(D) inadequada, pois separa orações que se
complementam.
(E) adequada, pois os sujeitos das orações são
diferentes.
07. A análise sintática do trecho destacado está
correta em:
(A) As
famílias
brasileiras
estão
se
transformando. (l. 1 e 2) – Sujeito
indeterminado.
(B) O ponto central é a carga de afetividade
gerada pela família (l. 20 e 21) – Adjunto
adnominal.
(C) O mais importante é valorizar quem dá
carinho (l. 69 e 70) – Objeto direto.
(D) A nova organização familiar, contudo, não se
relaciona com o fato de 23% dos brasileiros
temerem a violência dentro de casa. (l. 12 a
14) – Objeto indireto.
(E) Quando se analisa o ser humano, veem-se
mais de perto as particularidades de cada um.
(l. 48 e 49) – Complemento nominal.

03. Uma frase estruturada na relação de causa e
consequência foi usada em:
(A) No entanto, o fato de uma criança ser criada
sem a presença dos pais não implica em
dificuldade para transmissão dos valores. (l.
29 a 31)
(B) As famílias são apontadas pelos brasileiros
como principais responsáveis por ensinar os
valores. (l. 15 a 17)
(C) As novas famílias integram a realidade
brasileira de tal modo que a nova Lei de
Adoção já valoriza o conceito de família
estendida. (l. 64 a 67)
(D) Para a mestre em Psicologia da Infância e da
Adolescência Vera Regina Miranda, outra
palavra-chave determina a passagem de
valores: limite. (l. 36 a 39)
(E) “...Se não houver isso, não adianta ser criado
por pai e mãe ao lado dos irmãos”, diz. (l. 33 a
35)

08. De acordo com o texto,
(A) a presença dos pais é imprescindível para a
transmissão de valores para a criança.
(B) o ensino de valores depende da estrutura
familiar em que a criança está inserida.
(C) os novos arranjos familiares são os principais
responsáveis pela queda no número de casais
com filhos.
(D) a conciliação de afeto e limites é importante
para a efetiva transmissão de valores para a
criança.
(E) a maior parte dos brasileiros temem que essa
nova organização familiar se relacione com a
violência doméstica.

04. Na escrita da frase, não foi respeitada a regra
gramatical de concordância em:
(A) O limite auxilia na socialização, e o afeto dá
estrutura. (l. 41 e 42)
(B) Conheço famílias com pai e mãe que não são
estruturadas como a minha. (l. 58 e 59)
(C) Existem novas dificuldades a ser superadas
em cada caso, como por exemplo a gravidez
precoce. (l. 26 a 28)
(D) Fundamental é saber como cada um vai
transformar o afeto que recebe. (l. 50 e 51)
(E) Ele disse que não teria condições de criar
outra filha. (l. 55 e 56)

09. Com a aproximação do dia dos namorados, a loja
“Par Perfeito”, para vender uma camisa, uma
bermuda e uma calça, está propondo a seguinte
oferta: a bermuda e a camisa custam juntas R$
160,00; a camisa e a calça, R$ 210,00; a bermuda
e a calça, R$ 190,00. Ana decidiu comprar os três
artigos, assim ela deverá pagar
(A) R$ 230,00.
(B) R$ 240,00.
(C) R$ 250,00.
(D) R$ 280,00.
(E) R$ 290,00

05. Em: “Se não houver isso, não adianta ser criado
por pai e mãe ao lado dos irmãos” (l. 33 a 35), a
oração subordinada apresenta valor de
(A) dúvida.
(B) hipótese.
(C) possibilidade.
(D) condição.
(E) probabilidade.
06. A vírgula em: “O limite auxilia na socialização, e o
afeto dá estrutura...” (l. 41 e 42) é:
Processo Seletivo - 2016.2
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10. Vinícius está numa plataforma de metrô e observa
que um trem leva 20 segundos para passar
completamente por ele. Se, para atravessar um
túnel de 150 metros, a mesma composição
emprega 50 segundos, então pode-se concluir que
o comprimento do trem é
(A) 80 m.
(B) 90 m.
(C) 100 m.
(D) 110 m.
(E) 120 m.
11. Em julho de 2014, a agência de viagens “Tour du
Monde” anunciou um cruzeiro no Havaí por um
preço de 9.000 dólares. Agora, em maio de 2016,
a agência reedita o programa pelo mesmo preço
em moeda americana. Ocorre que as mudanças
na política cambial e a forte valorização do dólar
ocasionaram um reajuste de R$ 2.700,00 no valor
do passeio. Se hoje o câmbio de um dólar varia em
torno R$ 3,56, podemos afirmar que, em julho
2014, era cotado em
(A) R$ 1,78.
(B) R$ 1,94.
(C) R$ 2,26.
(D) R$ 2,86.
(E) R$ 2,98.
12. Na composição do preço de venda de um imóvel, a
“Olimpo Edificações” estima os custos em 60%,
os impostos em 30% e sua margem de lucro em
10%. Para incentivar os investimentos, o governo
reduziu 20% no valor dos impostos, mas, com o
recrudescimento
da
inflação,
os
custos
aumentaram 10%. Se, no “Feirão da Casa
Própria”, a construtora fez uma promoção
reduzindo seu lucro à metade, então podemos
garantir que o novo preço do imóvel sofreu uma
redução de
(A) 5%.
(B) 8%.
(C) 12%.
(D) 17%.
(E) 22%.

13. O Ceará Sporting Clube está disputando o
campeonato brasileiro da série B. Nessa
competição, 20 times jogam entre si no sistema de
ida e volta. Ao final, os quatro primeiros colocados
serão promovidos para a série A. O número de
grupos de 4 equipes, em que sempre o Ceará
estará presente, que podem ser formados é igual a
(A) 120.
(B) 360.
(C) 458.
(D) 784.
(E) 969.

14. Na disciplina “Projeto Arquitetônico”, os alunos
de Arquitetura da FA7 projetaram um galpão cuja
estrutura do telhado está ilustrada na figura abaixo.
Sabendo que 25 telhas cobrem um metro
quadrado, assinale a alternativa que contém o
número mais aproximado do total de telhas
Processo Seletivo - 2016.2

3

Faculdade 7 de Setembro

necessário para executar a coberta. (Considere
3 = 1,7).
(A) 4.930.
(B) 5.440.
(C) 6.160.
(D) 6.320.
(E) 6.640.

15. Na grande chuva de abril, a cisterna do “Instituto
Hippocampus”, que tem forma cúbica, captou 400
litros d’água. Alda percebeu que esse acréscimo
fez o nível da água subir 10 cm. Com essas
informações,
podemos
assegurar
que
a
capacidade total da cisterna é de
(A) 4.000 litros.
(B) 5.000 litros.
(C) 6.000 litros.
(D) 7.000 litros.
(E) 8.000
litros.

16. Analise os textos abaixo:
TEXTO I: Artigo 5.
As Partes concordam que um ataque armado
contra uma ou várias dentre elas, sobrevindo na
Europa ou na América do Norte, será considerado
como um ataque dirigido contra todas as Partes
(...)
Tratado do Atlântico Norte: 1949.

TEXTO II: Artigo 4.
No caso de agressão armada na Europa contra um
ou vários dos Estados signatários do Tratado, por
parte de um Estado qualquer ou por parte de um
grupo de Estados, cada Estado signatário do
Tratado, exercendo seus direitos de autodefesa
individual ou coletiva, (...) concederá ao Estado ou
aos Estados, vítimas de tal agressão, uma
assistência imediata, (...)
Tratado de Varsóvia: 14 de maio de 1955.

Os textos estão ligados ao momento da história
conhecido como
(A) Guerra Fria, marcado pela disputa entre as
forças capitalistas e socialistas.
(B) corrida espacial, representada pela conquista
da lua e do espaço.
(C) Paz Armada, caracterizada pelo investimento
em armas e formação de alianças militares.
Processo Seletivo - 2016.2
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Kaiser Guilherme II, imperador da Alemanha de 1888 a 1918.

(D) Big Stick, que defendia a ação militar norteamericana sobre seus aliados, caso seus
interesses fossem ameaçados.
(E) Segunda Guerra Mundial, que foi marcada
pela formação das forças militares aliadas e
as do eixo.

TEXTO II:
“Foi essa consciência de nossa superioridade inata
que nos permitiu conquistar a Índia. Por mais
educado e inteligente que seja um indiano, por
mais valente que ele se manifeste e seja qual for a
posição que possamos atribuir-lhe, penso que
jamais ele será igual a um oficial britânico.”

17. Analise a imagem abaixo:

Kitchener apud AQUINO, séc. XIX e XX, p. 23.

Os textos acima representam os ideais
(A) imperialistas,
que
fundamentaram
o
neocolonialismo.
(B) nazistas, que basearam o 3o Reich Alemão.
(C) colonialistas, que fundamentaram a conquista
da América e África.
(D) fascistas, que basearam o regime de Benito
Mussolini.
(E) darwinistas, que defendiam o extermínio das
raças consideradas inferiores.

Disponível em:
http://www.miamiherald.com/news/local/community/miamidade/q5bu5x/picture61045487/ALTERNATES/FREE_640/obama%
20raul.

A foto histórica representa o(a)
(A) fim do embargo comercial norteamericano a Cuba, que durou 54 anos.
(B) início de uma aliança militar entre EUA e
Cuba.
(C) restabelecimento das relações diplomáticas
entre EUA e Cuba.
(D) introdução de Cuba no NAFTA (Tratado
Norte-Americano de Livre Comércio).
(E) fechamento de Guantánamo, base militar
norte-americana em Cuba.
18. Analise as citações abaixo:
“Os verdadeiros chefes não têm nenhuma
necessidade de cultura e ciência.”

20. Leia o texto:
Com a renúncia de Jânio Quadros, a presidência,
segundo a Constituição, deveria ser entregue ao
vice João Goulart, que estava na China. A
Presidência, então, foi entregue ao presidente da
Câmara dos Deputados. Dois grupos políticos
foram formados: o grupo contrário a João Goulart e
o grupo favorável a ele (frente Legalista). O
confronto entre esses dois grupos parecia
encaminhar o país a uma guerra civil.

H. Goering

“Sem espírito militar, a escola alemã não poderá
existir. Um professor pacifista é um palhaço ou um
criminoso. Deve ser exterminado.”

A solução para esse impasse foi a(o)
(A) adoção do sistema parlamentarista.
(B) elaboração de uma nova Constituição.
(C) fechamento do Congresso Nacional.
(D) deposição do Presidente da República.
(E) imposição de um governo ditatorial.

Ministro Schewemm - Bavária

A ideia transmitida pela propaganda nazista
explicita a
(A) inexistência da arte, da ciência e da cultura
em regimes ditatoriais.
(B) imposição de uma estrutura educacional
baseada na racionalidade.
(C) supremacia da raça ariana e menospreza o
conhecimento.
(D) negação da cultura e do conhecimento como
forma de dominação.
(E) necessidade de controle da cultura e da
ciência em favor do regime ditatorial.

21. Analise a charge abaixo:

19. Analise os textos abaixo:
TEXTO I:
"Tal como os Hunos, há mil anos sob comando de
Átila, ganharam uma reputação que ainda hoje
vive na história, assim também possa o nome
Alemanha tornar-se de tal modo conhecido na
China que nenhum chinês jamais ouse novamente
olhar com desdém um alemão."
Processo Seletivo - 2016.2

Disponível em: https://pt-static.zdn.net/files/d9b/966931d457674bd332b650a13abc6275.
jpg.

A imagem simboliza a(o)
(A) pacividade dos aborígenes com a chegada do
invasor europeu.
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(B) destruição dos costumes e do modo de vida
dos indígenas.
(C) tolerância religiosa europeia em relação aos
aborígenes.
(D) relacionamento pacífico entre colonos e
colonizadores.
(E) conciliação entre os interesses coloniais e a
cultura indígena.
22. Analise os textos abaixo:
TEXTO I:
“Os artigos liberais de João Batista Libero Badaró
criticavam o absolutismo e o conservadorismo.
Seu jornal, O Observador Constitucional, foi um
dos patrocinadores da festa em que estudantes
brasileiros comemoraram a deposição do rei
Carlos X, determinando a queda do absolutismo
francês. Duas semanas após essa celebração,
Badaró foi ferido a facadas por dois indivíduos
encapuzados, morrendo no dia seguinte.”

Disponível em: http://goo.gl/MV6Eif
Acesso em: 02 abr. 2016.

De acordo com as informações contidas na
imagem e o conhecimento sobre o assunto, podese afirmar corretamente que a origem da formação
da dorsal oceânica Atlântica está relacionada a
zonas de
(A) divergência tectônica com eventos eruptivos e
sismos.
(B) convergência tectônica com grande atividade
vulcânica.
(C) movimentos tectônicos conservativos com
vulcanismo ativo.
(D) convecção do magma entre placas tectônicas
com agentes erosivos.
(E) separação de placas tectônicas continentais
com vulcões em erupção.

TEXTO II:
“O político oposicionista e jornalista Carlos Lacerda
fazia frequentes críticas ao governo Vargas nos
veículos de imprensa nos quais trabalhava. Ele
sabia que existiam conspirações contra sua vida e
tomara providências quanto a isso. Escoltado dia e
noite por oficiais voluntários, já havia escapado de
vários atentados. Na madrugada de 5 de agosto de
1954, um pistoleiro atirou em Lacerda quando ele
chegava ao seu prédio, localizado na rua
Toneleiros, em Copacabana. Lacerda foi ferido no
pé, mas um dos oficiais de sua escolta morreu.”

24. Considere a imagem e as informações a seguir.

Comparando os dois textos e fundamentando- -se
em conhecimentos históricos, podemos afirmar
corretamente que
(A) os textos permitem concluir que a liberdade de
imprensa sempre foi respeitada em todos os
momentos da história do Brasil.
(B) o texto I deixa explícito o apoio do jornal, O
Observador
Constitucional,
ao
regime
monárquico estabelecido pela constituição de
1824.
(C) o texto II representa a ampla oposição dos
meios de comunicação ao regime ditatorial
estabelecido por Vargas durante o Estado
Novo.
(D) os textos permitem concluir que, tanto em
regimes autoritários como em regimes
democráticos, a imprensa sofreu represálias.
(E) os textos representam momentos históricos
similares, em que, oficialmente, havia
liberdade de imprensa, mas, na prática, havia
censura aos meios de comunicação.

O Morro de São Jerônimo é um dos pontos mais
altos do Parque Nacional da Chapada dos
Guimarães (MT), com mais de 800 m, o que
possibilita uma visão de 360 graus de toda a
região. O Morro São Gerônimo mostra uma
geomorfologia de arenitos da Formação Furnas
com estratificação plano-paralela bem marcada.
Disponível em: http://goo.gl/eaoJgi
Acesso em: 01 mai. 2016 (adaptado).

A imagem do Morro de São Jerônimo (MT) é uma
representação geomorfológica típica de
(A) cuestas esculpidas em rochas cristalinas.
(B) morros cristalinos em rochas sedimentares.
(C) chapadas
esculpidas
em
rochas
sedimentares.
(D) chapadas
originadas
de
montanhas
vulcânicas.

23. Considere a imagem.

Processo Seletivo - 2016.2
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(E) inselbergs em rochas cristalinas em clima
semiárido.

(B) criação de suas próprias forças de segurança
nacional.
(C) autonomia de políticas cambiais e monetárias
locais.
(D) garantia de emprego de suas populações
numerosas.
(E) redução das restrições à migração para suas
metrópoles.

25. "Os Brics estão mortos. Vivam os Ticks", diz o
jornal britânico "Financial Times" em matéria em
janeiro de 2016. Criada em 2001 pelo então
economista sênior do Goldman Sachs Jim O'Neill
para definir a crença de que Brasil, Índia, Rússia e
China seriam os motores do crescimento mundial,
a sigla Brics sofreu um duro golpe. Principalmente
por conta do Brasil e da Rússia, afirma o jornal. O
Goldman, por sinal, encerrou o seu fundo Brics
depois de fortes perdas. E, em seu lugar, os
gestores de fundos dos mercados emergentes
parecem ter visto um substituto em potencial - os
Ticks (Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul). Na
nova sigla, Taiwan e Coreia do Sul, países focados
em tecnologia, substituem Brasil e Rússia,
exportadores de commodities.

27. Dia 5 de maio de 2016 é o marco de 6 meses do
maior crime socioambiental da história do Brasil.
Um dia para ser lembrado. Um dia para não
esquecer o rompimento da Barragem do Fundão
das Gigantes Samarco/Vale/BHP que atingiu o Rio
Doce com 55 milhões de metros cúbicos de lama
de rejeitos de mineração deixando um rastro de
destruição por toda a bacia hidrográfica –
Povoados soterrados (Bento Rodrigues, Paracatu
e Barra Longa), 19 pessoas mortas e 1
desaparecido. Além de ecossistemas devastados e
milhões de atingidos que seguem sofrendo as
consequências diretas e indiretas.

Disponível em: http://goo.gl/DdD2Hv
Acesso em: 03 mai. 2016 (adaptado).

O texto expõe uma tendência atual do comércio
internacional: a retração econômica de países
emergentes que valorizam exportações de
(A) produtos do setor primário.
(B) mercadorias industrializadas.
(C) bens com alto valor agregado.
(D) produtos do setor secundário.
(E) recursos oriundos de tecnopolos.

Disponível em: http://goo.gl/bwNlvU
Acesso em: 05 mai. 2016 (adaptado).

Dentre as consequências diretas e indiretas do
maior crime socioambiental estão
(A) proliferação de mata ciliar nas margens dos
rios.
(B) diminuição do assoreamento dos cursos
fluviais.
(C) redução da profundidade dos recursos
hídricos fluviais.
(D) redução na oferta de energia elétrica pela
destruição da barragem.
(E) amplificação das migrações em busca de
metais preciosos lançados nos rios.

26. Quantos países ainda são colônias hoje em dia?

28. Foi inaugurada, no dia 05 de maio de 2016, a usina
100% nacional e a 3a maior do mundo. Construída
no rio Xingu, a obra é capaz de atender 60 milhões
de pessoas em 17 estados, o que representa 40%
do consumo residencial de todo o País. De acordo
com a empresa Norte Energia S.A, responsável
pela construção e operação, as obras estarão
praticamente concluídas em 2019.

Ponte na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa,
quer dizer, com a França.

Disponível em: http://goo.gl/aZrwql
Acesso em: 05 mai. 2016 (adaptado).

Ao todo, 61 países não estão a fim de soltar o grito
de "independência!" preso na garganta. Dezesseis
deles estão sob jurisdição da França, 15 da GrãBretanha, 14 dos Estados Unidos, seis sob
jurisdição da Austrália, três da Nova Zelândia, três
da Noruega, dois da Dinamarca e dois da Holanda.
Para essas metrópoles, as colônias atuais não
representam grandes ganhos - mas também não
chegam a atrapalhar.

O texto faz referência a importante obra de
infraestrutura com impactos socioambientais,
descrevendo a usina
(A) hidrelétrica de Itaipu, no Paraná.
(B) termelétrica de Tucuruí, no Pará.
(C) hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.
(D) termelétrica de Belo Monte, no Pará.
(E) hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia.

Disponível em: http://goo.gl/EpR9xF
Acesso em: 04 mai. 2016.

Você pode estar se perguntando por que tem tanta
nação que prefere continuar assim, dependente.
Dentre as possíveis vantagens em continuar
colônia em pleno século XXI, está a
(A) implantação de tecnopolos em seus territórios.
Processo Seletivo - 2016.2
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31. O air bag é um componente de segurança dos
veículos automotores que funciona de forma
simples: quando o veículo sofre um grande
impacto, vários sensores dispostos em suas partes
estratégicas (frontal, traseiro, lateral direito, lateral
esquerdo, atrás dos bancos do passageiro e do
motorista, tipo cortina no forro interno da cabina)
são acionados, emitindo sinais para uma unidade
de controle que, por sua vez, verifica qual sensor
foi atingido e emite um comando para inflar um
balão de ar rapidamente, amortecendo, assim, o
impacto em sua superfície, evitando que motorista
e passageiros sofram danos físicos, principalmente
no rosto, no peito e na coluna. Para evitar asfixia, o
air bag vai perdendo, gradativamente, a sua
pressão após o acionamento.

29. Considere as informações a seguir.

Em caso de colisão frontal, o benefício na
presença do air bag no veículo consiste,
principalmente, em
(A) reduzir a energia da colisão.
(B) reduzir o trabalho das forças que agem sobre
os ocupantes do veículo, diminuindo os danos
a eles.
(C) produzir uma frenagem mais eficiente do
veículo, reduzindo a distância de frenagem.
(D) aumentar o tempo de interação, reduzindo a
força média sobre os ocupantes do veículo.
(E) aumentar a potência dos cintos de segurança,
permitindo ao corpo das vítimas uma
frenagem mais rápida.

Crise
econômica,
baixa
popularidade
e
mobilização nas ruas são algumas das
semelhanças entre o processo de impeachment do
então presidente Fernando Collor (Partido da
Reconstrução Nacional – PRN, na época), em
1992, e o que a presidente Dilma Rousseff (Partido
dos Trabalhadores – PT) enfrenta atualmente. No
entanto, os grupos políticos que deflagram
os processos não são os mesmos.
http://goo.gl/teIGcQ

No caso da presidenta Dilma Rousseff, o pedido
de impeachment é encabeçado por
(A) movimentos sociais de baixa renda da Região
Nordeste.
(B) sindicalistas ligados à CUT e à Força Sindical.
(C) políticos esquerdistas, concentrados no
Sudeste.
(D) parlamentares oriundos, principalmente, do
Sul e do Sudeste do País.
(E) movimentos sociais civis de classe média,
como os “caras-pintadas”.

32. Um carro-pipa tem metade da altura de seu tanque
preenchido com água. Qual é o valor da
aceleração, em m/s2, do caminhão num momento
em que a superfície da água está inclinada 30° em
relação à horizontal?
2

(sen 30° = 0,5; cos 30° = 0,86; tg 30° = 0,58; g = 10 m/s )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30. Duas partículas A e B movem-se numa mesma
trajetória, e o gráfico a seguir indica suas posições
(s) em função do tempo (t).

33. Quantas pedras de gelo de 10 gramas cada, a
0 °C, são necessárias para resfriar 400 gramas de
água de 25 °C para 5 °C?
Dados:
Calor específico da água: 1 cal/g°C
Calor latente de fusão do gelo 80 cal/g
(A) 2.
(B) 4.
(C) 6.
(D) 8.
(E) 10

s (m)
A

60
30

B
0

5

10

t(s)

De acordo com os dados do gráfico, a distância
entre A e B será de 84 m no instante
(A) 7 s.
(B) 10 s.
(C) 12 s.
(D) 15 s.
(E) 20 s.
Processo Seletivo - 2016.2

5,0.
5,8.
8,6.
10.
20.

34. Recentemente, comemorou-se a detecção de
ondas gravitacionais pela primeira vez na história,
100 anos após a sua previsão na teoria da
relatividade geral de Einstein. Quando duas ondas,
de mesma natureza, se interceptam num ponto do
espaço, verifica-se aí o fenômeno denominado
8
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

interferência.
polarização.
difração.
refração.
reflexão.

presente no sangue, provocando outras desordens
no organismo.[...].
Disponível em : Peruzzo, F. M.; Canto, E. L. Química na abordagem
do cotidiano. 3 ed. São Paulo: 2003.

35. No uso de um aparelho desfibrilador para reverter
paradas cardíacas através de uma descarga
elétrica no tórax, por vezes são necessárias
descargas de 400 Joules. Se a ddp usada for de
200 volts, qual é a capacitância necessária para
acumular a carga correspondente?
(A) 10 µF.
(B) 50 µF.
(C) 1000 µF.
(D) 2200 µF.
(E) 5000 µF.

Dada a estrutura da Fenilalamina, assinale a
alternativa que corresponde às funções orgânicas
presentes.
(A) Amida e ácido carboxílico.
(B) Amina e ácido carboxílico.
(C) Cetona e amina.
(D) Aldeído e amida.
(E) Éter e amina.

36. Instalou-se um chuveiro elétrico em uma
residência, e percebeu-se que, toda vez que ele
era ligado, as luzes do banheiro enfraqueciam seu
brilho. Esse comportamento indica que a alta
corrente do chuveiro está provocando uma queda
de tensão e um aquecimento excessivo da fiação
que alimenta esses aparelhos. Para minimizar, ou
até mesmo resolver o problema, deveríamos
(A) reduzir a resistência da fiação.
(B) reduzir a resistência do chuveiro.
(C) aumentar a resistência da fiação.
(D) aumentar a resistência da fiação e reduzir a
resistência do chuveiro.
(E) aumentar a corrente do disjuntor que protege
esse circuito.

38. O álcool é considerado uma droga psicotrópica
(palavra que vem do grego psico, que significa
“psiquismo”, e trópos, “transformação”) Ele causa
mudanças psíquicas e fisiológicas nos indivíduos
que o ingerem e isso se reflete nos sentimentos,
nas atitudes e nos pensamentos.
No quadro a seguir, observa-se a relação entre a
concentração de etanol no sangue e os
comportamentos e sintomas apresentados por
uma pessoa alcoolizada.
Concentração
do etanol no
sangue (g/L)
Até 0,5

Comportamento

Sintoma

sóbrio

não há
redução da atenção e
do controle
descontroles físico e
emocional
tontura, perda de
sensibilidade e fala
embolada
vômito e
inconsistência
inconsistência e
inatividade

0,5 até 1,2

eufórico

1,2 até 2,5

agitado

2,5 até 3,0

confuso

3,0 até 4,0

apático

4,0 até 5,0

coma

Disponível em: http://alunosonline.uol.com.br/biologia/alcool.html
Acesso em: 05 mai. 2016.

Um perito deve emitir um laudo do estado de um
motorista que provocou um acidente de automóvel
após ter ingerido álcool. Nos resultados das
análises, um laboratório informa ter encontrado, no
sangue do motorista, uma quantidade de 0,065
mol/L de etanol.

37. Um dos aminoácidos presentes nas proteínas que
ingerimos é a fenilalanina. Após a ingestão, o
fígado transforma parte desse aminoácido em
tirosina, outro aminoácido, necessário para a
produção de melanina (pigmento que dá cor
escura à pele e aos cabelos) e de hormônios como
adrenalina,
noradrenalina
e
tiroxina.
Nos
portadores de uma doença genética denominada
fenilcetonúria, o fígado apresenta uma deficiência
que não permite a conversão de fenilalanina em
tirosina. Isso eleva os níveis de fenilalanina
Processo Seletivo - 2016.2

Dados: Massas molares: C = 12; O = 16; H = 1

Nesse caso, o perito deve escrever no laudo em
relação ao possível comportamento do motorista:
(A)Sóbrio.
(B)Agitado.
(C) Confuso.
(D) Apático.
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(E) Coma.

(D) HNO2, HNO3, H2SO e H2SO3
(E) HNO2, HNO3, H2SO3 e H2SO4

39. A hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] sintetizada em
laboratório é utilizada para a preparação de
implantes ósseos e dentários. Esse composto
biocerâmico pode ser obtido por meio de
gotejamento de soluções de nitrato de cálcio e de
fosfato de amônio em uma solução aquecida de
nitrato de amônio.

42. Na tabela periódica abaixo, alguns elementos
químicos foram representados aleatoriamente de 1
a 6.

O número de oxidação do fósforo na hidroxiapatita
é
(A) +2.
(B) +3.
(C) +4.
(D) +5.
(E) +6.
40. A fronteira entre o ferro e o aço foi definida, na
Revolução Industrial, com a invenção de fornos
que permitiam não só corrigir as impurezas do
ferro, como adicionar-lhes propriedades como
resistência ao desgaste, ao impacto, à corrosão,
etc. Por causa dessas propriedades e do seu baixo
custo, o aço passou a representar cerca de 90%
de todos os metais consumidos pela civilização
industrial. Para produzir aço, é necessário fazer a
redução do ferro com monóxido de carbono,
equação balanceada mostrada abaixo:

A respeito desses elementos químicos, é correto
afirmar que
(A) o elemento indicado por 4 forma a substância
simples mais abundante na atmosfera
terrestre, e o elemento indicado por 2 é um
metal.
(B) a quantidade de elétrons que o elemento
representado por 1 ganha é a mesma que
aquele representado por 6 perde quando
ambos sofrem ionização.
(C) o elemento representado por 5 apresenta
variantes alotrópicas quando forma moléculas
de substâncias compostas.
(D) o elemento representado por 1 forma ligações
covalentes quando se liga ao hidrogênio. O
elemento 2 é o cálcio.
(E) os elementos 2, 3 e 6 são metais. O elemento
1 não é metal.

Disponível em: http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/aco/processo-introducao.asp
Acesso em: 05 mai. 2016.

Fe2O3 (s) + 3CO (g) → 2 Fe (s) + 3CO2 (g)
A massa de ferro, em toneladas, obtida a partir de
320 toneladas de Fe2O3 é:
Dados: Massas atômicas: C = 12 u; O = 16 u; Fe = 56 u.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

324 t.
424 t.
124 t.
524 t.
224 t.

43. Uma reação química, normalmente, envolve
aspectos energéticos e cinéticos. Observe
o
gráfico abaixo, que representa o desenvolvimento
de uma reação.

41. A queima dos combustíveis fósseis gera altos
índices de poluição atmosférica. Os poluentes
reagem com a água da chuva e o resultado é a
“chuva ácida”. Esse termo foi usado pela primeira
vez pelo químico e climatologista inglês Robert
Angus Smith, para descrever a precipitação ácida
que ocorreu na cidade de Manchester, no início da
Revolução Industrial. A chuva já é naturalmente
ácida em razão da presença do gás carbônico
(CO2) na atmosfera. Todavia, os óxidos principais
que contribuem para o efeito da chuva ácida são
os óxidos de nitrogênio (NO2 e NO3) e os óxidos de
enxofre (SO2 e SO3). Os ácidos formados com os
óxidos de nitrogênio e enxofre são:
Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/oxidoschuva-acida.htm
texto adaptado.
Acesso em: 05 mai. 2016.

Com relação ao gráfico acima, o valor
da variação da entalpia (∆H) Z → X + Y
corresponde a
(A) - 20 kcal.

(A) HNO3, HNO4, H2SO3 e H2SO4
(B) HNO2, HNO3, H2SO2 e H2SO3
(C) HNO4, HNO2, H2SO3 e H2SO4
Processo Seletivo - 2016.2
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(B)
(C)
(D)
(E)

- 30 kcal.
- 42 Kcal.
+ 20 kcal.
+ 30 kcal.

There are many companies that supply
teachers and materials, which makes it easier for
families to choose Home Schooling. Tiffany
Wheeler, another home schooler, explains it best.
"It's fun," she says as she sits relaxed at her
bedroom desk.
44. Assinale o título adequado ao texto.
(A) Going to College – A Challenge to Young
Adults
(B) The US Public School System
(C) School Dropout Rate Increases
(D) New Teachers – Worse Students
(E) Home Schooling – A New Trend
45. O primeiro parágrafo apresenta uma nova
tendência educacional. Qual é a razão dada pela
maioria dos apoiadores desta ideia?
(A) A nova tendência é mais adequada a seus
estilos de vida.
(B) A novidade tem maior potencial de formar
cidadãos mais socialmente capazes.
(C) Os gastos com o modelo tradicional de
educação pública são muito maiores.
(D) Ensinar de acordo com o novo modelo exige
menos dos profissionais da educação.
(E) As famílias não concordam com o que é
ensinado nas escolas.

46. Por que razão é mencionado no texto o exemplo
da família Mazzoni?
(A) Para criticar a nova tendência no que
concerne o aspecto econômico.
(B) Para ilustrar a praticidade da nova tendência
face à necessidade familiar constante de
deslocamento.
(C) Para mostrar como uma criança aprende mais
rápido quando é educada em casa.
(D) Para
exemplificar
uma
característica
metodológica no ensino de matemática
segundo a nova tendência.
(E) Para demonstrar a total inviabilidade de Home
Schooling.

INGLÊS
As questões abaixo referem-se ao seguinte texto:
01

05

10

15

20

More and more families are choosing to teach
their children at home. Although some families
dislike or disagree with what is taught in schools,
the reason most supporters give for this new trend
is different. Instead, Home Schooling better fits
their lifestyles than public schools.
For example, Lisa Mazzoni and her family live
in California and Florida. Lisa sometimes does her
algebra or history homework by the pool or on her
condo's rooftop. Lisa's mother says, "For someone
who travels a lot and wants to keep the family
together, it's an excellent choice." The Mazzonis
own a speedboat company, and so they must
travel frequently.
Private teachers cost about $70 to $110 an
hour, though. Supporters see in-home teaching as
the chance to give children the best schooling with
flexible schedules. However, some believe that
children don't have the chance to build friendships
and social skills. Group lessons, such as ballet or
sports, may help, but the results aren't clear.

Processo Seletivo - 2016.2
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47. Assinale um dos pontos da nova tendência
apresentado como negativo no texto.
(A) A ausência de materiais didáticos adequados.
(B) A inviabilidade legal.
(C) A indisciplina dos alunos.
(D) O preço de professores particulares.
(E) A escassez de professores capazes de
ensinar de acordo com a proposta.
48. A respeito da nova tendência educacional:
I. Horários de estudo são flexíveis.
II. Resultados de aulas em grupo dentro da nova
proposta
já
foram
examinadas
exaustivamente.
11
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III. Já
existem
empresas
que
fornecem
professores e material didático adequados.

mujeres, y frente a las circunstancias que
envuelven los hechos.
Y cuando el machismo y los machistas ven
que la sociedad está cambiando al incorporar y
defender la Igualdad como derecho, al observar
que las mujeres y el feminismo rompen con la
injusticia de la desigualdad de la que nacen sus
privilegios, y al comprobar que se incorporan con
normalidad a los espacios y funciones que le
habían sido negados, interpretan que esa nueva
realidad es un ataque a sus posiciones y
responden con su argumento habitual, que es la
violencia.
“Ante esta realidad hay que informar y mucho,
mandando un mensaje crítico a los agresores y a
su entorno”.
Por eso no es casualidad que ante una norma
como la Ley Integral, dirigida a abordar
globalmente el problema de la violencia de
género, el machismo responda e intente confundir
con argumentos tramposos y falaces como el de
las denuncias falsas (en verdad suponen el 0,01%
según la Fiscalía General del Estado y el Consejo
General del Poder Judicial), que todas las
violencias son importantes, que las mujeres
también maltratan, que es una ley dirigida contra
los hombres, o que en verdad lo que se busca es
enriquecerse a través de esa violencia, como
incluso llegan a escribir algunos columnistas con
total impunidad. Nunca se han preocupado de las
otras violencias, ni del maltrato que ejercen las
mujeres, ni de las agresiones de los hombres por
parte de otros hombres... nunca lo han hecho
hasta que no se ha hablado de violencia de
género, porque en realidad lo que les preocupa es
perder un instrumento tan necesario para ellos a
la hora de mantener el orden establecido, como es
la violencia contra las mujeres. Tan necesario que,
tal y como recoge la Macroencuesta de 2015, el
44% de las mujeres no denuncian por considerar
que la violencia que sufren no es lo
suficientemente grave, es decir, porque piensan
que esa violencia es “normal” dentro de las
relaciones de pareja. Y quien les dice que es
normal no es el doble cromosoma X ni los
estrógenos circulantes en sangre, sino la cultura
machista que las paraliza.
Esa reacción del machismo no es abstracta e
impersonal, sino que es la reacción coordinada de
cada uno de los machistas. Y si es fácil entender
que hay una respuesta individual ante los cambios
sociales que hablan de Igualdad, también debe
serlo entender que cada uno de los agresores que
ya está ejerciendo la violencia, reaccione de forma
particular ante las circunstancias que envuelven su
relación y el contexto social del momento. De ahí
las diferentes influencias que actúan en la
construcción de sus conductas criminales.

É correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
49. Assinale a alternativa que contém o significado da
expressão "private teacher" (utilizada no plural na
linha 16).
(A) A person who is training to become a teacher.
(B) Any professional who teaches lessons.
(C) An instructor who gives private lessons.
(D) A very busy school teacher.
(E) A professor who finds it difficult to interact with
other fellow professors.
50. A palavra destacada em “However, some believe
that children don't have the chance to build
friendships and social skills.” (l. 19 a 21) indica
(A) comparação.
(B) finalidade.
(C) consequência.
(D) proporcionalidade.
(E) contraste.
ESPANHOL
Machismo, continuidad y repetición
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La afirmación del machismo pasa por la
negación de la realidad que él mismo crea, ésa es
la forma de hacerse invisible en una sociedad que
lo señala en cada uno de sus actos. Desde el
piropo como halago y el maltrato como un tema de
pareja, hasta el homicidio por celos o alcohol, todo
forma parte de lo que el machismo presenta como
verdad para así mantener su mentira. Da igual que
sean 70 las mujeres asesinadas cada año y
700.000 las maltratadas, al final, para el machismo
cada uno de esos casos es un accidente o una
excusa, y todos juntos ninguno.
El problema de la violencia de género no son
esos 700.000 hombres que maltratan ni los 70 que
matan, el problema de la violencia de género es el
machismo que los alimenta a todos ellos y al resto
de la sociedad. Un machismo que lleva a que el
3% de la población de la UE manifieste que la
violencia de género está justificada en algunas
ocasiones, y que un 1% afirme que lo está en
todas las ocasiones (Eurobarómetro, 2010).
A partir de esas referencias creadas por la
cultura, cada agresor desarrolla su estrategia de
violencia de manera diferente, aunque todos
persiguen lo mismo: controlar a las mujeres para
que no se salgan del guión establecido, corregirlas
cuando consideran que se han desviado de sus
dictados, y castigarlas cuando la desviación
alcanza cierta gravedad. La propia dinámica de la
violencia muestra claramente que cada agresor
reacciona ante el comportamiento y actitud de las
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Disponível em:
<http://www.elmundo.es/opinion/2015/11/14/56462c31e2704e8b538b457
1.html> Acesso em: 09 mai. 2016.

Resolva as questões seguintes de acordo com o texto.
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44. Apesar de ser um problema grave e recorrente, a
violência de gênero possui invisibilidade social
devido a
(A) dados estatísticos imprecisos sobre o tema.
(B) timidez do movimento feminista no combate à
desigualdade de gênero.
(C) falta de consenso sobre o que de fato constitui
ação violenta.
(D) cumplicidade das mulheres diante dos abusos
sofridos.
(E) presença de uma cultura machista que
naturaliza tais práticas.

50. Assim como no vocábulo mensaje (l. 50), há um
heterogenérico em
(A) alcohol (l. 7)
(B) ley (l. 62)
(C) machismo (l. 1)
(D) cambios (l. 89)
(E) sangre (l. 83)

45. Grande parte das mulheres não denunciam os
abusos sofridos porque
(A) consideram um fato corriqueiro entre casais.
(B) temem a exposição do relacionamento.
(C) receiam sofrer retaliações de seus parceiros.
(D) dependem financeiramente dos agressores.
(E) encontram pouco amparo na legislação.
46. Diante das mudanças que trazem consigo a
igualdade de gênero como direito, os “machistas”
costumam reagir
(A) reconhecendo que agem de modo inaceitável.
(B) apresentando um comportamento violento.
(C) evitando atitudes que hostilizem as mulheres.
(D) mudando o comportamento em espaços
públicos.
(E) manipulando os que têm opinião divergente.
47. Em “Desde el piropo como halago y el maltrato
como un tema de pareja (…)” (l. 5 e 6), o vocábulo
em destaque significa
(A) um dito breve que ressalta os defeitos ou as
qualidades de uma mulher.
(B) uma maneira de criticar sem ser muito rude
com as pessoas.
(C) uma expressão utilizada pelos homens para
humilhar as mulheres.
(D) uma frase engenhosa que tem o objetivo de
adular para conquistar.
(E) uma forma de violência física contra as
mulheres.
48. O uso do conectivo “aunque” (l. 27) estabelece
uma relação de
(A) causa.
(B) oposição.
(C) finalidade.
(D) conformidade.
(E) adição.
49. Assim como no fragmento “Esa reacción del
machismo no es abstracta e impersonal…”
(l. 85 e 86), a conjunção “e” foi empregada
corretamente em
(A) Fuimos a Portugal e a España.
(B) Comimos e bebimos en abundancia.
(C) Compré uvas, manzanas e higos.
(D) Sobre la mesa estaban manzana e hierba.
(E) Ignacio e yo fuimos al cine.
Processo Seletivo - 2016.2
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