CONHECIMENTOS GERAIS
Número de Questões: 50 (cinquenta)
Valor de Cada Questão: 2,5 pontos
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Para quem gosta de morrer mais cedo, o
cigarro é arma de eficácia incomparável. Ele reduz
de tal forma a duração da vida, que nenhuma
medida isolada de saúde pública tem tanto impacto
na redução da mortalidade quanto parar de fumar.
Acaba de ser publicado o levantamento mais
completo sobre os índices de mortalidade em
fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos
entre 113.752 mulheres e 88.496 homens, de 25 a
79 anos de idade, acompanhados durante sete
anos.
Em média, os fumantes consumiam mais
álcool, tinham nível educacional mais baixo e
índice de massa corpórea menor do que o dos exfumantes e daqueles que nunca fumaram. Cerca
de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes
adquiriram a dependência antes dos 20 anos, dado
que explica o esforço criminoso da publicidade
dirigida para viciar crianças e adolescentes. As
curvas de mortalidade revelaram que:
1 – Continuar fumando encurta 11 anos na
vida de uma mulher e 12 anos na vida do homem.
2 – Comparado com os que nunca fumaram, o
risco de morte de um fumante é três vezes maior.
Mulheres correm riscos iguais aos dos homens,
confirmando o adágio: “Mulher que fuma como
homem, morre como homem”.
3 – Uma pessoa que nunca fumou tem duas
vezes mais chance de chegar aos 80 anos. Na
mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até
essa idade é de 70%, número que cai para 38%
nas fumantes. Nos homens, esses valores são de
61% e 26%, respectivamente.
4 – A diferença de sobrevida é explicada pela
incidência mais alta de câncer, doenças
cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivocrônicas (como o enfisema) e outras enfermidades
provocadas pelo fumo. As causas de morte mais
frequentes são câncer de pulmão, infarto do
miocárdio e derrame cerebral.
5 – Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca
de 60% de todas as mortes são causadas pelo
cigarro.
6 – O risco de desenvolver doenças
pulmonares obstrutivo-crônicas nas mulheres que
fumam é 22 vezes mais alto; nos homens é 25
vezes maior.
Foi analisado também o impacto de parar de
fumar na redução da mortalidade:
1 – Quanto mais cedo alguém deixa de fumar,
mais tempo vive.
2 – As curvas de sobrevida dos que se
livraram do cigarro entre os 25 e os 34 anos de
idade são praticamente idênticas às dos que
jamais fumaram. Parar nessa faixa etária faz
ganhar pelo menos 10 anos de vida.
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3 – As curvas dos que pararam dos 35 aos 44
anos são um pouco mais desfavoráveis. Ainda
assim, largar de fumar nessa fase permite viver
nove anos mais.
4 – Comparados com os que nunca fumaram,
ex-fumantes que pararam ao redor dos 39 anos
ainda apresentam mortalidade 20% mais alta.
Embora significante, esse número é pequeno em
relação ao risco 200% maior que correriam se
continuassem fumando.
5 – Parar de fumar dos 45 aos 54 anos reduz
2/3 da mortalidade geral e faz ganhar em média
seis anos de vida. Os que o fazem entre 55 e 64
anos vivem em média quatro anos mais.
6 – O câncer de pulmão está associado ao
maior risco de morte entre os ex-fumantes.
O fato de, nas últimas décadas, os fumantes
terem aderido em massa aos assim chamados
cigarros de baixos teores, não alterou em nada a
mortalidade. No caso das doenças pulmonares
obstrutivas, que evoluem com falta de ar
progressiva, foi até pior: a incidência mais do que
duplicou, desde a década de 1980. A explicação
se deve às mudanças que a indústria introduziu na
produção de cigarros: o uso de variedades de
fumo geneticamente selecionadas para reduzir o
pH da fumaça, o emprego de papel mais poroso e
filtros com mais perfurações, tornaram menos
aversivas, mais profundas e prolongadas as
inalações, expondo aos efeitos tóxicos grandes
extensões do tecido pulmonar.
Como o cigarro perde espaço no mundo
industrializado, e em países como o Brasil, as
multinacionais têm agido com agressividade nos
mercados asiáticos e africanos, valendo-se da falta
de instrução das populações mais pobres e da
legislação frouxa que permite a publicidade
predatória.
Os epidemiologistas estimam que essa
estratégia macabra fará o número de mortes
causadas pelo cigarro — que foi de 100 milhões no
século 20 — saltar para um bilhão no século atual.

Por Drauzio Varella
Disponível em: http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/o-fumoe-a-sobrevivencia/ (ADAPTADO)
Acesso em: 5 jul. 2016. Publicado em: 11 mar. 2013.
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01. A tese apresentada no texto é
105
(A) o esforço das empresas de publicidade
dirigida para viciar crianças e adolescentes é
criminoso.
(B) as multinacionais valem-se da falta de
instrução das populações mais pobres para
conseguir aumentar o seu mercado.
(C) cerca de 2/3 dos fumantes adquiriram a
dependência química antes dos 20 anos.
(D) o vício de fumar cigarros, seguramente,
diminui a longevidade dos fumantes.
(E) em média, os fumantes têm nível educacional
mais baixo e índice de massa corpórea menor
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do que o dos ex-fumantes e daqueles que
nunca fumaram.

(E) Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de
60% de todas as mortes são causadas pelo
cigarro. (l. 46 a 48)

02. Considere as seguintes afirmativas:
I. O estudo foi feito exclusivamente com
fumantes de diferentes idades.
II. Os dados do estudo permitem comparar
fumantes e ex-fumantes e fumantes e não
fumantes homens e mulheres.
III. Os fumantes são mais atingidos por doenças
cardiovasculares, doenças pulmonares e
câncer do que os não fumantes.
IV. O cigarro é a principal causa de morte entre
pessoas de 25 a 79 anos.

05. Pela análise da linguagem e pela estrutura
apresentada, o texto em estudo pertence ao
gênero
(A) editorial.
(B) conto.
(C) artigo de opinião.
(D) crônica.
(E) apólogo.
06. Em “Embora significante, esse número é pequeno
em relação ao risco 200% maior que correriam se
continuassem fumando.” (l. 69 a 71), a conjunção
que inicia o período foi utilizada para indicar uma
(A) consequência.
(B) comparação.
(C) concessão.
(D) conformidade.
(E) causa.

De acordo com o texto, é correto o que se afirma
apenas em
(A) I, II e III.
(B) I, II e IV.
(C) II e III.
(D) III e IV.
(E) II, III e IV.
03. Como recurso linguístico, foi usada uma ironia no
trecho:
(A) Para quem gosta de morrer mais cedo, o
cigarro é arma de eficácia incomparável.
(l. 1 e 2)
(B) ...nenhuma medida isolada de saúde pública
tem tanto impacto... quanto parar de fumar. (l.
4 a 6)
(C) Em média, os fumantes consumiam mais
álcool, tinham nível educacional mais baixo e
índice de massa corpórea menor do que o dos
ex-fumantes e daqueles que nunca fumaram.
(l. 12 a 15)
(D) No caso das doenças pulmonares obstrutivas,
que evoluem com falta de ar progressiva, foi
até pior: a incidência mais do que duplicou,
desde
a
década
de
1980.
(l. 82 a 86)
(E) Quanto mais cedo alguém deixa de fumar,
mais tempo vive. (l. 55 e 56)

07. Na análise sintática dos termos da oração, o item
cuja função NÃO foi corretamente apresentada é:
(A) ...o cigarro é arma de eficácia incomparável.
(l. 1 e 2) – PREDICATIVO DO SUJEITO
(B) Ele reduz de tal forma a duração da vida... (l.
2 e 3) – OBJETO DIRETO
(C) Acaba de ser publicado o levantamento mais
completo sobre os índices de mortalidade em
fumantes e ex-fumantes. (l. 6 a 8) – NÚCLEO
DO SUJEITO
(D) Mulher que fuma como homem, morre como
homem. (l. 29 e 30) – SUJEITO
(E) Em média, os fumantes consumiam mais
álcool, tinham nível educacional mais baixo...
(l. 12 e 13) - COMPLEMENTO NOMINAL

08. Quanto à utilização dos sinais de pontuação, a
vírgula está inadequada na frase:
(A) Ele reduz de tal forma a duração da vida, que
nenhuma medida isolada de saúde pública
tem
tanto
impacto
na
redução
da mortalidade quanto parar de fumar.
(l. 2 a 6)
(B) Os dados foram colhidos entre 113.752
mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos
de idade, acompanhados durante sete anos.
(l. 8 a 11)
(C) Em média, os fumantes consumiam mais
álcool, tinham nível educacional mais baixo e
índice de massa corpórea menor do que o dos
ex-fumantes e daqueles que nunca fumaram.
(l. 12 a 15)
(D) Comparado com os que nunca fumaram, o
risco de morte de um fumante é três vezes
maior. (l. 25 a 27)
(E) O fato de, nas últimas décadas, os fumantes
terem aderido em massa aos assim chamados
cigarros de baixos teores, não alterou em

04. Há uma relação de causa e consequência em:
(A) Ele reduz de tal forma a duração da vida, que
nenhuma medida isolada de saúde pública
tem
tanto
impacto
na
redução
da mortalidade quanto parar de fumar.
(l. 2 a 6)
(B) As curvas dos que pararam dos 35 aos 44
anos são um pouco mais desfavoráveis.
(l. 62 e 63)
(C) As causas de morte mais frequentes são
câncer de pulmão, infarto do miocárdio e
derrame cerebral. (l. 42 a 45)
(D) Os dados foram colhidos entre 113.752
mulheres e 88.496 homens, de 25 a 79 anos
de idade, acompanhados durante sete anos.
(l. 8 a 11)
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nada
(l. 79 a 82)

a

mortalidade.

09. Na construtora Olimpo Edificações, trabalham
Raimundo, Francisco e Xavier, desempenhando as
funções de servente, pedreiro e mestre de obras.
Sobre esses profissionais, são verdadeiras as
afirmações:
I– Raimundo é mais alto que o pedreiro.
II– Xavier é servente.
III– Francisco não é o mais baixo dos três.
Tendo como referência as informações acima,
assinale a opção correta.
(A) Raimundo é mais baixo que Xavier.
(B) Francisco é mestre de obras.
(C) Francisco é o mais alto dos três.
(D) Raimundo é o mais alto dos três.
(E) Xavier é mais alto que Francisco.

10. O fazendeiro Waldemir possui 90 cabras que são
ordenhadas duas vezes ao dia. Em cada coleta,
Processo Seletivo - 2016.2A

3

Faculdade 7 de Setembro

produzem, em média, 2,5 litros de leite cada uma.
O leite coletado é envasado em garrafas de meio
litro e comercializado em caixas com seis garrafas.
Se cada caixa é vendida por R$ 9,60, então a
arrecadação diária média do sr. Waldemir é:
(A) R$ 1440,00.
(B) R$ 1524,00.
(C) R$ 1740,00.
(D) R$ 1964,00.
(E) R$ 2020,00.

11. Na caixa de brinquedos de Ana Maria, existem
vários cubinhos como o que se encontra
representado na figura A abaixo. Ao brincar com
eles no domingo passado, em certo momento, ela
construiu o paralelepípedo representado na figura
B. O número de cubos que ela empregou para a
construção do paralelepípedo foi
(A) 39.
(B) 47.
(C) 48.
(D) 60.
(E) 94.

12. A FA7 está desenvolvendo um grande projeto, que
visa à construção de seu novo conceito e sua nova
imagem, que serão adotados quando da sua
transformação em Centro Universitário. A equipe
de trabalho foi dividida em três grupos que
receberam, conforme suas atribuições, as
denominações de Infraestrutura, Convívio e
Empoderamento. Em encontro realizado no mês
de julho, com a presença de representantes dos
três grupos, observou-se que, se todo o pessoal da
Infraestrutura se retirasse da reunião, os
membros do Convívio passariam a representar
80% dos restantes. Se, de outro modo, fossem
retirados todos os representantes do Convívio, os
da Infraestrutura passariam a representar 75%
dos que continuavam na reunião. Com relação ao
número total de pessoas no evento, as do grupo
Empoderamento correspondem a
(A) 25%.
(B) 22,5%.
(C) 20%.
(D) 17,5%.
(E) 12,5%.

13. Na recente votação no Reino
Unido, que apontou a opção
Processo Seletivo - 2016.2A
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dos
britânicos
pelo
Brexit,
os
primeiros
resultados
da apuração do pleito começaram a ser divulgados
quando os ponteiros do Big Bem estavam
formando um ângulo de 150 graus. Dentre as
opções abaixo, a única que pode representar o
horário que o simbólico relógio marcava é:
(A) 22h.
(B) 20h15min.
(C) 10h30min.
(D) 8h.
(E) 7h.

14. A clínica da psicóloga Ana Cleide ocupa uma área
de 83 m² e se divide em três ambientes de forma
quadrada: Administração, Recepção e Consultório,
como mostra a figura abaixo.
Analisando-se a ilustração, pode-se concluir que a
área da recepção é igual a

Recepção
Consultório
Administração

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

64 m².
49 m².
42 m².
36 m².
20 m².

15. No final do Fortal, o food-truck Sandubão oferecia
para os foliões famintos os seus lanches divididos
em três grupos distintos: os sanduíches com duas
opções diferentes, os pastéis com três e os sucos,
que podiam ser escolhidas dentre cinco
disponíveis. As pessoas podiam fazer seu pedido
optando por componentes de um, dois ou três
grupos. Nessas circunstâncias, um cliente podia
ser servido de quantas maneiras diferentes,
sabendo que não se pode escolher mais que um
item do mesmo grupo?
(A) 10.
(B) 71.
(C) 92.
(D) 126.
(E) 256.

Processo Seletivo - 2016.2A
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16.

Analise o texto abaixo:
“Por 1,2 milhão de votos de diferença, o Reino
Unido votou por sair da União Europeia. A consulta
popular
registrou
índice
histórico
de
comparecimento – 72,2% do eleitorado – e recorde
de 46,5 milhões de eleitores registrados. Por volta
das 4 horas (hora de Brasília), o premiê
conservador, David Cameron, principal fiador do
voto pró-UE, anunciou que vai renunciar ao cargo.”

brigadeiro da Marinha - tomou o poder na
Argentina. Logo nas primeiras horas após o golpe,
a Junta Militar tomou os prédios do governo e o
Congresso Nacional. Pouco tempo depois os
militares se apropriaram das estações de rádio e
televisão de Buenos Aires e das principais cidades
do interior.
NOVARO, Marcos. PALERMO, Vicente. A ditadura militar na Argentina.
1976-1983 São Paulo: Edusp, 2007.

Disponível em: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/06/emdecisao-historica-reino-unido-aprova-o-brexit-e-deixara-uniaoeuropeia.html

TEXTO II:
A ditadura militar no Brasil passou por três fases
diferentes ao longo de seus 21 anos de duração. A
primeira foi de legalização do regime autoritário,
por
meio
de decretos-lei e
de
uma
nova constituição. A segunda, de recrudescimento
da repressão, da violência estatal contra os
opositores da ditadura e do estabelecimento da
censura aos meios de comunicação. E a terceira,
de reabertura política, com a Lei da Anistia e o
movimento pelas eleições diretas para presidente.

O motivo que provocou a renúncia de David
Cameron foi
(A) seu projeto de fortalecimento de relações
comerciais com o Mercosul e com a China.
(B) sua proposta de fim da aliança econômica e
militar com os EUA e a Alemanha.
(C) seu enfraquecimento político em relação ao
Parlamento dominado por separatistas.
(D) seu fortalecimento político com o objetivo de
comandar a União Europeia.
(E) sua liderança em relação à proposta de
manutenção do Reino Unido na União
Europeia.

Disponível em: http://memoriasdaditadura.org.br/momentos-da-ditadura/

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre o
assunto, pode-se afirmar corretamente que os
regimes militares implantados na América do Sul
têm em comum o(a)
(A) manutenção dos direitos dos cidadãos e o
apoio da Comunidade Europeia.
(B) controle dos meios de comunicação e o apoio
dos Estados Unidos da América.
(C) respeito aos princípios democráticos e a
perseguição dos comunistas.
(D) comando dos oficiais generais e políticas de
desenvolvimento econômico e cultural.
(E) manutenção do pluripartidarismo e o
rompimento das relações diplomáticas com os
países socialistas.

17. Leia o texto abaixo:
“Com a morte de Mao Tsé Tung em setembro de
1976 e a posterior prisão dos seus principais
apoiantes, deu-se um volte-face no destino dos
dirigentes chineses que, de uma forma ou de
outra, tinham sido atingidos pela turbulência da
Revolução Cultural. (...) A orientação geral
adoptada foi a da ‘construção e modernização
socialista’ através, nomeadamente, da adopção do
‘programa das quatro modernizações’ (agricultura,
indústria, defesa nacional e ciência e técnica) que,
proposto ainda antes da Revolução Cultural por
vários dos atuais dirigentes reformistas, viu a sua
implementação impedida por esta Revolução.”

19. Analise os documentos abaixo:
Documento I:

Disponível em: http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/chinarevmac.pdf

A explicação para a impossibilidade da
implementação das reformas referidas no texto foi
o(a)
(A) apoio soviético ao governo de Mao Tsé Tung.
(B) constante tensão militar entre China e URSS.
(C) crise econômica provocada pelo envolvimento
na Guerra das Coreias.
(D) caráter ditatorial da Revolução Cultural.
(E) sucesso econômico provocado pelo “Grande
Salto”.

Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=judeus+libertos+dos+
campos+de+concentração

Documento II:

18. Leia os textos abaixo:
TEXTO I:
Na madrugada de 24 de março de 1976, a Junta
Militar formada por comandantes das três armadas
– Jorge Rafael Videla (1925-2013), general do
Exército; Orlando Agosti (1924-1997), almirante da
Força Aérea e Eduardo Massera (1925-2010),
Processo Seletivo - 2016.2A
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promete
em 5”.

fazer

o

país
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“50

anos

Disponível em: https://www.google.com.br/imagensrefugiados_da_siria

A repercussão das imagens provocou o(a)
(A) imediata adoção de ações militares contra os
opressores.
(B) comoção mundial em relação ao drama
sofrido pelos povos representados.
(C) apoio jurídico, visando à reparação financeira
aos oprimidos.
(D) bloqueio econômico aos praticantes das
atrocidades.
(E) condenação jurídica dos comandantes
envolvidos nas ações.

Novaes, Carlos Eduardo / Lobo, César. História do Brasil para
Principiantes De Cabral a Cardoso, 500 anos de Novela. Ática.
São Paulo. 1998.

A otimista visão desenvolvimentista de JK seria
possibilitada graças à/ao
(A) entrada maciça de capital estrangeiro e de
multinacionais.
(B) apoio dos segmentos populares na cidade e
no campo.
(C) independência financeira em relação ao
capital estrangeiro.
(D) apoio político dos setores nacionalistas
liderados pelo PTB.
(E) proibição da entrada de produtos importados e
ao apoio à indústria nacional.

20. Em 28 de fevereiro de 1986, foi lançado o Plano
Cruzado, tendo Dílson Funaro no Ministério da
Fazenda. A principal medida do pacote, o
congelamento de preços por um ano, ganhou
apoio total da população. Em rede nacional de
rádio e televisão Sarney fez um apelo para que os
brasileiros fiscalizassem as metas e os preços dos
produtos.

22. Analise o gráfico abaixo:

Disponível em: http://www.josesarney.org/o-politico/presidente/planocruzado/

A popularidade de José Sarney, nesse período, foi
resultado do(a)
(A) sonho de um país com um processo
inflacionário controlado.
(B) sentimento nacionalista com a paridade da
moeda em relação ao dólar.
(C) fortalecimento da moeda nacional com relação
ao Mercosul.
(D) atração de investidores internacionais devido
à estabilidade da moeda.
(E) crescimento da economia, aumentando a
oferta de empregos.

Disponível em: www.google.com.br/imagens.

A análise do gráfico permite concluir que
(A) o crescimento das exportações está
diretamente
ligado
ao
crescimento
populacional.
(B) a diversidade das exportações foi uma meta
do estado metropolitano desde o início da
colonização.
(C) o algodão torna-se o principal produto
brasileiro voltado para a exportação a partir do
século XIX.
(D) a mineração sempre foi a principal atividade
econômica complementar, sendo superada
apenas pelo açúcar.

21. Em 1o de fevereiro, o novo presidente do Brasil,
Juscelino Kubitschek, expõe em seu primeiro dia
de governo um plano desenvolvimentista que
Processo Seletivo - 2016.2A
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(E) o açúcar manteve-se como principal produto
de exportação, mesmo no auge do ciclo
minerador.

26. Considere os textos a seguir:
TEXTO I
Quatro moradores de rua morrem de frio em São
Paulo.

23. A faixa de pH desejável para crescimento ideal da
planta varia entre as plantações. Enquanto
algumas crescem melhor na faixa 6,0 a 7,0, outras
crescem bem em condições levemente ácidas. As
propriedades do solo que influenciam a
necessidade e resposta para cal variam por região.
Um conhecimento do solo e da plantação é
importante na gestão do pH do solo para melhor
desempenho da plantação.

Pelo menos quatro moradores de rua de São
Paulo morreram vítimas da onda de frio que atinge
as regiões Sul e Sudeste do País. Na segundafeira (13/06/2016), a cidade de São Paulo teve a
temperatura mais baixa de 2016, foram registrados
3,5 ºC graus. A massa de ar frio polar continua
influenciando o tempo em estados do Sul. Em
Santa Catarina, na cidade de Urupema, os
termômetros registraram a temperatura mais baixa
do ano até agora no estado: -8,5 ºC. A sensação
térmica chegou a -25 ºC.

Disponível em: http://goo.gl/99IZIe
Acesso em: 16 jun. 2016.

A técnica utilizada para melhorar o desempenho
das plantações em solos com pH abaixo de 6,0 é
o(a)
(A) aplicação de calagem.
(B) emprego do terraceamento.
(C) utilização de curvas de nível.
(D) cultivo do declive de encostas.
(E) plantio direto em monoculturas.

Disponível em: http://goo.gl/yopW2I
Acesso em: 21 jun. 2016 (adaptado).

TEXTO II
Quatro mortos por onda de calor no oeste dos EUA.
Pelo menos quatro pessoas morreram em
decorrência do calor escaldante que tomou conta
do oeste dos Estados Unidos. Os mortos eram três
caminhantes e uma motociclista de montanha que
sucumbiram à onda de calor no Arizona no
domingo (19/06/2016), quando foram registradas
temperaturas recordes em algumas áreas,
atingindo cerca de 49º graus Celsius.

24. Uber, o que é isso? Conheça o concorrente dos
táxis. Uber é um aplicativo para dispositivos
móveis que coloca os usuários em contato direto
com os automóveis de passageiros com condutor.
Grande inimigo dos táxis tradicionais, o Uber
incomoda porque a empresa da Califórnia não
segue as regras administrativas e comerciais
tradicionais deste mercado.

Disponível em: http://goo.gl/6XEzzC
Acesso em: 21 jun. 2016 (adaptado)

Os textos descrevem eventos meteorológicos no
Brasil e nos Estados Unidos, no mesmo período do
ano. As diferenças térmicas responsáveis pelos
óbitos são resultantes da(do)
(A) buraco na camada de ozônio em hemisférios
diferentes.
(B) efeito estufa antrópico em zonas hemisféricas
análogas.
(C) sazonalidade das estações do ano em
hemisférios opostos.
(D) inversão térmica nos centros urbanos nos
hemisférios Sul e Norte.
(E) formação de ilhas de calor nos centros
urbanos no mesmo hemisfério.

Disponível em: http://goo.gl/q0A4pL
Acesso em: 16 jun. 2016 (adaptado).

A pedra fundamental do Uber e seu sucesso está
na(nos)
(A) veículos confortáveis.
(B) rapidez do atendimento.
(C) geolocalização por celulares.
(D) serviços no interior dos veículos.
(E) experiência profissional dos condutores.
25. A energia nuclear é uma das alternativas
energéticas mais debatidas no mundo. Comentase, entre outros tópicos, se valerá a pena
implementar centrais de produção nuclear ou se
devemos apostar noutros tipos de energias que
sejam renováveis, pois, como se sabe, a energia
nuclear não é renovável, uma vez que a sua
matéria-prima são elementos químicos, como o
urânio.

27. Considere os mapas a seguir.

Disponível em: https://goo.gl/dNmJnu
Acesso em: 16 jun. 2016.

Dentre as vantagens ecológicas da energia nuclear
está o(a)
(A) emissão zero de gases estufa.
(B) acúmulo de resíduos nucleares.
(C) baixo custo de manutenção da usina.
(D) dependência da sazonalidade climática.
(E) baixo risco de acidentes com material
radioativo.
Processo Seletivo - 2016.2A
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Para que se planeje e promova o desenvolvimento,
a região amazônica é dividida, conforme os mapas
1, 2 e 3, respectivamente, em
(A) 1. Complexo Amazônico; 2. Região Norte e
3. Amazônia.
(B) 1. Região Norte; 2. Amazônia Legal e
3. Amazônia Internacional.
(C) 1. Região Norte e o Tocantins; 2. Bioma
Amazônico e 3. Domínio Amazônico.
(D) 1. Amazônia Brasileira; 2. Região da Bacia
Amazônica e 3. Bioma Amazônico.
(E) 1. Floresta Amazônica; 2. Amazônia Nacional
e 3. Bacia Hidrográfica Amazônica.
28. Considere as informações do mapa.

Disponível em: http://goo.gl/NJMJZu
Acesso em: 01 jul. 2016.

O mapa representa a construção de infraestrutura
de
transposição
de
bacias hidrográficas.
Tecnicamente, o projeto tem como objetivo
(A) transportar água dos açudes do sertão
semiárido nordestino para ampliar a vazão do
rio São Francisco.
(B) levar água de bacias perenes do semiárido
nordestino por meio de dutos e canais para
alimentar o rio São Francisco.
(C) interligar bacias hidrográficas intermitentes do
sertão semiárido nordestino, para garantir o
abastecimento dos açudes.
(D) integrar o rio São Francisco aos reservatórios
de água, como Cantareira, em São Paulo que
ainda sofre com a crise hídrica.
(E) desviar o rio São Francisco para alimentar rios
menores e açudes que atualmente secam
durante a estiagem no semiárido nordestino.
29. O meio norte do Brasil apresenta-se como uma
extensa zona ecotonal situada entre o subúmido
amazônico
e
o
semiárido
nordestino.
Geograficamente,
essa
grande
transição
concentra-se sobre os estados do Piauí e do
Maranhão, porção mais oeste da Região Nordeste,
amplamente
ocupada
por
formações
de

Disponível em: http://goo.gl/vkUeEu
Acesso em: 01 jul. 2016 (adaptado).

Processo Seletivo - 2016.2A

9

Faculdade 7 de Setembro

palmáceas. Nessas regiões, prevalecem áreas de
transição que concentram espécies de Cerrado e
Caatinga, principalmente no território a leste do rio
Parnaíba, no estado do Piauí. A oeste do rio
Parnaíba, mistura-se uma paisagem que combina
elementos fisionômicos de Cerrado com uma
Floresta Ombrófila Perenifólia. Tanto no Piauí
quanto no Maranhão, existe uma ampla
distribuição das populações de palmeiras,
incluindo babaçuais, carnaubais e buritizais.

Após derreter todo o gelo, o nível da água no
recipiente
(A) diminui.
(B) aumenta.
(C) não se altera.
(D) pode aumentar ou diminuir, dependendo do
volume da esfera.
(E) pode não se alterar, dependendo da massa da
esfera.

Disponível em:
Revista Equador (UFPI), Vol.1, Nº 1, p.02-13 (Janeiro/Junho, 2013)
Acesso em: 01 jul. 2016 (adaptado).

32. A seguir temos um diagrama esquemático de uma
caixa de descarga acoplada, muito comum
atualmente por sua facilidade de manutenção.

Os elementos da paisagem referidos no texto
correspondem
a
aspectos
fitogeográficos
presentes no ecótono do(a)
(A) Floresta Amazônica.
(B) Mata dos Cocais.
(C) Caatinga.
(D) Cerrado.
(E) Agreste.
30. O movimento de uma partícula foi acompanhado
durante um certo intervalo de tempo e teve sua
velocidade representada em função do tempo no
gráfico a seguir.

v
IV
III

I

V
t

II
De acordo com o gráfico, o movimento foi
retrógrado e desacelerado no trecho
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

Seu funcionamento é relativamente simples:
quando o botão é pressionado, a alavanca sobe,
puxa a corrente levantando a tampa, permitindo a
saída da água da caixa para o vaso. No detalhe à
direita, são dadas algumas medidas da tampa,
mostrando onde agem a força (P) da água sobre a
tampa e a tração (T) exercida pela corrente.
Sabendo que, com a caixa cheia, a água exerce
uma força de aproximadamente 10 N sobre a
tampa, qual é a tração (T) mínima a ser suportada
pela corrente para que a tampa seja erguida,
liberando o fluxo d’água?
(A) 3 N.
(B) 6 N.
(C) 10 N.
(D) 17 N.
(E) 20 N.

31. A figura mostra uma pedra de gelo com uma
esfera maciça de aço, flutuando em equilíbrio em
um recipiente com água sobre uma mesa em uma
casa de praia.

33. Chamamos de balística interior ao estudo do
comportamento do projétil ainda dentro do cano da
arma, do disparo até a saída do cano. O gráfico
mostra como se comportam a força de pressão
dos gases que empurram o projétil e o atrito dentro
do cano em função da distância percorrida L.

gelo
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T (C)

80

A

40
20

B

Q
Desprezando possíveis perdas de calor no
processo, é possível afirmar que a razão cA/cB
entre os calores específicos dos materiais de A e
B, vale
(A) 0,25.
(B) 0,50.
(C) 1,00.
(D) 2,00.
(E) 4,00.

Para que esse projétil saia do cano com a maior
velocidade possível, o comprimento do cano deve
ser
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.
34. Em um violão, tocamos uma das cordas sem
pressionar nenhuma casa específica em seu braço
e a nota ouvida tem frequência f. Caso
pressionemos a corda na altura da 12a casa do
braço do violão, que corresponde ao meio da
corda e voltemos a tocá-la, a frequência do novo
som emitido será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36. Tem-se um amplificador cuja saída tem
impedância (resistência aparente a sinais de
áudio) de 2. Sabendo que para o bom
funcionamento o conjunto de alto-falantes a ser
ligado a esta saída deve ter sua mesma
impedância em ohms, qual é a associação correta
de quatro alto-falantes iguais, de 8 cada, deve
ser usada?
(A)
(D)

f/4.
f/2.
f.
1,5f.
2f.

(B)

(E)

35. O gráfico mostra a curva de aquecimento de dois
objetos A e B de mesma massa, que são postos
em contato dentro de um sistema termicamente
isolado.
(C)

37. A fotoproteção previne efeitos danosos da
radiação ultravioleta (UV). As principais formas de
fotoproteção incluem os protetores solares com
filtros inorgânicos e orgânicos. Os filtros orgânicos
são moléculas capazes de absorver radiações
UVA e UVB e transformá-las em radiações
Processo Seletivo - 2016.2A
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energéticas, inofensivas ao ser humano. O ácido
4-aminobenzoico (PABA) e a Benzofenona-3 (Bz3) são exemplos de filtros orgânicos utilizados em
protetores solares e cosméticos.

metálica. O número de oxidação do alumínio nas
latinhas de refrigerantes é igual a
(A) 3.
(B) 2.
(C) 1.
(D) 0.
(E) 4.

40. O Monóxido de Carbono (CO) é um gás levemente
inflamável, incolor, inodoro e muito perigoso devido
à sua grande toxicidade. É produzido pela queima
em condições de pouco oxigênio (combustão
incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou
outros materiais ricos em carbono, como derivados
de petróleo.

Dada a estrutura da Benzofenona-3 acima,
assinale a alternativa que corresponde às funções
orgânicas e ao número de carbono com hibridação
sp2 presentes nessa molécula.
(A) Cetona, fenol e éter e 13 carbonos sp2.
(B) Ácido carboxílico, fenol e éter e 12 carbonos
sp2.
(C) Aldeído, fenol e éter e 11 carbonos sp2.
(D) Álcool, fenol e éter e 10 carbonos sp2.
(E) Éster, fenol e éter e 14 carbonos sp2.

Em relação ao monóxido de carbono, é correto
afirmar que
(A) inalar o monóxido de carbono causa apenas
dor de cabeça, independentemente da
quantidade inalada e da concentração desse
gás na corrente sanguínea.
(B) o monóxido de carbono, quando inalado,
forma a hidroxiemoglobina que, por ser um
complexo
menos
estável
que
a
oxiemoglobina, dificulta a oxigenação das
células do corpo humano.
(C) as combustões industriais que ocorrem nos
processos de fabricação são as únicas
responsáveis pela presença do monóxido de
carbono na atmosfera.
(D) o monóxido de carbono é responsável pelo
efeito estufa, provocando a chuva ácida.
(E) os veículos movidos a óleo diesel poluem
mais a atmosfera do que aqueles cujo
combustível utilizado é a gasolina, o gás
metano ou etanol.

38. O Gás Natural Veicular (GNV), conhecido como
combustível do futuro, é uma mistura de
hidrocarbonetos leves que, à temperatura
ambiente e pressão atmosférica, permanece no
estado gasoso. É constituído predominantemente
por metano (CH4) com teor mínimo em torno de
87%. A queima do GNV é reconhecidamente uma
das mais limpas, praticamente sem emissão de
monóxido de carbono. Por não possuir enxofre em
sua composição, a queima do gás natural não
lança compostos que produzam chuva ácida
quando em contato com a umidade atmosférica,
contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade
de vida da população.
A reação de combustão do metano pode ser
descrita como

CH4(g)  2O2(g)  CO2(g)  2H2O(

)

Dados: massas molares C = 12, O = 16, H = 1.
Na combustão de 160 g de metano, são formados
(A) 760 g de água.
(B) 36 g de água.
(C) 440 g de CO2.
(D) 44 g de CO2.
(E) 4400 g de CO2.

41. Na tabela periódica abaixo, alguns elementos
químicos foram representados aleatoriamente
pelos algarismos romanos I, II, III, IV e V.

39. Apesar de ser o mais abundante metal do planeta,
o alumínio não se encontra naturalmente na forma
metálica e foi somente em 1824 que o
dinamarquês Hans Christian Oersted conseguiu
isolar o alumínio na forma como é hoje conhecido.
Atualmente, possui inúmeras aplicações como na
fabricação de panelas, janelas, peças de carro,
equipamentos eletrônicos, latas de bebidas, etc.
Nas latinhas de refrigerantes, o elemento alumínio
(número atômico 13) está presente na forma
Processo Seletivo - 2016.2A
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A respeito desses elementos químicos, é correto
afirmar que
(A) o elemento químico representado por V é um
gás nobre.
(B) o elemento químico representado por II possui
número atômico igual a 35.
(C) o elemento químico representado por I é um
gás à temperatura ambiente.
(D) o elemento químico representado por III é um
halogênio.
(E) o elemento químico representado por IV pode
ser classificado por metal alcalino terroso.

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

INGLÊS
As questões abaixo referem-se ao seguinte texto:
The United Kingdom has voted to leave the
European
Union in what is being seen as a political
01
earthquake. Just over 52 per cent* of Britons
expressed their desire to exit the EU in a
referendum on Thursday. Currency markets were
05 immediately affected as the British pound fell to its
lowest level against the dollar since 1985. Britain's
decision to leave has caused political upheaval.
Scotland and Northern Ireland voted to stay in the
EU and so politicians in both countries are now
10 contemplating breaking from the UK. Right-wing
politicians in Europe congratulated the UK for
leaving. One said: "It is Great Britain's
independence day. The people were asked, and
they decided. The European Union as a political
15 union has failed."
The magnitude of the result was summed up
by Rob Ford, professor of politics at Manchester
University, who said: "This is the biggest shock to
European politics since the fall of the Berlin Wall."
20 The vote has already prompted Britain's leader
David Cameron to resign. He led the campaign to
stay part of the EU and will step down in October.
He said the country needed "fresh leadership".
Less certain is the plight of the 3.3 million non25 British EU citizens living in Britain, and the 1.3
million Britons living in other EU countries. Others
may follow the UK's lead in exiting the EU.
Representatives from Holland's Dutch Freedom
Party and France's National Front Party said: "Now
30 it is our turn."
44. Assinale o título adequado ao texto.
(A) Holland and France’s Turn
(B) U.K. votes to leave European Union
(C) Britain’s Prime Resigns
(D) UK leaving Europe is bad for science
(E) Currency markets affected

42. A Química Inorgânica estuda quatro funções:
os ácidos, as bases, os óxidos e os sais,
com
suas
respectivas
nomenclaturas,
características, ligações, propriedades e exemplos
de compostos. Dadas as fórmulas a seguir de
compostos pertencentes a diferentes funções
químicas, assinale a opção correta.
Dados: H (Z = 1), Na (Z = 11), O (Z = 8 ), Cl (Z =
17), N (Z = 7), Ca (Z = 20 ), Ag (Z = 47).
I.
II.
III.
IV.
V.

-79 KJ.
-149 KJ.
-209 KJ.
-259 KJ.
-309 KJ.

NaCl
NaOH
HCl
AgNO3
CaO

(A) O composto III é um sal inorgânico formado
por ligação iônica.
(B) O composto II é um ácido inorgânico com
ligações do tipo covalente polar.
(C) A reação entre o composto II e o composto III
forma cloreto de sódio.
(D) O composto IV é um óxido com ligação iônica.
(E) O composto V é um sal resultante da reação
entre o II e o III.

43. O pentano é um hidrocarboneto com cinco
carbonos e doze hidrogênios cuja fórmula química
é C5H12, sendo um dos constituintes do
combustível utilizado em motores de combustão
interna. Sua síntese, a partir do carbono grafite, é
dada pela equação:

45. O evento descrito no texto contentou
(A) os políticos alemães.
(B) os políticos da região de Manchester.
(C) os políticos de direita da Europa.
(D) os políticos escoceses e irlandeses.
(E) os seguidores de David Cameron.

5 C  grafite   6 H2 (g)  C5H12 (g)

46. Por que o Primeiro Ministro David Cameron pediu
Assinale a opção que corresponde à entalpia
afastamento de seu cargo?
 ΔH da reação de síntese do pentano a partir das
(A) Por divergências com a família real.
(B) Porque um novo líder assim o exigiu.
seguintes informações:
(C) Porque vai assumir um cargo na ONU.
(D) Porque era contra a saída do Reino Unido da
C 5H 12 (g) 8 O 2 (g) 5 CO 2 (g) 6 H 2O( ) ΔH  3537 kJ
União Europeia.
C  grafite  O 2 (g) CO 2 (g)
ΔH  394 kJ
(E) Porque foi pressionado pelo povo.
1
H 2 (g) O 2 (g) H 2O( )
ΔH  286 kJ 47. Assinale o trecho do texto que contém voz passiva.
2
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(A) The United Kingdom has voted to leave the
European Union.
(B) Just over 52 per cent of Britons expressed
their desire to exit the EU.
(C) Currency markets were immediately affected.
(D) He led the campaign to stay part of the EU
and will step down in October.
(E) He said the country needed "fresh leadership".
48. Leia as afirmações relacionadas ao evento
apresentado no texto:
I. Mercados financeiros foram afetados.
II. Foi considerado o maior abalo na política
europeia desde a queda do muro de Berlim.
III. Logo após o resultado da votação, Cameron
afastou-se do seu cargo.
É correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(D) II e III, apenas.
(B) I e II, apenas.(E) I, II e III.
(C) II, apenas.
49. Assinale a alternativa que contém o significado da
expressão "political upheaval" (linha 9).
(A) A politician in an upwards movement.
(B) A period of prosperity in currency markets.
(C) An act of upheaving of a part of the earth's
crust.
(D) A very busy politician.
(E) A strong or violent change or disturbance, as
in a society.
50. A palavra “plight” (l. 27), no contexto em que se
encontra, tem o seu sentido associado a
(A) difficulty.
(D) proportionality.
(B) ease.
(E) illumination.
(C) advantage.
ESPANHOL
El zika y el embarazo: todo lo que aún debemos
averiguar
Hasta hace unos meses apenas se había
prestado atención al virus del Zika desde su
aparición en Uganda en 1947. Ahora es el centro
de una emergencia de salud mundial y ha puesto
de relieve las deficiencias en la infraestructura para
afrontar epidemias.
Tras alcanzar Sudamérica, el Zika se ha
expandido rápidamente. Para la mayoría de los
que lo padecen, los efectos son pasajeros. Pero
entre los niños nacidos de madres infectadas se ha
disparado la microcefalia, una condición que les
hace tener cabezas excepcionalmente pequeñas,
a veces acompañadas de anomalías cerebrales.
Entonces, ¿qué sabemos – y qué no sabemos –
sobre el zika y el embarazo? ¿Y qué hacen los
científicos para averiguar más?
En muchos sentidos empezamos desde cero,
dice la profesora Laura Rodrigues, de la Escuela
de Higiene y Medicina Tropical de Londres. “No
disponemos de una vacuna, no disponemos de un
tratamiento y tenemos muy poca información
inmunológica”.
Como el zika era una enfermedad muy leve y
los casos de microcefalia eran tan raros, el
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seguimiento hasta ahora había sido mínimo. El
zika es tan efímero y sus efectos tan vagos que
algunas personas ni siquiera saben que están
infectadas, y no existe ninguna prueba fiable que
demuestre el haberlo padecido. En cuanto a la
microcefalia, ni siquiera hay una definición
acordada (la Organización Mundial de la Salud
está celebrando consultas con expertos para
elaborar una).
Así que Rodrigues, que dirige la colaboración
entre la Escuela de Londres y Brasil, su país natal,
ha volado hasta Pernambuco, el Estado brasileño
que está en el centro de la epidemia, para ayudar
en el desarrollo de tres estudios. El primero hace
mediciones detalladas de los recién nacidos con
microcefalia, comparándolos con un grupo de
control, para entender cabalmente las causas de
su estado. El segundo estudio monitoriza a las
mujeres embarazadas infectadas con el zika, para
evaluar el riesgo de microcefalia en cada fase del
embarazo. El tercero examina a los propios bebés
para ver cómo evolucionan.
Los científicos tratan también de descomponer
el zika en un nivel molecular y descubrir qué otros
efectos podría tener. Es posible, por ejemplo, que
entre ellos se encuentre el síndrome Guillain–
Barré, una enfermedad provocada por daños en el
sistema nervioso. Los científicos estudian
asimismo el patrón de transmisión del zika –
principalmente a través del mosquito Aedes –
trazan un mapa de su expansión geográfica e
investigan si una infección anterior te hace inmune
(lo que podría implicar la eficacia de una vacuna).
El zika, como el dengue y la fiebre amarilla, es
un flavivirus, un grupo de virus muy estudiado.
“Aunque el zika es nuevo, hay una variedad de
flavivirus que provocan diversos grados de
enfermedades neurológicas, de modo que
disponemos de algunos enfoques desde los que
trabajar”, dice Solomon. Y predice, por ejemplo,
que basándose en la experiencia que se tiene
hasta ahora, el zika también podría causar
encefalitis.
Hay diversos estudios que han hallado el virus
del zika en el cerebro de fetos o de recién nacidos
con microcefalia, incluido un caso cuya madre
podría haberse infectado con el virus al cabo de su
primer trimestre de embarazo.
“Sabemos que una vez que el zika atraviesa la
placenta se multiplica en el cerebro del feto”, dice
Rodrigues. “Es la función cortical del cerebro la
que resulta afectada: la atención, el razonamiento,
el lenguaje”. Pero lo que no entendemos es cómo
el virus afecta al córtex (las capas exteriores del
cerebro). ¿Causa una lesión directa o hace que
otras células migren a esa zona?
Los estudios sobre el zika tratan de entender
cómo el virus se propaga y provoca la enfermedad,
intentan controlar el mosquito que lo porta y, de ser
posible, buscan desarrollar una vacuna. Pero hay
un escollo ético. Las mujeres embarazadas, o las
que planean quedarse embarazadas, han sido
tradicionalmente excluidas de los ensayos clínicos
Faculdade 7 de Setembro

por los riesgos para el bebé y por el hecho de que
su cuerpo en ese momento funciona de un modo
diferente al de otras mujeres. Esto significa que, en
caso de emergencia, sabemos muy poco de los
fármacos o las vacunas que pueden utilizarse sin
riesgo en dichas mujeres.
La tarea más urgente hoy es alcanzar una
idea clara de la relación entre el zika y la
microcefalia: lo que la infección supone, en qué
momentos es mayor el riesgo y, en última
instancia, qué hacer para evitar que se propague
dentro de América y por el resto del mundo. “Este
es un reto enorme”, dice Rodrigues. “La
comunidad científica sólo ha tenido cuatro meses
para empezar a investigar y a pensar. Hay tantas
preguntas y tantos hallazgos. A cada momento
ocurren cosas nuevas”.

(D) concessão.
(E) causa.
47. O vocábulo “escollo” (linha 89) pode
substituído, sem alteração de sentido, por
(A) pérdida.
(B) escarda.
(C) obstáculo.
(D) acuerdo.
(E) visión.

ser

48. Assim como em “...su primer trimestre de
embarazo”, (linha 75) o uso do numeral ordinal
está correto em
(A) “México fue el país sede de los XIX Juegos
Olímpicos de 1968 y el primer de habla
hispana en organizar una cita olímpica.”
(B) “Pablo Montero supera el primer día de
competición en aguas de Caión.”

Adaptado de
http://elpais.com/elpais/2016/03/02/ciencia/1456934738_08
2347.html

(C) “Roberto Clemente fue el primer en entrar en
el Salón de la Fama del béisbol.”
(D) “El equipo Uruguayo fue el primer en ganar un
mundial en 1930.”
(E) Leonidas Pyrgos fue el primer en ganar una
medalla olímpica en 1896 para Grecia.

44. De acordo com o texto
(A) Há uma grande preocupação da classe
médica com o vírus da Zika desde seu
surgimento em 1947.
(B) A infecção pelo vírus da Zika pode passar
despercebida em algumas pessoas.
(C) Os sintomas da
Zika
são
sempre
devastadores para aqueles que são infectados
por esse vírus.
(D) O vírus da Zika teve origem na América do
Sul.
(E) Há comprovação de que uma infecção
anterior deixa a pessoa imune ao vírus da
Zika.

49. A sequência de palavras que apresenta a mesma
sílaba tônica de también (linha 70) e nivel (linha
50) são
(A) Guillain–Barré (linha 53) y provocada (linha
54)
(B) podría (linha 60) y mapa (linha 57)
(C) expansión y geográfica (linha 58)
(D) infección (linha 59) y vacuna (linha 60)
(E) patrón y transmisión (linha 56)
50. Da
mesma
forma
que
“embarazadas”
(linha
90),
também
é
considerada
um
heterossemântico a palavra
(A) reto (l. 106)
(B) lenguaje (l. 80)
(C) cerebro (l. 72)
(D) síndrome (l. 53)
(E) epidemia (l. 38)

45. Leia as seguintes afirmações:
I. Nenhuma vacina seria eficiente para combater
o vírus da Zika.
II. Cientistas acreditam que o vírus da Zika pode
provocar
outras
doenças,
além
da
microcefalia.
III. Há indefinição acerca da forma como o vírus
atinge o córtex cerebral.
De acordo com o texto, é correto o que se afirma
apenas em
(A) I.
(B) II.
(C) II e III.
(D) III.
(E) I e III.
46. Em “Aunque el zika es nuevo, hay una variedad de
flavivirus que provocan diversos grados de
enfermedades neurológicas...”(l. 63 a 65), há, entre
as orações, uma relação semântica de
(A) proporção.
(B) condição.
(C) oposição.
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