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SEMANA 2 – CONTENÇÃO COVID-19 
MATERIAL EXTRA BIOLOGIA 1, BIOLOGIA 2 E HISTÓRIA  

DATA: 23/03/2020 
 
 
BIOLOGIA 1 
 
1.   Considerando a estrutura e a função do DNA e dos RNAs, e fazendo uso das estruturas I e II abaixo, assinale o que for correto. 
 

  

01) A estrutura I representa um ribonucleotídeo, enquanto a estrutura II representa um nucleotídeo.    
02) A estrutura II possui ao todo quatro carbonos assimétricos, enquanto a estrutura I possui cinco carbonos assimétricos.    
04) A estrutura I possui um carbono primário, enquanto a estrutura II não possui nenhum carbono primário.    
08) Em uma das extremidades de uma molécula de RNAt há uma trinca de bases nitrogenadas, denominada anticódon, capaz de se 

emparelhar, por ligações de hidrogênio, ao códon complementar do RNAm.    
16) As bases citosina (C) e guanina (G) interagem mutuamente por meio de três ligações de hidrogênio, enquanto que as bases 

timina (T) e adenina (A) interagem mutuamente por meio de duas ligações de hidrogênio na estrutura espiral do DNA.    
  
2.   Atente à seguinte representação químico-estrutural de um aminoácido. 
 

 
 
Considerando a figura acima, assinale a afirmação verdadeira.  

a) Observa-se a presença de um carbono central   (alfa) responsável pela diferenciação entre os 20  aminoácidos.    

b) O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R  ou cadeia lateral R,  de forma constante ou inalterada nos 20  

aminoácidos.    

c) Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R  e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central.    

d) Além desses 20  tipos de aminoácidos principais, há alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de 

proteínas e não possuem o grupo amina.    
  
3.   Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo, dentre eles, o colesterol é um parâmetro que deve ser 
monitorado regularmente para o controle da saúde humana. Sobre o colesterol, é correto afirmar que  
a) é uma substância gordurosa prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as células do corpo, que sempre 

aumenta com o avanço da idade em homens e mulheres.    
b) no organismo humano somente é adquirido através dos alimentos; portanto, a ingestão de gorduras deve ser inversamente 

proporcional ao aumento da idade.    
c) é um álcool complexo, essencial para a formação das membranas das nossas células, para a síntese de hormônios, como a 

testosterona, estrogênio, cortisol e para a metabolização de algumas vitaminas.    

d) dois pacientes com colesterol total de 190,  sendo o paciente 1 possuidor de LDL 150,  HDL 20  e VLDL 20  e o paciente 2  

de LDL 100, HDL 65  e VLDL 25,  correm o mesmo risco de desenvolver aterosclerose.    
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4.   O DNA é o material genético dos seres vivos. A molécula é uma dupla hélice formada pela união de nucleotídeos e sua 
estrutura possibilita a duplicação, o que é fundamental para a hereditariedade, bem como para a expressão da informação 
genética.  
 
Com base nos conhecimentos sobre ácidos nucleicos e genética, pode-se afirmar:  
a) Um exame de DNA, para avaliar a paternidade de uma criança, não tem a capacidade de diferenciar gêmeos monozigóticos.    
b) A sequência de nucleotídeos que compõe o DNA de uma espécie é o seu código genético.    
c) Em células eucarióticas, o RNAm é traduzido no núcleo e, em seguida, transportado para o citoplasma, onde será processado e 

transcrito.    
d) As diferentes células de um mesmo organismo sintetizam proteínas distintas porque apresentam diferenças no código genético.    
e) A complexidade de um organismo está diretamente relacionada à quantidade de DNA que ele possui, quanto maior a 

quantidade de DNA, maior o número de genes e mais complexo o organismo.    
  
5.    

 
 
Cynthia é mãe e bióloga; liberou alguns doces de festas de aniversário para apresentar às crianças, de uma forma bem simples, o 
conceito de molécula. Vejamos: 
– Usamos tubinhos gelatinosos para demonstrar a pentose e o fosfato. No meio, as jujubas retratam as bases nitrogenadas. O 
pareamento entre adenina-timina e citosina-guanina foi feito sempre com as mesmas cores. O palito de dente foi utilizado para as 
pontes de hidrogênio. Claro que as representações foram rudimentares, porque elas vão aprender na escola, quando for o 
momento. 
 

Disponível em: http://www.falamae.com/2015/03/moleculas-com-doces.html 
 
O que deve ser feito para adequar melhor o pareamento?  
a) Colocar dois pedaços de palito de dente para representar a ligação de pontes de hidrogênio entre guanina e citosina.    
b) Colocar três pedaços de palito de dente para representar a ligação de pontes de hidrogênio entre adenina e timina.    
c) Juntar duas jujubas laranjas para representar uma timina com dois anéis e uma vermelha para representar uma adenina com um 

anel.    
d) Juntar duas jujubas verdes para representar uma guanina com dois anéis e uma amarela para representar uma citosina com um 

anel.    
e) Usar, respectivamente, uma e duas jujubas de cores iguais para representar as bases púricas e pirimídicas e seus anéis.    
  
6.   Analise as proposições, em relação aos ácidos nucleicos, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. 
 
(     ) Os ácidos nucleicos são moléculas gigantes formadas por unidades chamadas de nucleotídeos.  
(     ) O RNA transportador é formado a partir de regiões específicas do DNA.  
(     ) O RNA ribossômico associado com proteínas forma os ribossomos.  
(     ) O DNA apresenta-se altamente condensado nas células procarióticas.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.   
a) F – V – V – F    
b) F – F – V – V    
c) V – V – V – F    
d) V – F – V – V    
e) V – F – F – V    
  
7.   Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de 
adenina (A) é igual à de timina (T), e a quantidade de guanina (G) é igual à de citosina (C) na grande maioria das duplas fitas de 
DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas (A+G) e o total de pirimidinas (C+T) eram iguais. 
 

Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20  adeninas, 

25  timinas, 30  guaninas e 25  citosinas. 

 
Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada 
pelo professor?  
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a) Adenina: 20;  Timina: 25;  Guanina: 25;  Citosina: 30.     

b) Adenina: 25;  Timina: 20;  Guanina: 45;  Citosina: 45.     

c) Adenina: 45;  Timina: 45;  Guanina: 55;  Citosina: 55.     

d) Adenina: 50;  Timina: 50;  Guanina: 50;  Citosina: 50.     

e) Adenina: 55;  Timina: 55;  Guanina: 45;  Citosina: 45.     

  
8.   As vitaminas, embora não sejam produzidas pelo organismo, não são uma classe particular de substâncias, e sim uma 
designação geral para qualquer substância orgânica necessária ao nosso organismo, mesmo em quantidades reduzidas. Sabemos 
que a vitamina B5 (Ácido pantotênico) é um componente da coenzima A; a vitamina B9 (Ácido fólico) atua na síntese das bases 
nitrogenadas; a vitamina B12 (Cianocobolamina) atua na maturação das hemácias; vitamina C (Ácido ascórbico) atua na 
manutenção da integridade dos vasos sanguíneos e a vitamina K (Filoquinona) atua na coagulação do sangue.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) A ausência da vitamina C está diretamente ligada à fragilidade óssea.    
b) A vitamina B9 está envolvida com os mecanismos de duplicação do DNA.    
c) A vitamina B5 não está envolvida com a formação de ATP.    
d) A ausência de vitamina B12 levará a um aumento de hemácias circulantes.    
e) A ausência da vitamina K pode evitar quadros hemorrágicos.    
  
9.   Leia o texto com atenção e assinale a alternativa CORRETA.  
 
A vitamina (X) é produzida pelo próprio organismo, com o auxílio da luz solar e interage com hormônios que regulam a quantidade 
de cálcio no organismo. Quando uma pessoa se expõe ao sol, os raios ultravioletas são absorvidos e atuam com o colesterol, 
transformando-o num precursor da vitamina (X). Pode ser encontrada em alimentos como fígado, gema de ovos e óleos de peixe. 
Sua deficiência causa o raquitismo, tanto em crianças como em adultos.  
 
A vitamina (X) à qual o texto se refere é a  
a) vitamina B 12.    
b) vitamina A.    
c) vitamina D.    
d) vitamina C.    
e) vitamina E.    
  
10.   O raquitismo é uma doença, que afeta o desenvolvimento dos ossos da criança, tornando-os frágeis e maleáveis, o que pode 
levar a deformidades ósseas. Está entre as doenças mais comuns nos países em desenvolvimento. É CORRETO afirmar que essa 
doença é causada principalmente pela deficiência da vitamina  

a) 1B ,  encontrada em carnes, legumes e cereais integrais.    

b) C, encontrada em diversas frutas, especialmente as cítricas.    
c) A, encontrada no leite e derivados e nas carnes vermelhas.    
d) E, encontrada em vegetais, e pela baixa produção da flora intestinal.    
e) D, encontrada em laticínios, gema de ovo e vegetais, como também pela exposição insuficiente à luz solar.    
  
11.   As vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar para 
que se tenha um organismo saudável.  Analise o quadro referente às vitaminas, seu nome químico, sintomas ou distúrbios 
causados pela sua deficiência no organismo e principais fontes, e assinale a alternativa que faz a correta relação entre esses fatores. 
 

 
Nome químico Vitamina 

Sintomas/Distúrbios 

causados pela deficiência 
Principais fontes 

a) Tocoferol E 
Esterilidade masculina e 

aborto 

Óleo de amendoim, carnes 

magras e laticínios 

b) Retinol A 

Cegueira noturna, 

escorbuto e doenças da 

pele 

Óleo de fígado de 

bacalhau, castanhas e 

gema de ovo 

c) Filoquinona D 
Raquitismo, hemorragias e 

infertilidade 

Feijão, vegetais verdes e 

frutas amarelas 

d) Ácido ascórbico C 
Escorbuto, raquitismo e 

xeroftalmia 

Tomate, pimentão e frutas 

cítricas 

e) Calciferol K 
Anemia perniciosa, 

hemorragias e fadiga 

Castanhas, vegetais verdes 

e tomate 
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12.   Cientistas identificam nova mutação genética relacionada à obesidade. 
 
Um estudo realizado por pesquisadores do departamento de medicina da Imperial College London, na Inglaterra, revelou a 
existência de uma mutação genética que pode estar associada à obesidade e ao diabetes. Para chegar à descoberta, os cientistas 
sequenciaram o genoma de uma mulher com diabetes tipo 2, e considerada extremamente obesa - o mesmo processo foi realizado 
com alguns de seus familiares. A análise do DNA encontrou duas cópias de uma mutação genética que impediam que seu 
organismo produzisse a proteína carboxypeptidase (CPE) - importante no processo de regular o apetite e os níveis de insulina no 
sangue. 

Fonte: Veja, 06/07/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/saude 
 
Acerca do tema é correto afirmar, exceto:  
a) A obesidade pode ser conceituada como o acúmulo de gordura no corpo, sendo essa um termo genérico para uma classe de 

lipídios. Dentre os lipídios, podemos destacar os fosfolipídios, os glicerídeos, os esteroides e os cerídeos. Como exemplo de 
esteroide pode-se citar a testosterona.    

b) O termo fenótipo é empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo, sejam elas, morfológicas, 
fisiológicas e comportamentais. O fenótipo resulta da interação do genótipo com o ambiente. Assim, pode-se dizer que a 
obesidade é resultado da interação entre o patrimônio genético do indivíduo e do seu ambiente socioeconômico, cultural e 
educativo.    

c) Pacientes obesos apresentam riscos para várias doenças e distúrbios, o que faz com que possam ter uma diminuição da sua 
expectativa de vida, principalmente quando são portadores de obesidade mórbida. Entre as doenças em que a obesidade é fator 
de risco, pode-se citar: hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, câncer e osteoartrite.    

d) O DNA é a sigla do termo ácido desoxirribonucleico, sendo formado a partir da união de compostos químicos chamados de 
nucleotídeos. As bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos estão unidas entre si por ligações de hidrogênio (pontes de 
hidrogênio). Entre as bases adenina (A) e timina (T) encontram-se três pontes de hidrogênio e entre as bases guanina (G) e 
citosina (C) encontram-se duas pontes de hidrogênio.    

  
13.   Uma criança passeando com seus pais na beira da lagoa reparou que havia vários insetos caminhando sobre a superfície da 
água. Eles não afundavam, porque  
a) as patas dos insetos estabelecem uma reação hidrofóbica.    
b) a água é uma substância apolar e forma uma reação química com a superfície das patas dos insetos.    
c) as pontes de hidrogênio são extremamente instáveis, tornando-se uma superfície sólida para os insetos.    
d) as patas dos insetos estabelecem uma reação hidrofílica.    
e) a tensão superficial da água consegue suportar o peso do inseto.    
  
14.   O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus 
componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza 
antes da liberação do óvulo ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva é 
necessária uma transferência de calor, que ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos. 
 

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em 21 abr. 2015. (Adaptado). 
 
Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude da 
água no interior do ovo  
a) diluir substâncias tóxicas.    
b) ser um solvente universal.    
c) possuir um alto calor específico.    
d) participar de reações de hidrólise.    
e) apresentar elevado valor nutricional.    
  
15.   A anemia é uma doença que atinge inúmeras pessoas em todo o mundo, mesmo em países desenvolvidos, trazendo fadigas e 
diminuição do desempenho físico e cognitivo. O esquema a seguir destaca alguns fatores envolvidos direta ou indiretamente na 

eritropoiese. No esquema E.P.O.  (eritropoietina) é um hormônio produzido e liberado em resposta a baixos teores de oxigênio no 

sangue que passa pelos rins. 
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De acordo com o esquema e seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a afirmativa INCORRETA.  

a) Uma das vitaminas mostradas acima é necessária para a síntese de DNA  e RNA  e sua deficiência tem profundo efeito na 
eritropoiese.    

b) A anemia perniciosa surge em consequência de deficiência de uma vitamina necessária para a absorção de ferro pelo organismo.    

c) Doença renal crônica pode acarretar anemia, que pode ser corrigida pela administração de E.P.O.  recombinante.    

d) Três dos fatores mostrados acima estão envolvidos com a síntese do grupo prostético da hemoglobina.    
  
16.   Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes 
brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser 
evitado. 
 
A doença associada a esse hábito é a  
a) obesidade.    
b) osteoporose.    
c) diabetes tipo II.    
d) hipertensão arterial.    
e) hipercolesterolemia.    
  
17.   A Astrobiologia, uma ciência moderna que trata de investigar a existência de moléculas orgânicas em outros planetas, 
asteroides e meteoros, aponta em pesquisas recentes a “importação” de aminoácidos por meteoritos que caíram na Terra. Tais 
moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois são  
a) os monômeros dos ácidos nucleicos.    
b) os monômeros construtores de proteínas.    
c) moléculas básicas para a atividade da maioria das enzimas.    
d) coenzimas de importante relevância no processo de síntese proteica.    
  
18.   O bom funcionamento de nosso organismo depende em parte de rotas metabólicas correlacionadas e controladas. Glicose, 
lipídeos e proteínas podem servir como fontes de energia para nosso corpo. 
 
Diante da decisão de uma pessoa perder peso rapidamente, foram feitas as afirmações a seguir. 
 
I. As proteínas possuem funções essenciais ao organismo, como enzimas e elementos estruturais, não sendo então armazenadas 

como fonte primordial de energia. 
II. As gorduras apresentam maior conteúdo energético por unidade de massa do que os carboidratos. 

III. Os músculos podem utilizar tanto suas reservas de glicogênio como ácidos graxos para a produção aeróbica de ATP.  
IV. Na gliconeogênese alguns aminoácidos podem ser desaminados e usados para produzir glicose para o cérebro, que depende 

de glicemia adequada para o bom funcionamento. 
 
Estão CORRETAS as afirmações:  
a) I, II, III e IV.    
b) II, III e IV, apenas.    
c) I, III e IV, apenas.    
d) I, II e III, apenas.    
  
19.   Rosto vermelho depois de beber pode sinalizar risco de câncer. 
 
Manifestação está ligada à deficiência enzimática no metabolismo do álcool. (...) Essa resposta do fluxo sanguíneo, que pode 
acompanhar náusea e batimentos cardíacos acelerados, é causada, principalmente, por uma deficiência herdada numa enzima 
chamada ALDH2, uma característica compartilhada por mais de um terço da população de famílias do leste asiático – japonês, 
chineses ou coreanos. Mesmo meia garrafa de cerveja já pode deflagrar a reação. 
 

Adaptado de: http://q1.globo.com./Noticias?Ciencia/0,,MUL1057722-5603,00-
ROSTO+VERMELHO+DEPOIS+DE+BEBER+PODE+SINALIZAR+RISCO+DE+CANCER.html.Acesso em: 17.04.2015. 

 
Assinale a alternativa que NÂO caracteriza a ação das enzimas.  
a) Aumentam a velocidade das reações químicas.    
b) Não se misturam aos produtos formados, isto é, não são consumidas na reação.    
c) Aumentam a energia de ativação das reações químicas.    
d) São produzidas de acordo com a informação contida no DNA.    
e) Atuam como catalisadores orgânicos nas reações.    
  

20.   A proteína príon celular (PrPc)  é sintetizada pelo gene prinp. Na sua forma normal e saudável, essa proteína participa do 

processo de diferenciação neural e defende os neurônios de condições que podem levar à sua destruição. Uma mutação nesse 

gene provoca a formação defeituosa da PrPc,  que se transforma em príon. Essa molécula proteica infectante é capaz de alterar a 

forma de outras proteínas saudáveis, que, a partir daí, também adquirem um comportamento priônico. 
 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/bioquimica/prions/>. Acesso em 21 
abr. 2015. (Adaptado). 
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Tais partículas se distinguem de vírus e bactérias comuns por serem desprovidas de  
a) vias de transmissão.    
b) organização molecular.    
c) material genético próprio.    
d) mecanismos de multiplicação.    
e) capacidade de provocar doenças.    
  
21.    Na indústria têxtil, é uma prática comum aplicar goma aos tecidos no início da produção, para torná-los mais resistentes. Esse 
produto, entretanto, precisa ser removido posteriormente, no processo de desengomagem. Nesse processo, os produtos têxteis 
são mergulhados em um banho aquoso com uma enzima do grupo das amilases. 

Os gráficos nas figuras 1 e 2  representam a eficiência da atividade dessa enzima em diferentes valores de temperatura e pH. 
 

 
 
 
Com base nas informações apresentadas, está correto afirmar que, para se obter a máxima eficiência da ação da enzima no 
processo industrial citado no texto, seria necessário manter o banho aquoso de desengomagem a  

a) 50 C  e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas.    

b) 50 C  e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.    

c) 50 C  e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.    

d) 70 C  e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.    

e) 70 C  e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas.    

  
 
22.   Bebidas de diversas marcas chamadas de energético possuem substâncias estimulantes como a taurina e a cafeína. A cafeína 
também está presente em vários refrigerantes, como, por exemplo, os de cola. O quadro abaixo mostra alguns valores da 
concentração de algumas substâncias presentes em duas marcas de energéticos e em dois refrigerantes de cola. Os valores em 
gramas, referentes a porções de 200 ml, são todos hipotéticos, assim como as bebidas. 
 

BEBIDA CARBOIDRATO SÓDIO CAFEÍNA 

Energético 1  18,4  100  500 

Energético 2 20 60 350 

Refrigerante de cola 21 28 3 

Refrigerante de cola dietético 0 100 3 

 
Se colocarmos as bebidas em ordem da que confere mais energia para a que confere menos energia, teremos  
a) refrigerante de cola, energético 2, energético 1, refrigerante de cola dietético.    
b) energético 1, energético 2, refrigerante de cola, refrigerante de cola dietético.    
c) energético 2, energético 1, refrigerante de cola, refrigerante de cola dietético.    
d) refrigerante de cola dietético, refrigerante de cola, energético 2, energético 1.    
  
 
 
 
 



7 
 

23.   Analise as reações a seguir. 
 

 
 
Os organismos que realizam as reações I e II e seus respectivos produtos são os seguintes:  
a) I- fungo e antibiótico; II- protozoário e papel.    
b) I- fungo e álcool; II- bactéria e coalhada.    
c) I- protozoário e papel; II- anelídeo e húmus.    
d) I- bactéria e vinagre; II- fungo e antibiótico.    
e) I- anelídeo e húmus; II- algas e dentifrício.    
  
24.   Durante a caminhada dos escoteiros, o gasto energético foi grande. Estavam avisados de que o passeio seria cansativo, por 
isso muitos levaram barrinhas de cereais, mas alguns não tinham levado nada e precisaram utilizar suas próprias reservas de 
energia. Essa reserva estava armazenada em seu organismo, na forma de  
a) glicerídeo.    
b) vitamina.    
c) esteroide.    
d) proteína.    
e) glicogênio.    
  
25.   Atletas de alto desempenho são submetidos a atividades físicas vigorosas e seus músculos requerem uma alta quantidade de 
energia em baixo suprimento de oxigênio. Nesse caso, o organismo recorre à produção de energia (ATP) por meio da glicólise 
anaeróbica. Sob essas condições, na presença de NADH, o piruvato é convertido em lactato, conforme mostra a figura abaixo. 
 

 
 
As informações apresentadas e as particularidades associadas ao catabolismo da glicose permitem concluir que:  
a) a reação não produz molécula quiral.    
b) em condições aeróbicas, o piruvato é degradado via ciclo do ácido cítrico.    
c) na reação descrita, o piruvato é oxidado.    
d) o processo descrito é conhecido como fermentação alcoólica.    
  
26.   As vitaminas são um conjunto de moléculas orgânicas que desempenham, dependendo de suas características químicas, 
papéis distintos, porém importantes para o bom funcionamento do corpo humano. Abaixo, estão apresentadas as estruturas 
químicas de algumas dessas moléculas. 
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Tendo em vista as consequências da carência dessas vitaminas e as propriedades de suas moléculas, pode-se afirmar que a  
a) carência de vitamina A leva ao raquitismo infantil.    
b) carência de vitamina D provoca doença óssea.    
c) vitamina C apresenta o grupo funcional ácido carboxílico.    
d) vitamina C é lipossolúvel.    
  
 
Em uma pesquisa, com 2.270 mulheres com idade entre 49 e 69 anos, realizada pela Federação Brasileira das Sociedades de 
Ginecologia e Obstetrícia, foi observado que 19% delas sofriam de osteoporose. Essa doença pode ser prevenida e tratada. Uma 
das medidas de profilaxia e tratamento é o uso de vitamina D. 
 
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/licao-chacoalhar-esqueleto-estudantes-431291.shtml>. Acesso em: 

8 out. 2012. (Adaptado).   
 

 
27.   Explique como se dá a ação da vitamina citada no texto na profilaxia da osteoporose.  
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
INSTRUÇÃO: Responder à(s) questão(ões) com base no texto a seguir, sobre a história da cerveja.  
 

Há evidências de que a prática da cervejaria originou-se há mais de 5 mil anos na região da Mesopotâmia, onde a cevada 
cresce em estado selvagem. Gravuras, inscrições, poemas e registros arqueológicos deste período sugerem o uso da cerveja. Outros 
documentos históricos mostram, em 2100 a.C., sumérios alegrando-se com uma bebida fermentada, obtida de cereais. Mais tarde, a 
cerveja passou a ser produzida por padeiros, devido à natureza dos ingredientes que utilizavam: leveduras e grãos de cereais. A 
cevada era deixada de molho até germinar e, então, moída e moldada em bolos, aos quais se adicionava a levedura. Os bolos, após 
parcialmente assados e desfeitos, eram colocados em jarras com água e deixados fermentar.  

Com o passar do tempo, cada família produzia a sua própria bebida. A expansão da produção se deu com o Império 
Romano. E foram os gauleses que cunharam o nome atualmente usado, denominando essa bebida de cevada de “cerevisia”, ou 
“cervisia”, em homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade. Na Idade Média, os conventos assumiram a fabricação da 
cerveja, e os monges reproduziram em manuscritos a técnica de fabricação. Artesãos, pequenas fábricas e, por fim, grandes 
indústrias trouxeram, de então, esse nobre líquido aos dias atuais.  
 

Elaborado com base em informações obtidas em http:// www.brejas.com.br   
 

 
28.   Na fabricação da cerveja, a fermentação transforma o açúcar do cereal em álcool. O mesmo processo é usado no preparo da 
massa de bolos e pães, onde os fermentos consomem o açúcar da farinha e liberam o gás carbônico que aumenta o volume da 
massa. Esse açúcar é ______ que deriva do amido, um ______, sintetizado por ______ como reserva energética.   
a) a glicose – polissacarídeo – vegetais     
b) a glicose – polipeptídeo – fungos e plantas     
c) o glicogênio – polissacarídeo – fungos e plantas     
d) o glicogênio – polipeptídeo – fungos e plantas     
e) o glicogênio – polissacarídeo – vegetais    
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BIOLOGIA 2 
 
1.   A cobra-coral - Erythrolamprus aesculapii - tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se 
abriga no chão. A jararaca - Bothrops jararaca - tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no 
Brasil, na floresta pluvial costeira. 
 
Essas serpentes  
a) disputam o mesmo nicho ecológico.    
b) constituem uma população.    
c) compartilham o mesmo hábitat.    
d) realizam competição intraespecífica.    
e) são comensais.    
  
2.   Com o tempo, a questão sanitária foi abordada de forma conectada com a saúde humana e a possível transmissão de doenças. 
No entanto, atualmente, deve-se relacioná-la a questões ambientais e preocupação com a escassez dos recursos naturais.  
 
Marque o item que não apresenta relação entre questões sanitárias e degradação ambiental.  
a) O tratamento da água de consumo humano.    
b) O crescimento demasiado da população mundial.     
c) O aumento das áreas industriais.    
d) O consumo excessivo.    
e) O descarte ilícito de resíduos.    
  
3.   Com relação ao que chamamos de aquecimento global, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. É decorrente do acúmulo de gás carbônico originado principalmente da queima de combustíveis fósseis. 
II. É decorrente da destruição da camada de ozônio pelo uso de gases CFC, usados na indústria. 
III. Pode ser mitigado através do aumento do sequestro de carbono por plantas. 
IV. Está relacionado ao ciclo biogeoquímico do oxigênio. 
 
É correto o que se afirma em:  
a) apenas I    
b) apenas II    
c) apenas III    
d) apenas I e III    
e) apenas I e IV    
  
4.   Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como os gerados em residências. O 

aumento na produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, 76%  

do lixo é disposto em lixões e somente 24%  tem como destino um tratamento adequado, considerando os aterros sanitários, as 

usinas de compostagem ou a incineração. 
FADINI, P.S.; FADINI, A. A. A. Lixo: desafios e compromissos. 

Química Nova na Escola, maio 2001 (adaptado). 
Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino  
a) que gera um produto passível de utilização na agricultura.    
b) onde ocorre a eliminação da matéria orgânica presente no lixo.    
c) mais barato, pois não implica custos de tratamento nem controle.    
d) que possibilita o acesso de catadores, pela disposição do lixo a céu aberto.    
e) em que se podem utilizar áreas contaminadas com resíduos de atividades de mineração.    
  
5.   A camada de ozônio vem sendo destruída por certos tipos de gases liberados na atmosfera. Embora estratégias globais tenham 
sido discutidas e aplicadas, a redução da camada de ozônio permanece. Em relação à camada de ozônio, sua destruição e efeitos 
ao ser humano e ecossistemas, assinale o que for correto.  
01) Os clorofluorcarbonos (CFCs) são muito estáveis e sobem lentamente até a estratosfera, onde reagem e começam a destruir o 

ozônio.    
02) O aumento da passagem de radiação ultravioleta provocado pela progressiva destruição da camada de ozônio não tem 

influência sobre ecossistemas aquáticos.    
04) Sob ação dos raios ultravioleta, os clorofluorcarbonos (CFCs) liberam átomos de cloro, que reagem com o ozônio e o 

transformam em oxigênio. No fim da reação, os átomos de cloro são regenerados e destroem outras moléculas de ozônio.    
08) Para formar o ozônio, parte do oxigênio da atmosfera combina-se com o átomo de carbono. Na estratosfera, ocorre a reação 

de oxigênio e carbono formando o gás da camada de ozônio.    
16) No ser humano, a maior exposição à radiação ultravioleta devido à destruição da camada de ozônio pode aumentar a 

incidência de câncer de pele (aumenta a taxa de mutações), catarata (causa lesões no cristalino) e prejuízos ao sistema 
imunológico.    

  
6.   Os testes de qualidade de água realizados nos rios atingidos pela lama proveniente do rompimento da barragem de uma 
mineradora, em Mariana (MG), identificaram metais pesados em proporções fora dos parâmetros permitidos. Nessas águas, os 
metais identificados em maior quantidade foram o ferro e o manganês, mas alguns testes também apontaram grande quantidade 
de mercúrio. 
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Assinale a alternativa que apresenta um impacto ambiental esperado decorrente da presença de metais pesados nas águas dos rios 
atingidos.  
a) A lama contendo metais pesados aumenta a densidade da água, o que dificulta o revolver das águas e a incorporação natural de 

gás oxigênio proveniente do ar atmosférico, diminuindo a concentração deste gás na água.    
b) A grande quantidade de metais aumenta a concentração de partículas em suspensão na água, tornando-a turva o suficiente para 

impedir a entrada de luz, o que inviabiliza a fotossíntese pelo plâncton.    
c) A presença de grande quantidade de manganês e ferro nas águas favorece o processo de eutrofização, pois há a proliferação de 

algas que, ao morrerem, são decompostas por bactérias que consomem o gás oxigênio da água.    
d) O excesso de minério de ferro na água provoca a queda da concentração de gás oxigênio dissolvido, uma vez que ocorre reação 

de oxirredução entre o ferro e o gás oxigênio da água, formando o óxido de ferro.    
e) Os metais identificados na água lamacenta dos rios têm efeitos cumulativos na cadeia alimentar, de modo que os últimos 

indivíduos ao longo da cadeia contaminada apresentam maior concentração desses metais.    
  
7.   O fragmento de texto a seguir foi escrito pelo biólogo Lucas Perillo, que questiona se os impactos da tragédia de Mariana, bem 
como o histórico de mineração no estado de Minas Gerais, valem a pena.  
 
Sou mineiro, parte do povo das Minas Gerais. Essa é alcunha que tenho orgulho de carregar. Indica o lugar em que nasci, indica o 
lugar que escolhi para construir minha história de vida e remete às escolhas de vida de meus antepassados. Mas junto com esse 
grande orgulho vem preso um fardo pesado. Há séculos somos aqueles que sustentam o mundo com produtos vindos do minério. 
Seja para cobrir igreja de dourado, seja para engordar lastro de bancos europeus ou para aumentar as pilhas de minérios nos 
depósitos chineses. Primeiro foi o ouro e agora o famoso minério de ferro. Nada mudou. Só a escala. Agora temos que tirar 
toneladas do solo brasileiro, solo mineiro, para esmolar algumas centenas de dólares. Ontem, (05/11/2015), o minério de ferro 

fechou em alta de 0,14%.  Notícia boa! O ferro com pureza de 62%  está sendo negociado no porto de Qingdao a 

impressionantes 49,18  dólares. Bem próximo do valor que pagamos lá em casa pela conta de água e de luz por mês. O mesmo 

valor que custa uns 13 quilos de prego. Daqueles feitos de ferro mesmo…  
Bem, no mesmo dia escuto a notícia na rádio. Barragem de rejeito rompe em Mariana. A história dessa barragem é triste, comove , 
mas não é a primeira na vasta biografia mineira.  
 
PERILLO, L., Vale a pena? Biólogo questiona os impactos da tragédia de Mariana. Disponível em: <http://saudedomeio.com.br/vale-

a-pena-uma-reflexao-sobre-a-tragedia-de-mariana/>. Acesso em: 1 mar. 2016.  
 

Em Mariana, o rompimento da barragem de Fundão destruiu 1.469  hectares em um percurso de 77 km  de curso d’água, 

inclusive em áreas de preservação permanente. Sobre o impacto da mineração, contextualizado acima, verifica-se o seguinte:  
a) a recuperação da biodiversidade aquática afetada no desastre depende da fotossíntese realizada por fitoplâncton, perifíton e 

macrófitas aquáticas submersas na lama.    
b) um ecossistema distinto do original pode ser estabelecido na área soterrada, pois os materiais inertes dos rejeitos de mineração 

de ferro alteram a vegetação local.    
c) populações de herpetofauna, avifauna e mamíferos foram igualmente impactadas por uma onda de lama, sem estimativa de 

reequilíbrio da fauna local.    
d) apesar da alta quantidade de espécies que morreram no rio Doce, o impacto ambiental foi minimizado pela próxima reprodução 

dos peixes.    
e) o desastre ocorreu em uma região de conservação da Mata Atlântica que abriga pequena parte da população brasileira.    
  
8.   “Quatro meses depois do rompimento da barragem de Fundão, da Mineradora Samarco, que destruiu distritos e afetou mais de 
30 cidades ao longo do Rio Doce, ainda há lama sendo despejada na região. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) tem colhido amostras para avaliar a turbidez que indica a presença de partículas em 
suspensão na água. O Rio Piranga, que, junto com o Rio do Carmo, forma o Rio Doce, não recebeu rejeitos de minério. O índice 
está dentro do limite considerado normal. Mas, no Rio do Carmo, a turbidez chega a ser 23 vezes maior do que a do padrão 
recomendado.”  
 

(Adaptado de http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/2016/03/apos-4-meses-da-tragedia-
ainda-ha-lama-sendo-despejada-no-rio-doce.html. Acesso em 01/05/2016.)  

 
 
Considerando o caso descrito, indique como a alta turbidez da água afeta os organismos presentes no rio.  
  
9.   A chuva ácida pode estar transformando lagos prístinos no leste do Canadá em águas densas e gelatinosas. 
 
O fenômeno é decorrente da lixiviação [remoção e dissolução] ácida do cálcio contido em argilas, o que provoca o declínio de 
alguns organismos que dependem dele. 
O resultado é que eles estão sendo substituídos explosivamente por um tipo de zooplâncton revestido por uma membrana 
gelatinosa. 
Uma equipe de pesquisadores de Ontário constatou o estranho fenômeno depois de analisar levantamentos mensais da qualidade 
da água de lagos da província, que incluíam registros de sua composição química ao longo dos últimos 30 anos. 
A chuva ácida, causada por emissões de óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre, parece ter deslocado e eliminado o cálcio das 
bacias hidrográficas que alimentam os lagos centrais. 
A pesquisa descobriu que depósitos ácidos têm aumentado constantemente desde meados de 1850, uma época de rápida 
industrialização. 
Crustáceos ricos em cálcio, como as minúsculas pulgas d’água, ou dáfnias (Daphnia pulex), que usam o elemento para criar um 
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exoesqueleto duro, tornaram-se vulneráveis a predadores e agora estão em declínio. 
À medida que suas populações definharam, outras espécies planctônicas tomaram seus lugares, principalmente o zooplâncton do 
gênero Holopedium, que é revestido por uma membrana gelatinosa. Seus números duplicaram ao longo de 20 anos. 
Os gelatinosos Holopedium não só requerem um décimo do cálcio necessitado pelas dáfnias, como seu revestimento também os 
protege de predadores. 
Consequentemente, seu explosivo aumento fez com que as águas lacustres se tornassem cada vez mais gelatinosas. 
A equipe adverte que a massiva proliferação de Holopedium terá um impacto significativo no ecossistema. Além disso, os 
pesquisadores sugeriram que “a gelatina” também poderia bloquear sistemas de filtragem de água potável. 
 

Este artigo foi reproduzido com permissão de Chemistry World. Ele foi publicado originalmente em 24 de novembro de 2014. 
Publicado em Scientific American, em 26 de novembro de 2014. 

Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/zooplancton_infesta_lagos_cristalinos_no_canada.html> Acesso em: 
28/09/2015, às 17h. 

 
 
A partir do texto, é correto afirmar que  
a) a queima de combustível fóssil não interfere no processo, já que produz gás carbônico e água.    
b) a substituição de vários organismos por um tipo de zooplâncton gelatinoso não terá impacto sobre as teias alimentares, porque 

os outros microrganismos também se alimentam de fitoplâncton.    
c) além do impacto ambiental provocado pela substituição de outras espécies, de forma direta ou indireta, a proliferação desse tipo 

de zooplâncton pode provocar grandes prejuízos econômicos.    
d) o zooplâncton ocupa o primeiro nível trófico, por se alimentar de fitoplâncton, logo, mudanças na composição do zooplâncton 

não interferem na constituição do fitoplâncton.    
e) a falta de cálcio no organismo das dáfnias compromete a confecção do exoesqueleto, mas não influencia no processo de 

contração muscular.    
  
10.   Nos últimos anos, ocorreu a mortalidade em massa de peixes no Rio dos Sinos e no Arroio Dilúvio. Uma das principais causas 
apontadas pelos peritos foi o lançamento irregular de dejetos industriais, agrícolas e domésticos não tratados nos corpos d’água. 
Essa forma de poluição em grandes quantidades pode desencadear um processo denominado de eutrofização. Considerando essas 
informações, pode-se afirmar que  
a) a cadeia trófica de um ambiente eutrofizado se desequilibra pelos baixos níveis de nutrientes dissolvidos, limitando o 

desenvolvimento de produtores.    
b) a taxa de oxigênio aumentada na água pode causar a proliferação da população de peixes.    
c) a coloração escura de um ambiente pós-eutrofizado pode ser explicada pela ausência de algas e cianobactérias.    
d) nitratos e fosfatos são os principais componentes orgânicos apontados como causadores do processo de eutrofização.    
e) a turbidez da água é um dos fatores responsáveis pelos baixos níveis de oxigênio de um ambiente eutrofizado.    
  
11.    

 
 
No gráfico, está indicada a concentração de um metal pesado no corpo de vários habitantes de um lago, bem como a 

concentração do isótopo de nitrogênio 15N,  cujos valores mais elevados estão associados a níveis crescentes na cadeia alimentar. 

A curva de concentração de metal, nesses seres vivos, pode ser explicada pelo processo de:  
a) magnificação trófica    
b) eutrofização do lago    
c) interrupção do fluxo de energia    
d) retenção de matéria orgânica em consumidores maiores    
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12.   Leia o texto a seguir: 
 
Muitas espécies de peixes, criadas artificialmente e reproduzidas em tanques, quando escapam para a natureza, pelo descuido 
humano e manejo inadequado, podem ameaçar as populações das espécies nativas. 
Isso é comum em pesqueiros do tipo “pesque e pague”, que podem transbordar, deixando escapar os peixes para a bacia 
hidrográfica vizinha. 
 

Texto adaptado de: http://www.unesp.br/aci/jornal/201/piscicultura.php Acesso em: julho 2015. 
 
 
Sobre ele, assinale a alternativa CORRETA.  
a) Indivíduos híbridos férteis, quando cruzam com nativos da mesma espécie, podem provocar o aparecimento de uma nova 

espécie, que irá competir pelo mesmo recurso.    
b) Poderá haver perda de material biológico por causa da liberação de óvulos da fêmea nativa para os indivíduos híbridos estéreis, 

diminuindo a população da espécie.    
c) Cruzamento com espécies nativas com híbridos férteis poderá produzir uma única população mutante.    
d) Reprodução de indivíduos híbridos férteis com indivíduos nativos provoca a mortalidade gamética que impede a sobrevivência 

de gametas masculinos de uma espécie no sistema masculino de outra espécie.    
e) O cruzamento de indivíduos híbridos estéreis com indivíduos nativos pode gerar indivíduos hermafroditas.    
  
13.    

 
 
Assinale a opção que melhor representa o que está sendo mostrado no gráfico de crescimento populacional humano entre os anos 
1400 e 2000.  
a) Transição demográfica.    
b) Crescimento dependente da densidade.    
c) Crescimento logístico após a Revolução Industrial.    
d) Crescimento exponencial após a Revolução Industrial.    
e) Crescimento logístico, determinado pela capacidade de suporte do ambiente.    
  
14.   As abelhas são insetos importantes em muitos processos na natureza, destacando a polinização. Quando se alimentam do 
néctar de determinada flor, carregam o pólen de uma planta a outra, possibilitando a fecundação em inúmeras espécies vegetais e, 
consequentemente, a produção de frutos. Infelizmente, colônias inteiras de abelhas vêm sendo perdidas em muitos lugares do 
mundo devido à chamada “morte súbita das abelhas”, fato que, provavelmente, decorre da aplicação desordenada de pesticidas 
em lavouras. Em relação ao exposto, é correto afirmar que  
a) abelhas e plantas fazem parte da mesma população.    
b) a relação entre abelhas e plantas é considerada desarmônica.    
c) as abelhas são fatores abióticos presentes no ecossistema.    
d) abelhas e plantas têm uma relação de mutualismo.    
e) as abelhas são predadoras das plantas, já que consomem seu néctar.    
  
15.   Determinada planta do cerrado abriga formigas, cigarrinhas, predadores e parasitas de cigarrinhas e também herbívoros que 
causam dano foliar. Os gráficos abaixo mostram os resultados de estudo sobre relações entre os animais e entre eles e a planta. 
 
- Gráfico I: Número médio de cigarrinhas, em plantas com e sem formigas, ao longo de duas semanas. 
- Gráfico II: Número médio de predadores e parasitas das cigarrinhas, em plantas com e sem formigas, ao longo de duas semanas. 
- Gráfico III: Porcentagem de dano foliar em plantas com e sem associação entre formigas e cigarrinhas. 
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Com base nos resultados representados nos gráficos, responda: 
 
a) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou é prejudicial para alguma dessas populações de insetos? Cite o(s) 

gráfico(s) que permite(m) tal conclusão. 
b) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou prejudicial para a planta? Justifique sua resposta.  
  
16.   As figuras abaixo representam interações ecológicas. 
 

 
 
a) Pode-se afirmar que as interações ecológicas representadas em A e B são associações? Justifique sua resposta. 
b) Cite duas interações ecológicas harmônicas.  
  
17.   Há muito tempo a ação dos polinizadores é conhecida e considerada como um elemento chave na reprodução das 
Angiospermas. 
A associação existente entre polinizadores e Angiospermas é um caso de:  
a) mutualismo.    
b) parasitismo.    
c) comensalismo.    
d) inquilinismo.    
e) competição.    
  
18.   Considere os seguintes tipos de relações ecológicas interespecíficas: 
 
I. Parasitismo 
II. Inquilinismo 
III. Mutualismo 
IV. Comensalismo 
 
As relações nas quais os indivíduos de uma espécie são beneficiados, enquanto da outra espécie não são beneficiados nem 
prejudicados, são as indicadas por APENAS  
a) I e II.    
b) II e III.    
c) II e IV.    
d) II, III e IV.    
  
19.   Corais em todo o mundo estão sofrendo de um fenômeno conhecido como branqueamento, que consiste na perda de algas 
unicelulares que vivem no interior dos tecidos, podendo ocasionar a morte desses animais. Sobre o tipo de interação entre os 
corais e as algas é correto afirmar que:  
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a) é uma interação de parasitismo, pois as algas vivem no interior dos corais.    
b) é uma relação desarmônica interespecífica, pois os corais predam as algas.    
c) é uma relação harmônica intraespecífica, pois animais e algas formam colônias.    
d) é uma interação de mutualismo onde as algas fornecem gás carbônico para os corais e estes fornecem glicose para as algas.    
e) é uma interação de mutualismo, onde as algas fornecem boa parte do alimento para os corais e estes fornecem sais minerais e 

gás carbônico.    
  
20.   Observe a charge e assinale o item que complementa adequadamente a proposição que segue. 
 

 
 
A relação ecológica observada entre abelhas e flores é classificada como  
a) predação.    
b) comensalismo.     
c) mutualismo.    
d) parasitismo.    
e) inquilinismo.    
  

21.   Até o dia 23 de maio de 2015, foram notificados 51.122  casos de dengue em Pernambuco, com 12.736  confirmados, em 

184  municípios. Esse número representa um aumento de 507,8% em relação às notificações do mesmo período de 2014. Os 

municípios com o maior número de casos notificados são Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Goiana. A dengue é uma 
doença febril aguda causada por um vírus, sendo um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O seu principal vetor 
de transmissão é o mosquito Aedes aegypti, que se desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Existem quatro tipos de dengue, 
pois o vírus causador possui quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles dá proteção permanente 
para o mesmo sorotipo, mas imunidade parcial e temporária contra os outros três. 
 
Para o grupo de estudiosos que defende a ideia “vírus é um ser vivo”, a relação ecológica entre o Aedes aegypti e o vírus da 
dengue é  
a) intraespecífica e harmônica.    
b) interespecífica e harmônica.    
c) intraespecífica e desarmônica.    
d) interespecífica e desarmônica.    
e) intraespecífica e bilateral.    
  
22.   No decorrer da história da humanidade as batalhas, por diversos motivos, foram bastante frequentes. Na natureza elas 
também são comuns, tanto em animais como em plantas. Sobre esse assunto, considere as espécies I e II que se alimentam de III. 
Quando a população de I aumenta, as de II e III diminuem. 
 
As prováveis relações existentes entre I e II e entre II e III, são, respectivamente,  
a) competição e predação.    
b) competição e comensalismo.    
c) predação e competição.    
d) predação e comensalismo.    
e) comensalismo e amensalismo.    
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HISTÓRIA 
  
1.   Renascimento ou Renascença foi o nome dado ao movimento de reforma artística, literária e científica que teve origem no 
século XIV na Itália e se espalhou para o resto da Europa. O Renascimento traduzia novas concepções que tinham como referência, 
essencialmente, o humanismo, enquanto base intelectual que procurava definir e afirmar o novo papel do homem no universo.  
 
Entre as opções abaixo, indique a que corresponde com a história do Renascimento:  
a) A pintura renascentista acompanhou as conquistas da Geometria, da Anatomia e da Astrologia.    
b) Se inspiravam apenas na cultura medieval.    
c) O palco mais prodigioso do Renascimento foi a cidade de Florença na Itália.    
d) O Renascimento se desenvolveu com apoio irrestrito das Monarquias nacionais em franco processo de centralização do poder 

político.    
  
2.   Antes de Copérnico, Kepler e Galileu, os cosmólogos elaboravam sistemas que representavam os corpos celestes por meio de 
esferas encaixadas umas nas outras, propostas e desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, de modo a distinguir os mundos celeste e 
terrestre. É nesse contexto, caracterizado pela tese de que o cosmo é composto de dois mundos distintos (céu e Terra), e pelo 
axioma platônico, que deve ser entendido o conteúdo da carta de Kepler (1604). Ele apresenta uma etapa do processo de 
rompimento com essa distinção e com o axioma platônico. Na carta, Kepler apresenta os procedimentos para obter as duas 
primeiras leis dos movimentos planetários. A importância disso é tão grande que a segunda lei aparece antes da primeira, e a lei 
das áreas só se torna operante numa órbita elíptica, não podendo ser aplicada às órbitas circulares sem produzir discrepâncias com 
relação aos dados observacionais de Tycho Brahe.  
 
(Adaptado de Claudemir Roque Tossato, Os primórdios da primeira lei dos movimentos planetários na carta de 14 de dezembro de 

1604 de Kepler a Mästlin. Scientiae Studia, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 199-201, jun. 2003.)  
 
Considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas apresentadas por Kepler, assinale a alternativa correta.   
a) Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da chamada Revolução Científica que rompe com leituras especulativas do Universo, 

baseadas em premissas aristotélicas e tomistas, e propõe análises empiristas do mundo natural. O conceito de órbitas circulares 
para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o 
movimento, foi abandonado por Kepler.     

b) A Revolução Científica da época Moderna propõe a ruptura com o ideal divino, sendo, por isso, combatida pela Igreja Católica, 
que defendia a orquestração divina sobre o mundo humano e natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos 
planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi abandonado por 
Kepler.     

c) Copérnico, Kepler e Galileu foram perseguidos pela Igreja Católica do período Moderno, por representarem o questionamento 
dos ideais medievais sobre a organização do céu e da Terra e sobre a onipresença divina. O conceito de órbitas circulares para o 
movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi 
abandonado por Kepler.     

d) A Revolução Científica da época Moderna, incentivada pela Igreja Católica, propõe a manutenção do antropocentrismo medieval, 
associado aos conhecimentos empíricos para a leitura e representação do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o 
movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o 
movimento, foi abandonado por Kepler.     

  
3.   “(...)o homem é o mensageiro da criação, o parente de seres superiores, o rei das criaturas inferiores, o intérprete da natureza 
inteira pela agudeza dos sentidos, pela inquirição da mente e pela luz do intelecto... 
 
(...) Assim, pois, tomou o homem, essa obra de tipo indefinido, e tendo-o colocado no centro do universo, falou-lhes nestes termos: 
'A ti, ó Adão, não te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto peculiar, nem um múnus singular precisamente para 
que o lugar, a imagem e as tarefas que reclamas para ti, tudo isso tenhas e realizes, mas pelo mérito da tua vontade e livre 
consentimento. (...) Eu te coloquei no centro do mundo, a fim de poderes inspecionar, daí, de todos os lados, da maneira mais 
cômoda, tudo que existe. Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou imortal, de modo que assim, tu, por ti mesmo, qual 
modelador e escultor da própria imagem, segundo tua preferência e, por conseguinte, para tua glória, possas retratar a forma que 
gostarias de ostentar. Poderás descer ao nível dos seres baixos e embrutecidos; poderás, ao invés, por livre escolha da tua alma, 
subir aos patamares superiores que são divinos'”. 
 

(Oração de Giovanni Pico della Mirândola, Sobre a Dignidade do Homem.- 1486) 
 
Considerando o texto acima, de um filósofo do movimento artístico cultural conhecido como Renascimento (séc. XV-XVI), assinale 
o que não é característica desse movimento:  
a) Humanismo    
b) Antropocentrismo    
c) Teocentrismo    
d) Racionalismo    
  
4.   A cidade, na época do Renascimento, é um ser de razão. Não é só vivida como também é pensada. (...) A cidade não deve ser 
apenas prática. É conveniente que seja também bela. 

(DELUMEAU, Jean. A Civilização do Renascimento. Lisboa: Editorial Estampa, 1994, p. 258-261). 
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Com base na citação acima, que aponta para o novo contexto político, social, econômico e cultural da Europa nos séculos XVI e 
XVII, analise as afirmativas a seguir, preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso). 
 
(     ) Os arquitetos projetaram tanto a forma urbana, a partir de formas geométricas belas ideais, quanto construíram, para a 

comodidade dos habitantes, os palácios, as praças, as fontes e os monumentos. 
(     ) A centralização do Estado e a ampliação da máquina burocrática para a administração dos negócios públicos, o comércio, a 

aplicação da justiça e a cobrança dos impostos exigiram que a nobreza se abrisse para o exercício de novas profissões. 
(     ) Foram criadas editoras, academias e bibliotecas, que permitiram a expansão da cultura letrada e a circulação de novas ideias 

nas principais cidades europeias. 
(     ) A laicização da cultura urbana provocou o abandono de práticas religiosas na vida cotidiana e a perda de importância da 

Igreja Católica na política. 
 
O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – F – V – F    
b) V – V – F – F    
c) F – F – V – V    
d) F – V – F – V    
  
5.   No texto a seguir, o historiador Nicolau Sevcenko descreve o ambiente de emergência do Renascimento. 
 
Surge assim a sociedade dos mercadores, organizada por princípios como a liberdade de iniciativa, a cobiça e a potencialidade do 
homem, compreendido como senhor todo-poderoso da natureza, destinado a dominá-la e submetê-la à sua vontade, 
substituindo-se no papel do próprio Criador. 

SEVCENKO, N. O Renascimento. São Paulo: Atual, 2004, p. 3. 
 
Considerando-se os séculos XV e XVI, na Europa, o trecho citado dá ênfase a elementos típicos do  
a) cosmopolitismo    
b) industrialismo    
c) tomismo    
d) feudalismo    
e) teocentrismo    
  
6.   A historiografia recente não aceita mais uma ideia negativa sobre a Idade Média, porque considera essa ideia um juízo de valor 
do humanismo renascentista que pretendia ligar-se diretamente ao pensamento clássico da antiguidade greco-romana. 
 
Atente ao que se diz a seguir em relação à Idade Média, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. 
 
(     ) Nesse período foram extintas algumas línguas e literaturas. 
(     ) Ocorreu aumento demográfico causado por maior produtividade. 
(     ) Houve dinamismo social impulsionado pelos comerciantes e artesãos. 
(     ) Foram criadas as primeira universidades. 
 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) F, V, V, V.    
b) V, F, V, F.    
c) V, V, F, F.    
d) F, F, F, V.    
  
7.   Leia o texto e relacione-o à imagem. 
Em um mundo ainda fortemente marcado pela religiosidade, ocorria uma reorientação de perspectiva: o olhar humano buscava, 
curioso e atrevido, os mistérios da natureza como forma de aproximação com o plano divino. 

CAMPOS, F.; CLARO, R.; DOLHNIKOFF, M. Jogo da História nos dias de hoje.7. São Paulo: Leya, 2015. p.65. 
 

 
 
O texto e a imagem remetem a um movimento artístico e filosófico ocorrido na Europa entre os séculos XIII e XVII. 
Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a esse movimento.  
a) Esclarecimento    
b) Renascimento    
c) Romantismo    
d) Iluminismo    
e) Dadaísmo    
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8.   “Beleza e tragédia caracterizam esse movimento histórico dos descobrimentos e do Renascimento. A América possuía uma 
população de 80 milhões de habitantes e, após meio século de convívio com os europeus, restavam apenas 3,5 milhões. [...] 
Infelizmente, perfeição e destruição são elementos que se combinam. Os artífices europeus, capazes de pintar ou esculpir com 
perfeição, haviam transformado todo um continente, realizando nele a maior obra de criação: o Novo Mundo.” 
 

THEODORO, Janice. Descobrimentos e Renascimento. São Paulo: Contexto, 1991, p. 64. 
 
As alternativas que seguem apresentam situações decorrentes desse processo, exceto:  
a) a arte renascentista é o principal exemplo da beleza, citada pela autora acima. As obras retratam temas que vão do profano ao 

sagrado, valorizam a arte clássica e mostram a essência do Humanismo.    
b) a Reforma Luterana, que, em 2017, comemora 500 anos, foi fruto desse período. Algumas de suas ideias, como a livre 

interpretação da Bíblia, devem ser compreendidas como mais uma das muitas manifestações típicas do homem renascentista.     
c) a conquista da América foi parte desse contexto, quando Portugal e Espanha apareciam como potências e Estados capazes de 

realizar essa empreitada.     
d) a ciência e a literatura também foram destaques nesse período, decorrentes do pensamento iluminista que influenciava políticos 

e filósofos, como Voltaire.     
e) as navegações que levaram os europeus por diferentes continentes em busca de terras, metais preciosos e mão de obra escrava 

eram incentivadas pelo modelo econômico conhecido como Mercantilismo.     
  
9.   O movimento em direção à modernidade iniciado pela Renascença foi significativamente acelerado pela Revolução Científica 
do século XVII. A Revolução Científica destruiu a cosmologia medieval e estabeleceu o método científico – a observação e a 
experimentação rigorosa e sistemática – como meio essencial de desvendar os segredos da natureza. 

PERRY, Marvin. Tradução de Waltensir Dutra e Silvana Vieira. Civilização ocidental. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 282. 
 
A afirmação do texto relaciona-se  
a) ao renascimento científico europeu, que introduziu novas concepções relativas, dentre outras, ao heliocentrismo, à anatomia 

humana, às operações matemáticas decimais e à produção de textos.    
b) ao modo de produção feudal, resultante do aumento da produtividade agrícola e da expansão do poder dos senhores feudais, 

ampliando a exploração sobre a classe servil.    
c) à finalização da concorrência comercial entre as cidades italianas que disputavam a hegemonia no mar Mediterrâneo.    
d) à eclosão da Reforma Protestante, que condenava o apoio da Igreja Católica às interpretações científicas dos fenômenos 

religiosos.    
e) ao fortalecimento das tradições, que afirmavam a identidade entre as raças e a igualdade da capacidade intelectual entre elas.    
  
10.   O período histórico conhecido como Transição do feudalismo para o capitalismo abrange do século XV ao século XVIII. 
Acontecimentos históricos como a Reforma, o Renascimento, as Grandes Navegações, a formação do Absolutismo e o nascimento 
da burguesia marcaram esse período e contribuíram para mudanças na forma de pensar o mundo.  
No campo da tecnologia, algumas invenções foram fundamentais para as mudanças que ocorreram. As principais invenções para a 
mudança de pensamento foram  
a) pólvora, papel e armas de fogo.    
b) imprensa, papel e bússola.    
c) papel, pólvora e máquina a vapor.    
d) imprensa, papel e descoberta do petróleo.    
e) papel, bússola e pólvora.    
  
11.   Que obra de arte é o homem! Que nobre na razão, que infinito nas faculdades, na expressão e nos movimentos, que 
determinado e admirável nas ações; que parecido a um anjo de inteligência, que semelhante a um deus!  

(SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Abril Cultural, 1976. p. 87.) 
Partindo da análise da fala da personagem shakespeariana, assinale a alternativa que a associa às características do Renascimento 
Cultural.  
a) A fala de Hamlet ilustra o teor teocêntrico do Renascimento ao associar o homem a anjos e deuses.    
b) O texto apresenta Deus como centro do universo ao explorar a semelhança entre o homem e o divino.    
c) Hamlet apresenta o homem como uma obra-prima nata, dialogando com a perspectiva filosófica do empirismo.    
d) O texto explora o hedonismo ao destacar o homem como “infinito nas faculdades, na expressão e nos movimentos”.    
e) Hamlet apresenta uma elegia ao homem, ilustrando o antropocentrismo característico do Renascimento Cultural.    
  
12.   A Formação das Monarquias Nacionais ocorreu na Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV, nos países da Europa 
Ocidental. É correto afirmar-se que   
a) o processo de consolidação das monarquias foi um dos mais evidentes sinais das transformações que assinalavam o apogeu do 

sistema feudal.     
b) na França, considerada exemplo máximo do absolutismo europeu, esse processo só foi consolidado com a Revolução de 1789.     
c) Portugal e Espanha começaram o processo de formação dos estados nacionais após a expulsão dos mouros (muçulmanos) que 

habitavam a península ibérica desde o século VIII.     
d) o Estado Monárquico buscava a manutenção e preservação das tradições medievais e dos seus mecanismos de organização 

política.     
e) com a formação do Estado Moderno os burgueses e os camponeses foram rapidamente liberados do pagamento de taxas e 

impostos tão presentes durante a Idade Média.    
  
13.   Com o surgimento das primeiras cidades – que remontam 12 mil anos atrás – na convivência social e política, começaram a se 
destacar algumas pessoas, grupos ou famílias em cargos de liderança, surgindo as primeiras instituições políticas, religiosas e 
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administrativas com a função de coordenar os estoques de alimentos, as práticas e cultos religiosos e a defesa da cidade. Com o 
passar dos anos, esta organização tornou-se mais complexa e assumiu diferentes formas de atuação e modelos políticos.  
 
Sobre as formas políticas desenvolvidas no Ocidente ao longo de sua história, assinale a alternativa CORRETA.   
a) O significado da palavra democracia atualmente é o mesmo desde a Grécia antiga.     
b) A democracia ateniense, diferente das democracias modernas, era excludente, pois, metecos, escravos, mulheres e crianças não 

eram considerados cidadãos.     
c) A República romana se formou com a ascensão de Júlio Cesar ao cargo de imperador.     
d) A construção da modernidade envolveu mudanças na maneira de pensar as relações de poder e a política. As teorias de Bodin e 

Hobbes defendiam um governo democrático e participativo.     
e) Entre os séculos XVII e XVIII, alguns soberanos europeus, por ideologia e pelas crescentes pressões da população, adotaram 

como prática de governo, uma postura liberal e democrática.     
  
14.   No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra podem ser identificados os seguintes aspectos:  

a) fortalecimento do poder da nobreza e retardamento da formação do Estado Moderno    
b) ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à Igreja    
c) desagregação do feudalismo e centralização política    
d) diminuição do poder real e crise do capitalismo comercial    
e) enfraquecimento da burguesia e equilíbrio entre o Estado e a Igreja    
  
15.   O Estado Moderno Absolutista atingiu seu maior poder de atuação no século XVII. Na arte e na economia suas expressões 
foram respectivamente:  

a) rococó e liberalismo.    
b) renascentismo e capitalismo.    
c) barroco e mercantilismo.    
d) maneirismo e colonialismo.    
e) classicismo e economicismo.    
  
16.   A famosa frase atribuída a Luis XIV: "O Estado sou eu", define:  

a) o absolutismo;    
b) o iluminismo,    
c) o liberalismo;    
d) o patriotismo do rei;    
e) a igualdade democrática.    
  
17.   Assinale a opção que expressa corretamente uma prática dos Estados Modernos Absolutos europeus nos séculos XV - XVIII:  

a) Combate aos privilégios da nobreza.    
b) Centralização política e administrativa.    
c) Política econômica liberal.    
d) Fragmentação territorial.    
e) Abandono do tributarismo e do fiscalismo.    
  
18.   Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias  

a) a demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista.    
b) a afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado.    
c) as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre-mercado.    
d) o crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado.    
e) o surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês defensor do direito divino dos reis.    
  
19.   Dentre as instituições políticas do Estado Moderno, aquela que mais o caracteriza é o:  

a) absolutismo monárquico, nova forma política assumida cujos fundamentos estavam expressos na SUMA TEOLÓGICA de Tomás 
de Aquino.    

b) mercantilismo que serviam para justificar o enriquecimento da Igreja Católica, mas não traduziam os interesses do monarca 
absolutista.    

c) absolutismo monárquico que intervinha na vida econômica.    
d) liberalismo praticado pelos Príncipes, mas limitado pela tradição e pelo equilíbrio entre as classes sociais.    
e) absolutismo monárquico que punha em prática uma política econômica de características não intervencionistas, quase liberais - 

a política mercantilista.    
  
20.   Dentre os itens constantes desta questão, um deles não faz parte dos acontecimentos importantes que assinalam a chegada 
da Idade Moderna. 

O item é:  

a) o Humanismo e o Renascimento.    
b) os grandes descobrimentos e a expansão geográfica.    
c) formação do Estado nacional.    
d) a Reforma e a Contra-Reforma.    
e) a Revolução Francesa.    
  


