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

DATA: 16/03/2020 
 
 
BIOLOGIA 1 
1.   As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de  
a) adesão.    
b) capilaridade.    
c) coesão.    
d) tensão superficial.    
  
2.   As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais 
rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são 
constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. 
 

Algas podem substituir metade do petróleo e inaugurar química verde (Agência Fapesp) 
 
Para obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima  
a) amilase.    
b) maltase.    
c) celulase.    
d) fosfatase.    
e) quitinase.    
  
3.   Seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando necessário. 
 
Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas. 
 
I. Os carboidratos, armazenados sob a forma de glicogênio, correspondem ao requerimento energético basal de uma semana. 
II. A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio. 
III. Indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecidos de reserva. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas III.    
c) Apenas I e II.     
d) Apenas II e III.     
e) I, II e III.    
  
4.   A figura a seguir ilustra a composição de dois carboidratos, o amido e a celulose.  

 

 

As afirmativas a seguir dizem respeito a esses compostos.  
I. Tanto o amido quanto a celulose são considerados polissacarídeos.  
II. Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, amido e celulose são hidrolisados pelas mesmas enzimas 

digestórias.  
III. As configurações moleculares diferentes da glicose á e glicose â resultam em biopolímeros diferenciados: enquanto o amido 

serve de reserva de energia, a celulose forma fibras de grande importância estrutural nas plantas.  
Está CORRETO o que se afirma   
a) em II, apenas.     
b) em I e III, apenas.    
c) em II e III, apenas.    
d) em I, II e III.    
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5.   A intolerância à lactose pode causar grande desconforto aos seus portadores e provocar quadros de diarreia. Com relação à 
intolerância à lactose, é correto afirmar que  
a) o leite de cabra é o alimento indicado para substituir o leite de vaca.    
b) se trata de uma alergia desenvolvida pela ingestão de proteínas presentes nos alimentos que contêm leite de vaca.    
c) se desenvolve somente em recém-nascidos e perdura pela vida inteira do indivíduo.    
d) alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose presentes nos alimentos.    
  
6.   Considere o texto a seguir.  
 

Soro Caseiro 
 

SAL CONTRA A DESIDRATAÇÃO 
 

O soro caseiro é a maneira mais rápida de evitar a desidratação em crianças com diarreia. A doença ainda mata cerca de 3  milhões 

de crianças nos países em desenvolvimento, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. A diarreia pode levar à morte 
devido à perda de água, sais minerais e potássio. Quando cuidada adequadamente, a maior parte das crianças com diarreia evolui 

sem desidratação e, dentre aquelas que desidratam, 95%  podem ser reidratadas por via oral. A Organização Mundial de Saúde 

elaborou o soro e passou a distribuí-lo em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. O soro é distribuído em 

Postos de Saúde pelo Ministério da Saúde. O pacote deve ser diluído em 1 litro de água limpa e ingerido após cada evacuação 
líquida. Cada embalagem é composta por cloreto de potássio, cloreto de sódio, nitrato de sódio e glicose. 
 

Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/curiosidades/soro-caseiro>. Acesso: 17 de jun. 2017. 
 
O principal motivo para adicionar o açúcar (glicose) no soro caseiro, se o objetivo principal é a reposição de sais perdidos e água, é 
que  
a) a presença da glicose torna o interior do tubo digestório hipotônico facilitando a passagem da água para o interior das células, 

processo que ocorre por osmose.    
b) sais minerais e água atravessam a membrana plasmática das células respectivamente por transporte passivo e ativo, a glicose é 

utilizada como fonte de energia para garantir o transporte ativo.    
c) a glicose atua de forma competitiva com o sítio de ligação de proteínas membranosas, as perforinas, impedindo a desidratação.    
d) a glicose presente no soro serve de fonte de energia para a produção de ATP necessário no processo de reabsorção de sais que 

ocorre de forma ativa.    
e) a reidratação feita com água ocorre por osmose, nesse processo ativo a fonte de energia (ATP) deriva da quebra da glicose.     
  
7.   Em relação às proteínas, carboidratos (glicídios) e ácidos nucleicos que são componentes moleculares dos seres vivos, faça o 
que se pede: 
a) Cite dois carboidratos com função de reserva energética, um presente em plantas e outro em animais (identificando essa 

associação).  
b) Quais são as unidades constituintes fundamentais das proteínas?  
c) Quais são os dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nas células?  
  
8.   A opção por uma dieta excludente de qualquer produto de origem animal é totalmente possível, porém, implica em uma 
reeducação alimentar cujo objetivo é manter a fisiologia do organismo a mais equilibrada possível, e, assim, evitar a carência 
nutricional de  
a) vitaminas do complexo B.    
b) nucleotídeos essenciais.    
c) colesterois de baixa densidade.    
d) minerais como o ferro e o cálcio.    
e) vitaminas A e K.     
9.   De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de se 
enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a 
problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de 
vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 
Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores de  
a) hormônios, estimulantes da regeneração celular da retina.     
b) enzimas, utilizadas na geração de ATP pela respiração celular.     
c) vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras.     
d) tocoferol, uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos.     
e) vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes.     
  
10.   A falta de vitaminas pode causar doenças chamadas avitaminoses, cujos sintomas dependem do tipo de vitamina que está 
deficiente. Em um estudo realizado em diferentes populações humanas, foram constatados os seguintes sintomas e doenças 
relacionados a avitaminoses: 
(1) raquitismo 
(2) escorbuto 
(3) hemorragias 
(4) cegueira noturna.  
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Assinale a alternativa com a dieta correta para o tratamento de cada uma das quatro avitaminoses acima identificadas.  
a) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de vitamina C. – (3) peixe como fonte 

de vitamina A. – (4) vegetais com folhas verdes como fontes de vitamina K.    
b) (1) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina D. – (2) frutas cítricas como fontes de vitamina C. – (3) vegetais com 

folhas verdes como fonte de vitamina K. – (4) abóbora, fígado e cenoura como fontes de vitamina A.    
c) (1) peixe, leite e gema de ovo como fonte de vitamina K. – (2) frutas cítricas como fontes de vitamina A. – (3) vegetais com folhas 

verdes como fonte de vitamina D. – (4) cenoura, abóbora e fígado como fonte de vitamina C.    
d) (1) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina D. – (2) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina K. – (3) 

vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina A. – (4) frutas cítricas como fontes de vitamina C.    
e) (1) vegetais com folhas verdes como fonte de vitamina D. – (2) cenoura, abóbora e fígado como fontes de vitamina C. – (3) frutas 

cítricas como fontes de vitamina K. – (4) peixe, leite e gema de ovo como fontes de vitamina A.    
  
11.   (...) Mas, sem saber, a odeia: deseja que ela suma, que um disco voador a rapte e que, por um encanto ou até, quem sabe, por 
obra de algum poderoso veneno, se dissolva, assim como ocorre com as lesmas, quando ele as cobre de sal. 

Riter, Caio. Eu e o silêncio de meu pai. São Paulo, Biruta, 2011. p.14. 
Essa substância depositada sobre as lesmas causa sua morte porque, em nível celular, provoca  
a) desnaturação das proteínas, impedindo suas funções.     
b) absorção de água do citoplasma, desidratando o organismo.     
c) bloqueio da absorção de oxigênio, intoxicando esses animais.     
d) acidificação do meio intracelular, dissolvendo esses moluscos.     
  
12.   O estudo do transporte e regulação do íon cálcio no coração tem-se estendido e o projeto “Transporte de cálcio em miócitos 
ventriculares de ratos durante o desenvolvimento pós-natal” é um exemplo disso.  
Sendo um íon responsável pela contração do músculo cardíaco, há fortes indicações de que muitas doenças que levam a 
insuficiências nas funções do coração, como hipertensão arterial, isquemia miocárdica, hipertrofia e distúrbio de ritmo, estão 
ligadas a alterações no transporte de cálcio.  
 

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/1999/03/01/dentro-do-coracao/>. Acesso em: 11/10/2017 (Adaptado).  
Com base nos conhecimentos sobre o íon cálcio no organismo, é correto afirmar que   
a) ele é responsável pela contração do músculo cardíaco porque promove os deslizamentos dos miofilamentos delgados de 

miosina sobre os miofilamentos espessos de actina.    
b) a ocorrência do relaxamento da célula muscular cardíaca depende do gasto energético para a remoção do cálcio e devolução ao 

interior do retículo endoplasmático rugoso.    
c) ele atua na contração dos miócitos, na coagulação sanguínea e na transmissão do impulso nervoso.    
d) se houver uma redução da concentração de paratormônio, também ocorrerá um aumento na concentração do cálcio na 

circulação sanguínea, e doenças que levam à insuficiência cardíaca tornam-se menos prováveis.    
e) o transporte dele em miócitos ventriculares de ratos, durante o desenvolvimento pós-natal, envolve a sua passagem pelo 

tonoplasto.    
  
13.   No corpo humano, a água exerce variadas atividades fundamentais que garantem o equilíbrio e o funcionamento adequado 

do organismo como um todo. Considerando que um ser humano adulto tem entre 40  e 60%  de sua massa corpórea constituída 

por água, é correto afirmar que a maior parte dessa água se encontra localizada  
a) no meio intracelular.    
b) na linfa.    
c) nas secreções glandulares.    
d) no plasma sanguíneo.    
  
14.   Os esquemas dos ciclos biogeoquímicos mostram as vias de entrada e saída de diferentes compostos químicos nos seres 
vivos, entre os seres vivos e entre estes e o ambiente. Na figura abaixo, tem-se uma representação esquemática do ciclo do fósforo, 
importante elemento químico para os seres vivos. 
 

 
 
Analise as proposições em relação a este elemento químico e ao seu ciclo na natureza. 
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I. O fósforo é importante para os seres vivos, na sua forma de íon fosfato, pois entra na composição química de moléculas como os 
ácidos nucleicos e de moléculas envolvidas no fornecimento de energia para as células. 

II. Podem-se caracterizar dois ciclos do fósforo: um mais curto, feito diretamente entre seres vivos, solo e água. Outro, mais longo, 
que envolve a sedimentação do elemento, formação de rochas, movimentos geológicos e decomposição das rochas. 

III. Os seres vivos podem eliminar o fosfato pelas fezes. 
IV. O fosfato combinado a um glicerídeo forma os fosfolipídios, principal componente das membranas celulares. 
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.    
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.    
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.    
  
15.   Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões 
do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa 
deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora 
uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. 
 
Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?  
a) Hipófise.    
b) Tireoide.    
c) Pâncreas.    
d) Suprarrenal.    
e) Paratireoide.    
  
16.   Assinale a alternativa correta a respeito dos carboidratos.  
a) Somente são utilizados como fonte de energia.    
b) A síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos.    
c) Em mamíferos sua digestão ocorre preferencialmente na boca.    
d) Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais como por vegetais.    
e) A fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de monossacarídeos.    
  
17.   O amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de armazenamento de energia das 
plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao 
amido  
a) são os lipídeos, acumulados no tecido adiposo.    
b) são os triglicérides, abundantes no plasma sanguíneo.    
c) é o glicogênio, encontrado no fígado e nos músculos.    
d) é a glicose, armazenada no citoplasma das células pancreáticas.    
e) é o ATP, que é a principal fonte de energia de todas as células.     
  
18.   Leia o texto a seguir. 

Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no País 
 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no País em um ano. Isso significa que 

mais de 308  mil pessoas faleceram principalmente de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). As doenças cardiovasculares são 

aquelas que afetam o coração e as artérias, como os já citados infarto e acidente vascular cerebral, e também arritmias cardíacas, 
isquemias ou anginas. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose, acúmulo de placas de 
gorduras nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem do sangue. 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/saude/2011/09/doencas-cardiovasculares-causam-quase-30-das-mortes-no-pais . 
 
Dentre as principais causas da aterosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e 
colesterol alto. Se for considerado isoladamente o fator colesterol, conclui-se que  
a) uma redução de HDL e um aumento de LDL reduzem o risco de infarto.    
b) atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal aumentam a quantidade de LDL reduzindo o risco de infarto.    
c) alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL e aumentam o risco de infarto.    
d) proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem endógena.    
e) uma redução de HDL e um aumento de LDL aumentam o risco de infarto.     
  
19.   As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP (trifosfato 
de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que 
dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo 
fato de os primeiros terem a característica de serem:  
a) isolantes elétricos.     
b) pouco biodegradáveis.     
c) saturados de hidrogênios.     
d) majoritariamente hidrofóbicos.     
e) componentes das membranas.      
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20.   Segundo o Instituto Mineiro de Endocrinologia, embora o Brasil seja um país com abundância de dias ensolarados, diversos 
fatores têm dificultado a exposição ao sol dos seres humanos, tais como o estilo de vida moderno nas grandes cidades, o 
sedentarismo, o receio de danos à pele e o uso de protetor solar. Esses fatores têm causado um problema generalizado de 
deficiência de vitamina D na população. 
 
a) Por que o receio dos danos do sol à pele e o uso do protetor solar podem ter relação com a deficiência de vitamina D na 

população? 
b) Por que é importante que crianças em fase de crescimento tomem sol regularmente? 
c) O que são vitaminas lipossolúveis?  
  
BIOLOGIA 2 
 
1.   An international group proposed a framework of nine planetary boundaries that underpin the stability of the global ecosystem. 
Since the mid-1950s, many elements that ensure the habitability of the planet are degrading at an accelerating pace. The latest 
research indicates that, as a result of human activity, we have now exceeded the “safe” levels for four planetary boundaries. 
Considering these changes, some people believe that human beings can adapt with the help of technology, but that’s not based on 

fact. “There is no convincing evidence that a large mammal, with a core body temperature of 37 C,  will be able to evolve that 

quickly,” said Prof. Will Steffen of the Australian National University and the Stockholm Resilience Centre. 
 

 
 
As respostas devem ser apresentadas em português. 
 
a) Considerando as informações da figura, cite um dos limites planetários que apresenta alto risco. Explique como podemos 

associá-lo à atividade humana no planeta. 
b) A afirmação do Prof. Will Steffen se refere a um processo biológico para manter a homeostase corporal nos seres humanos. Que 

processo é esse e qual a sua importância para os seres humanos?  
  
2.   Leia os três excertos e responda às questões. 
 
Texto 1: “Mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o 
barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso...” 

(João Guimaraes Rosa, Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 26.) 
 
 
Texto 2: “Chego à sacada e vejo a minha serra, / a serra de meu pai e meu avô, / de todos os Andrades que passaram / e passarão, 
a serra que não passa. / (...) / Esta manhã acordo e / não a encontro. / (...) / foge minha serra, vai / deixando no meu corpo e na 
paisagem / mísero pó de ferro, e este não passa.” 

(Carlos Drummond de Andrade, Boitempo II. Rio de Janeiro: Record, 1994, p. 72.) 
 
 
Texto 3: “Menor em quilômetros do que o desastre de Mariana, causado pela Samarco, controlada pela mesma Vale, o de 
Brumadinho é gigante em gravidade: as florestas e rios afetados eram muito mais ricos e importantes para o equilíbrio ambiental, 
salientam especialistas.” 

(Fonte: https://oglobo.globo.com/brasil/dano-ambiental-em-brumadinho-ameaca-centenas-de-especies-2324033. Acessado em 
06/11/2019.) 

a) A vida imita a arte. Quando Guimarães Rosa, que se criou nas terras do sertão do Paraopeba, e Drummond escreveram, 
provavelmente não imaginavam o que ocorreria em Brumadinho e Mariana. Percebe-se uma relação entre um processo de 
transformação e as expressões “mísero pó de ferro”, em Drummond, e “desfaz o barranco”, em Rosa. Identifique a atividade 
econômica e descreva o processo de transformação da matéria-prima implícitos nos textos desses autores. 
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b) Em Brumadinho, a lama afetou espécies endêmicas de “florestas e rios” da Mata Atlântica e do Cerrado mineiros, em área da 
Reserva da Biosfera da Unesco da Serra do Espinhaço. Considerando a possível extinção das espécies endêmicas afetadas, 
identifique e explique uma consequência biológica para o equilíbrio ambiental desses ecossistemas.  

  
3.   Em um cerrado campestre bem preservado, ocorre a teia trófica representada no esquema. 
 

 
 
a) Cite uma espécie dessa teia alimentar que ocupa mais de um nível trófico, especificando quais são eles. 
 
b) Cite cinco espécies de uma cadeia alimentar que faça parte dessa teia. Desenhe um esquema da pirâmide de energia desse 

ambiente. 
 
c) Com relação à dinâmica dessa teia alimentar, descreva o efeito indireto da extinção local do bem‐te‐vi sobre a população do 

predador de topo dessa teia (ou seja, aquele que preda sem ser predado por nenhum outro componente da teia). Caso o 
capim‐cabelo‐de‐porco venha a sofrer uma grande queda em sua biomassa, qual interação biológica seria esperada entre os 
consumidores primários que se alimentam desse recurso?  

  
4.   Um estudo associou o nível de desmatamento com a biodiversidade de organismos em duas regiões próximas, com mesma 
extensão territorial e flora similar. As quantidades de áreas com florestas tropicais conservadas (florestas com estrutura vertical bem 
definida e sem sinais de perturbação ambiental) e com pastos limpos (pastos com baixa densidade de espécies lenhosas, com uma 
forrageira dominante) foram avaliadas e estão representadas no gráfico A. O gráfico B apresenta o número de espécies de plantas 
encontradas nos estratos inferior (espécies de baixo porte) e superior (espécies de alto porte) da vegetação em cada região. 
 
a) Considerando a cobertura vegetal e a biodiversidade, associe as regiões 1 e 2 mostradas no gráfico A com as regiões X e Y 

mostradas no gráfico B. Justifique sua resposta. 
 

 
 
b) Serviços ecossistêmicos são os benefícios da natureza para as pessoas, os quais são vitais para o bem-estar humano e para as 

atividades econômicas. Entre tais serviços, há os classificados como serviços ecossistêmicos de regulação do ambiente, tais 
como os que afetam o ciclo biogeoquímico. Cite e explique dois serviços ecossistêmicos de regulação afetados pelo 
desmatamento e por queimadas.  

  
5.   Ao investigarem as razões para um evento de maré vermelha que ocorreu em uma região costeira do Brasil, os cientistas e 
técnicos encontraram uma relação entre a pluviosidade na área, o tratamento e destino de esgotos domésticos nos municípios 
vizinhos e a abundância de algumas espécies de microalgas com toxinas (nocivas à saúde humana) do grupo dos dinoflagelados, 
segundo o gráfico abaixo. 
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a) Qual é o mês de ocorrência da maré vermelha? 
b) Como esse aumento da concentração de dinoflagelados chega na dieta de uma pessoa e como ela pode evitar uma intoxicação? 
c) Pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento na abundância de dinoflagelados no evento de maré 

vermelha? E para seu rápido declínio?  
  
6.   Abaixo pode-se ver uma representação esquemática da reprodução das abelhas. 
 

 
 
Sobre as abelhas e os mecanismos de formação de gametas, é correto afirmar que:  
01) a meiose é o tipo de divisão celular que produz os gametas masculinos e femininos.     
02) as abelhas operárias são iguais geneticamente, ou seja, possuem os mesmos alelos.    
04) os componentes químicos presentes nos agrotóxicos e as mudanças climáticas são duas possíveis causas do declínio 

populacional das abelhas melíferas registrado nos últimos anos.     
08) a relação ecológica entre as abelhas é harmônica e interespecífica, caracterizando uma relação de protocooperação na qual se 

observa divisão de trabalho.     
16) as abelhas são diploides, exceto as operárias, que são haploides; essa característica torna as operárias estéreis.     
32) a partenogênese é observada na reprodução das abelhas a partir do desenvolvimento dos óvulos fecundados da rainha com a 

participação dos espermatozoides dos machos férteis (zangões).    
64) dependendo do tipo de alimentação que recebem na fase larval, os óvulos fecundados originam abelhas operárias ou rainhas.     
  
7.   O circuito percorrido pelos elementos dentro dos ecossistemas é chamado de ciclo biogeoquímico. Sobre o ciclo da água, é 
correto afirmar que  

a) cerca de 97.5%  da água presente na Terra está nos oceanos, 1.75% encontra-se nos rios, lagos e aquíferos de água doce e 

somente 0.75%  encontra-se nas geleiras e cumes permanentemente gelados das montanhas.     

b) os animais perdem água por meio de processos como eliminação de urina e fezes, respiração e transpiração.     
c) evapotranspiração é a forma como a água existente nos organismos vivos passa para a atmosfera enquanto transpiração é o 

processo pelo qual ocorre perda de água para a atmosfera a partir do solo e das plantas.     
d) as plantas eliminam água na forma de vapor pelos seus estômatos no processo de gutação enquanto o processo de eliminação 

de água no estado líquido recebe o nome de transpiração.     
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8.   Observe a tirinha abaixo e analise as alternativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).  
 

 
 
(     ) Fatores meteorológicos são importantes, mas não os únicos responsáveis pela falta d’água nas cidades.  
(     ) A tirinha afirma que deve-se descuidar da higiene para economizar água.  
(     ) Lavar as mãos após usar o banheiro é uma boa forma de se prevenir de parasitoses.  
(     ) Parte da água desperdiçada evaporará e ajudará a formar as nuvens.  
(     ) A falta de água prejudica apenas os moradores das grandes cidades.  
 
A sequência está correta em   
a) V, F, V, F, F.    
b) V, F, V, V, F.     
c) V, F, V, F, V.     
d) F, F, V, F, V.     
e) F, F, F, F, F.    
  
9.   Nas margens de um rio, verificava‐se a seguinte cadeia trófica: o capim ali presente servia de alimento para gafanhotos, que, 
por sua vez, eram predados por passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha exclusivamente os gafanhotos como 
alimento; tais passarinhos eram predados por gaviões da região. 
 
A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente. É correto afirmar que, em 
seguida, o consumidor secundário  
a) teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia.     
b) teve sua população reduzida como consequência indireta da diminuição da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia.     
c) não teve sua população afetada, pois o efeito da lama tóxica se deu sobre o primeiro nível trófico da cadeia e não sobre o 

segundo.     
d) não teve sua população afetada, pois a lama tóxica não teve efeito direto sobre ele, mas sim sobre um nível trófico inferior.     
e) teve sua população aumentada como consequência direta do aumento da biomassa no segundo nível trófico da cadeia.     
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10.    

 
 
O texto acima apresenta o exemplo de uma cadeia alimentar na qual o gavião pode ser classificado como consumidor   
a) quaternário e secundário.     
b) terciário e secundário.     
c) primário e secundário.     
d) primário e terciário.     
e) quaternário e terciário.     
  
11.   Em uma região de mata, foi observada uma cadeia alimentar formada por gafanhotos que se alimentam de plantas e servem 
de alimento para passarinhos, que, por sua vez, são predados por gaviões. 
 
Sobre essa cadeia alimentar, assinale a alternativa correta.  
a) Os passarinhos pertencem ao nível trófico dos consumidores primários, pois se alimentam dos gafanhotos.    
b) O aumento da população de gaviões, nessa região, acarretará a consequente redução populacional das plantas.    
c) Os gafanhotos atuam na fixação do gás nitrogênio da atmosfera, transformando-o em nitratos aproveitados pelos vegetais.    
d) A diminuição da população de passarinhos, nessa região, acarretará a consequente redução populacional dos gafanhotos.    
e) As bactérias atuam como decompositores dos gafanhotos, transformando a matéria orgânica morta em carboidratos.    
  
12.   A pirâmide abaixo representa o aumento da concentração de um inseticida (DDT) ao longo da cadeia alimentar. Os pontos 

escuros representam a concentração do inseticida em cada nível trófico, sendo que 1ppm  (partes por milhão) corresponde a uma 

parte do poluente em 1 milhão de partes de uma mistura. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 
 



10 
 

  
01) Esta pirâmide poderia representar também a matéria orgânica presente no esgoto doméstico (tipo de poluente não 

biodegradável), a qual não pode ser decomposta e se acumula ao longo da cadeia alimentar.     
02) O DDT é classificado como um poluente persistente, visto que é degradado de forma muito lenta. Juntamente com os 

poluentes não biodegradáveis, ele se acumula no ambiente e no corpo dos seres vivos, um processo chamado de 
bioacumulação.     

04) Na figura representada, fica claro o evento de amplificação biológica (ou magnificação trófica) em que a concentração do 
produto tóxico aumenta nos organismos ao longo da cadeia, por conta da redução da biomassa na passagem de um nível 
trófico para outro.     

08) O nível trófico referente ao fitoplâncton poderia ser substituído pelas bactérias (microrganismos decompositores), os quais 
liberam gás carbônico e água para o ambiente e por isso acumulam os menores níveis de energia.    

  
13.   Durante um processo biológico, substâncias como açúcares, gorduras, proteínas e ácidos nucléicos são transformadas em sais 
minerais, água e alguns gases. Esse processo é conhecido como  
a) lixiviação.    
b) respiração.     
c) eutrofização.     
d) decomposição.    
  
14.    

 
 

 
 
O planeta retratado por Mafalda na charge apresentada seguiu uma evolução determinada pelas forças geológicas desde a sua 
origem, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ao longo dessa jornada, passou por transformações significativas em sua crosta e 
atmosfera. A partir de 1950, o desenvolvimento humano e suas implicações no ecossistema terrestre crescem exponencialmente, 
conforme retratado em estudos da nova era geológica, denominada de Antropoceno, podendo provocar um “adoecimento” no 
planeta.  
Mafalda cuida do planeta em função das diversas intervenções que ele sofreu e sofre. Este “adoecimento” planetário se deve a que?   
a) à mudança na integridade da biosfera.     
b) à estabilidade das mudanças climáticas.    
c) à perda e ao ganho de ozônio estratosférico.     
d) à carga equilibrada de aerossóis na atmosfera.     
e) à redução do uso dos recursos naturais pela população.     
  

15.   O Brasil publicou, entre 2014 e 2017, cerca de 53  mil artigos científicos, dos quais 72%  são assinados por pesquisadoras 

mulheres. Em um desses artigos um grupo de seis pesquisadoras de Pernambuco e Alagoas descobriu que “Solos de regiões 
semiáridas têm grande diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares, mas a identificação de espécies obtidas de amostras de 
campo é difícil quando o número de esporos é baixo, como ocorre em áreas impactadas da região do Araripe”. 
 

Fontes: https://socientifica.com.br/2019/03/23/mulheresassinam-72-dos-artigos-cientificos-publicados-pelo-brasil/; 
http://www.scielo.br/pdf/hoehnea/v41n3/07.pdf 
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No que concerne a fungos micorrízicos, é correto afirmar que  
a) compõem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e raízes de plantas, em que o fungo se alimenta da matéria 

orgânica proporcionada pela planta e facilita a absorção de minerais pelas raízes.     
b) constituem uma associação simbiótica mutualista entre fungos e algas, em que o fungo se alimenta da matéria orgânica 

produzida pela alga e facilita a absorção de água e minerais pelas algas.     
c) formam uma associação de protocooperação entre fungos e algas, em que os indivíduos envolvidos se beneficiam, mas, como 

essa associação não é obrigatória, os indivíduos podem viver isoladamente.     
d) são microrganismos que compõe grande parte da biomassa microbiana dos solos, contudo, trata-se de uma relação ecológica 

rara, pois apenas cerca de 10%  das plantas se associam simbioticamente com esses fungos.     

  
16.   Estima-se que existam 1 milhão e 500 mil espécies de fungos. Essa estimativa coloca os fungos como o segundo maior grupo 
de organismos vivos: o primeiro, em termos de número de espécies, é o grupo dos insetos. Considerando as associações 
simbióticas que têm a participação de fungos, assinale a afirmação verdadeira.  
a) Comensalismo é um tipo de associação mutualística entre fungos e algas, na qual as algas têm aumentada sua capacidade de 

absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.     
b) Líquen é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas, na qual as plantas têm aumentada sua capacidade 

de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para sua sobrevivência.     
c) Rhizobium é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas leguminosas, na qual as plantas têm aumentada 

sua capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.     
d) Micorriza é um tipo de associação mutualística entre fungos e raízes de plantas, na qual as plantas têm aumentada sua 

capacidade de absorção de água e sais minerais, enquanto o fungo recebe matéria orgânica para a sua sobrevivência.     
  
17.   Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas 
na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem 
prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar 
novas flores e polinizá-las. 
 
Essa interação ecológica pode ser classificada como  
a) comensalismo.    
b) amensalismo.    
c) mutualismo.    
d) parasitismo.    
e) simbiose.    
  
18.   Nas interações ecológicas, os seres vivos se entrelaçam numa teia de relações tanto entre membros da própria espécie como 
entre indivíduos de espécies diferentes. Assim, por exemplo, as orquídeas, bromélias e muitas samambaias, conhecidas como 
epífitas, vivem no interior das matas e sobre plantas maiores que lhes servem de suporte, permitindo que consigam obter maior 
suprimento de luz para a fotossíntese. 
 
A associação descrita no texto entre diferentes plantas é um tipo de relação ecológica denominada  
a) simbiose.     
b) predação.     
c) inquilinismo.    
d) canibalismo.    
e) parasitismo.     
  
 
19.   As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de 
comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as 
épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes 
enterradas por outra, e esse comportamento de “ladroagem” faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de 
vezes. 
 

Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 
Essa “ladroagem” está associada à relação de  
a) sinfilia.     
b) predatismo.     
c) parasitismo.     
d) competição.     
e) comensalismo.     
  
20.   Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor 
que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de 
produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. 
 
Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do(a)  
a) prática de adubação verde.     
b) emprego da compostagem.     
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c) controle da irrigação do solo.     
d) utilização de predadores naturais.     
e) uso de sementes inoculadas com Rhizobium.     
  
21.   As imagens abaixo retratam besouros de espécies distintas transportando ácaros. 
 

 
 
Na imagem I, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo e, na imagem II, de parasitismo.  
Diferencie os dois tipos de relação ecológica e indique duas vantagens para os ácaros na relação de comensalismo. 
 
 
HISTÓRIA 
 

1. Entende-se comumente por Monarquia aquele sistema de dirigir que se centraliza estavelmente numa só pessoa investida de 
poderes especialíssimos, exatamente monárquicos, que a colocam claramente acima de todo o conjunto dos governados.  

(BOBBIO, Noberto. Dicionário de política. Brasília UNB, 1995)  
 
A forma de organização política exposta acima refere-se:   
a) Ao regime de monarquia parlamentar.     
b) Ao absolutismo monárquico.     
c) À democracia participativa.    
d) À ditadura militar.    
  
2. [Maquiavel] elogia a República romana como tendo sido a mais perfeita forma de governo e um verdadeiro Estado unido pelo 
espírito público de seus cidadãos; no entanto, numa época como a sua, seria necessário um líder que utilizasse a força como 
princípio, tese que desenvolve em O Príncipe. 

(Teresa Aline Pereira de Queiroz. O Renascimento, 1995.) 
A obra O Príncipe foi escrita por Maquiavel em 1513 e publicada em 1532. Nela, o pensador florentino  
a) rejeita a noção de república, valorizando o princípio de participação política direta de todos os cidadãos.    
b) defende a submissão do poder secular ao poder atemporal, reconhecendo a Igreja como o centro da vida política.    
c) analisa experiências políticas do passado e do presente, propondo um modelo de atuação do governante.    
d) celebra o princípio da experiência do indivíduo, identificando os conselhos dos anciãos como origem de todo poder.    
e) questiona o militarismo da Roma Antiga, sugerindo aos governantes abandonar projetos imperiais e expansionistas.    
  
3. Portugal foi um dos primeiros países europeus a pôr em prática uma eficiente centralização político-administrativa. Em 1383, 
para solucionar problemas relacionados a sua sucessão dinástica e, também, para evitar a sua anexação pelo reino de Castela, 
deflagrou-se um movimento que ficou conhecido como Revolução de Avis. Esta levou ao poder Dom  
a) Manuel.    
b) João.     
c) Afonso Henriques.     
d) Dinis.    
e) Fernando.    
  
4. A base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de dois novos fatores: os Estados modernos nacionais, ou seja, as 
monarquias absolutas, e os efeitos de toda ordem provocados pelas grandes navegações e descobrimentos sobre a vida das 
sociedades europeias. 

(Francisco Falcon. Mercantilismo e transição, 1986. Adaptado.) 
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Os dois fatores mencionados no texto expressam-se, respectivamente,  
a) no intervencionismo econômico dos Estados modernos e no aumento dos metais nobres entesourados.    
b) na redução significativa do comércio interno europeu e na colonização da América e da África.    
c) no desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre comércio e na política de degredo de encarcerados.    
d) na difusão das ideias sociais libertárias e no aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas de navegação.    
e) no controle político burguês dos Estados modernos e no surgimento de órgãos regradores do comércio internacional.    
  
5. TEXTO I 
A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficias sem a 
burguesia incipiente. 

ANDERSON, P. In: DEYON, P. O mercantilismo. Lisboa: Gradiva, 1989 (adaptado). 
 
 
TEXTO II 
As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações 
econômicas. 

SMITH, A. A riqueza das Nações. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (adaptado). 
 
 
Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais 
concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de  
a) valorização do pacto colonial — combate à livre-iniciativa.     
b) defesa dos monopólios régios — apoio à livre concorrência.     
c) formação do sistema metropolitano — crítica à livre navegação.     
d) abandono da acumulação metalista — estímulo ao livre-comércio.     
e) eliminação das tarifas alfandegárias — incentivo ao livre-cambismo.     
  
6. Luís Vaz de Camões, um dos maiores nomes do Renascimento Cultural português, imortalizou, em sua principal obra, a 
viagem de Vasco da Gama às Índias. 
 
“Já no largo Oceano navegavam, 
As inquietas ondas apartando; 
Os ventos brandamente respiravam, 
Das naus as velas côncavas inchando; 
Da branca escuma os mares se mostravam 
Cobertos, onde as proas vão cortando 
As marítimas águas consagradas, 
Que do gado de Próteo são cortadas.” 

 
(CAMÕES. Os Lusíadas. Verso 19) 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente elementos relativos à participação de Portugal na expansão marítima 
europeia nos séculos XV e XVI.  
a) O total apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro rei português, visando à expansão econômica e religiosa que a 

expansão marítima iria concretizar.    
b) Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial e aumentava os negócios, superando a crise do século XV; para o 

Estado, trazia maiores rendas; para a nobreza, trazia cargos e pensões; e, para a Igreja Católica, representava maior 
cristianização dos "povos bárbaros".    

c) O pioneirismo português se deveu mais ao atraso dos seus rivais, envolvidos em disputas dinásticas, do que a fatores próprios 
do processo histórico, econômico, político e social de Portugal.    

d) A expansão marítima, embora contasse com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu o combate dos proprietários 
agrícolas, para quem os dispêndios com o comércio eram perdulários.    

e) A burguesia, ao liderar a arraia-miúda na Revolução de Avis, conseguiu manter a independência de Portugal, centralizou o 
poder e impôs ao Estado o seu interesse específico na expansão.    

  
7. As viagens mercantis e os descobrimentos de rotas marítimas e de terras além-mar ocorridas no que conhecemos por 
expansão europeia, mudou o mundo conhecido até então. Foram etapas na conquista dos novos caminhos, rotas e 
descobrimentos os seguintes eventos: 
1. Bartolomeu Dias atingiu a extremidade sul do continente africano, nomeando-a de Cabo das Tormentas. 
2. Fernão de Magalhães, português, deu início à primeira viagem ao redor da Terra. 
3. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. 
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4. Conquista de Ceuta pelos portugueses. 
5. Cristóvão Colombo descobriu o que julgou ser o caminho para as Índias, mas na verdade havia aportado em terras 

desconhecidas. 
 
A sequência cronológica correta dos fatos listados é  
a) 1, 2, 3, 4 e 5.     
b) 3, 5, 4, 1 e 2.    
c) 5, 2, 1, 4 e 3.    
d) 2, 4, 1, 5 e 3.    
e) 4, 1, 5, 3 e 2.    
  
8. O mercantilismo foi uma política econômica adotada pelos Estados Nacionais que se formaram a partir do século 15. A 
doutrina mercantilista baseava-se em uma intervenção do estado na economia e tinha como características  
a) balança comercial favorável e protecionismo.    
b) lei da oferta e procura e metalismo.    
c) pacto Colonial e livre-iniciativa.    
d) monopólio e liberalismo.    
  
9. Considere o texto abaixo, do medievalista Georges Duby. 
 
“Nos cinquenta, sessenta anos que se seguiram à pandemia de 1348, e que foram sacudidos pelos ressurgimentos da peste, 
situa-se uma das grandes rupturas da história da nossa civilização. Dessa prova a Europa saiu aliviada. Ela era superpovoada. 
Restabeleceu-se o equilíbrio demográfico. A atmosfera de naturalidade que se instalou explica por que a criação artística não 
perdeu sua vitalidade. Mas, como tudo o mais, ela mudou de tom”. 

DUBY, Georges. A Europa na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 113. 
 
A afirmação “ela mudou de tom”, com que o autor conclui sua análise, constitui uma referência  
a) ao Iluminismo.    
b) ao Romantismo.    
c) ao Renascimento.    
d) à Escolástica.    
e) à Fisiocracia.    
  
10. Em 1497 o rei dom Manuel, não querendo perder uma valiosa parcela da população, [...] impôs o batismo obrigatório a 
praticamente todos os judeus, restringindo-lhes os meios de sair do país, escravizando os que continuaram judeus e apreendendo 
os filhos dos não convertidos. 
 

SCHWARTZ, S. B. Cada um na sua lei. Tolerância religiosa e salvação no mundo atlântico ibérico. São Paulo: Edusc/Cia. das 
Letras, 2009, p. 155. 

 
Entre os desdobramentos da política do reino português com relação aos judeus, podemos citar:  
a) A presença de cristãos-novos pode ser observada apenas em Portugal.    
b) Os cristãos-novos obtiveram os mesmos direitos que os cristãos-velhos portugueses.    
c) A Inquisição portuguesa direcionou-se mais aos delitos sexuais que à perseguição aos judeus.    
d) O Brasil tornou-se possibilidade de refúgio aos judeus portugueses devido à vigilância 
crescente na metrópole.    
e) Devido à ação rigorosa da Inquisição, a questão judaica foi rapidamente solucionada em Portugal.    
  
11. Leia o enunciado abaixo. 
 
A expansão portuguesa não pode nem deve ser vista como um processo acumulativo: foi marcado por continuidades e 
descontinuidades, e por quebras e transformações nos padrões das suas atividades, do Atlântico ao Índico, da Índia ao Atlântico 
Sul, do Brasil à África. 
 

BETHENCOURT, Francisco; CURTO, Diogo Ramada (dir.). A expansão marítima portuguesa,1400-1800. Lisboa: Edições 70, 2010.  
 
A partir da leitura do enunciado, considere as seguintes afirmações. 
I. A reduzida capacidade demográfica da metrópole portuguesa não impediu a constante emigração com destino, 

principalmente, ao Brasil. 
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II. O tráfico de escravos, iniciado pelos portugueses, não tardou a envolver, na América, os domínios coloniais de Espanha, 
Inglaterra, França e Holanda. 

III. A América Portuguesa foi um exemplo de colônia de povoamento, que serviu para o envio dos excedentes populacionais da 
metrópole. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas l e ll.    
d) Apenas l e III.    
e) Apenas II e III.    
  
12. As caravelas foram um grande avanço tecnológico no final do século XV. Graças a elas, foi possível realizar viagens de longa 
distância de forma eficiente. Centenas de homens embarcaram nas caravelas dos descobrimentos. Alguns buscavam 
enriquecimento rápido, outros, oportunidade de difundir a fé em Cristo. Estes homens eram atraídos pela aventura, porém as 
surpresas nem sempre eram agradáveis. Nas embarcações, proliferavam doenças e a alimentação era precária. 
 

Revista de História da Biblioteca Nacional, setembro de 2012, p.22-25. Adaptado 
 

Sobre a época descrita no texto e considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as viagens nas caravelas  
a) foram realizadas no contexto da expansão do mercantilismo europeu, visando também à ampliação do catolicismo.    
b) não pretendiam descobrir novos territórios, apenas estabelecer rotas para aventureiros e marginalizados da sociedade.    
c) tinham como principal objetivo retirar as populações muçulmanas da Península Ibérica, após as Guerras de Reconquista.    
d) eram feitas em condições precárias, pois eram clandestinas, ou seja, eram realizadas sem o consentimento das Coroas 

europeias.    
e) não ocorriam em condições apropriadas, embora a maior parte dos tripulantes das caravelas pertencesse à nobreza feudal.    
  
13. O fragmento textual seguinte se refere a uma característica de sociedades africanas em épocas anteriores à expansão 
marítima e comercial europeia.  
 
A forma como uma sociedade organiza a distribuição dos bens que produz ou adquire revela muito do caráter desta sociedade, 
de seus valores, usos e costumes. No caso das sociedades de linhagens da África negra, todo o sistema social estava baseado nas 
esferas da reciprocidade e da distribuição, como forma de garantir a coesão social do grupo. Os velhos guardam a experiência e 
o conhecimento dos costumes. Assim, não era uma sociedade dirigida pelos mais produtivos e dinâmicos (como na lógica 
capitalista) e, sim, pelos que guardavam a tradição e o saber mágico.  
 

SILVA, Francisco C. T. da. Conquista e colonização da América portuguesa. In: LINHARES, Maria Yedda (Org.). História geral do 
Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 1990. p. 48. [Adaptado]  

 
Ao estabelecer uma comparação entre a organização social expressa no fragmento e as sociedades africanas exploradas pelos 
europeus à época das Grandes Navegações, é correto afirmar:  
a) A organização da sociedade de linhagens sofreu mudanças a partir da generalização do comércio escravista promovida por 

interesses mercantilistas na África.    
b) A existência prévia da escravidão na África possibilitou a manutenção da sociedade de linhagens, sem transformações sociais 

significativas.    
c) O papel social desempenhado pelas lideranças nativas permaneceu inalterado apesar da ampla divulgação do cristianismo 

entre os povos africanos.     
d) O conquistador europeu encarava a organização societária de linhagens como uma ameaça à sua dominação e, por isso, 

subjugou inicialmente os anciãos.    
  
14. O velho do Restelo 
 
Dura inquietação d’alma e da vida, 
Fonte de desamparos e adultérios, 
Sagaz consumidora conhecida 
De fazendas, de reinos e de impérios: 
Chamam-te ilustre, chamam-te subida, 
Sendo dina de infames vitupérios; 
Chamam-te Fama e Gloria soberana, 
Nomes com quem se o povo néscio engana! 
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A que novos desastres determinas 
De levar estes reinos e esta gente? 
Que perigos, que mortes lhe destinas 
Debaixo dalgum nome preminente? 
Que promessas de reinos, e de minas 
D'ouro, que lhe farás tão facilmente? 
Que famas lhe prometerás? que histórias? 
Que triunfos, que palmas, que vitórias? 
 

(Luís de Camões. Os Lusíadas, Canto IV. Disponível em: 
http://www.passeiweb.com/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/o/os_lusiadas_o_velho_do_restelo.) 

 
O contexto descrito no poema remete a Expansão Ultramarina Portuguesa dos séculos XV e XVI. 
Uma das causas do pioneirismo português nas Grandes Navegações foi  
a) o desenvolvimento industrial, que possibilitou a utilização de tecnologias de ponta na empreitada ultramarina.    
b) a hegemonia comercial lusa, ou seja, Portugal, controlava o comércio mediterrâneo, principalmente na rota veneziana.    
c) a centralização político-administrativa, pois Portugal já era um Estado nacional, aliás, o primeiro a se formar na Europa.    
d) a acumulação primitiva do capital, empreendida por Portugal na Revolução de Avis, que colocou a nobreza no comando da 

nação.    
  
15. Examine os textos: 
 
Com o mercantilismo e o capitalismo comercial e industrial, iniciou-se um processo de agressão e destruição da natureza nunca 
visto no decorrer da história. Esse modo de produção, que implicou o aniquilamento de ecossistemas, provocou grandes 
desequilíbrios ecológicos, gerando mudanças climáticas, extinção de espécies animais e vegetais e uma profunda desarmonia 
entre o ser humano e a natureza. 
 

Fonte: ADAS, Melhem & ADAS, Sérgio. Panorama Geográfico do Brasil. 4.ed. São Paulo: Moderna, 2004. p. 31. 
 
A varíola e o sarampo vieram nas embarcações europeias. Dizimaram índios e auxiliaram os espanhóis na conquista dos povos 
incas e astecas. Bactérias da tuberculose chegaram em uma nova onda de ataque. A gripe causou epidemias nos indígenas. A 
bactéria da Peste Negra visitou os nativos americanos. 
 

Fonte: UJVARI. Stefan Cunha. A história da humanidade contada pelos vírus. São Paulo: Contexto, 2009. p. 85. 
 
Os referidos processos se desenvolveram num contexto histórico marcado por intensas transformações. Assinale verdadeira (V) 
ou falsa (F) em cada afirmativa sobre as características desses processos: 
 
(     ) Formação e consolidação dos Estados Modernos absolutistas na Europa. 
(     ) Expansão comercial e colonial europeia na África, Ásia e América. 
(     ) Rapidez da implantação de colônias ibéricas na África e na Ásia diante da fraca resistência dos povos nativos. 
(     ) Exploração predatória das áreas coloniais visando a atender aos interesses mercantilistas europeus. 
 
A sequência correta é  
a) V – V – F – F.    
b) F – F – V – V.    
c) V – F – V – F.    
d) F – V – F – F.    
e) V – V – F – V.    
  
16. “Se por um lado o mundo medieval se encerrou em meio à crise, por outro, com o início da expansão marítima e o declínio do 
feudalismo, afirmou-se uma nova tendência: o capitalismo comercial.” 

(VICENTINO, 2007) 
Sobre capitalismo comercial, tendência econômica adotada por alguns Estados Nacionais Europeus da Idade Moderna, pode-se 
afirmar que  
a) provocou o êxodo urbano, especialmente na Inglaterra.    
b) subordinou, definitivamente, a economia urbana aos interesses agrários.    
c) forçou o surgimento de legislação destinada a organizar e proteger o trabalhador rural.    
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d) monopolizou, já no século XV, nas mãos de empresários, as atividades produtivas urbanas, fazendo desaparecer o artesanato, 
praticado em oficinas.    

e) evoluiu para uma crescente separação entre capital e trabalho.    
  
17. Analise a imagem a seguir: 
 

 
 
O quadro O nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, é uma das grandes realizações da arte renascentista. 
Sobre essa obra e seu contexto histórico, assinale a alternativa CORRETA.  
a) A temática pagã da obra, baseada na mitologia greco-romana, constituiu-se numa ousadia que destoava do restante da 

produção artística do Renascimento.    
b) A nudez representada no quadro também aparece em obras de outros artistas da época, como Michelangelo.    
c) Botticelli, personagem símbolo do ideal humanista, também foi arquiteto, engenheiro, músico e poeta.    
d) O nascimento de Vênus, assim como a Última Ceia de Da Vinci, é uma pintura de temática bíblica.    
e) Botticelli destacou-se por sua produção em escultura.    
  
18. No período correspondente à expansão marítima europeia, as relações entre colônias e metrópoles foram definidas pelo 
estabelecimento de um pacto colonial, que expressava  
a) uma negociação caracterizada pela troca de favores entre metrópole e colônia.    
b) o domínio político e econômico da metrópole sobre a colônia.    
c) um acordo visando ao bem comum entre metrópole e colônia.    
d) um tratado que estabelecia a paz entre colonizadores e colonos.    
e) a subordinação da metrópole aos interesses coloniais em expansão.    
  
19. Em relação à Formação dos Estados Nacionais Modernos, é correto afirmar.  
a) O absolutismo e o poder centralizado no monarca foram as bases iniciais para a formação do Estado Nacional Moderno.    
b) Os Estados se formam sob bases democráticas e não sob as absolutistas.    
c) O poder descentralizado foi uma das marcas da Instituição Estado Nacional Moderno.    
d) A forte mobilidade social fez com que os burgueses produzissem a Instituição do Estado Nacional Moderno.    
e) Os burgueses controlavam o exército e cobravam impostos do povo para as cortes.    
  
20. “Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil 
extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. (...) De simples empresa 
espoliativa e extrativa – idêntica à que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais – a 
América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais a ela se aplicam para criar 
de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu”. 
 

Celso Furtado. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971, p. 8. Adaptado. 
 
Segundo o texto, a colonização sistemática do território brasileiro por Portugal favoreceu  
a) a integração da América a uma economia internacionalizada, que tinha a Europa como centro.    
b) o estabelecimento das feitorias na costa atlântica do Brasil, responsáveis pela extração e pelo comércio de pau-brasil.    
c) a constituição de forte hegemonia portuguesa sobre o Oceano Atlântico, que persistiu até o século XVIII.    
d) o início de trocas comerciais regulares e intensas do Brasil com as colônias portuguesas das Índias Orientais.    
e) a construção de fortalezas no litoral brasileiro, para rechaçar, no século XVI e no XVII, as tentativas de invasões francesas e 

holandesas.    


