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Aluno(a):  
 

 

 

CONCURSO DE 
BOLSAS 2018 

Prova 01-A 
 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES contém um total de 60 TESTES. Caso contrário solicite ao fiscal da 

sala um outro CADERNO COMPLETO. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

2. Para cada QUESTÃO existe apenas UMA resposta correta. 

 

3. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a alternativa que corresponda à resposta correta. Essa 

alternativa (A, B, C, D ou E) deve ser marcada na folha de respostas que você recebeu, preenchendo completamente o 

espaço destinado a ela. 

Observe: 

ERRADO ERRADO ERRADO

( A ) ( A ) ( A ) ( A )

CORRETO

 
4. Não será permitida qualquer espécie de CONSULTA, nem o uso de máquina calculadora. 

 

5. É PROIBIDO pedir ou emprestar QUALQUER MATERIAL durante a realização da prova. 

 

6. Você terá três  horas e trinta minutos  para responder a todas as questões e preencher a folha de respostas. 

 

7. Não é permitida a saída antes de 1h de duração da prova. 

 

8. Não é permitido levar o caderno de questões ao sair da prova. 

 

Boa Prova! 
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 5: 

Um sorriso 

Mas o que Lúcia Helena estava fazendo no trem? Foi o que perguntei:  

- O que você vai fazer em São Paulo? 

- Vou ficar uns tempos na casa da tia Olívia.  

E sem esperar que eu perguntasse por que, começou a me explicar que andava muito nervosa, e que o 

médico tinha recomendado que ela saísse um pouco.  

- E a festa de noivado? Não era na semana que vem?  

- Acho que não vai ter mais festa...  

Com medo, perguntei: 

 - E... o Mário Antônio?  

- A gente resolveu dar um tempo.  

Meu coração bateu mais forte. Eu não sabia o que fazer com ela ali do meu lado. Me lembrei que 

antigamente era o maior potoqueiro do mundo. Não tive dúvida: comecei a contar o que eu ia fazer na vida.  

Nem sei se eu ia fazer isso mesmo, mas fui falando tudo o que vinha na cabeça. E Lúcia helena só olhando 

para mim. De vez em quando ela ria. Eu vi que ela estava contente mesmo, que ela parecia estar feliz 

naquele trem comigo.  

O sol entrava pela janela, e o cabelo de Lúcia Helena brilhava que nem ouro. A pele do rosto dela era tão 

macia que dava uma vontade doida de beijar. Linda de morrer. Uma coisa. Aí me deu uma vontade doida de 

pegar na mão dela. Mas eu não tinha coragem. E falava, só contando papo. Beto, larga de ser trouxa, eu 

disse para mim mesmo. Até que o trem deu um solavanco, meu braço encostou no dela. Lúcia Helena 

estremeceu, mas não tirou o braço. Agora, pensei.  

Faltava coragem. Agora, Beto, vamos. E sem pensar mais, agarrei a mão dela. Lúcia Helena estremeceu de 

novo, mas não tirou a mão. E riu para mim, com aquele sorriso maravilhoso que só ela sabia dar. Apertei a 

mão de Lúcia Helena com força, como se tivesse medo que fosse perdê-la outra vez. E disse uma coisa que 

fazia tempo que estava na minha garganta: - Te amo. Ela sorriu de novo e pôs a cabeça no meu ombro. 

Então, eu comecei a me sentir o homem mais feliz do mundo. 

(Álvaro Cardoso Gomes) 

 

1- Marque a alternativa em desacordo com o texto: 

 

a) Lúcia Helena viajou para São Paulo a fim de ficar uns tempos na casa da tia Olívia. 

b) Ela e Mário Antônio resolveram se separar por um tempo. 

c) Ao saber da notícia da briga dos dois, o coração de Beto começou a bater mais forte. 

d) Lúcia Helena ficava rindo e olhando para o namorado, que conversava desenfreadamente. 

e) Beto segurou a mão de Lúcia e se sentiu o homem mais feliz do mundo. 

 

2- Em qual frase, a seguir, percebe-se o uso da linguagem coloquial? 

 

a) “Meu coração bateu mais forte”. 

b) “De vez em quando ela ria”. 

c) “Mas eu não tinha coragem”. 

d) “Lúcia Helena estremeceu, mas não tirou o braço”. 

e) “Beto, larga de ser trouxa, eu disse pra mim mesmo”. 

 

3- Em “A pele do rosto dela era tão macia que dava uma vontade doida de beijar.”, há uma relação 

semântica de: 

 

a) Causa e conseqüência. 

b) Intensidade. 

c) Conformidade. 

d) Concessão. 

e) Condição. 
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4- “Lúcia Helena estremeceu de novo, mas não tirou a mão”. A conjunção destacada só não pode ser 

substituída por: 

 

a) Entretanto. 

b) Por conseguinte. 

c) Todavia. 

d) Contudo. 

e) Porém. 

 

5- Aponte a alternativa que apresenta um desvio em relação à norma culta. 

 

a) “E a festa de noivado?” 

b) “Com medo, perguntei:” 

c) “Me lembrei que antigamente era o maior potoqueiro do mundo” 

d) “E Lúcia Helena só olhando para mim” 

e) “O sol entrava pela janela...” 

 

Do teclado do meu computador digito esse texto que agora você lê. Pronto, está criado um elo de 

comunicação entre nós. A tecnologia nos conectou. 

A conectividade aproximou mundos e pessoas distantes, facilitou a comunicação, mas... as pessoas estão 

realmente prestando atenção naquilo que dizemos? 

Pensa comigo. Hoje, é praticamente impossível passar um dia sem que alguém do nosso lado fique mexendo 

no celular ao mesmo tempo em que conversa com a gente. Tá legal, quem nunca? Mas se estamos 

conversando, queremos trocar ideias e informações, e para isso todos os que estão na conversa têm que 

prestar atenção, certo? Certo. Mas péra. Se tem alguém teclando, não está prestando atenção e assim é difícil 

a gente se entender. É, parece que a tecnologia nos conectou via voz e dados, mas vem nos desconectando 

pessoalmente.  

A conectividade democratizou o acesso à informação e facilitou que as pessoas fiquem atualizadas sobre o 

que acontece no mundo, mas... quanto vale saber mais, mesmo que a informação seja falsa, seja boato? 

Vamos pensar. As notícias passam tão rapidamente pela nossa “timeline” que mal temos tempo de ler as 

manchetes. Interesse em ler as notícias? Acaba no instante seguinte porque outro assunto já pula na nossa 

cara. Nunca (ou quase nunca) lemos, mas sempre (ou quase sempre) formamos nossa opinião, julgamos e 

condenamos criaturas. Pensar sobre o que se leu, investigar se a notícia é verdadeira, se a fonte é confiável? 

Isso poucos querem... É, parece que a tecnologia nos conectou com mais informação, mas vem nos 

desconectando da crítica e da qualidade da informação. 

A conectividade facilitou a vida porque nos deixa mais livres para fazer mais coisas em menos tempo, mas... 

quanto tempo passamos como escravos dela, sem conseguir nos desplugar para conversar ao vivo com 

amigos, fazer um esporte, conviver em família? 

Pensando melhor, é incrível que a gente tenha criado essa “incapacidade” de nos desplugar. Imagine que até 

palestrantes estão agindo como se fossem incapazes de desligar o celular enquanto dão suas palestras, 

justificando que pode haver uma situação de urgência. Mas gente, como fazíamos quando não existiam 

celulares e, com toda certeza, havia situação de urgência? Será que não somos nós mesmos que criamos 

situações de urgência em nossas vidas, que têm muito mais a ver com nossa ansiedade para que tudo 

aconteça  instantaneamente? Será que a tecnologia nos conectou com mais força do que somos capazes de 

enfrentar e estamos nos entregando a ela, sem limites? 

A conectividade é ótima e é inevitável. É maravilhoso poder se conectar estudando, trabalhando ou 

descansando, em todos os lugares e o tempo todo. Mas, para mim, isso é perfeito quando eu quero, quando 

eu posso e não porque virei escrava sem vontade e sem controle. Para mim, aproveitar o máximo da 

conectividade é dominá-la, é pensar criticamente sobre tudo isso, é aprender a usar e extrair o melhor dessa 

incrível aventura de estar aqui, ali e em todos os lugares ao mesmo tempo. E pra você?  

Vamos pensar? Quando você vai a um show ao vivo, como faz pra apreciar, saborear, viver o momento e 

registrar na memória o arrepio de ouvir aquela música, a sensação de alegria imensa quando os caras 
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voltaram para o bis, o quanto foi sensacional cantar junto com o ídolo? Ou você fica mais ligado em 

fotografar, filmar, tuitar, clicar, postar no insta ou no facebook pra galera ver? 

Pensa nisso, sem rancor. Lá no seu íntimo, sem contar pra ninguém.  

Qual a medida para estar conectado digitalmente e não ficar desconectado pessoalmente? 

Bel Balieiro | 10/09/2017 Fonte de inspiração: jonathanfields.com/the-tyranny-of-connectivity 
 

6- É possível perceber uma “aapprreeeennssããoo”” do narrador a respeito da própria postura da sociedade, visível em 

vários comentários e reflexões durante o texto. Um fragmento em que essa ““aapprreeeennssããoo”” fica evidente é: 
 

a) Do teclado do meu computador digito esse texto que agora você lê. 

b) É, parece que a tecnologia nos conectou via voz e dados, mas vem nos desconectando pessoalmente. 

c) Pensando melhor, é incrível que a gente tenha criado essa “incapacidade” de nos desplugar. 

d) A conectividade é ótima e é inevitável. É maravilhoso poder se conectar estudando, trabalhando ou 

descansando, em todos os lugares e o tempo todo. 

e) Para mim, aproveitar o máximo da conectividade é dominá-la, é pensar criticamente sobre tudo isso, é 

aprender a usar e extrair o melhor dessa incrível aventura de estar aqui, ali e em todos os lugares ao mesmo 

tempo. 
 

7- A temática central do texto de Bel Balieiro é: 
 

a) Como apreciar, saborear bons momentos, como um show ao vivo, por exemplo.  

b) O avanço tecnológico da humanidade em relação à comunicação.  

c) A democratização da informação através da conectividade digital. 

d) A busca do equilíbrio entre o relacionamento digital e o pessoal. 

e) A capacidade humana de “desplugar” do mundo ao nosso redor.    
 

8- O texto apresentado tem predomínio da:  
 

a) Função fática da linguagem. 

b) Função conativa da linguagem.  

c) Função referencial da linguagem. 

d) Função metalinguística da linguagem.  

e) Função emotiva da linguagem. 
 

9- A expressão “ppoorrqquuee  oouuttrroo  aassssuunnttoo  jjáá  ppuullaa  nnaa  nnoossssaa  ccaarraa””, retirada do texto constitui uma: 

  

a) Comparação.  

b) Metonímia. 

c) Metáfora. 

d) Hipérbole. 

e) Gradação. 

 

10- Enunciados que, no texto, denunciam ssuubbjjeettiivviiddaaddee na apresentação dos fatos são:  

 

a) A conectividade é ótima e é inevitável. É maravilhoso poder se conectar estudando, trabalhando ou 

descansando, em todos os lugares e o tempo todo. Mas, para mim, isso é perfeito quando eu quero, quando 

eu posso e não porque virei escrava sem vontade e sem controle.  

b) A conectividade democratizou o acesso à informação e facilitou que as pessoas fiquem atualizadas sobre 

o que acontece no mundo, mas... quanto vale saber mais, mesmo que a informação seja falsa, seja boato? 

c) A conectividade facilitou a vida porque nos deixa mais livres para fazer mais coisas em menos tempo.  

d) Do teclado do meu computador digito esse texto que agora você lê. Pronto, está criado um elo de 

comunicação entre nós. A tecnologia nos conectou. 

e) Hoje, é praticamente impossível passar um dia sem que alguém do nosso lado fique mexendo no celular 

ao mesmo tempo em que conversa com a gente.  

 

http://www.jonathanfields.com/the-tyranny-of-connectivity
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11- O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) é 

responsável por tratar incidentes de segurança em computadores e redes conectadas à Internet no Brasil. A 

tabela ao lado apresenta o número de mensagens não solicitadas (spams) notificadas ao CERT.br no ano de 

2015, por trimestre. Qual dos gráficos abaixo representa os dados dessa tabela? 

 

 
 

a)

  
 

b)

  
 

c)

  
 

d)

  
 

e)

  



6 
 

12- Na figura, T1 e T2 representam duas torres de transmissão de sinal de conectividade de internet. Cada 

torre transmite sinal até o raio de 6 km. Os pontos P e Q estão localizados no limite do raio de transmissão 

das duas torres, e distam 6 km um do outro. 

 

 
 

Sabendo-se que T1, T2, P e Q são pontos coplanares, a área desse plano atendida pelo sinal das duas torres, 

em km2, é igual a: 

 

a) .3129   

b) .31812   

c) .3812   

d) .31218   

e) .3516   

 

13- O percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme 

dados do Grupo Ipsos, essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. 

 

 
 

Suponha que foi mantida, para os anos seguintes, a mesma taxa de crescimento registrada no período 2007-

2011. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a: 

 

a) 56,40% 

b) 58,50% 

c) 60,60% 

d) 63,75% 

e) 72,00% 
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14- Em certa cidade, existem três operadoras A, B e C que oferecem serviços de Internet para celulares. Na 

operadora A, a franquia é de R$ 9,90 por mês com acesso em máxima velocidade de até 0,5Gb de 

transferência de dados. Na operadora B, a franquia é de R$ 19,90 por mês para 2Gb de transferência de 

dados. O excedente é cobrado por minuto conectado, e cada minuto custa R$ 0,02. Na operadora C, a 

franquia é de R$ 13,90 por mês para 1,5Gb de transferência de dados, e o minuto excedente custa R$ 0,01. 

João já possui o plano da operadora A e deseja adquirir mais um plano de outra operadora. Sabendo que 

João usa 2,6Gb por mês, e que 1Gb corresponde a 20 horas de conexão, o plano mais econômico para João 

será o da operadora.  

 

a) B e custará R$ 22,30  

b) B e custará R$ 34,30  

c) C e custará R$ 27,10  

d) C e custará R$ 22,30  

e) C e custará R$ 21,10  

 

15- Os gráficos abaixo mostram que o número de brasileiro com acesso à internet em casa evoluiu bastante e 

que esses usuários estão deixando de se conectar pela linha telefônica para usar a banda larga como plano de 

acesso mais rápido. 

 

 
 

 
Adaptado de: Veja, 12 jul. 2006. 

 

De acordo com essas informações, de janeiro de 2005 a maio de 2006, o número dos usuários da intenet que 

utilizavam banda larga em casa cresceu entre: 

 

a) 47% e 51% 

b) 51% e 57% 

c) 57% e 65% 

d) 65% e 75% 

e) 75% e 87% 
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16- O Brasil terá um smartphone em uso por habitante até o final de 2017, segundo dados da 28ª Pesquisa 

Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio 

Vargas de São Paulo (FGV-SP). De acordo com a pesquisa, até outubro a base instalada de smartphones no 

País será de 208 milhões de aparelhos. De acordo com o estudo, a expectativa é de que, nos próximos dois 

anos, o País tenha 236 milhões de aparelhos desse tipo nas mãos dos consumidores, em um crescimento 

aproximado de: 

 

a) 8,5% 

b) 11% 

c) 13,5% 

d) 15% 

e) 18,5% 

 

17- Até o final do ano de 2017, serão 166 milhões de computadores , segundo dados da 28ª Pesquisa Anual 

de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio 

Vargas de São Paulo (FGV-SP).Caso a previsão se confirme, no final do ano o País teria quatro 

computadores para cada cinco habitantes. Qual o número aproximado de habitantes, em milhões, no final de 

2017? 

 

a) 200 

b) 208 

c) 215 

d) 220 

e) 230 

 

18- Está crescendo o número de alunos nos cursos a distância, que são opções mais baratas para quem quer 

fazer a faculdade e pós-graduação. Em 2017, o Brasil deve chegar perto dos 2 milhões de estudantes no 

ensino à distância. Uma estudante gasta em média 4 horas por semana de estudo durante 20 semanas para 

concluir todas as atividades. Se pretende acabar em 4 semanas antes do previsto, quantas horas terá que 

estudar por semana? 

 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 

 

19- Está crescendo o número de alunos nos cursos a distância, que são opções mais baratas para quem quer 

fazer a faculdade e pós-graduação. Em 2017, o Brasil deve chegar perto dos 2 milhões de estudantes no 

ensino à distância. Se este mercado está crescendo a uma taxa de 5% ao ano, quantos alunos a mais serão em 

2019? 

 

a) 180 mil. 

b) 190 mil. 

c) 205 mil. 

d) 215 mil. 

e) 230 mil. 

 

20- Crianças brasileiras são as que entram mais cedo em redes sociais – com a idade média de nove anos – 

de acordo com uma pesquisa feita em sete países. O estudo “Internet Safety for Kids&Families” (Segurança 

de Internet para Crianças &Famílias), feita pela empresa de segurança Trend Micro. 
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Idade média dos filhos que usam esses sites: 

 
 

Com base nesta informação, qual a idade média global das crianças. 

 

a) 11,52 

b) 11,63 

c) 11,75 

d) 11,86 

e) 11,98 

 

"Parabolicamará" 

 

“Antes mundo era pequeno 

porque Terra era grande 

hoje mundo é muito grande 

porque Terra é pequena do tamanho da antena 

Parabolicamará 

 

Ê, volta do mundo, camará 

Ê, mundo dá volta, camará 

antes longe era distante 

perto só quando dava 

quando muito ali defronte 

e o horizonte acabava (... ) 

 

(...) de jangada leva uma eternidade 

de saveiro leva uma encarnação 

de avião o tempo de uma saudade 

pela onda luminosa 

leva o tempo de um raio (...) “ 

                                      Gilberto Gil 

 

21- “..pela onda luminosa leva o tempo de um raio (...) “ 

Gilberto Gil na expressão “ leva o tempo de um raio” associa a velocidade da onda luminosa algo muito 

rápido. De fato as ondas luminosas bem como as ondas de rádiopropagam a uma velocidade de 

300.000Km/s. Quantas voltas as ondas de rádio, daria aproximadamente em torno da terra em 1 segundo? 

Adote: raio da terra =6400 Km; C=2R; =3,14  

 

a) 7,5              

b) 75              

c)  46                  

d)  30              

e) 300  

http://4.bp.blogspot.com/-XZOGop1TWUY/TqbPYQQWHpI/AAAAAAAAAJs/RU4fOiOlZtA/s1600/grafico-idade-das-criancas-nas-redes-sociais-1319491636004_560x253.jpg
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22- A resoluçaõ das câmeras digitais  em celulares modernos é dada em megapixels, unidade de medida que 

representa um milhaõ de pontos. As informações sobre cada um desses pontos saõ armazenadas, em geral, 

em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas saõ submetidas a algoritmos de 

compressaõ, que reduzem em até 95% a quantidade de bytes necessários para armazená-las. Considere 1 KB 

= 1.000 bytes, 1 MB = 1.000 KB, 1 GB = 1.000 MB. 

Se João fotografar 150 imagens para um trabalho escolar, com a câmera de 8.0 megapixels, quantos bytes 

ocupará na memória do seu celular. 

 

a) 3.103  

b) 3,0.106 

c) 3,6.103           

d) 3,6.106            

e) 3,6.109 

 

23- Utilizando uma câmera de 8.0 megapixels cujo algoritmo de compressaõ é de 95%, Joaõ fotografou 150 

imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-las de modo que o espaço restante no dispositivo 

seja o menor espaço possível, ele deve utilizar: 

 

a) um CD de 700 MB.  

b) um pen drive de 1 GB. 

c) um HD externo de 16 GB. 

d) um memorystick de 16 MB. 

e) um cartaõ de memória de 64 MB. 

 

24-  As lâmpadas de tungstênio halógenas, quando acesas, apresentam uma reação química de equilíbrio que 

pode ser representada por: 

 
 

Assim, na superfície do filamento (região de temperatura elevada), podemos encontrar em maior proporção, 

as espécies químicas representadas pelo lado esquerdo da equação química e próximo à superfície do bulbo 

(região mais fria), encontra-se em maior quantidade a espécie química da direita. 

Com base nas informações acima, assinale a opção correta: 

1W(s)+   3 I2(g)1 WI6(g) 

 

a) Na equação química acima tem-se somente substâncias compostas. 

b) Na equação acima tem-se somente substâncias simples. 

c) O iodo, elemento químico envolvido na fabricação da lâmpada é um halogênio. 

d) O tungstênio (W), metal, elemento químico empregado na lâmpada é um gás, nas condições ambientes. 

e) A equação química está balanceada incorretamente. 
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25- Avanços tecnológicos sempre vem acompanhados de algum tipo de impacto ambiental.Despejos de 

resíduos gasosos nas áreas industriais, as queimadas, a combustão de carvão e derivados do petróleo, 

liberam fumaça contendo poluentes como óxidos de nitrogênio e também os óxidos de enxofre que sob a 

ação da água formam ácidos, caracterizando: 

 

a) inversões térmicas.   

b) efeito estufa.  

c) fotossíntese. 

d) chuvas ácidas.  

e) camada de ozônio. 

 

26- Por meio da fotossíntese os vegetais fabricam glicose (C6H12O6) cujas moléculas se combinam para 

formar a celulose, que constitui a parede celular, e o amido, que é armazenado em diversos órgãos vegetais. 

Analisado a fórmula química da glicose podemos afirmar que: (Dados: 6C
12; 1H

1; 8O
16). 

 

a) a molécula é constituída por três elementos químicos. 

b) carbono, hidrogênio e oxigênio são isótopos. 

c) a conversão de glicose em amido é um processo físico. 

d) em 10 moléculas de glicose há um total de 10 átomos de carbono. 

e) é classificada como uma substância simples. 

 

27-  Conectividade, na biologia, pode representar a capacidade que duas comunidades têm de se ligarem 

entre si. Esta ligação permite a circulação de espécies entre os vários habitats. Um dos grandes fatores que 

afeta a conectividade é a fragmentação dos ecossistemas que leva muitas vezes à perda de habitat e 

consequentemente de diversidade biológica.Assinale a alternativa que indica a melhor estratégia para o 

restabelecimento da conectividade entre dois ambientes separados pela degradação do ecossistema em 

consequência da atividade agrícola. 

 

a) Introdução de espécies exóticas que possam viver nos dois ambientes. 

b) Criação de um corredor ecológico. 

c) Campanhas de educação ambiental para conscientização da população sobre o uso indevido de    

agrotóxicos. 

d) Proibição da caça e pesca no ecossistema degradado. 

e) Introdução de novos indivíduos das espécies nativas do ecossistema. 

 

28-  Na telefonia celular, a voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio. 

Como a onda viaja pelo ar, o fio não é necessário. O celular recebe esse nome porque as regiões atendidas 

pelo serviço foram divididas em áreas chamadas células. Cada célula capta a mensagem e a transfere 

diretamente para uma central de controle.  

www.física.cdcc.usp.br. Acessado em 22/07/2013. Adaptado.  

No que se refere à transmissão da informação no sistema nervoso, uma analogia entre a telefonia celular e o 

que ocorre no corpo humano: 
   
a) é completamente válida, pois, no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas em 

sinais elétricos transmitidos por uma célula, sem intermediários, a uma central de controle.     

b) é válida apenas em parte, pois, no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas 

em sinais elétricos que resultam em resposta imediata, sem atingir uma central de controle.     

c) é válida apenas em parte, pois, no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas 

em sinais elétricos transferidos, célula a célula, até uma central de controle.    

d) não é válida, pois, no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas em estímulos 

hormonais, transmitidos rapidamente a uma central de controle.     

e) não é válida, pois, no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas em sinais 

químicos e elétricos, transferidos a vários pontos periféricos de controle.     
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29- O brasileiro passa em média 3h14 por dia utilizando o celular, segundo indica pesquisa da associação de 

marketing móvel MMA realizada pela Millward Brown Brasil e NetQuest e divulgada nesta quinta, 15. 

Considerando apenas os jovens da geração millenials, a média é de 4h por dia conectado à Internet em um 

aparelho móvel. (Revista Exame) 

O uso excessivo desses aparelhos tem aumentado a incidência de problemas de visão.A luz azul violeta 

emitida por TVs, celulares, computadores, tablets e também por lâmpadas de LED podem causar danos 

irreversíveis, segundo a diretora da Sociedade de Oftalmologia Pediátrica da América Latina, Marcia Beatriz 

Tartarella. A estrutura ocular onde se localizam os fotorreceptores responsáveis pela visão é a(o): 
 

a) íris. 

b) cristalino. 

c) córnea. 

d) retina. 

e) pupila. 
 

30- A rota até os Jihadistas 

Componentes produzidos por 51 empresas caem em poder do Estado Islâmico 

Mais de 50 empresas de 20 países, entre elas uma brasileira, foram identificadas na cadeia de suprimentos 

dos dispositivos explosivos improvisados usados pelo Estado Islâmico em centenas de atentados terroristas. 

Além de mercadorias controladas, itens tão simples quanto ligas de alumínio, celulares ou fertilizantes, que 

podem parecer inofensivos à primeira vista, estariam na lista dos mais de 700  componentes encontrados em 

um levantamento realizado ao longo de 20 meses pelo Instituto de Pesquisa de Conflito Armado. 

 

 
A estratégia de ação do Estado Islâmico mencionada na reportagem apresenta semelhança com a seguinte 

prática das corporações empresariais contemporâneas:  

 

a) padronização das tecnologias.  

b) incorporação dos fornecedores.  

c) desterritorialização da produção.  

d) superexploração da mão de obra.  

e) aumento do uso de mão de obra braçal. 
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31- Observe a representação abaixo: 

 

 
 

Da análise da imagem, conclui-se que:  

 

a) a representação de mundo entre o período de 1500 a 1930 pouco se alterou.  

b) o mundo encolheu, mas as representações continuaram as mesmas de 1500.  

c) o horizonte geográfico foi ampliado via novos dispositivos técnicos e tecnológicos.  

d) os avanços tecnológicos assumiram papel terciário referente à percepção de mundo.  

e) o mundo passa por uma diminuição de distância física entre nações. 

 

32- “[...] funciona como uma referência para a ideia de que se formou ‘a comunidade mundial’, concretizada 

com as realizações e as ‘possibilidades de comunicação, informação e fabulação abertas pela eletrônica’, 

estando em curso ‘a harmonização e a homogeneização progressivas’, numa época em que se ‘empacotam e 

vendem-se as informações’”.  

SPOSITO, Eliseu Savério. Geografia e Filosofia: Contribuição para o ensino do pensamento geográfico. 

São Paulo: Editora UNESP, 2004.  

 

 

Qual característica da Globalização o texto está mencionando?  

 

a) Aldeia global.  

b) Joint venture.  

c) Empresa mundial.  

d) Império das marcas.  

e) Formação de carteis 
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33-  Se essa passagem de século tem hoje um sentido para nós, um sentido que talvez não tinha nos séculos 

anteriores, é porque vemos que aí é que surgem as primícias da globalização. E essa globalização é mais que 

um processo de expansão de origem ibérica. Em 1500, ainda estamos bem longe de uma economia mundial. 

No limiar do século XVI, a globalização corresponde ao fato de setores do mundo que se ignoravam ou não 

se frequentavam diretamente serem postos em contato uns com os outros.  

GRUZINSKI, Serge. A passagem do século: 1480-1520 – as origens da globalização. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1999, p. 96-98. (Adaptado).  

 

Na busca das raízes do conceito de globalização, os historiadores têm voltado suas atenções às grandes 

navegações, porque este momento histórico: 

  

a) permitiu, com anuência da Igreja, a formação de um verdadeiro mercado global de mão de obra escrava, 

composta de indígenas.    

b) tornou a Igreja uma força política global, com hegemonia, por exemplo, sobre todo o continente 

americano.    

c) representou a unificação dos mercados coloniais principalmente a partir do fornecimento de gêneros de 

subsistência.    

d) foi decisivo na expansão da atividade comercial para além das fronteiras europeias e na ampliação dos 

mercados.    

e) representou o momento de maior prosperidade econômica da América com o advento do mercantilismo 

nesse continente. 

 

34- 

 

 
 

Nos protestos que têm ocorrido ao longo do ano de 2013, não apenas em diversas cidades brasileiras, mas 

também nas ruas do Egito, indivíduos, vestidos de preto e encapuzados, têm sido vistos promovendo 

episódios, momento em que, algumas vezes, se utilizam da violência. A respeito desse tipo de protesto,  

considere as afirmativas abaixo. 

 

I. Em muitos casos, eles são influenciados pela “Black Bloc”, estratégia de manifestação que se 

autodenomina anarquista e prega a desobediência civil nas redes sociais. 

II. No Egito, o “Black Bloc” se posicionou contra o presidente islamita Mohamed Morsi em manifestações 

no início do ano, e acabou acusado pelo governo de praticar ações terroristas. 

III. No Brasil, como em outras partes, os “Black Blocs” usam o Facebook para postar vídeos, fotos e 

organizar atos. As roupas e máscaras pretas que dão nome à estratégia são usadas para dificultar e/ou 

impedir qualquer tipo de identificação por parte das autoridades. 
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Assinale a alternativa correta.  

 

a) Somente a afirmativa I está correta.    

b) Somente a afirmativa II está correta.    

c) Somente a afirmativa III está correta.    

d) Somente as afirmativas I e III estão corretas.    

e) As afirmativas I, II e III estão corretas.    

 

35- 

 

 
 

Em maio de 2008, Paul Krueger, um “Sem Teto”, foi preso pela polícia de Atlantic City acusado de dar 

golpes em mulheres inscritas em um site de relacionamento. Segundo a promotora da cidade: “Um mendigo 

com um laptop consegue um tremendo acesso ao mundo exterior”. 

 

 
Charles Pitt, morador das ruas de São Francisco, possui perfis nos sites MySpace, Facebook e Twitter, além 

de comandar o fórum SF Homeless, que possui 140 membros. Nele os participantes podem ser alertados 

sobre encontros para moradias públicas, dentre outras informações. Para Pitt, “Você não precisa de uma TV. 

Você não precisa de um rádio. Você não precisa nem mesmo de um jornal. Mas você precisa da internet”. 

 

As reportagens ilustram uma importante característica do mundo atual apresentada na opção:  
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a) Ampliação da inclusão social, consequência do desinteresse das classes mais pobres pelas novas 

tecnologias da informação.    

b) Redução das desigualdades sociais, possibilitada pelo acesso irrestrito às novas tecnologias de 

comunicação em todas as partes do mundo.    

c) Expansão dos fluxos materiais, resultado da consolidação das redes mundiais de produção que garantem o 

acesso às redes globais de informação.    

d) Consolidação de velhas redes sociais, acessíveis a todos e plenamente no mundo graças à rapidez na troca 

de informações em escala planetária.    

e) Aumento das possibilidades de interatividade com o mundo, resultado da facilitação do acesso à 

informação e da intensificação dos fluxos imateriais.    

 
 

Rascunho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


