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    F A C U L D A D E S  P E Q U E N O  P R Í N C I P E   
     E D I T A L  N . º  2 4 / 2 0 1 8  

    P R O V A  O B J E T I V A  

            V E S T I B U L A R  D E  V E R Ã O   

 02 DE NOVEMBRO DE 2018  
 L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   

I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 

 

1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40 e 1 Redação, divididas por disciplinas e dispostas da seguinte maneira: 

a. LÍNGUA PORTUGUESA: questões de 01 a 07; 

b. LITERATURA BRASILEIRA: questões de 08 a 09; 

c. MATEMÁTICA: questões de 10 a 15; 

d. FÍSICA: questões de 16 a 19; 

e. QUÍMICA: questões de 20 a 24; 

f. BIOLOGIA: questões de 25 a 29; 

g. HISTÓRIA: questões de 30 a 33; 

h. GEOGRAFIA: questões de 34 a 37; 

i. LÍNGUA ESTRANGEIRA: questões de 38 a 40. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões correta e se estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso negativo, comunique imedia-
tamente ao fiscal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso encontre alguma divergência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome e assinale a opção correspondente à Língua Estrangeira nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, sob pena de 
DESCLASSIFICAÇÃO do candidato.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma responde corretamente à      
questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe. 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no retângulo correspondente à opção escolhida para resposta. A marcação em mais de uma opção 
anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

c. Não haverá substituição de cartão-resposta em caso de rasura. 
 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 04 (quatro) horas, com início às 13 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 14 horas e poderá levar sua PROVA após às 15 horas. 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, no caso de 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PROVA, em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro ou qualquer material não permitido; 

e. utilizar  qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação, bem como protetores auriculares; 

f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
 

  Preenchimento correto. 
Preenchimento incorreto. 
Preenchimento incorreto. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2. 
 

      A Domino’s definitivamente está decidida a entregar pizzas sem humanos. A empresa se juntou à Ford nos Estados 
Unidos para começar a entregar os pedidos em carros sem motoristas. Os autônomos da Domino’s/Ford circularão, a 
princípio, em uma região do Michigan. Os pedidos que serão entregues desta forma serão aleatórios, por sorteio.          
O consumidor receberá uma mensagem de que sua pizza está chegando e um código para abrir o carro e pegar seu 
pedido. Os carros deverão tomar as ruas nos próximos meses.  
      Não é a primeira investida da Domino’s no mundo robotizado. A rede criou uma unidade altamente automatizada em 
Brisbane, na Austrália, onde robôs levam os pedidos até a mesa dos consumidores. Na Nova Zelândia, a pizzaria tem 
uma unidade que entrega o acepipe por drone (mas as pessoas precisam ter um jardim para receber sua redondinha). 

 

GAZETA DO POVO. Pizza robotizada, 2 a 8 de set. de 2017, p.14. 
 

1. Assinale a alternativa que contempla a ideia principal do texto acima. 
 

 A Domino’s consolida a investida em robótica, em parceria com a Ford, ao entregar pizza em carros sem motoristas e, 
sem a Ford, ao empregar robôs para servir os clientes e utilizar drone para entregar acepipe. 

 A Domino’s decidiu investir em robótica ao fazer uma parceria com a Ford para entregar pizzas sem o auxílio de     
humanos, nos Estados Unidos, na Austrália, e na Nova Zelândia. 

 A Domino’s entregará pizzas com carros sem motoristas e utilizará robôs e drone para atender os clientes. 
 A robotização do serviço de entrega de pizzas, em parceria com a Ford, com carros sem motorista, foi consolidada  

pela Domino’s, antes de qualquer outra inciativa nesse setor. 
 A última atividade da Domino’s em servir pizza, sem o auxílio de humanos, foi o uso de drone e robôs para a entrega 

do produto em domicílio.  
 

2. Observe o termo onde, no segundo parágrafo. Assinale a alternativa que justifica seu emprego. 
 

 É um pronome de lugar e se refere a Brisbane, Austrália. 
 É um advérbio de lugar, cujo referente é “uma unidade altamente automatizada”. 
 É um pronome de lugar, que indica o movimento dos robôs na entrega de pizza. 
 É um advérbio que indica um lugar parado, sem ação: Brisbane, Austrália. 
 É um advérbio empregado equivocadamente porque o correto seria “aonde”. 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 3 e 4. 
 

3. [  ] Ao avistar uma erupção solar que possa gerar uma tempestade aqui na Terra, pesquisadores precisam estimar a sua 
direção, para saber se ela realmente chegará ao planeta. O próximo passo é estimar a sua intensidade, tarefa de um 
satélite que fica localizado no meio do caminho até o Sol. E então, ao chegar aqui, a tempestade pode, ou não interagir 
com o nosso campo magnético. 
          Quando soam os alertas sobre uma tempestade solar, algumas preparações devem ser feitas para evitar desas-
tres. Satélites de comunicação diminuem as suas atividades e alguns geradores de eletricidade (especialmente nos    
polos da Terra, onde a carga de radiação recebida é mais intensa), para que não haja risco de explosão.  
         Além disso, astronautas da Estação Espacial Internacional precisam se recolher para partes mais protegidas    
dentro do laboratório orbital, para não ficarem muito expostos à radiação. Outra medida necessária é refazer a rota de 
aviões que viajam entre a Ásia e a América do Norte que, frequentemente, passam pelo Polo Norte – por causa da        
radiação, os sistemas de localização e de rádio das aeronaves podem parar de funcionar, colocando os passageiros e 
os tripulantes em grande risco.  

 

Disponível em: www.revistagalileu.globo.com. Acesso em: 14/07/2018.   
 

Leia as afirmações a seguir e marque com V as opções verdadeiras e com F as falsas, de acordo com o excerto. 
 

I. Ao detectar a possibilidade de uma tempestade solar na Terra, os pesquisadores precisam calcular sua direção para 
então tomar medidas preventivas. 

II. A intensidade do fenômeno de uma erupção solar é calculada em laboratório pelos estudiosos, em um trabalho de 
equipe. 

III. Quando os alertas sobre uma tempestade solar são acionados, é necessário tomar precauções para evitar acidentes 
e explosões na Terra. 

IV. O segundo parágrafo aponta medidas possíveis para evitar explosões no universo, relativas aos satélites e aos       
geradores. 

V. Duas preparações diminuem o risco de radiação: os astronautas se recolhem para partes protegidas do laboratório 
orbital e a rota de aviões é refeita. 
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A sequência que apresenta a avaliação CORRETA das afirmações anteriores é: 

 
 V – F – F – V – V. 
 V – F – V – F – V. 
 V – V – V – F – F. 
 F – F – V – V – V. 
 F – V – F – V – F. 

 

4. As expressões o próximo passo (primeiro parágrafo), quando (segundo parágrafo), outra medida e frequentemente 
(terceiro parágrafo), estabelecem com as ideias do texto, respectivamente, uma relação de 

 
 sequência, tempo, alteração e intensidade. 
 soma, possibilidade, adição e modo. 
 adição, tempo, alternância e meio. 
 soma, dúvida, possibilidade e intensidade. 
 adição, tempo, adição e tempo. 

 
Leia o texto a seguir para responder às questões 5 e 6. 

 
Relatores das Nações Unidas enviaram [...] um comunicado ao governo brasileiro manifestando preocupações com as 
propostas de mudança da lei de agrotóxicos no país. De acordo com dados do Ministério da Saúde, citados pelos especia-
listas, o Brasil registrou 5.501 casos de intoxicação em 2017 (quase o dobro do registrado dez anos antes), uma média de 
15 pessoas por dia. Mais de 150 pessoas morreram no Brasil como resultado de envenenamento no ano passado. “Trata-
se de uma estimativa conservadora sobre os impactos adversos desses produtos na saúde humana, diante dos dados limi-
tados disponíveis sobre envenenamentos e impactos na saúde de exposição crônica a pesticidas perigosos”, afirmaram. 
Segundo os especialistas, cinco dos dez pesticidas mais vendidos no Brasil [...] não são autorizados em diversos outros 
países devido a seus riscos à saúde humana ou ecossistemas. Além disso, notaram que os padrões brasileiros existentes 
permitem níveis mais altos de exposição a pesticidas tóxicos do que os equivalentes na Europa. Eles lembraram que,   
enquanto a União Europeia limita em 0,1 miligrama por litro a quantidade máxima de glifosato a ser encontrada na água 
potável, o Brasil permite 5 mil vezes mais, de acordo com dados da academia brasileira. 

 

ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/mudancas-na-lei-de-agrotoxicos-no-brasil-violariam-direitos-humanos-afirmam-relatores-da-onu/.  
Acesso em: 15/07/2018. 

 

Considerando o excerto anterior, escreva V para as informações verdadeiras e F para as falsas. 

 
I. O governo brasileiro manifestou preocupações com as propostas de mudança da lei de agrotóxicos no país. 
II. Os casos de intoxicação em 2016 aumentaram em quase o dobro do que foi registrado em 2017, apresentando uma 

média de 15 pessoas por dia. 
III. Especialistas das Nações Unidas afirmaram que se trata de uma estimativa conservadora sobre os impactos          

adversos dos agrotóxicos na saúde humana. 
IV. Pesticidas que não são autorizados em diversos outros países são comercializados no Brasil, sem considerar os    

riscos à saúde humana e aos ecossistemas. 
V. A quantidade máxima permitida de glifosfato na água potável nos países que compõem a União Europeia é 5000   

vezes maior que no Brasil. 
 

5. A sequência que apresenta a avaliação CORRETA das afirmações é: 

 
 V – V – F – V – V. 
 V – V – V – F – F. 
 F – V – V – F – F. 
 F – F – V – V – F. 
 V – F – V – F – V. 

 
6. O pronome Eles, que introduz a última frase do texto, é um pronome pessoal 

 

 de caso reto, anafórico, porque faz referência à expressão “...os especialistas”, apresentada anteriormente no texto. 
 de caso oblíquo, anafórico, porque faz referência à expressão “segundo os especialistas”, citada anteriormente no texto. 
 de caso reto, catafórico, pois se refere à expressão “segundo os especialistas”, citada na frase anterior do excerto. 
 de caso reto, anafórico, pois se relaciona à expressão “padrões brasileiros”, anteriormente apresentada. 
 de caso oblíquo, anafórico, pois se refere à expressão “padrões brasileiros’, que aparece anteriormente no texto. 

https://nacoesunidas.org/mudancas-na-lei-de-agrotoxicos-no-brasil-violariam-direitos-humanos-afirmam-relatores-da-onu/
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7. As perdas econômicas no país decorrentes da violência contra a vida e contra o patrimônio são facilmente visualizadas. 

Os criminosos e suas atividades ilícitas consomem parte da produção nacional de bens e serviços; destroem vidas e 
coisas; impõem custos individuais e coletivos com aparato de policiamento, sistemas de segurança (com seus equipa-
mentos, gastos de operação e salários do efetivo de pessoal); sistema judicial de processamento e julgamento; sistema 
prisional e gastos para manutenção dos encarcerados etc. Enxergar esse leque de problemas e seus custos não é um 
exercício difícil, mas a mensuração dos reais impactos econômicos é algo complexo. O Institute For Economics and  
Peace (IEP), sediado na Austrália, é especializado em estudos e pesquisas sobre os impactos econômicos da violência 
no mundo e, em estudo tomando como base o ano de 2014, concluiu que a violência no Brasil consumiu US$ 255       
bilhões no ano, equivalente a 8% do Produto Interno Bruto (PIB).  

 
GAZETA DO POVO. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/ocusto-economico-da-violencia-2filtrbq6h81uxb6naztrsakp. 

Acesso em: 15/07/2018. 

 
Assinale a alternativa CORRETA, depois de analisar o excerto anterior, sobre um dos impactos dos custos da violência 
no Brasil.  

 

 A violência solapa o crescimento econômico, limita a liberdade de ir e vir e produz uma verdadeira tragédia econômica.  
 O custo da violência não é apenas o investimento indireto que inclui os gastos para combater o crime, mas também os 

valores que poderiam ser investidos em outros setores.  
 O IEP diz que, se os custos com a violência no mundo fossem reduzidos em apenas 10%, a poupança seria de US$ 

1,43 trilhão, valor suficiente para reduzir parte da riqueza no mundo.  
 Cabe à sociedade brasileira, junto com as organizações não governamentais (ONGs) e sem o auxílio do Governo,   

decidir o que fazer com esse flagelo social, que é a violência, que ameaça fugir de qualquer controle. 
 O custo da violência no Brasil não impacta em prejuízos nos investimentos sociais previstos pelo setor público. 

 
 

LITERATURA BRASILEIRA 
 

8. Leia o seguinte fragmento do romance Clara dos Anjos, de Lima Barreto. 

 
Cada um de nós, por mais humilde que seja, tem que meditar, durante a sua vida, sobre o angustioso mistério da Morte, 
para poder responder cabalmente, se o tivermos que o fazer, sobre o emprego que demos a nossa existência.  

 
BARRETO, Lima. Clara dos Anjos. São Paulo: Paulus, 2008, p. 99. 

 
Com base nesse trecho e na obra inteira do autor, é CORRETO afirmar que 

 
 humilde, mulata e ingênua, o texto citado explicita como a preocupação com a efemeridade da vida levou Clara a    

participar dos cultos da Igreja de Mr. Shays. 
 há uma vertente da narrativa pré-modernista voltada para a especulação metafísica – sobretudo a preocupação com a 

morte –, como esse fragmento de Lima Barreto o demonstra. 
 segundo o autor, não há alternativa para as pessoas de condição humilde, representadas aqui pelos moradores dos 

subúrbios cariocas, senão meditarem seriamente sobre o emprego que fizerem de suas vidas. 
 esse fragmento está inserido num parágrafo que, ao descrever a protagonista como de “natureza amorfa”, a mostra 

como que desprovida de consciência da seriedade da vida. 
 representante do pré-modernismo, Lima Barreto ainda tem traços do simbolismo, como essa obsessão pela finitude da 

vida, tão comum na escola literária de Cruz e Souza e Alphonsus de Guimaraens. 
 

9. Leia o excerto retirado de A hora da estrela (1977), de Clarice Lispector. 
 

“E uma vez os dois foram ao Jardim Zoológico, ela pagando a própria entrada. Teve muito espanto ao ver os bichos.  
Tinha medo e não os entendia: por que viviam? Mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça do rinoceron-
te que se movia em câmara lenta, teve tanto medo que se mijou toda. O rinoceronte lhe pareceu um erro de Deus, que 
me perdoe por favor, sim? Mas não pensara em Deus nenhum, era apenas um modo de. Com a graça de alguma       
divindade Olímpico nada percebeu e ela disse a ele: 
– Estou molhada porque me sentei no banco molhado. 
E ele nada percebeu. Ela rezou automaticamente em agradecimento. Não era agradecimento a Deus, só estava         
repetindo o que aprendera na infância. 

 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/ocusto-economico-da-violencia-2filtrbq6h81uxb6naztrsakp
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– A girafa é tão elegante, não é? 
– Besteira, bicho não é elegante. 
Ela teve inveja da girafa que pairava tão longe no ar. Tendo visto que seus comentários sobre bichos não agradavam 
Olímpico, procurou outro assunto: 
– Na Rádio Relógio disseram uma palavra que achei meio esquisita: mimetismo. 
Olímpico olhou-a desconfiado: 
– Isso é lá coisa para moça virgem falar? E para que serve saber demais? O Mangue está cheio de raparigas que        
fizeram perguntas demais. 
– Mangue é um bairro? 
– É lugar ruim, só pra homem ir. Você não vai entender mas eu vou lhe dizer uma coisa: ainda se encontra mulher      
barata. Você me custou pouco, um cafezinho. Não vou gastar mais nada com você, está bem? 
Ela pensou: eu não mereço que ele me pague nada porque me mijei. 
 

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 54-55. 

 

    Assinale a alternativa CORRETA. Essa passagem ilustra um dos principais aspectos que caracterizam Macabéa: é uma 
personagem 

 

 correta, pelo menos, do ponto de vista ético, pois tem consciência correta de seus erros a ponto de achar justo ser  
punida por Olímpico. 

 simplória, mas que tem consciência da grandiosidade da vida a ponto de emocionar-se ao ver um rinoceronte. 
 cujo aprofundamento psicológico fica evidente ao percebermos que ela, nesse episódio, encontra uma solução rápida 

e complexa para o ocorrido. 
 pobre que vive uma história de amor com um homem cuja situação econômica permite um idílio amoroso, que, no    

entanto, não se realiza por falta de amor.  
 ingênua que não consegue perceber o mundo e, em especial, o comportamento pouco lisonjeiro de seu suposto     

namorado Olímpico. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 

10. Na tabela a seguir, o Ministério da Saúde apresentou os dados relativos à situação do sarampo em nosso país, durante 
o ano de 2018, até o dia 17 de julho. 

 

                                   
               Da Agência Saúde, Ministério da Saúde atualiza casos de sarampo no Brasil, Atendimento à imprensa 

 

Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43868-ministerio-da-saude-atualiza-casos-de-sarampo-no-brasil> Acesso em: 19 de jul. 18. 

 

 

 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43868-ministerio-da-saude-atualiza-casos-de-sarampo-no-brasil
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De acordo apenas com os dados da tabela anterior, considere as seguintes afirmações: 

 

I. Roraima (RR) foi o estado da tabela que possuía o maior percentual de casos confirmados em relação ao número de 
notificados. 

II. Caso uma pessoa notificada do estado do Amazonas (AM) fosse escolhida ao acaso, a probabilidade de ter sido   
descartada quanto à contaminação por sarampo é superior a 5%. 

III. Dentre todos os casos notificados nos estados do Rio de Janeiro (RJ) e do Rio Grande do Sul (RS), juntos, exatamen-
te 30% foram confirmados. 

 
     Pode-se corretamente afirmar que é(são) CORRETA(S) apenas 

 
 I. 
 II. 
 III. 
 I e III. 
 II e III.    

 
11. João precisa realizar movimentações financeiras, mas não se recorda integralmente da senha de acesso à internet da  

própria conta bancária. Ele sabe que a senha é constituída por seis caracteres, dentre os 10 algarismos e as 26 letras do 
alfabeto, que deve ter obrigatoriamente uma letra maiúscula, uma letra minúscula, exatamente quatro algarismos e que os 
seis caracteres da senha devem ser dispostos em uma determinada ordem para que a conta possa ser acessada. 

 

 
 
Ele se lembra que os quatro últimos caracteres da senha devem, necessariamente, ser os algarismos que constituem o 
ano em que nasceu, 1992, mas não se lembra em que ordem estariam dispostos ao final da senha. Nessas condições, o 
número máximo de senhas possíveis que João poderia ter cadastrado no sistema, é igual a 

 
 8 112. 
 16 224. 
 37 632. 
 13 520 000. 
 6 760 000. 

 
12. Anselmo adquiriu um automóvel novo (0 km), no início de 2018, por R$ 60.000,00. Segundo especialistas, a estimativa é 

a de que esse automóvel tenha seu valor depreciado em 12% a cada dois anos. Por exemplo, no ano de 2022, a depre-
ciação é calculada em relação ao valor do automóvel em 2020, já depreciado. Em relação a essa situação, considere as 
seguintes afirmações: 

 

I. Em 2038, o automóvel estará completamente depreciado. 
 

II. Um modelo matemático adequado para representar o valor do carro com o passar dos anos é 

    2

2018

88,0.60000



a

aV , em que V é o valor do carro, em reais, e a é o ano, contado a partir de 2018. 

 
III. Supondo que log 2 = 0,301 e log 11 = 1,041, e que a depreciação ocorre continuamente com passar do tempo,     

tem-se que antes de 2032, o automóvel terá valor igual à metade do próprio valor de aquisição. 
 

   É CORRETO apenas o que se afirma em 

 
 II. 
 III. 
 I e II. 
 II e III. 
 I e III. 
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13. Suponha que o nível da maré em uma praia, N, em metros, esteja relacionado ao tempo, t, em horas, por meio da     

seguinte função trigonométrica: 

  









26
.5,1


tsentN  

  
 Considerando-se as informações relativas à função trigonométrica apresentada, avalie as seguintes afirmações. 

 

I. Às 14h, o nível da maré é negativo.    
II. De 0h às 24h de um determinado dia, em exatamente quatro horários distintos, o nível da maré é igual a zero. 
III. O período da função trigonométrica é igual a 24h.  

 
 

  É (são) CORRETA(S) apenas: 
 

 

 I. 
 II. 
 I e II. 
 III. 
 I e III. 

 
14. No plano cartesiano, um móvel A descreve uma trajetória dada pela equação x2 + y2 – 10x – 12y + 60 = 0, enquanto o 

móvel B descreve a trajetória dada por 2x – y = 0. Em determinado momento, o móvel B se encontra em uma posição 
na qual é mínima a distância de B à trajetória de A. O valor dessa distância mínima, em unidades de comprimento, é 
igual a 

 

         A)    
5

554 
 

         B)    
5

554 
 

         C)    
5

555 
 

         D)    
5

555 
 

         E)    
5

55 
 

 
15. Um matemático de um distante país desenvolveu um modelo para se estimar, em determinada semana, o valor do dólar 

paralelo estadunidense em moeda local, chamada de brasilis (B$). Para tanto, ele utilizou os dados dos quatro primeiros 
dias de uma semana, de acordo com a próxima tabela. 

 

Dia 0 1 2 3 

Valor de U$ 1 em brasilis B$ 4,00 B$ 4,00 B$ 5,00 B$ 6,00 
 

Na estimação do valor de um dólar nos próximos dias daquela semana, foram considerados os dias 0, 1, 2 e 3 da tabela 
anterior, os correspondentes valores de um dólar paralelo em brasilis e um polinômio de terceiro grau da forma: 

 

P(x) = ax3 + bx2 + cx + d 
 

em que x representa o dia da semana e P(x) o respectivo valor de um dólar em brasilis.  
 

De acordo com o modelo polinomial proposto, a estimativa do valor de um dólar paralelo estadunidense para o dia 4           
será igual a 

 

 B$ 6,00. 
 B$ 6,50. 
 B$ 7,00. 
 B$ 7,50. 
 B$ 8,00. 
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FÍSICA 
 

16. A operadora da rede elétrica oferece um certo valor máximo de corrente elétrica para as residências, com base no     
projeto elétrico e para que não haja sobrecarga na região que é atendida pela subestação de distribuição. 
Suponha uma residência que apresente um valor máximo de corrente elétrica total percorrida pelos aparelhos de 63 
amperes. Tal valor é limitado por um disjuntor geral que desliga no momento que a corrente elétrica supere o valor    
máximo. 
Considerando que o valor de tensão elétrica oferecida para a residência descrita seja de 127 volts e que o custo do    
quilowatt-hora será de 65 centavos de Real, qual será o valor mais próximo do máximo possível cobrado pelo consumo 
elétrico (apenas pelos kW.h, sem considerar tarifas ou outros custos agregados a conta) dessa casa em um mês (30   
dias)?  

 

 R$ 720,00. 
 R$ 2.850,00. 
 R$ 3.740,00. 
 R$ 5.760,00. 
 R$ 8.200,00. 

 
17. Durante as aulas de dinâmica, estudam-se os movimentos e as forças que os causam. 

 

Em uma aula específica, para se seja verificado o quanto os alunos entenderam do assunto, o professor faz algumas   
afirmações sobre os movimentos dos corpos, os tipos de forças e as leis de Newton, que são elas: 

 

(Considere que todas as afirmações são relacionadas a análises de situações experimentadas em referenciais inerciais). 

 
I. A força resultante necessária para acelerar um corpo do repouso até uma velocidade específica depende do tempo 

que se pretende utilizar nesse procedimento. 
II. Um corpo estar em equilíbrio significa que se encontra em repouso, uma vez que essa é a única situação que a resul-

tante das forças pode ser nula. 
III. Durante um jogo de futebol, dois atletas de massas diferentes chocam-se ao disputar uma bola. É garantido pela lei 

da ação e reação que a intensidade da força experimentada por cada um, devido a essa interação, é igual. 
IV. Um bloco sólido de 10 kg aqui na Terra apresenta essa mesma massa ao ser levado até a Lua, mesmo que acelera-

ção da gravidade seja 1/6 do que temos em nosso planeta. 

 
Levando em conta as leis da Física, quais afirmações feitas pelo professor são CORRETAS? 

 

 I e II. 
 I, III e IV. 
 II e III. 
 II e IV. 
 III e IV. 

 
18. A velocidade de propagação está associada as características do meio que ela percorre. Ao mudar de meio, a velocida-

de da onda se altera, mas sua frequência permanece a mesma. Em 1826, os físicos Jacques Sturm e Daniel Colladon 
determinaram em seu experimento para a velocidade do som na água o valor de 1435 m/s e no ar de 331 m/s. 
Qual é valor mais próximo da razão entre o comprimento de onda do som na água e no ar? 

 
 1,1. 
 2,4. 
 3,3. 
 4,3. 
 5,3. 

 
19. Um estudante quer projetar a imagem da tela do seu celular, por meio de uma lente esférica, na parede branca do seu 

quarto. Ele posiciona a tela do celular em frente à parede branca e projeta a imagem. Para conseguir uma imagem mais 
visível, ele fecha bem as cortinas para que a luz externa não entre e coloca o centro do celular posicionado de maneira 
perpendicular ao eixo principal da lente e os três elementos (tela do celular, lente e parede do quarto) paralelos entre si. 
Para obter uma imagem projetada na parede duas vezes maior do que a que se apresenta na tela do celular, ele        
coloca o celular a 30 cm da lente e esta a 60 cm da parede.  
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Considerando o que foi exposto, qual é o tipo de lente esférica utilizada na situação descrita e qual o módulo da sua     
distância focal? 

 
 Côncava e 20 cm. 
 Convexa e 20 cm. 
 Côncava e 30 cm. 
 Convexa e 30 cm. 
 Faltam dados para se encontrar o que se pede. 

 
 

QUÍMICA 
 
O texto a seguir, retirado de uma reportagem no sitio do Jornal do Brasil, é referência para responder às     
questões 20 e 21. 

 

Russos inalaram amônia para respirar melhor 
 

Desde que estourou o escândalo internacional de doping envolvendo atletas russos, em 2015, que o mundo inteiro está 
de olho em todos os esportes praticados no país. Depois de muita especulação e alguns boatos, o médico da seleção 
russa, Eduard Bezuglov, admitiu que jogadores realmente inalaram amônia para melhorar o desempenho nos jogos da 
Copa. 

 

 

“É um simples amoníaco com o qual as pessoas molham o algodão e depois inalam. Vários atletas fazem isso para   
ganharem ânimo. Isso é usado há décadas. Não é usado somente no esporte, mas na vida cotidiana das pessoas 
quando alguém perde a consciência ou se sente fraco”, explicou o médico russo. 

 
Disponível em: http://www.jb.com.br/copa-do-mundo/noticias/2018/07/10/russos-inalaram-amonia-para-respirar-melhor/ Acesso em: 12/07/2018. 

 

Sabendo que a reação de decomposição da solução de amoníaco é dada por: 

𝑁𝐻4𝑂𝐻(𝑎𝑞) ⇌ 𝑁𝐻3(𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑙)  

20. Com base nos seus conhecimentos em química, julgue os itens a seguir. 
 

I. Na molécula de amônia, o átomo de nitrogênio apresenta hibridização sp3 
II. Na molécula do hidróxido de amônio, há ligações covalentes e iônicas. No cátion amônio, podemos afirmar que há 

três ligações covalentes coordenadas e uma ligação covalente do tipo sigma (σ). 
III. Considerando a reação no sentido direto, podemos afirmar que há mudança de geometria tetraédrica no cátion    

amônio para geometria trigonal na molécula de amônia. 
IV. Partindo-se de 4 mol de hidróxido de amônio e considerando que o rendimento da reação é 50%; podemos afirmar 

que o volume de amônia formado nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP) é 44,8 L 
V. Sabendo que a entropia (S) mede o grau de desordem dos sistemas, podemos dizer que durante a decomposição do 

hidróxido de amônio haverá diminuição dela. 
 

Após analisar os itens acima, podemos afirmar que 
 

 há somente um item correto. 
 há dois itens corretos. 
 há quatro itens corretos. 
 todos os itens são corretos. 
 há três itens corretos. 

 
 
 
 
 
 

http://www.jb.com.br/copa-do-mundo/noticias/2018/07/10/russos-inalaram-amonia-para-respirar-melhor/


 

             FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE – VESTIBULAR DE VERÃO – EDITAL Nº 24/2018 
Pág. 11/28 

 FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE – VESTIBULAR DE VERÃO – EDITAL N° 24/2018 

 
21. Sabendo que o equilíbrio químico é dado por: 

𝑁𝐻4𝑂𝐻(𝑎𝑞) ⇌ 𝑁𝐻4(𝑎𝑞)
+ +  𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−1   𝐾𝐵 =  1,76.10−5 

Dado: √15 ≅ 3,87 
 

Julgue os itens a seguir. 
 

I. De acordo com o valor fornecido da constante KB, podemos afirmar que no estado de equilíbrio há mais reagentes 
que produtos, o que caracterizaria uma base forte. 

II. Se a velocidade de decomposição do hidróxido de amônio for 6x10-5mol/L.s, a velocidade de formação do cátion 
amônio será 12.10-5mol/L.s 

III. Se a concentração de hidróxido de amônio numa solução vendida em farmácia é uma solução a 3% (v/v) de concen-
tração aproximadamente 0,86 mol/L, podemos afirmar que a concentração dos íons amônio e hidroxila são iguais a 
3,89.10-3 mol/L 

IV. A velocidade de decomposição do hidróxido de amônio aumentará com o aumento da temperatura do sistema. 
 

Podemos afirmar que: 
 

 há dois itens corretos. 
 há somente um item correto. 
 há três itens corretos. 
 todos os itens são corretos. 
 nenhum dos itens é correto. 

 
22. Leia a reportagem a seguir, escrita por Norio Matsumoto para o sítio da Revista Japan Today, na internet.  

 

Bateria seca 'naturalmente degradável' não prejudica o meio ambiente 
 

A Nippon Telegraph & Telephone Corp (NTT) desenvolveu uma bateria primária "naturalmente degradável" que não 
causa danos ao solo ou a organismos vivos, mesmo quando deixados no mundo natural. 
 

O eletrodo, o eletrólito e o revestimento (que geralmente têm alta carga ambiental) da bateria são feitos de materiais 
ecologicamente corretos, como materiais biológicos e derivados de fertilizantes. A tensão de saída da bateria é 1.1V 
(corrente medida: 1.91mA / cm2). 
 

A NTT disse que espera que a bateria seja usada para dispositivos sensores instalados ao ar livre e que não possam 
ser facilmente recuperados. 
 

A bateria recém-desenvolvida é uma bateria de ar que usa oxigênio no ar como material ativo de eletrodo positivo. No 
eletrodo positivo (ar) de uma bateria de ar, é necessário que haja uma estrutura porosa condutiva tridimensional para a 
difusão do oxigênio contido no ar para dentro do eletrodo. 
 

Normalmente, a estrutura porosa é formada usando agente de ligação à base de fluororesina para solidificar o pó de 
carbono. No entanto, a fluororesina gera gases tóxicos quando queimados, causando uma alta carga no meio ambiente. 
 

A NTT tornou possível formar uma estrutura porosa sem agente de ligação à fluororesina, aplicando um determinado 
processo (do qual a empresa não divulgou os detalhes) a um material biológico e carbonizando-o. 
 

O separador e o revestimento da bateria também são feitos de materiais biológicos. Para o eletrodo negativo e eletrólito, 
a NTT utilizou materiais que podem funcionar como fertilizantes. Mas não divulgou os detalhes do eletrodo negativo e do 
eletrólito. 
 

Em um "teste de dano à planta", no qual a bateria usada é triturada, misturada ao solo e dada às plantas para ver sua 
influência nas plantas, a empresa confirmou que os componentes da bateria que permanecem no solo não afetam o 
crescimento das plantas. . 
 

Um dos desafios na comercialização da bateria é sua capacidade elétrica, que é cerca de 1/10 da de uma célula seca 
de tamanho equivalente. 
 

"A bateria pode ser melhorada de várias maneiras, como eletrodos e eletrólitos", disse a NTT. "Queremos aumentar sua 
densidade de energia para um nível equivalente. 

 
 

Disponível em: https://japantoday.com/category/tech/%27naturally-degradable%27-dry-battery-does-not-harm-environment. Acesso em: 13 jul. 18. 

 

https://japantoday.com/category/tech/%27naturally-degradable%27-dry-battery-does-not-harm-environment
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De acordo com o texto e com base nos seus conhecimentos em química, julgue os itens a seguir. 

 

I. O oxigênio usado de maneira ativa sofrerá oxidação durante a descarga da pilha. 
II. Os fertilizantes usados no eletrodo negativo (ânodo) sofrerão redução durante a descarga da pilha. 
III. Por apresentar uma tensão de saída positiva, podemos dizer que essa bateria não apresenta uma reação de oxirre-

dução espontânea. 
IV. Admitindo que a NTT consiga associar 12 pilhas em série, a tensão dessa associação será 13.2 V. 

 
É (São) CORRETO(S) 

 

 todos os itens. 
 nenhum dos itens. 
 apenas um item. 
 apenas dois itens. 
 apenas três itens. 

 
23. Leia o excerto a seguir, retirado do sítio do jornal espanhol El País. 

 

Sindicalista é envenenado com água radioativa na Argentina 
 

Pela primeira vez na história da Argentina uma pessoa foi envenenada com material radioativo procedente de uma de 
suas usinas nucleares. A vítima é o dirigente sindical Damián Straschenco, que no dia 9 de maio fez soar o alerta da 
usina de Atucha de exposição à radiação: seu corpo tinha entre 130 e 180 milisieverts, contra a tolerância máxima de 20 
milisieverts por ano. A equipe de segurança da empresa procurou a origem da contaminação e descobriu que era a   
garrafa de água de uso pessoal que Straschenco tinha em seu escritório, na qual fora introduzida intencionalmente água 
pesada vinda do reator, segundo revelou nesta sexta-feira o jornal Âmbito Financeiro. Straschenco, que se recupera 
bem do caso de envenenamento e está fora de perigo, fez na Justiça queixa por tentativa de homicídio. A empresa   
responsável pela usina nuclear, Nucleoeléctrica, mantém aberta uma investigação interna no complexo, localizado na 
cidade de Zárate, na província de Buenos Aires. [...] 

 

Embora o episódio faça lembrar do assassinato com polônio 210 do ex-espião russo Alexander Litvinenko em Londres 
em 2006, ambos os fatos têm pouca semelhança, porque a contaminação sofrida pelo trabalhador argentino é baixa e 
“não representa um risco para sua vida”, segundo declarou a empresa ao jornal já citado.[...] 

 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/26/internacional/1495826432_638903.html>. Acesso em: 12/07/2018. 

 

De acordo com o texto e seus conhecimentos em química, julgue os itens a seguir. 
 

I. Chamamos de água pesada aquela molécula que apresenta em sua estrutura átomos de deutério ao invés de átomos 
de hidrogênio leve ou comum. 

II. De acordo com o texto, os níveis de radiação medidos no corpo do dirigente sindical Damián Straschenco eram entre 
de 6,5 a 9 vezes maiores que os permitidos por ano. 

III. Sabendo que o polônio – 210 é um emissor alfa, podemos afirmar que o elemento formado após uma emissão é um 
metal do 6º período da família 14. 

IV. Sabendo que o 1 micrograma (1x10-6g) de polônio – 210 é suficiente para matar um homem de 80 quilogramas e que 
a substância apresenta meia-vida de 30 dias, podemos afirmar que a quantidade de matéria de polônio restante no 
corpo do ex-espião russo, 90 dias após sua morte, era 5,95x10-10 mol. 

 

Podemos afirmar que 
 

 há somente um item correto. 
 há dois itens corretos. 
 há três itens corretos. 
 todos os itens são corretos. 
 nenhum dos itens é correto. 

 
24. Leia o excerto a seguir, retirado do sítio de uma empresa de água mineral. 

 

Água mineral naturalmente alcalina com pH=10 e 0,34mg/L de Vanádio. Rara combinação que proporciona ao seu     
organismo mais saúde e equilíbrio! Extraída a 230 metros de profundidade do solo, a Água Mineral “Z” vem da fonte No-
vo Sobradinho que se encontra sob o Aquífero Guarani - uma das maiores reservas subterrâneas de água potá-
vel do planeta. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/26/internacional/1495826432_638903.html
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Sua fonte está localizada no oeste do Paraná, na cidade Toledo, onde também é feito o envaze e a distribuição da água 
“Z”. Conta com uma excelente infraestrutura e com modernos equipamentos, adequados para garantir a qualida-
de de todos os procedimentos.  
A água “Z” não tem nenhuma adição ou alteração que modifique suas características físico-químicas e é envazada em 
embalagens não tóxicas, livre do Bisfenol-A, o que garante suas condições naturais de forma segura.  
Água “Z” é saúde, segurança e máxima qualidade para você!  

 

Dado: Bisfenol-A  

 

Com base no texto acima e em seus conhecimentos de química, julgue os itens a seguir. 
 

I. O Vanádio citado no texto é um metal de transição do quarto nível, que apresenta três elétrons desemparelhados em 
subnível d. 

II. De acordo com os dados fornecidos no texto, a concentração de íons oxidrila (OH-) nessa água mineral, medidos a 
25ºC e 1atm, é 10-10 mol/L. 

III. De acordo com os dados fornecidos no texto, podemos afirmar que cada garrafa de água de 200 mL apresenta uma 
massa de vanádio de 6,8 x 10-5g. 

IV. Na estrutura do Bisfenol-A, existem duas hidroxilas fenólicas, ausência de atividade óptica e os substituintes encon-
tram-se na posição para em relação ao anel aromático. 

V. O Bisfenol-A pode reagir com sódio metálico, mas não pode reagir com o bicarbonato de sódio. 
 

 
Podemos afirmar que 

 

 todos os itens são corretos. 
 nenhum dos itens é correto. 
 dois itens são corretos. 
 três itens são corretos. 
 quatro itens são corretos. 

 
 

BIOLOGIA 
 

25. Há 15 anos pesquisadores alemães e brasileiros estudam como recuperar áreas degradadas da floresta de araucária, 
vegetação típica do Sul do Brasil. E eles garantem: os resultados são animadores. Além de desenvolver boas técnicas 
de plantio de mudas, de quebra os cientistas descobriram novas espécies de animais na mata. A mata de araucária 
chegou a cobrir um terço do Sul do país, mas hoje ocupa apenas 2% da região. No Paraná, onde ainda há maior      
concentração, apenas 0,8% da cobertura vegetal está em bom estado de conservação. 

 

Disponível em:<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parceria-para-salvar-as-araucarias-b93wqn431zmn3pp1ibjyja89a>.  
Acesso em: 10 jul. 2018. 

 
Para recuperação das florestas de araucárias, além do plantio de mudas, é possível utilizar a técnica de 

 
 plantio de frutos. 
 plantio das sementes. 
 distribuição de esporos. 
 propagação de protonemas. 
 propagação dos protalos. 

 
 
 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parceria-para-salvar-as-araucarias-b93wqn431zmn3pp1ibjyja89a
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26. Observe a charge a seguir. 

 

 
 

Disponível em: https://amarildocharge.wordpress.com/2016/05/30/nao-tem-vacina/. Acesso em: 10 jul. 2018. 

 

A falta de aplicação de vacinas não possibilita às pessoas 
 

 imunizarem-se passivamente contra determinados patógenos. 
 curarem doenças causadas por patógenos como os vírus. 
 imunizarem-se ativamente contra determinados patógenos. 
 estimularem o corpo a produzir antígenos. 
 produzirem células de defesa como os anticorpos. 

 
27. Observe a charge a seguir. 

 

                                                                
 
 

                                                   Casos da dengue em Natal aumentaram em 272%. 

 
Disponível em: http://www.ivancabral.com/2011/03/charge-do-dia-dengue-se-alastra.html. Acesso em: 10 jul. 2018.  

 
Para impedir que aconteça o que o personagem fala para o seu filho, é necessário 

 

 tratar as pessoas afetadas com soros. 
 utilizar antibióticos para eliminar os vírus. 
 matar o causador da dengue, que é o mosquito. 
 eliminar o agente etiológico com o uso de repelentes. 
 evitar deixar águas limpas paradas para eliminar criadouros de mosquitos. 

 
 

https://amarildocharge.wordpress.com/2016/05/30/nao-tem-vacina/
http://www.ivancabral.com/2011/03/charge-do-dia-dengue-se-alastra.html
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28. Três células vegetais foram colocadas em meios aquosos com diferentes concentrações de soluto (NaCl). 

            

              
           Célula A                                                      Célula B                                              Célula C 
 

Disponível em: < https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80>. Acesso em: 10 jul.2018. 
 

A análise da morfologia e das estruturas celulares permite concluir que a célula 
 

 A foi colocada em um meio hipotônico. 
 B foi colocada em um meio hipertônico. 
 C foi colocada em um meio hipertônico. 
 A foi colocada em um meio hipertônico. 
 C foi colocada em um meio isotônico. 

 

29. Precisamos mesmo de mais vitamina D? Do lado de cá da mesa do consultório médico, do lado do paciente, a dúvida 
que resta a quem fez o exame desnecessariamente e recebeu o polêmico diagnóstico de “insuficiência” é se é realmen-
te necessário ingerir o sol enlatado. Se você não for um bebê ou um idoso (para os quais a necessidade de suplemen-
tação é um consenso), a indicação é controversa. Muitos médicos acham melhor garantir doses baixas, de até 2.000 
unidades, diariamente por algumas semanas. A vitamina D não oferece riscos adversos quando ingeridas em doses 
baixas, mas pode provocar consequências graves se tomadas em dosagens altas por um longo período. 

 

Disponível em:<https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html>. Acesso em: 10 jul. 2018.  
 

 

Dentre as consequências graves que podem ocorrer com a suplementação em excesso de vitamina D, destaca-se 
 

 

 aumento da quantidade cálcio no sangue podendo levar à formação de cálculos renais e problemas cardíacos. 
 redução da taxa de cálcio no sangue provocando raquitismo. 
 elevação do nível de calcitonina do sangue e aumento da retirada de cálcio dos ossos. 
 aumento de cálcio no sangue decorrente da liberação de calcitonina. 
 redução da reabsorção de cálcio renal e da absorção intestinal. 

 

HISTÓRIA 
 
 

30. A imagem abaixo reproduz um manuscrito francês do século XIII (Li Livres dou Santé) que representa as três grandes 
classes nas quais se dividia a sociedade europeia durante o feudalismo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA que enumera quais são essas classes e quais suas funções. 
 

                                          
 

Disponível em https://www.uflib.ufl.edu/hss/medieval. Acesso em 20/07/2018. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html
https://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/04/precisamos-mesmo-de-mais-vitamina-d.html
https://www.uflib.ufl.edu/hss/medieval
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 O clero, responsável pela cultura e pela produção; a nobreza, responsável pela produção; e os camponeses, respon-

sáveis pela defesa das terras da nobreza e do clero. 
 O clero, responsável pela arte e pela cultura; a nobreza, responsável pela justiça e pela defesa da propriedade priva-

da; e os camponeses, responsáveis pela defesa da Igreja Católica e de seus valores. 
 O clero, responsável pelo bem-estar material e espiritual de nobres e camponeses; os nobres, responsáveis pela   

produção agrícola e pela defesa dos inimigos externos; e os camponeses, cujo status jurídico os isentava de obriga-
ções e direitos. 

 O clero, responsável pela defesa do território da Igreja; os nobres, responsáveis pela busca de riquezas no Novo Mun-
do e pela produção; e os camponeses, encarregados de combater as heresias e sem obrigação material além do   
próprio sustento. 

 O clero, responsável pelas questões religiosas; a nobreza, responsável pela defesa; e os camponeses, responsáveis 
pela produção. 

 
 

31. A fotografia a seguir reproduzida, tirada em 1863, retrata um escravo do Mississipi (EUA) e as cicatrizes decorrentes de 
açoites. A imagem foi distribuída nos estados no Norte dos EUA à época como forma de propaganda antiescravista. 

 

Com base na imagem e no contexto histórico vivido pelos EUA na década de 1860, assinale a alternativa que indica 
CORRETAMENTE o conflito militar que envolvia, entre outros temas, a legitimidade da escravidão nos EUA. 

 

                                                    
 
 

Disponível em http://www.evblog.virginiahumanities.org/2011/05/on-our-awfully-peculiar-institution. Acesso em: 20/07/2018. 

 

 Guerra de Independência. 
 Guerra Hispano-Americana. 
 Guerra dos Bôeres. 
 Guerra de Secessão. 
 Movimento dos Direitos Civis. 

 
32. Ao analisar o processo de consolidação dos Estados nacionais europeus e as informações do texto a seguir, assinale a 

alternativa que descreve CORRETAMENTE a unificação da Alemanha no século XIX. 
 

“A proposta de uma unidade política alemã [existia] na Confederação Alemã: criada no Congresso de Viena [...], contava 
com 35 estados e 4 cidades livres, sob a chefia da Áustria. Já o governo da Prússia caminhou na direção da unidade 
pela via econômica. Em 1818, estabeleceu uma união aduaneira no seu território, eliminando as barreiras alfandegárias 
internas. Essa união alfandegária foi ampliada para outros estados alemães, até a constituição, em 1834, do Zollverein 
que congregava 18 estados e 23 milhões de habitantes. A Áustria estava excluída dessa união alfandegária [...].” 
 

SALES, Flávio Azevedo Marques de. História econômica geral. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

 

http://www.evblog.virginiahumanities.org/2011/05/on-our-awfully-peculiar-institution.%20Acesso%20em:%2020/07/2018
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 A Áustria liderou o processo, excluindo a Prússia da união dos estados e cidades-livres germânicas. 
 A Prússia liderou o processo, excluindo a Áustria da união dos estados e cidades-livres germânicas. 
 O Zollverein foi um fracasso e retardou a união dos estados e cidades-livres germânicas até o início do século XX. 
 A rivalidade entre Prússia e Áustria em torno do Zollverein foi uma das principais causas da estagnação econômica do 

futuro Estado alemão. 
 Apesar de liderar a união alfandegária dos estados e cidades-livres germânicas, a Prússia foi excluída do processo 

de unificação política que resultou no Estado alemão. 
 
 

33. A imagem a seguir é uma reprodução da seção de notícias internacionais do Portal UOL publicada em 9/3/2016. Com 
base na manchete (“Ortega x Contras: Nicarágua revive os anos 1980”) e na história recente da América Central,       
assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a quais fatos e personagens a reportagem se refere. 

 

                                                     
 

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/03/09/ortega-x-contras-nicaragua-revive-os-anos-
1980.htm. Acesso em: 23/07/2018. 

 

 
 A Revolução Sandinista e a deposição de Daniel Ortega do poder nicaraguense, com a consequente ascensão dos 

Contras pela via eleitoral. 
 A Revolução Cubana, com a deposição do ditador Daniel Ortega por Fidel Castro com o apoio dos Contras nicara-

guenses. 
 A Revolução Sandinista, com a vitória militar dos Contras após anos de guerra civil travados contra os Sandinistas    

liderados por Daniel Ortega. 
 A Revolução Cubana, com a vitória da guerrilha dos Contras liderada por Fidel Castro e Daniel Ortega. 
 Revolução Sandinista, a ascensão de Daniel Ortega ao poder e a violenta oposição de grupos paramilitares apoiados 

pelos EUA, conhecidos como Contras. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/03/09/ortega-x-contras-nicaragua-revive-os-anos-1980.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/the-new-york-times/2016/03/09/ortega-x-contras-nicaragua-revive-os-anos-1980.htm
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GEOGRAFIA 
 

34. Os constantes problemas ambientais causados pela utilização de energias não renováveis estimulam a utilização de    
fontes alternativas de energia, entre elas a energia solar que se coloca como opção na busca por alternativas menos 
agressivas ao meio ambiente, pois consiste numa fonte energética renovável e limpa. Alguns tipos de clima, especial-
mente os climas áridos, favorecem a instalação de parques de energia solar. Qual das regiões a seguir, indicadas com 
os números 1 a 5 é a que apresenta maior potencial para a instalação de um parque solar? 

                                                
 
 
 
 
 

35. A charge a seguir retrata um fenômeno urbano. Esse fenômeno pode ser descrito como 

    

 
Fonte: Diezeit.blogspot.com. Acesso em: 9 jul. 18. 

 

 conurbação. 
 metropolização. 
 rede urbana. 
 gentrificação. 
 sítio urbano. 

 
 
 
 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
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36. A estrutura etária a seguir indica um país com distorções significativas na distribuição entre homens e mulheres em   

idade adulta. Uma explicação possível para essa diferença pode ser encontrada na seguinte alternativa: 

 

 
 Guerras recentes. 
 Epidemias. 
 Movimentos populacionais. 
 Preferência por filhos do sexo masculino. 
 Aborto em massa. 

 
37. Ao analisarmos os dados a seguir, podemos concluir que  

 

 
 

 o Brasil é o país da América do Sul com maior velocidade de internet. 
 os dados reforçam a disparidade socioeconômica mundial entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
 os países asiáticos são maioria, se analisarmos os 10 primeiros colocados. 
 entre os países em desenvolvimento, a velocidade da internet é diretamente proporcional ao IDH, isto é, quanto maior o 

desenvolvimento humano, maior a velocidade da internet. 
 entre os países desenvolvidos, a velocidade da internet é diretamente proporcional ao PIB, isto é, quanto maior o Produto 

Interno Bruto, maior a velocidade da internet. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA 
– INGLÊS – 

 
Read the text to answer questions 38 and 39. 

 
Addiction 

 

Alex: How often and for how long do you spend your time online? I found among other kinds of addiction, Internet addic-
tion is the hardest to quit. Many people perhaps agree with me. I've tried to quit smoking, drinking, and in fact, I did man-
age to quit. But I found excessive use of the Internet goes to the point where it disrupts one's life or causes severe stress 
on family, friends or work environment. Let's face the reality, how long can you go without the Internet or your personal 
computer? 

 

Mina: Oh, I can't imagine myself spending my day without sitting in front of my laptop. Like you said, I also think it is one 
addiction that most people find difficult to quit. But for most women, I guess shopping would also be difficult to quit. Well, 
since there is an escalating number of metrosexuals, men also might agree with my opinion. Anyways, there even is a 
word "shopaholic", which means someone who is addicted to shopping. When I get depressed, I go shopping, and when 
I'm happy, I also go shopping! When I get really stressed, I go out and shop, and I feel much better. It seems like shop-
ping is the hardest addiction for me. It's tough, but I will seek another activity or hobby to replace those addictions so I 
can quit. 

 
https://www.englishcentral.com/videodetails/11801 

 
 

38. According to the text above, what does Alex say about Internet addiction? 
 

 Alex says Internet addiction is really hard to quit, however he managed to do so. 
 Alex says smoking and drinking are as difficult to quit as Internet addiction. 
 Alex says that excessive use of the internet can disrupt one’s life, however anyone can manage to avoid this kind of 

stress. 
 Alex says everyone can learn how to use internet productively. 
 Alex says Internet addiction is really hard to quit and it can interfere negatively in one’s life causing severe stress on 

people around the addicted person. 
 
 

39. According to the text above, what does Mina say about Internet addiction? 
 

 Mina says that Internet addiction is an addiction most people find difficult to quit, however, she doen’t have that      
problem. 

 Mina says that Internet can’t cure her depression. 
 Mina says that Internet helps her feel better when she is stressed. 
 Mina says that Internet addiction is an addiction most people find difficult to quit, however    shopping is the hardest  

addiction for her. 
 Mina says that Internet addiction is harder for her to quit than shopping. 

 
40. Read the text. 

 

Secondhand Smoke - A Major Health Hazard. 
 

Jaime: Winston, would you please put out that cigarette? I hate cigarette smoke! Besides, I'm sure you know how     
hazardous secondhand smoke is. If you care about me, please stop smoking while I'm around. Or, better yet, I think you 
should quit smoking cold turkey! You know I'm saying this for your own good. 
Winston: I see what you mean, but it's really hard for me to quit smoking now! I'm under a lot of stress these days and 
smoking is the only way to release the stress. I know I'm pathetic, but you're going to have to bear with me. About 
secondhand smoke, I see your point, Jaime, that it affects your health as much as it damages my health. But, as for me, I 
have to protest. Do you want me to go outside the building whenever I need a cigarette break? Then I'm going to have to 
leave my computer every half an hour. That's not productive! Plus, smoking helps me focus better. So, I suggest that you 
move your desk to another room for now! 

 
https://www.englishcentral.com/videodetails/11965 

 

https://www.englishcentral.com/videodetails/11965
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According to the text above, what is the man’s reaction towards the woman’s request? 

 

 According to the text, the man understands the woman’s request is for his own good. He argues it won’t be easy for him 
to quit smoking, but he is willingly to try. 

 According to the text, the man understands how hazardous secondhand smoke is and no matter how hard it is for him 
to quit smoking, he will try some time in the future. For now, he advises the woman to move her desk to another room. 

 According to the text, the man understands the woman’s request is for his own good, however he argues he can’t quit 
smoking at the moment because he is under a lot of stress and smoking is the only way he finds to release stress. 

 According to the text, the man decides to go outside the building every time he needs a cigarette. By having to go    
outside he expects to quit smoking. 

 According to the text, the man seems to be embarrassed and concerned about his attitude. 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
– ESPANHOL – 

 
38. Lea el texto que sigue.  

 

 

El lado oscuro de los vegetarianos: ni más ecológicos ni más sanos 
 

 
"La agricultura es carnívora: lo que come son ecosistemas y los ingiere enteros", explica la escritora, quien fue vegna 20 
años... hasta que su dieta le pasó factura. 
 
(…) La solución mágica para mejorar la alimentación, la salud y combatir los daños que sufre el medio ambiente reside 
en los vegetales. (…) Eso era algo indudable para Lierre Keith, escritora feminista y ecologista, autora de El mito vegeta-
riano (Capitán Swing), un libro a medio camino entre el diario personal, el ensayo y la llamada a las armas. Keith se aga-
rró a esa idea como algo irrefutable durante los 20 años que fue vegana, hasta que su cuerpo dijo basta. Lo que ahora 
pretende poner en cuestión es la identidad construida en torno al vegetarianismo, tratando de desmontar las razones 
morales, políticas y de salud que esgrimen los veganos. 
«La gente que más se preocupa por la destrucción medioambiental no entiende que son parte del problema». Hasta que 
no comprendamos qué es lo que está causando esa destrucción no seremos capaces de pararla. Estoy hablando espe-
cíficamente de la agricultura». La mayoría de veganos creen que su dieta a base de vegetales es lo mejor que pueden 
hacer para detener el desastre ecológico. «Y están completamente equivocados, no por sus valores, que son perfecta-
mente válidos, sino porque no entienden que la agricultura es la cosa más destructiva que los humanos le han hecho al 
planeta», subraya. 
La agricultura industrial acaba con la riqueza del suelo, desplaza y extingue especies, modifica los cauces de los ríos, 
los deseca y contamina: «La agricultura es carnívora: lo que come son ecosistemas y los ingiere enteros». 

 
http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/07/04/5b3b69d822601df5618b464d.html. Accedido en 09/07/2018. Adaptado 

 
 

Según el texto la escritora Lierre Keith afirma que: 

 
I. Los vegetales son la solución mágica para combatir los daños al medio ambiente. 
II. La mayoría de los veganos tienen valores equivocados. 
III. La agricultura destruye los ecosistemas ingiriéndolos enteros. 
IV. La destruicción medioambiental es un problema causado por los carnívoros. 
V. La dieta de los veganos les pasa factura. 

 
Marque la (s) VERDADERA (S). 

 
 I y V. 
 II, III y V. 
 I y IV. 
 III y IV. 
 Solamente la III. 

 

 

http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/07/04/5b3b69d822601df5618b464d.html
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39. Lea el texto abajo.  

 

¿Qué tiene que ver el herpes con el alzhéimer? Encuentran dos cepas del virus vinculadas con este tipo de  
demencia 

  
En una investigación para buscar drogas más eficientes para combatir el alzhéimer, científicos de Mount Sinai descu-
brieron niveles hasta dos veces superiores del virus del herpes en cerebros de personas que padecieron alzhéimer. 
(…), como los del herpes. 
En los cerebros de pacientes con alzhéimer, encontraron la presencia de dos cepas del herpes: HV6 y HHV7. Estas son 
comunes entre la población: más del 95% de los mayores de 2 años tienen anticuerpos en la sangre que indican que  
estuvieron expuestos al virus en algún momento de su vida. (…) 
En la mayoría el virus se encuentra inactivo y no causa enfermedades. 
 
"Es difícil decir si es una causa, pero podemos inferir que la actividad del virus parece estar directamente relaciona-
da con la actividad de otros genes y vías que juegan un rol en el alzhéimer", le aseguró el autor del estudio Dudley a la 
revista New Scientist. 
“Es posible que los genes de riesgo del alzhéimer y la presencia de virus conduzcan de manera colaborativa a los    
síntomas de la enfermedad”, según explica Sam Gandy, coautor del estudio. 
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-44604050# Accedido en 08/07/2018 Adaptado 

 
Marque la (s) VERDADERA (S), sobre las palabras subrayadas en el texto. 

 

I. Más lleva tilde diacrítica. 
II. Cerebros es una palabra heterotónica. 
III. HV6 se escribe hache, ube seis. 
IV. Rol es sinónimo de lista. 
V. El infinitivo del verbo conduzcan es conduzcir. 

 
 I, II y V. 
 III y IV. 
 II y IV. 
 I y II. 
 Solamente la V.  

 
40. Lea el texto que sigue.  

 
 

La lujosa mansión del narco Pablo Escobar 
 

El narco tenía su finca de ocho hectáreas en Guatapé, Colombia, y la llamó Manuela en honor a su hija. Ahora está en 
manos del Estado, que organiza tours para combates de paintball. 

 

Las imágenes dan vueltas por las redes sociales. Y muestran el estado actual de la mansión de quien fuera catalogado 
como el delincuente más rico de la historia, el colombiano Pablo Escobar. Esa lujosa villa hoy ya no lo alberga. Han   
pasado 25 años de su muerte. Ahora, la propiedad se usa para que los turistas jueguen al paintball, tras un pago previo, 
bastante salado. 

 

Pablo Escobar, el rey de la cocaína, compró su finca de ocho hectáreas en Guatapé, Colombia, para conmemorar el  
nacimiento de su hija Manuela, en 1984, y la nombró en su honor. 

 

La mansión fue construida con paredes de doble muro, para ocultar entre ellos dinero en efectivo y cocaína, y contaba 
con una discoteca privada, una piscina, una casa de huéspedes, un muelle de hidroaviones, canchas de tenis y un  
campo de fútbol, utilizado para aterrizar helicópteros. 

 

"La Manuela" fue destruida en 1993 por Los Pepes, un grupo paramilitar financiado por el Cartel de Cali, rival de        
Escobar, que detonó 200 kg de TNT en un baño en un intento de asesinar al capo colombiano. El propio narcotraficante 
fue alertado y evacuado a tiempo de la finca, y murió supuestamente a causa de un disparo en su ciudad natal,         
Medellín, ese mismo año, a la edad de 44 años. 

 
https://www.clarin.com/mundo/25-anos-muerte-hoy-lujosa-mansion-narco-pablo-escobar_0_S1I6QbtM7.html   Accedido en 15/07/2018 Adaptado 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-44604050
https://www.clarin.com/mundo/25-anos-muerte-hoy-lujosa-mansion-narco-pablo-escobar_0_S1I6QbtM7.html%20%20%20Accedido%20en%2015/07/2018
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De acuerdo con el texto, se puede afirmar que 

 

I. en la mansión se ocultaba además de dinero y cocaína un doble muro. 
II. la finca tenía el nombre de su hija Manuela. 
III. Pablo Escobar consiguió escapar de un intento de asesinato en 1993, pero Los Pepes lo mataron en Medellín ese 

mismo año. 
IV. los turistas pueden visitar la casa pagando un precio salado. 
V. para jugar al paintball en la propiedad hay que pagar con antelación. 

 
Marque la (s) VERDADERA (S). 

 

 II, III y V. 
 I, II y IV. 
 II y V. 
 II y IV. 
 Solamente la II. 
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REDAÇÃO 
 

Com base na leitura do exemplo relatado a seguir e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema: “Caminhos para cuidar das 
crianças na sociedade contemporânea”. Selecione, organize e relacione fatos e opiniões para defesa de seu ponto 
de vista. Limite: 20 a 25 linhas. 

 

Sua redação será anulada se você:  
 

- reproduzir partes do texto de apoio (paráfrases bem articuladas, empregadas como estratégias argumentati-
vas, não configuram cópia);  
- fugir ao recorte temático ou não escrever um texto dissertativo-argumentativo;  
- apresentar letra ilegível, impropérios, desenhos ou qualquer outra forma de identificação ou anulação proposi-
tal do texto. 

 

 

 

 

Texto I 
 
Vacinar os filhos é fundamental para a saúde deles. E, sim, é obrigatório. Além de serem multados, os pais podem até 
ser responsabilizados por negligência caso a criança venha a ser vitimada pela doença da qual não tiver sido imunizada. 

 

                             
Disponível em: <https://twitter.com/senadofederal/status/1009118617147924481>. Acesso em: 7/7/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/senadofederal/status/1009118617147924481


 

             FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE – VESTIBULAR DE VERÃO – EDITAL Nº 24/2018 
Pág. 25/28 

 FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE – VESTIBULAR DE VERÃO – EDITAL N° 24/2018 

 

Texto II 
 

Montagem feita pela revista TIME (à esq.) por ocasião da separação de crianças de pais imigrantes ilegais na fronteira 
com os EUA, no primeiro semestre de 2018. A foto original da criança chorando enquanto os guardas revistam sua mãe 
(à dir.), feita por John Moore, girou o mundo ilustrando reportagens sobre o tema. 

 

                          
Disponível em: http://time.com/5317522/donald-trump-border-cover/. Acesso em: 3/7/18. 

 

Texto III 
 

Nas sociedades tradicionais, as crianças são carregadas pelas mães antes de aprenderem a andar. Em todas as cultu-
ras tradicionais, logo que a criança consegue firmar o pescoço, ela é transportada na posição vertical. Pode ser nas cos-
tas ou na frente da mãe, seja com auxílio dos braços, seja utilizando dobras das roupas ou artefatos construídos para 
esse fim. Nessa posição, o campo visual da criança é aproximadamente o mesmo da mãe. Ela olha para frente e pode 
observar todo o ambiente à sua volta praticamente do mesmo ângulo e da mesma altura da mãe. O horizonte, as árvo-
res, os animais e seus movimentos são observados pela criança da mesma maneira que a mãe observa o ambiente. 
Quando um pássaro canta e a mãe vira a cabeça para observar, a criança também tem a chance de associar o canto do 
pássaro à plumagem dele. Carregar uma criança na posição vertical faz parte do processo de educação. 
Isso era ontem. E como é hoje? Inventamos o carrinho de bebê. As crianças menores são transportadas deitadas de 
costas, olhando para o céu (ou para a face da mãe). A criança não compartilha a experiência visual da mãe, não conse-
gue associar as expressões faciais da mãe a objetos e sentimentos. Os sons ouvidos pela criança dificilmente são as-
sociados a experiências visuais, atividades ou sentimentos. Deitadas, as crianças modernas só observam o teto (dentro 
dos edifícios) ou o céu (ao ar livre). Como o céu é claro e incomoda a vista, muitos desses carrinhos possuem uma co-
bertura de pano, o que restringe ainda mais o campo de visão e empobrece a experiência visual da criança. Não é de se 
espantar que um bebê, cujos ancestrais foram selecionados para aprender a observar o meio ambiente desde o início 
de sua vida, fique entediado. 

 
REINACH, Fernando. Quando as crianças olhavam para a frente. In: Folha de lótus, escorregador de mosquito. São Paulo: Companhia das Letras, 

2018, p. 197. 
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