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1. Verifique se este caderno contém 50 questões (História – questões 01 a 25 e Matemática – questões 26 a 50). 
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. Não será permitida a saída da sala antes de transcorrida uma hora do início da prova. Para cada questão, existe 
apenas uma alternativa correta.

3. Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o 
documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses ( ).

4. Use somente caneta esferográfica azul ou preta.
5. O caderno de questões deverá ser entregue ao fiscal da sala ao término da prova e lhe será devolvido no dia 

seguinte ao da realização da prova, à exceção do último dia, quando você poderá levá-lo ao sair.
6. A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala. Não é permitida, 

sob hipótese alguma, a anotação do seu gabarito.
7. Ao concluir, levante o braço e aguarde o fiscal.

Atenção! Preencha os campos abaixo correspondentes aos algarismos que constituem o seu código de candidato que 
se encontra na sua folha de inscrição e destaque. Você usará esse mesmo número em todas as provas e folhas ópticas.

Código do candidato

Instruções

HISTÓRIA
MATEMÁTICA

4o dia
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HISTÓRIA
Questões de 01 a 25

01. Sobre a história da Grécia Antiga, considere as seguintes 
afirmativas.

I. As duas cidades que mais se destacaram no período 
clássico da Grécia foram Atenas e Esparta, a primeira 
se destacando pela agricultura e força militar 
terrestre, a segunda, pelo comércio e força militar 
naval.

II. No período clássico, a Grécia foi invadida pelos persas, 
originando as Guerras Médicas, que foram vencidas 
pelos gregos, unidos contra os invasores.

III. Na Guerra do Peloponeso, as cidades-Estados gregas 
– incluindo Atenas e Esparta – se uniram contra 
o invasor macedônico, mas foram derrotadas por 
Alexandre.

Está(ão) correta(s) apenas

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

02. No período republicano, Roma vivenciou um incrível 
processo de mudanças internas, como consequência 
da expansão de seus domínios pelo Mar Mediterrâneo. 
Entre as consequências desse processo de expansão 
podemos citar o(a)

a) grave crise econômica originada pela alta inflação.
b) drástica diminuição no número de escravos.
c) consolidação do latifúndio escravista.
d) forte crescimento do cristianismo.
e) aumento das invasões dos povos bárbaros.

03. “As dificuldades econômicas, as pestes e as guerras 
geraram situações que abalaram até mesmo a atividade 
comercial de algumas regiões, como a Europa central, 
enquanto em outras floresceu, como Portugal e o Mar 
do Norte. De modo geral, entretanto, toda a Europa, 
tanto a rural como a urbana, sofreu os efeitos dessas 
crises que caracterizaram os dois últimos séculos da 
Idade Média, dando-lhe um caráter peculiar.”

História Geral, de Claudio Vicentino.

Sobre a Crise Final do período medieval, assinale a 
alternativa correta.

a) A crise se iniciou com uma grande onda de revoltas 
dos servos, que chegaram a tomar o poder na França, 
depondo e assassinando o último rei dos francos.

b) Um fator que influenciou a crise foi o processo de 
ruralização que se acentuou na Baixa Idade Média, o 
que levou ao abandono das cidades.

c) A Peste Negra e as mortes em larga escala que ela 
causou foram elementos cruciais da crise, iniciados 
na Europa e, de lá, espalhados para o norte da África 
e o Oriente.

d) O crescimento populacional da Baixa Idade Média 
ultrapassou a produção de alimentos, o que gerou 
uma crise de abastecimento, falta de alimentos para 
abastecer as cidades.

e) A Guerra dos Cem Anos, entre França e Alemanha, 
gerou uma alta mortalidade e estimulou o surgimento 
das monarquias absolutistas nesses países.
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04. “Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e 
lanças começaram a praticar crueldades estranhas; 
entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando 
nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres 
grávidas e parturientes e lhes abriam o ventre e as 
faziam em pedaços como se estivessem golpeando 
cordeiros fechados em seu redil. Faziam apostas sobre 
quem, de um só golpe de espada, fenderia e abriria um 
homem pela metade, ou quem, mais habilmente e mais 
destramente, de um só golpe lhe cortaria a cabeça, ou 
ainda sobre quem abriria as entranhas de um homem 
de um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe 
e lhes esfregavam a cabeça contra os rochedos [...] 
Faziam certas forcas longas e baixas, de modo que os pés 
tocavam quase a terra, um para cada treze, em honra e 
reverência de Nosso Senhor e de seus doze Apóstolos 
(como diziam) e deitando-lhes fogo, queimavam vivos 
todos os que ali estavam presos.” 

O Paraíso Destruído, de Frei Bartolomeu de Las Casas.

Sobre a conquista da América espanhola, podemos 
afirmar que

a) foi um processo pacífico, exemplificado na rápida 
aceitação pelos nativos dos valores cristãos.

b) enfrentou forte resistência do império Inca, no 
México, e do Maia, no Peru.

c) foi realizada pelo Exército espanhol, comandada 
pessoalmente pelo rei Carlos I de Habsburgo.

d) foi um processo violento, no qual os espanhóis, com 
auxílio dos franceses e ingleses, conseguiram vencer 
os povos nativos.

e) os espanhóis utilizaram as divisões entre os nativos, 
armando aliados e estimulando guerras entre as 
tribos.

05. Sobre o mercantilismo, considere as afirmações.

I. Foi o sistema econômico que predominou durante 
a Idade Média, quando vigorava o feudalismo como 
sistema político.

II. Baseava-se em princípios como o metalismo, 
dirigismo estatal e relações de monopólio.

III. Levou ao enfraquecimento dos Estados modernos 
europeus na Idade Moderna.

Está(ão) correta(s) apenas

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

06. Considerando o Brasil Colonial e a economia açucareira, 
marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações.

( ) O açúcar foi o produto mais importante da economia 
brasileira durante o Período Colonial.

( ) Portugal produzia o açúcar no Brasil e transportava 
para a Europa, onde revendia para a França, que o 
refinava e revendia pelos mercados consumidores.

( ) As invasões holandesas ao nordeste brasileiro foram 
feitas com o intuito de tomar os centros produtores 
de açúcar.

( ) Para administrar os domínios holandeses no Brasil, 
a Companhia das Índias Orientais enviou Maurício 
de Nassau para Pernambuco.

( ) Depois da expulsão dos holandeses do Brasil, a 
Holanda passou a produzir açúcar em larga escala 
nas Índias, o que levou à crise do açúcar brasileiro.

Marque a sequência correta de preenchimento dos 
parênteses.

a) V – F – V – F – F
b) F – V – F – V – V
c) V – F – V – F – V
d) F – V – F – F – F
e) V – F – V – V – F
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07. Observe a imagem adiante que retrata o rei Luís XIV da 
França, símbolo máximo do absolutismo naquele país.

Sobre seu reinado e o fenômeno das monarquias 
absolutistas, marque a alternativa correta.

a) O absolutismo existiu somente na França, devido ao 
fato de que, nos outros países da Europa, os resquícios 
de feudalismo impediram a centralização do poder.

b) Nas monarquias absolutistas, o clero concentrava 
em suas mãos o poder absoluto sobre os súditos, na 
teoria e na prática.

c) O poder dos reis absolutistas baseava-se 
principalmente no apoio dos camponeses, que, devido 
ao respeito à figura do rei, cessaram as revoltas.

d) O Rei Luís XIV foi um forte aliado da Igreja Católica na 
França, fazendo, inclusive, o Edito de Fontainebleau, 
revogando a liberdade religiosa.

e) Após representar o auge do absolutismo na França, 
Luís XIV, com suas medidas, ao final do governo, 
enfrentou forte oposição, sendo ao final executado 
na guilhotina.

08. O período em que a família real portuguesa veio para 
o Brasil (1808-1821) foi marcado por uma série de 
mudanças no país, dentre as quais não se pode citar:

a) abertura dos portos às nações amigas, em 1808.
b) criação do Banco do Brasil.
c) fundação da Biblioteca Real, no Rio de Janeiro.
d) elevação do Brasil a Reino Unido, em 1815.
e) elaboração da primeira Constituição do Brasil.

09. Sobre a Revolução Francesa e seus desdobramentos, 
considere as afirmativas.

I. Foi inspirada nos ideais do marxismo e propunha a 
igualdade social e econômica para todos os franceses.

II. Na fase da Assembleia, foi elaborada a Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, que influencia 
os valores do mundo ocidental até os dias atuais.

III. Atingiu seu ápice durante o “período do terror”, 
quando Napoleão assumiu o poder, mandando 
executar o rei da França.

Está(ão) correta(s) apenas

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

2018_SIMULADO_SAS_UFRGS_4oDia.indd   4 13/08/2018   13:01:21



5

 | SIMULADO UFRGS – 4o DIA

10. Analise as seguintes imagens.

Toussaint Louverture, líder da Independência do Haiti.

Assinatura da Declaração de Independência dos EUA.

Sobre os processos de Independência na América, 
assinale a alternativa correta.

a) O Haiti foi o primeiro país da América a se tornar 
independente, servindo inclusive de exemplo para os 
líderes da Independência dos EUA.

b) A Independência dos EUA foi um movimento elitista, 
que manteve o latifúndio e a escravidão, servindo de 
exemplo para as elites da América espanhola.

c) A Independência do Haiti, sendo também um 
movimento de caráter elitista, influenciou igualmente 
as independências na américa espanhola.

d) Toussaint Louverture liderou o processo de 
Independência do Haiti, contando com a ajuda 
do grande líder Simon Bolívar para concretizar a 
emancipação de seu país.

e) Na América do Sul, o Brasil, inspirado no exemplo 
do Haiti e dos EUA, foi o primeiro país a se tornar 
independente.

11. “Tal política foi anunciada no ano de 1823: em troca da 
não intervenção dos europeus na América, o presidente 
prometia a não interferência dos Estados Unidos nas 
questões exclusivamente europeias. Ao mesmo tempo, 
colocava-se como juiz e guardião de todas as questões 
que pudessem envolver a América como um todo, tanto 
na parte central como no cone sul do continente.”

História dos Estados Unidos, de Luiz Estevam Fernandes 
& Marcus Vinícius de Morais.

O excerto supracitado refere-se à(ao)

a) Doutrina Monroe.
b) Destino Manifesto.
c) Política do Big Stick.
d) Corolário Polk.
e) Doutrina Truman.

12. Com base em seus conhecimentos sobre o Período 
Regencial (1831-1840), assinale a alternativa correta.

a) Foi um período conturbado, marcado por um “vazio 
de poder”, com revoltas contra os regentes eclodindo 
em diferentes províncias do Império.

b) Na economia, a crise do café aprofundava a crise 
política, pois as elites cafeicultoras em decadência 
lutavam entre si, disputando o poder.

c) Dois partidos revezaram-se no poder nesse período, o 
Partido Liberal e o Partido Conservador, sendo ambos 
ideologicamente bem semelhantes.

d) Revoltas como a Farroupilha e a Balaiada, ambas 
de caráter elitista, chegaram a tomar o poder nas 
províncias do Rio Grande do Sul e do Maranhão.

e) A Sabinada e a Cabanagem, ocorridas na Bahia, eram 
de caráter popular contra os regentes e chegaram a 
tomar o poder, mas duraram poucos meses.
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13. Sobre o período do II Reinado (1840-1889) no Brasil, 
considere as seguintes afirmativas.

I. A Guerra do Paraguai levou à formação da Tríplice 
Aliança, quando Brasil, Uruguai e Chile se uniram 
para vencer o inimigo paraguaio, comandado por 
Solano Lopez.

II. O Brasil investiu fortemente no Exército, colocado sob 
o comando do Duque de Caxias, para aumentar seus 
efetivos e vencer o Paraguai na guerra.

III. Ao final da Guerra do Paraguai, o movimento 
abolicionista se fortaleceu, e foram sendo criadas 
leis, como a Lei do Ventre Livre, que acabariam com a 
escravidão gradualmente.

Está(ão) correta(s) apenas

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

14. “O período que nos ocupa, de 1880 a 1914, é obviamente 
a era de um novo tipo de império, o colonial. A maior 
parte do mundo, à exceção da Europa e das Américas, 
foi formalmente dividida em territórios sob governo 
direto ou sob dominação política indireta de um ou 
outro Estado de um pequeno grupo: principalmente Grã-
Bretanha, França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, 
EUA e Japão.”

A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm.

Sobre o contexto histórico de que trata o excerto, pode-
se afirmar corretamente que

a) a Segunda Revolução Industrial foi marcada pela 
introdução da máquina a vapor e pela utilização em 
larga escala do carvão para movimentar as máquinas.

b) a Revolução Industrial, em sua segunda fase, levou à 
formação dos Impérios que, ao partilharem a África 
e o Oriente, promoveram um período de paz e 
estabilidade mundial.

c) Portugal e Espanha resistiram às novas potências 
capitalistas, conseguindo manter seus domínios na 
África e na América.

d) Alemanha e Itália foram pioneiras na expansão 
imperialista, dominando as principais regiões 
fornecedoras de riquezas da África.

e) as tensões provocadas pela ascensão de novas 
potências imperialistas, que entrariam em choque 
com as potências tradicionais, levariam o mundo à 
Primeira Guerra Mundial.

15. Considere as seguintes afirmativas sobre a Primeira 
República (1889-1930) no Rio Grande do Sul.

I. Na política rio-grandense, verificou-se o predomínio 
dos positivistas, que governaram o estado aglutinados 
no Partido Republicano Riograndense (PRR).

II. Uma figura de destaque do PRR foi Antônio Borges de 
Medeiros, que governou o Rio Grande do Sul por 25 
anos, durante a Primeira República.

IV. O monopólio do poder pelo PRR foi contestado 
em diversas ocasiões, gerando, inclusive, revoltas 
armadas, como a Federalista de 1893 e a Revolução 
de 1923.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I.
b) apenas III.
c) apenas I e II.
d) apenas II e III.
e) todas estão corretas.

16. Sobre a Crise de 1929, é correto afirmar que

a) iniciou-se em 1929 nos Estados Unidos, devido à 
bolha imobiliária gerada por empréstimos sem lastro 
financeiro realizados pelos bancos.

b) causou falências e desemprego em larga escala, 
sendo superada no ano de 1933, antes de se espalhar 
pelo mundo.

c) atingiu diversos países pelo mundo, em especial a 
Rússia e os países do Leste Europeu.

d) seus efeitos não chegaram a atingir o Brasil, que 
já vivia um surto de industrialização autônoma 
promovido por Getúlio Vargas.

e) levou ao abandono do liberalismo pelo governo 
dos Estados Unidos, com a adoção de medidas 
intervencionistas do governo por meio do New Deal.
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17. Leia o trecho adiante, que trata do contexto do fim do 
Governo Constitucional (1934-1937) e início do Estado 
Novo (1937-1945).

“A hipótese autoritária estava tão incrustada na 
opinião pública que uma anedota passara a circular 
pelas esquinas da capital da República: ‘Sabe por 
que o Getúlio mandou tirar os espelhos do Catete?’, 
perguntava-se. ‘Porque ele não gosta de olhar para seu 
sucessor o dia inteiro!’ — era a resposta.”

Getúlio: do governo provisório à ditadura do Estado Novo, Lira Neto.

Sobre o contexto citado, marque a afirmativa correta.

a) Ao final do Governo Constitucional, Vargas renunciou 
e permitiu que fossem realizadas eleições livres e 
democráticas.

b) O Governo Constitucional se encerrou com a vitória 
de Getúlio Vargas nas eleições de 1937, ficando 
Plínio Salgado, representante do Integralismo, em 
segundo lugar.

c) Getúlio Vargas aproveitou-se do contexto de 
radicalização e crise política para dar um Golpe 
em 1937, cancelando as eleições e iniciando seu 
regime ditatorial.

d) Com apoio dos comunistas, Vargas cancelou as 
eleições de 1937 e deu um Golpe de Estado no mesmo 
ano, centralizando o poder em suas mãos.

e) Ao vencer as eleições de 1937, Vargas tornou-se o 
primeiro presidente reeleito pelo voto popular para 
governar o Brasil.

18. Observe a imagem e o texto.

Guernica, mural pintado por Picasso.

No dia 26 de abril de 1937, a vila de Guernica, 
símbolo sagrado da tradição cultural e histórica dos 
bascos, foi arrasada em um ataque de mais de três 
horas patrocinado pelo Estado Maior franquista e seus 
aliados nazistas.

PADRÓS, Enrique. Guernica: tragédia, versões, história. In: Segunda Guerra 
Mundial: da crise dos anos 30 ao Armagedón.

Sobre a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), considere 
as afirmativas.

I. A Guerra Civil Espanhola eclodiu com a invasão da 
Espanha pelas tropas nazistas, em apoio ao general 
Franco, que havia vencido as eleições, mas era 
impedido de assumir o poder pelos comunistas.

II. O bombardeio de Guernica foi realizado pela “Legião 
Condor”, composta por aviões nazistas que interviram 
na Guerra Civil Espanhola para ajudar os fascistas, 
liderados pelo general Franco.

III. Mesmo com o apoio dos nazistas, os fascistas 
espanhóis não conseguiram tomar o poder na 
Espanha, devido à ferrenha resistência das forças de 
esquerda, compostas por comunistas, anarquistas, 
democratas e outros grupos.

Está(ão) correta(s) apenas

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
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19. Um episódio marcante da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) que, segundo os historiadores, marcou a 
virada no conflito, foi o(a)

a) batalha de Stalingrado.
b) ataque japonês a Pearl Harbor.
c) invasão nazista na França.
d) entrada do Brasil no conflito.
e) bombardeio nazista a Londres.

20. Observe a capa da edição extra do jornal Última Hora, 
de 24 de agosto de 1954.

Sobre o suicídio de Getúlio Vargas, marque a alternativa 
correta.

a) Em seu último governo, Vargas enfrentou uma 
forte oposição dos liberais, principalmente da UDN, 
liderada por Carlos Lacerda.

b) Vargas tentou promover um golpe, com apoio do PCB 
e da URSS, que implantaria o comunismo no Brasil, 
mas enfrentou forte oposição.

c) Sucessivos escândalos de corrupção marcaram o 
último governo Vargas, e sua entrada no PCB levou à 
crise final que se concluiria com seu suicídio.

d) O assassinato de Carlos Lacerda, opositor de Vargas, 
no atentado da Rua Toneleros, contribuiu para a crise 
que levou ao suicídio deste.

e) Depois do suicídio de Vargas, o próximo presidente 
eleito para governar o Brasil foi de seu partido, o PTB. 

21. Leia o trecho seguinte, sobre o Golpe de 1964 e a 
Ditadura Civil-Militar que se seguiu:

“O movimento de 31 de março de 1964 tinha sido 
lançado, aparentemente, para livrar o país da corrupção 
e do comunismo e para restaurar a democracia. Embora 
o poder real se deslocasse para outras esferas e os 
princípios básicos da democracia fossem violados, o 
regime quase nunca assumiu expressamente sua feição 
autoritária. Exceto por pequenos períodos de tempo, 
o Congresso continuou funcionando, e as normas que 
atingiam os direitos dos cidadãos foram apresentadas 
como temporárias.”

História Concisa do Brasil, de Boris Fausto.

Sobre o assunto, considere as afirmativas.

I. O Golpe de 1964 teve apoio da grande mídia e de 
setores da sociedade, que foram às ruas se manifestar 
pela intervenção militar na “Marcha da família com 
deus pela liberdade”.

II. Os governos militares, iniciados em 1964 e que 
duraram até 1985, conquistaram apoio de setores 
da população, principalmente durante o “milagre 
econômico” que ocorreu durante o governo Médici.

III. Durante a Ditadura, a corrupção diminuiu em nosso 
país, e a ordem foi restaurada, não ocorrendo 
naquele período casos de tortura, assassinatos ou 
desaparecimentos de pessoas.

Está(ão) correta(s)

a) apenas I.
b) apenas III.
c) apenas I e II.
d) apenas II e III.
e) todas estão corretas.

22. Considerando o contexto da Guerra Fria (1945-1991), 
marque a alternativa correta.

a) Na Conferência de Yalta, ao final da Segunda Guerra 
Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, 
em substituição à fracassada Liga das Nações.

b) Na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi dividida 
em quatro zonas de ocupação, sendo criada a 
República Federal pelos socialistas e a República 
Democrática pelos capitalistas.

c) Nos Estados Unidos, pessoas identificadas com ideias 
da esquerda, que criticassem políticas do governo 
estadunidense, eram perseguidas, no movimento 
conhecido como “macarthismo”.

d) A Índia conseguiu se tornar independente com base 
em um movimento armado que, em 1947, expulsou 
os ingleses de seu país.

e) No Vietnã, um movimento baseado nos ideais da não 
violência e da resistência pacífica levou à saída dos 
franceses daquele país, sem conflito armado.
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23. Há 30 anos, em 1988, era promulgada a atual 
Constituição de nosso país. Sobre o contexto histórico 
em que ela foi promulgada e sobre esse documento, 
marque a alternativa correta.

a) A Constituição foi elaborada de forma democrática 
no governo de Fernando Collor de Mello, primeiro 
presidente eleito de forma direta pós ditadura no 
Brasil.

b) Considerada extremamente democrática, a “Constituição 
Cidadã” foi elaborada no clima de redemocratização e 
garantiu diversos direitos aos cidadãos brasileiros.

c) Essa Constituição previa o voto a homens e mulheres 
a partir dos 16 anos, brasileiros ou estrangeiros, 
incluindo também os analfabetos.

d) Segundo essa Constituição, elaborada em 1988, 
o mandato de presidente seria de 4 anos e seria 
permitida apenas uma reeleição.

e) Sendo a quinta Constituição da história do Brasil 
República, foi a primeira a ser promulgada, isto é, 
feita de forma democrática.

24. Leia o excerto a seguir.

“Nos outros países africanos, vi brancos e negros 
se misturando de forma pacífica e alegre em hotéis 
e cinemas, usando o mesmo transporte público e 
morando nos mesmos bairros. Voltei para casa para 
relatar essas experiências aos meus colegas. Cumpri 
meu dever com o povo e com a África do Sul. Tenho 
certeza que o futuro mostrará que sou inocente e que 
os criminosos que deveriam estar neste tribunal são os 
homens do governo.”

Nelson Mandela, entrevista em 1962.

Sobre a história da África do Sul no século XX, marque a 
alternativa correta.

a) O regime do apartheid foi criado no início do século 
XX pelos brancos ingleses que viviam na África do Sul 
para excluir os negros da participação política.

b) Nelson Mandela foi um importante líder da luta 
contra o apartheid, pregando sempre a via pacífica 
para derrotar o regime.

c) Ao segregar a população, dividindo os brancos dos 
não brancos, o apartheid criava diversas restrições 
à população de origem negra, mestiça e asiática 
sul-africana.

d) O regime do apartheid só foi derrubado em 1980, 
por meio de um levante armado da população negra, 
que derrubou o governo branco que mantinha a 
segregação.

e) Líder da luta contra o apartheid, Nelson Mandela foi 
preso e morreu na cadeia, não conseguindo ver o final 
desse regime segregacionista.

25. Leia o excerto adiante, parte do discurso do presidente 
dos EUA, Donald Trump, no dia 7 de abril de 2018.

“Compatriotas: O ditador sírio Bashar al-Assad 
lançou um ataque horrível com armas químicas contra 
civis inocentes. [...] Esta noite ordenei o lançamento de 
um bombardeio contra a base aérea da qual partiu esse 
ataque. [ ...] Esta noite peço a todas as nações civilizadas 
que se juntem a nós para por fim à carnificina e ao 
banho de sangue na Síria, e também para acabar com o 
terrorismo em todas suas formas. Rogamos a Deus por 
sua sabedoria para que possamos enfrentar os desafios 
de nosso mundo tumultuado. Oramos pela vida dos 
feridos e as almas daqueles que partiram. E esperamos 
que enquanto os Estados Unidos defenderem a justiça, 
prevaleçam a paz e a harmonia. Boa noite. Que Deus 
abençoe os Estados Unidos e o mundo inteiro.”

Sobre o conflito que ocorre atualmente na Síria, 
considere as afirmativas.

I. O conflito interno se iniciou em 2011, no lastro dos 
grandes protestos que ocorriam também em outros 
países, no que ficou conhecido como “Primavera 
Árabe”.

II. Os Estados Unidos junto com a Rússia e a China 
apoiam os rebeldes que tentam derrubar Bashar 
al-Assad por terem interesses econômicos naquela 
região.

III. O bombardeio citado no discurso foi realizado de 
forma isolada pelos Estados Unidos e criticado 
duramente pelos países europeus, como a Inglaterra 
e a França.

Está(ão) correta(s) apenas

a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
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MATEMÁTICA
Questões de 26 a 50

26. Atualmente, Klaus destina 24% de seu salário para o 
pagamento da prestação de sua casa. No próximo ano, 
sabe que receberá um reajuste salarial de 30% e que a 
prestação será reajustada em 4%. Assim, a porcentagem 
de seu salário que será destinada ao pagamento da 
prestação, após esses reajustes, será de

a) 4%.
b) 8%.
c) 19,2%.
d) 22,5%.
e) 24,6%.

27. Em uma competição de triatlo, determinado atleta 
completou as etapas da prova conforme a tabela a 
seguir:

Etapa 1 – Natação 2 – Ciclismo 3 – Corrida

Marca 57 min 4 h e 
48 min

2 h e 
48 min

Distância 
percorrida 3,8 km 180 km 42 km

Segundo a ordem da tabela, determine as razões 
entre as grandezas, em min/km, km/h e min/km, 
respectivamente.

a) 15, 37,5 e 4
b) 15, 35 e 3,85
c) 17, 37 e 4,2
d) 17,5; 37 e 4
e) 17,5; 35 e 4,2

28. O número de raízes complexas e distintas da equação 
(x – 1) · (x2 – 1) · (x3 – 1) · (x4 – 1) · (x5 – 1) = 0 é

a) 0.
b) 1.
c) 2.
d) 5.
e) 10.

29. O número 347 + 348 + 349 + 350 + 351 é divisível por
a) 6.
b) 7.
c) 10.
d) 11.
e) 13.

30. A soma de dois números primos é 391. Portanto, o 
módulo da diferença entre eles é igual a

a)362.
b) 372.
c) 387.
d) 389.
e) 393

31. O gráfico a seguir mostra a função de coeficientes reais 
ƒ(x) = ax3 + bx2 + c.

–2 –1

–1

1

1

2

3

20

É correto afirmar que o número de raízes reais da função 
g(x) = ax3 + bx2 + c – 3 é

a) 0.
b) 1.
c) 2.
d) 3.
e) 4.
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32. O desenho a seguir mostra uma sequência com infinitos 
triângulos semelhantes, cada um possuindo o perímetro 
com metade do valor do perímetro do triângulo 
imediatamente maior.

Sabendo que a área do maior triângulo cinza vale 1, 
a soma das áreas da sequência infinita de triângulos 
hachurados na figura é

a) 1
3

.

b) 4
3

.

c) 5
2

.

d) 2. 

e) 9
5

.

33. A Sequência de Fibonacci é famosa por suas propriedades 
e por estar presente em análise de mercados financeiros, 
na ciência da computação, em configurações biológicas 
e outras aplicações. Seus primeiros termos são 0, 1, 1, 
2, 3, 5, 8, 13, … , e caracterizam-se por determinada 
construção lógica.

Assim, é possível concluir que o décimo segundo termo 
da sequência é

a) 21.
b) 55.
c) 89.
d) 144.
e) 215.

34. Determinada espécie de árvore tem sua altura média 
aproximada pelo modelo matemático h(t) = 5 · log2 (t + 1), 
no qual h(t) representa a altura da árvore em função do 
tempo t, em anos. Pode-se, então, prever que sua altura 
será de 20 m em

a) 10 anos.
b) 12 anos.
c) 15 anos.
d) 17 anos.
e) 20 anos.

35. A função exponencial g(x) = –2 · 
3
4

8
3

2






+
+x

 intersecta 

os eixos coordenados em dois pontos distintos. O 
polígono formado por esses pontos e pela origem do 
sistema cartesiano possui área de

a) 
35
8

 u.a.

b) 35
4

 u.a.

c) 
37
16

 u.a.

d) 37
8

 u.a.

e) 35
2

 u.a.
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36. A menor distância percorrida sobre a superfície de um 
paralelepípedo reto retângulo, de dimensões 3, 4 e 5, 
para ir de um vértice a outro, sendo ambos extremos de 
uma das diagonais do sólido, é de

a) 10.

b) 74 . 

c) 4 5.

d) 3 10 .

e) 12.

37. As figuras a seguir apresentam um pentágono, um 
hexágono e um octógono, ambos regulares e com seus 
respectivos ângulos internos e externos destacados. 
Pode-se afirmar que a razão entre (x + y + z) e (a + b + c) 
vale

a b

c

x zy

a) 119
49

b) 121
59

c) 117
37

d) 114
73

e) 105
53

38. A figura a seguir apresenta um quadrado de lado 12 cm 
e três circunferências tangentes ao quadrado.

As menores circunferências têm raio igual a 2 cm e são 
tangentes à maior, cujo comprimento aproximado é de

a) 13 cm.
b) 14 cm.
c) 26 cm.
d) 27 cm.
e) 29 cm.

39. Em um projeto de caixa de som, a base é um trapézio 
isósceles, conforme a figura.

20 cmB

θ

C

D40 cmA

Como o trabalho é feito de forma automatizada, 
necessita-se saber a medida do ângulo θ. Com o auxílio 
de uma trena, Pedro encontrou no segmento AB a 
medida de 20 cm, e então concluiu que o ângulo θ mede

a) 60o.
b) 100o.
c) 120o.
d) 135o.
e) 150o.
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40. Uma obra de arte foi construída a partir de um cubo de 
aresta a, no qual foi instalada uma esfera em um de seus 
vértices. A esfera tem centro coincidindo com o referido 
vértice, e seu raio mede a metade da aresta desse cubo. 
Qual o volume da porção esférica contida no interior do 
cubo?

a) 2
3

3a π

b) a
3

6
π  

c) 
a3

8
π

d) 
a3

12
π

e) a
3

48
π

41. Tomando-se um cilindro circular reto com altura igual 
a 10 cm e secionando-o com duas seções meridianas 
perpendiculares entre si, obtém-se quatro sólidos 
semelhantes, cuja área lateral de cada um vale 
80 + 20π cm2. Assim, pode-se afirmar que o volume de 
um desses sólidos é

a) 40π mL.
b) 60π mL.
c) 80π mL.
d) 120π mL.
e) 160π mL.

42. A ilustração a seguir mostra uma caixa d'água com 
altura igual a 2 m, que possui a forma de um tronco de 
cone. Pode-se afirmar que sua capacidade máxima é de, 
aproximadamente,

Dado: π = 3,14.

2 m

4 m

a) 12 000 L.
b) 14 000 L.
c) 14 500 L.
d) 16 000 L.
e) 16 500 L.

2018_SIMULADO_SAS_UFRGS_4oDia.indd   13 13/08/2018   13:02:00



14

 | SIMULADO UFRGS – 4o DIA 

45. O triângulo equilátero da figura a seguir possui lado de 
2 cm. A área do quadrado inscrito nesse triângulo é de

a) 1,2 cm2.

b) 2 3  cm2.

c) 21 – 12 3  cm2.

d) 4(21 – 2 3 ) cm2.

e) 4(21 – 12 3 ) cm2.

46. Das equações a seguir, qual a única que não representa 
uma circunferência?

a) x2 + y2 = 9
b) x2 + y2 – 2x – 12 = 0
c) 3x2 + 3y2 – 5x – 2 = 0 
d) x2 + y2 – 6x + 14 = 0
e) –x2 – y2 + 2x + 14y – 3 = 0

43. A ilustração a seguir apresenta um trapézio isósceles e 
duas circunferências tangentes entre si e inscritas no 
polígono. Sabendo que o raio das circunferências mede 
2 3 m e que o menor setor circular, formado pelos 
pontos de interseção de uma das circunferências com o 
trapézio, tem ângulo central de 60°, determine a área do 
trapézio.

a) 16 (2 3 3+ ) m2

b) 4 (2 3 3+ ) m2

c) 4 ( 3+ 3) m2

d) 4 (4 3 3+ ) m2

e) 16 (4 3 3+ ) m2

44. A função real ƒ (x) = –4sen (2x – 3), com domínio [–2π; π], 
possui exatamente

a) 2 raízes.
b) 4 raízes.
c) 5 raízes.
d) 6 raízes.
e) 7 raízes.
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47. A região do plano cartesiano compreendida pela 
interseção dos pontos que satisfazem as inequações 
x2 + y2 – 4 ≤ 0 e y ≥ |x| possui área de

a) 2π u.a.

b) π
2

 u.a.

c) π u.a.

d) 3
2
π  u.a.

e) 4
2
π  u.a.

48. Um silo para armazenagem de grãos é construído a 
partir da sobreposição das bases de um cilindro e um 
cone equiláteros. Sabendo que o raio das bases tem 
medida 5 m, determine o volume aproximado desse silo.

Dado: π = 3.

a) 916,25 m3

b) 926,75 m3

c) 940,25 m3

d) 956,75 m3

e) 966,25 m3

49. Um professor deseja organizar sua sala de aula em 
pequenos grupos com o máximo possível de alunos, 
sendo todos os grupos com a mesma quantidade de 
estudantes. Nessas condições, as possibilidades de 
grupos distintos que podem ser formados, sabendo que 
a classe possui 35 estudantes, resulta em um número 
divisível por

a) 3.
b) 7.
c) 13.
d) 15.
e) 17.

50. No jogo “General”, há o lançamento simultâneo de 5 
dados com seis faces cada um, numeradas de 1 a 6. A 
jogada chamada “pôquer de mão” consiste em obter o 
mesmo resultado em exatamente quatro desses dados. 
Qual a probabilidade de se conseguir um “pôquer de 
mão”?

a) 
5

7 776

b) 
25

1 296

c) 
25

7 776

d) 5
216

e) 
45

1 296
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