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QUESTÃO 01 

(Disponível em https://www.facebook.com. Acessado em 19/04/2019.)

A imagem faz parte da página do Facebook “Caneta Desmanipuladora”, que se propõe a reescrever manchetes de diferentes 
jornais e revistas do país, trazendo uma visão mais realista e dura dos eventos noticiados. No exemplo anterior, retirado da 
página, a crítica centra-se, sobretudo, no fato de o texto original 
a) utilizar vocabulário neutro para tratar de temática política. 
b) ocultar o prejuízo feminino independentemente da classe social. 
c) valer-se de eufemismos diversos em suas escolhas vocabulares.  
d) disfarçar linguisticamente dinâmicas sociais perversas e desiguais. 

Alternativa D
Resolução: A imagem retirada da página “Caneta Desmanipuladora” da rede social Facebook evidencia que são trocados, 
em textos jornalísticos, vocábulos e expressões que explicitam desigualdades sociais e dinâmicas sociais perversas, como  
o machismo, o desemprego, a crise econômica, a desigualdade salarial devido à diferença de gênero, etc. Assim, está correta 
a alternativa D. Apesar de haver uma relação implícita entre o tema da imagem e política, não se pode inferir que a crítica 
seja a um texto original que utiliza termos neutros para tratar dos problemas governamentais. Além disso, ainda se verificam 
valores, ou seja, não há neutralidade. Logo, está incorreta a alternativa A. A opção da página da rede social por manter  
o termo “domésticas”, substantivo feminino, evidencia o prejuízo feminino – principalmente às classes sociais com menor grau 
de escolaridade –, isto é, está incorreto o que afirma a alternativa B. Eufemismo é a figura de linguagem que se caracteriza 
pelo uso de termos que amenizem situações socialmente pouco aceitas. A crítica do texto analisado é justamente oposta a 
isso, pois a página da rede social revela os possíveis eufemismos, trazendo à tona situações ocultas linguisticamente pelo 
texto original. Assim, está incorreta a alternativa C.  

QUESTÃO 02 

“Vamos lançar a Alexa no Brasil até o fim do ano”, diz CEO da Amazon
Alex Szapiro fala com exclusividade sobre os planos da marca mais valiosa do mundo para o país.

Na semana passada, a Amazon foi eleita a marca mais valiosa do mundo pela consultoria Kantar, acabando com um domínio 
de 12 anos entre Apple e Google no topo do ranking. Avaliada em US$ 315,5 bilhões, a gigante do comércio eletrônico liderada 
por Jeff Bezos vem crescendo, combinando o uso intensivo de tecnologia para ampliar seus serviços aos consumidores em 
diferentes categorias e a importação de iniciativas nas dezenas de países onde atua. No caso do Brasil, a multinacional decidiu 
levar o modelo tupiniquim de parcelamento sem juros para nações como Estados Unidos e México.
(Disponível em https://epoca.globo.com/. Acessado em 17/06/2019. Fragmento.)

Ao analisar as características linguísticas, visuais e estruturais de um texto, pode-se classificá-lo como pertencente a um 
gênero textual específico. O texto obtém sucesso em seu objetivo por
a) exibir o posicionamento do autor sobre determinado assunto de relevância.  
b) buscar anunciar e vender um produto comercial, apresentando suas características. 
c) informar um fato, trazendo respostas às perguntas do lead: o que, quando, quem, como, por quê. 
d) trazer uma situação fictícia em um enredo que se desenvolve em determinado tempo e espaço. 

Alternativa C
Resolução: O trecho analisado apresenta título e lead. Isso é pressuposto devido ao fato de haver, por exemplo, coesão por 
sinônimo, quando “Amazon”, do título, é retomado por “marca mais valiosa do mundo” no lead, num processo de ampliação 
do assunto. A seguir, amplia-se o relato do fato – já mencionado no título e no lead – acerca da empresa já citada, utilizando 
dados acerca de seu crescimento econômico, para justificar novas ações da Amazon e para expor quando e como acontece 
a ocorrência relatada. Portanto, o objetivo do texto é informar o leitor sobre algo que ocorreu – ou ocorrerá –, explicitando 
quando, onde, como e por que o acontecimento se deu. Logo, está correta a alternativa C. A notícia apresenta linguagem 
objetiva e limita-se a narrar e descrever uma ação e seus agentes – não havendo indícios de posicionamento pessoal do autor, 
o que invalida a alternativa A. Ao colocar uma empresa como agente, o texto não põe um produto específico em evidência –  
tampouco comercializa esse item, o que torna a alternativa B incorreta. A contextualização, com o nome de um cidadão, seu 
cargo, a empresa em que trabalha, etc., torna o texto realista – não sendo possível inferir qualquer indício de ficção. Assim, 
está incorreta a alternativa D. 
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QUESTÃO 03 

A arte da vida está relacionada ao “prazer dos prazeres”, 
ou “prazer da ligação”, que deve seu crescimento saudável 
em igual medida às qualidades do objeto de seus cuidados 
e à qualidade dos próprios cuidados. Esse prazer esquivo, 
mas muito real e extremamente intenso do “Eu-Tu”, do 
“vivemos um para o outro”, do “somos um só”. O prazer de 
“fazer uma diferença” que não interessa apenas a você. 
De causar impacto e deixar a sua marca. De sentir-se 
necessário – e insubstituível [...]. Esse sentimento só pode vir 
de um sedimento do tempo, do tempo preenchido com seus 
cuidados – sendo estes o fio precioso com que se tecem as 
teclas resplandecentes da ligação e do convívio. 
(Zygmunt Bauman, “A Arte da Vida”. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 2009. p. 
27-28. Fragmento adaptado.)

No fragmento adaptado lido, há referência ao “fio precioso 
com que se tecem”. Trata-se de um trabalho semântico com 
a linguagem, o qual infere-se que sejam

a) as convicções morais que unificam grupos sociais em 
prol de um mesmo objetivo. 

b) os sentimentos e ações humanas que são responsáveis 
pelas relações interpessoais. 

c) os pontos de vista dos indivíduos sobre as relações 
que constroem uns com os outros. 

d) as funções assumidas pelas mulheres que são 
destinadas a cuidar de crianças e homens. 

Alternativa B

Resolução: O sociólogo Zygmunt Bauman descreve,  
no fragmento analisado, como “fio precioso com que se 
tecem” os cuidados com que se preenche o tempo dos 
indivíduos, durante sua dedicação ao seu semelhante, 
sendo esta o “prazer da ligação” – a qual é feita exatamente 
pela tecitura do precioso fio. Isto é: sentimentos (“o prazer”)  
e ações (“fazer uma diferença”) nas relações interpessoais.  
Desse modo, está correta a alternativa B. Bauman não cita 
grupos sociais, mas aborda uma análise individual, o que pode 
ser visto no uso de construções como “Eu-Tu” e “vivemos 
um para o outro”. Além disso, o objetivo é de recompensa 
pessoal – como visto em “deixar a sua marca”. Logo, está 
incorreta a alternativa A. O “fio precioso”, construído no 
texto, refere-se a uma hipótese do sociólogo, conforme se 
pode ver em “esse sentimento só pode vir de um sedimento 
do tempo”, não sendo, assim, um ponto de vista, mas uma 
possibilidade. Portanto, está incorreta a alternativa C. 
A escrita do texto de Bauman refere-se ao “prazer dos 
prazeres”, o que permite a inferência de algo universal, não 
restrito a mulheres, tampouco apenas às mães. Logo, está 
incorreta a alternativa D. 

QUESTÃO 04 

A tecnologia mudou drasticamente a maneira como 
comunicamos. Nossos dispositivos digitais são quase 
extensões de nós mesmos. Por meio deles, estudamos, nos 
relacionamos e participamos intensamente da ágora digital. 

Temos a sensação de ter qualquer informação ao alcance das 
nossas mãos. Fotos, notícias, buscas e mais uma infinidade 
de possibilidades que não existiam até pouco tempo atrás.

Neste ambiente, novos atributos são exigidos dos cidadãos, 
e educar a sociedade para o consumo de informação passou 
a ser uma prioridade. Formar leitores aptos a diferenciar 
conteúdos, a identificar gêneros textuais, a separar fato de 
opinião e, claro, a questionar a informação que recebe, é o 
grande desafio do momento. E vai além: passa também por 
formar cidadãos mais conscientes, críticos e responsáveis, 
aptos a serem consumidores e produtores de conteúdo. [...]

A educação midiática é, sem dúvida, o caminho seguro 
para superarmos a onda assustadora de desinformação 
que nos atinge. Não será a solução de todos os problemas 
da atualidade, mas, sim, uma boa oportunidade de formar 
cidadãos conscientes e aptos a exercerem a sua liberdade 
de forma responsável e segura. Uma grande contribuição 
para o fortalecimento de uma sociedade mais participativa 
e democrática.
(Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/. Acessado em 17/06/2019. 
Fragmento.)

Considerando o gênero textual artigo de opinião e a 
argumentação apresentada, pode-se afirmar que o autor 
atesta que é preciso

a) afirmar a necessidade da educação midiática para a 
formação de cidadãos mais críticos e de uma sociedade 
mais democrática.

b) defender que a educação midiática não é uma 
panaceia, embora capacite os cidadãos que já 
estejam preparados para participar de uma vivência 
democrática. 

c) usar dispositivos tecnológicos, pois a maneira como as 
pessoas se comunicam transformou-se, prejudicando 
as relações interpessoais. 

d) declarar que o cidadão está sendo exigido a passar por 
uma reeducação escolar na época da tecnologia e da 
comunicação virtual.  

Alternativa A

Resolução: O autor do texto expõe o contexto atual 
e a influência das tecnologias midiáticas no cotidiano 
contemporâneo, a fim de enfatizar que os cidadãos educados 
para esses novos suportes terão melhores condições de 
utilizá-los de maneira adequada. Assim, está correta a 
alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois o autor 
não afirma que a educação midiática é uma panaceia,  
ou seja, que educar os indivíduos para esses novos recursos 
não resolveria todos os problemas atuais. A alternativa C 
está incorreta porque o texto afirma, categoricamente, que 
os indivíduos já têm acesso “ao alcance das [...] mãos”  
a dispositivos eletrônicos – portanto, não argumenta sobre 
a necessidade de maior utilização desses equipamentos.  
A alternativa D está incorreta, uma vez que o autor propõe 
a educação midiática como algo ainda inexistente e 
necessário. Portanto, não se pode afirmar que isso já exista 
e que seja uma exigência do ambiente escolar. 
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QUESTÃO 05 
Há coisas que um grã-fino só confessa num terreno baldio,  
à luz de archotes, e na presença apenas de uma cabra vadia. 
Lembro-me de uma festa na casa não sei de quem (só sei 
que era grã-fino). Na altura das três da manhã, o dono da 
casa põe mais gelo no uísque e diz: – “Na minha casa só as 
criadas veem televisão”. Os circunstantes concordaram em 
que a televisão é uma ignomínia. Mas o grã-fino preserva, 
ainda no pileque, uma série de poses fundamentais.  [...]

É, repito, uma pose. Na verdade, o meu anfitrião não perdia 
uma da Dercy, uma do Chacrinha, uma do Raul Longras. [...]

Já não me lembro por que é que estou contando tudo isso. 
Ah, já sei, já sei. Eu queria demonstrar o óbvio, isto é, que 
a televisão fascina qualquer um. O sujeito pode ser rei,  
ou rainha, ou anjo, ou santo. Mas atravessa três desertos 
para entrar no programa do Chacrinha, da Dercy ou da Bibi. 
Cabe então a pergunta: – e por que esse deslumbramento?
(Nelson Rodrigues, “A cabra vadia”. Disponível em https://
portalconservador.com/. Acessado em 17/06/2019.)

A construção “Na verdade, o meu anfitrião não perdia uma da 
Dercy, uma do Chacrinha, uma do Raul Longras”, no segundo 
parágrafo, conecta esse trecho com os outros dois ao 

a) estilizar um falante despreocupado, uma vez que não 
expressa o termo com que concorda, mas deixa isso 
claro para o interlocutor no contexto. 

b) interromper a construção da frase, o que denota 
espontaneidade no discurso do narrador. 

c) omitir certos termos, buscando reproduzir a linguagem 
coloquial das personagens, característica frequente 
em crônicas.

d) retomar implicitamente um termo dito imediatamente 
antes, o que garante naturalidade ao discurso.

Alternativa C
Resolução: A crônica de Nelson Rodrigues se inicia 
comentando a postura de indivíduos de classes sociais mais 
altas, que negam assistirem a programas televisivos e ainda 
associam essa prática a seus empregados. No entanto, ao 
fim do segundo parágrafo, o termo “televisão” é omitido e 
substituem-no pelo nome dos principais apresentadores da 
TV na época – Dercy, Chacrinha, Raul Longras. No último 
parágrafo, isso também acontece; no entanto, o vocábulo 
é substituído por “programa do [...]”, “[programa] da [...]”. 
Esses ocultamentos são inerentes à oralidade, uma vez que 
o próprio contexto é responsável por garantir a coerência e 
a coesão do texto verbalizado. A reprodução desse estilo 
pela crônica garante a esse gênero textual a coloquialidade 
que lhe é própria. Assim, está correta a alternativa C. 
Apesar da coloquialidade, os termos apresentam 
concordância adequada, estabelecendo-se a coerência e 
a coesão do texto por meio, principalmente, de sinônimos 
e elipses, o que torna a alternativa A incorreta. A conexão 
entre os trechos não ocorre pela interrupção de frases 
construídas. Aliás, esse tipo de situação não ocorre com 
os discursos diretos reproduzidos no fragmento analisado.  

Assim, está incorreta a alternativa B. Muitos termos são 
retomados por meio de sinônimos e / ou por ocultamentos 
que permitem inferir qual o termo omitido. No entanto,  
a recuperação implícita de termos, como forma exclusiva 
de conexão entre os parágrafos, não garante a coesão 
adequada entre os trechos nem isso garantiria um discurso 
mais natural. Desse modo, está incorreta a alternativa D. 

QUESTÃO 06 

Teotónio ergue-se. Desinquieto. Pensa em Dódó e na sua 
cara de anjo bom. E sente-se miserável, pecador, indigno. 
(Não muito, muito...) Mas que é que vai fazer? A culpa não é 
dele. Enfim, Dódó está com cinquenta anos, não é nenhuma 
menina... Um homem, mesmo aos cinquenta e dois, está no 
cerne, é coisa diferente. Deus, na sua infinita sabedoria... [...]

– Deus há de compreender – reflete Leitão Leiria. – Ele, 
que fez o homem, que o conhece como um bom mecânico 
conhece o mais ínfimo parafuso da máquina que construiu [...]. 
– Deus há de saber que a carne é fraca. Enfim, um homem 
de negócios, um business man, como dizem os americanos, 
precisa de distrações, de derivativos. Não é só trabalhar como 
um burro, que isso não dá ponto. E demais, quando ele entrar 
no prédio n.º 143 (será primeiro ou segundo andar?) há de 
deixar a alma na porta. Quem vai prevaricar é a carcassa 
mortal. A alma de Teotónio Leitão Leiria pertence à sua Dódó. 
Para a vida e para a morte.
(Érico Verissimo, Caminhos cruzados. São Paulo: Companhia de bolso, 2015)

No fragmento do romance, observa-se que, com o uso da 
metáfora no primeiro trecho do texto, o narrador-personagem

a) imputa peso à sua ação, contrastando a imagem da 
mulher com a imoralidade da traição.

b) alivia sua consciência, sabendo que seu ato será 
perdoado pela bondade inquestionável de Dódó.

c) revela apreço por sua amada, confiando-lhe a alma 
que não participou do adultério.

d) naturaliza sua atitude, pois se fia em que a beleza 
angelical da esposa desculpará sua infidelidade.

Alternativa A

Resolução: A reação imediata após o pensamento da 
personagem denota sua culpa. A metáfora “cara de anjo 
bom” – o divino – se opõe à ação equivocada de Teotónio, 
pesando-lhe ainda mais como um erro. Logo, está correta 
a alternativa A. A alternativa B está incorreta porque,  
se a consciência de Teotónio fosse aliviada pela divindade 
de Dódó, aquela personagem não teria como reação  
o sentimento de miséria, pecado e indignidade. A alternativa C  
está incorreta, pois os pensamentos de Teotónio posteriores 
à metáfora, ainda que os sentimentos fossem de miséria, 
culpa e indignidade, justificam seu erro pela idade de Dódó. 
A alternativa D está incorreta, uma vez que, em discurso 
direto e indireto livre, Teotónio atribui a Deus, não a Dódó, 
a responsabilidade por perdoá-lo. 
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QUESTÃO 07 
A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da 
alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. [...] 
Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, 
– uma conjetura, ao menos. 
– Nem conjetura, nem opinião, redarguiu ele; [...] se querem 
ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha 
vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da 
matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só 
alma, há duas... 
– Duas? 
– Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz 
duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, 
outra que olha de fora para entro... Espantem-se à vontade, 
podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; não admito 
réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. 
A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, 
muitos homens, um objeto, uma operação. 
(Machado de Assis. “O espelho”. Disponível em http://www.dominiopublico.
gov.br/. Acessado em 18/06/2019. Fragmento.)

Uma dada narrativa pressupõe um narrador que, dependendo 
do caso, pode ser explícito ou implícito. No caso de  
“O Espelho”, por conta dos recursos estilísticos de Machado, 
há um sugestivo jogo de identidades entre o eu-narrante e o 
eu-narrado. Uma das personagens – Jacobina – é o narrador 
do tal “esboço de uma nova teoria da alma humana”, que 
se configura como uma história dentro de outra história. [...]
Num outro plano de análise, todavia, o eu-narrante 
não é Jacobina, mas Machado. De fato, nos limiares 
extrínsecos-intrínsecos há duas narrativas – a que Jacobina 
(personagem literário) conta aos seus interlocutores (também 
personagens); e a que Machado de Assis descreve aos 
leitores do conto.
(Alexandre de Carvalho Castro, “Tensões da identidade pessoal no espelho 
de Machado de Assis”. Disponível em https://www.redalyc.org. Acessado 
em 18/06/2019. Fragmento.)

Segundo Alexandre de Carvalho Castro, em seu estudo 
sobre “O Espelho”, de Machado de Assis, há não apenas 
um narrador no conto, mas, sim, dois, uma vez que está 
sendo contada uma história dentro de outra. No fragmento 
do conto exposto anteriormente, essa ideia é reforçada pela
a) alusão à existência de duas almas, uma que olha de 

dentro para fora (Jacobina) e outra que olha de fora 
para dentro (Machado de Assis). 

b) insinuação de que o narrador-personagem, Jacobina, 
na verdade, é o próprio autor Machado de Assis, em 
uma retomada autobiográfica. 

c) relação mantida entre as personagens, visto que são 
apresentadas as falas de mais de uma, mostrando as 
diferentes narrações. 

d) situação narrativa em que se encontra a personagem 
Jacobina, que, para contar sua história, necessita das 
memórias de Machado de Assis.

Alternativa A
Resolução: O narrador dá voz à Jacobina que, num processo 
metalinguístico, explica que todo indivíduo – na figura de 
sua personagem – tem duas almas. Destas, uma olha de 
fora para dentro – como o faz os narradores observadores –  
e outra olha de dentro para fora – como fazem as 
pessoas, ao falarem sobre si, sobre os fatos de sua vida.  

Logo, está correta a alternativa A. Quando assume o 
discurso direto, Jacobina diferencia-se do narrador e,  
em seguida, descreve o ser humano com duas almas. Dessa 
forma, está incorreta a alternativa B. Apenas duas vozes 
narram no trecho analisado – a do narrador e a de Jacobina.  
As outras personagens, por meio de discurso direto, são 
apenas interlocutores de Jacobina. Assim, está incorreta  
a alternativa C. A alternativa D está incorreta porque Jacobina 
divaga sobre suas própria conjecturas, não havendo indícios 
de que recorra às memórias de Machado de Assis. 

QUESTÃO 08 
Cadeia? Claro que o sistema não quis.
Esconde o que a novela não diz.
Ratatatá! sangue jorra como água.
Do ouvido, da boca e nariz.
O Senhor é meu pastor...
perdoe o que seu filho fez.
Morreu de bruços no salmo 23,
sem padre, sem repórter.
sem arma, sem socorro.

Vai pegar HIV na boca do cachorro.
(Racionais MC’s, “Sobrevivendo no inferno”. Companhia das Letras, 2018. 
Fragmento.)

Considerando os sentidos produzidos no texto, é correto 
afirmar que nesse fragmento se observa
a) uma crítica à violência policial, evidenciada pela 

onomatopeia do som do revólver acionado.
b) uma paródia do versículo bíblico, baseada na 

semelhança entre os sons de “nada me faltará” e 
“ratatatá”.

c) uma parábola para narrar a transmissão do HIV por 
meio da invenção de uma história policial fictícia.

d) uma fábula que recria o salmo 23, com base na 
linguagem onomatopaica dos cultos religiosos.

Alternativa A

Resolução: A onomatopeia “ratatatá!”, som de tiros sendo 
disparados, seguida do resultado, “sangue jorra como 
água”, destaca a violência existente na cena construída em 
“Sobrevivendo no Inferno”. Nesse contexto, verifica-se uma 
crítica à violência policial, que se evidencia pelos versos 
“perdoe o que seu filho fez” e “Cadeia? Claro que o sistema 
não quis”. Assim, está correta a alternativa A. A paródia é a 
subversão do propósito de um texto pela criação de outro, 
o que não acontece no excerto, uma vez que o verso com o 
início do salmo “O senhor é meu pastor” denota a interrupção 
do início da oração. Portanto, está incorreta a alternativa B.  
A parábola é uma narrativa alegórica que evoca valores morais. 
O trecho da obra dos Racionais MC´s não se apresenta como 
alegoria, mas como relato de situações cotidianas. Logo, está 
incorreta a alternativa C. A alternativa D está incorreta, pois  
a fábula é um gênero com teor moralizante, em que as 
personagens ganham voz pela prosopopeia. No entanto, 
isso não ocorre em “Sobrevivendo no Inferno”, uma vez que 
ganham voz, nessa obra, os marginalizados socialmente. 
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QUESTÃO 09 
Leia o texto a seguir, publicado no Instagram e em um livro do @akapoeta.

(João Doederlein. Disponível em www.Instagram.com. Acessado em 26/07/2019.)

A correspondência do verbete aos gêneros feminino ou masculino poderia ocorrer porque o termo apresenta
a) várias situações de uso que enfatizam seu caráter informativo.
b) dupla descrição da classe de palavras a qual pertence o vocábulo. 
c) diversos significados, expostos de maneira ampla, literal e descritiva.
d) sete conceitos semânticos em linguagem literal e uma definição figurada.

Alternativa B
Resolução: O verbete “crush” é descrito, pela definição de João Doederlein, como s.m. e s.f., ou seja, substantivo feminino 
e substantivo masculino, respectivamente. Portanto, é essa dupla descrição que garante correspondência do termo com 
ambos os gêneros. Logo, está correta a alternativa B. As várias situações de uso não garantem correspondência com os dois 
gêneros, uma vez que as circunstâncias, na verdade, abordam sobre o uso do vocábulo – não sobre suas características 
morfológicas. Desse modo, está incorreta a alternativa A. Os diversos significados do vocábulo descrevem sua sinonímia,  
não estabelecendo uma relação específica com sua análise morfológica e sintática – em que são analisados gênero e concordância 
nominal, o que torna incorreta a alternativa C. Os sete conceitos semânticos não estabelecem relação entre o vocábulo  
e os dois gêneros a que ele pode se referir, o que invalida a alternativa D. 

QUESTÃO 10 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo o mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
diferentes em tudo da esperança;
do mal ficam as mágoas na lembrança,
e do bem (se algum houve), as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
que já coberto foi de neve fria, e, enfim,
converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar se cada dia,
outra mudança faz de mor espanto,
que não se muda já como soía. 
(Luís de Camões, “Sonetos”. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/. Acessado em 17/06/2019.)

A temática do poema, sobre metamorfoses externas (tempos) e internas (vontades), vem de Heráclito. Ao tema, somam-se 
outros, importantes na lírica de Camões: a paixão pela memória e o desconcerto do mundo. Considerando o soneto citado, 
pode-se dizer que os conflitos camonianos
a) são presentes nos dois primeiros quartetos, uma vez que o uso do verbo “mudar” e do substantivo “mudança” enfatiza 

as transformações.
b) são confirmados nos dois últimos tercetos, uma vez que o pessimismo que acompanha as mudanças e a transformação 

no jeito de mudar evidenciam oposições.
c) são negados nos dois primeiros quartetos, uma vez que a consequência da mudança e das novidades é o fim das 

contradições.
d) são contrariados nos dois últimos tercetos, uma vez que a natureza e as mudanças mantêm-se em harmonia na 

personalidade humana.
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Alternativa B

Resolução: As conversões da neve fria em verde chão 
e do doce canto em choro, além da mudança de maior 
espanto, denotam que as mudanças são acompanhadas 
de pessimismo. Ademais, as transformações ocorridas 
notabilizam oposições – o que nem sempre é considerado 
positivo. Portanto, está correta a alternativa B. A mudança 
evidenciada nos dois primeiros quartetos do poema, pelo uso 
da repetição do verbo “mudar” e do substantivo “mudança”,  
é vista de maneira neutra. Essa neutralidade pode ser 
notada pelas transformações, que são descritas por si, e pela 
descrição de que são vistas novidades e de que a saudade 
é do bem, enquanto o mal apenas está na lembrança. Logo, 
está incorreta a alternativa A. A alternativa C está incorreta 
porque os conflitos não são negados nos dois primeiros 
quartetos, os quais podem ser vistos nos versos sete e oito, 
pela oposição “mal” e “bem”. A alternativa D está incorreta, 
pois os dois últimos tercetos são onde mais se evidenciam os 
conflitos e o pessimismo camoniano. Além disso, são nesses 
versos que as mudanças se mostram como alteradoras da 
harmonia natural. 

QUESTÃO 11 
“Ao decidir comprar os produtos de uma empresa,  
o consumidor está ‘votando’ na aprovação das práticas 
sociais e ambientais dessa empresa, consciente ou 
inconscientemente”, diz Helio Mattar, que atuou como 
executivo em empresas nacionais e multinacionais durante 
22 anos, é um dos fundadores do Instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social, diretor-presidente do 
Instituto Akatu e membro de comitês de sustentabilidade de 
empresas como Pão de Açúcar, Unilever e Dow Chemical.

Aos poucos, segundo ele, foram sendo introduzidos também 
novos hábitos de consumo ao dia a dia. “Enquanto há 
possibilidade de consertar, reformar, fazer ‘upgrade’, não 
vou comprar um produto novo. Dessa forma, deixo de 
demandar recursos da natureza a não ser que seja realmente 
necessário”, continua Mattar.
(Mara Gama, “Consumidores são os indutores de responsabilidade 
social das empresas”. Disponível em www.folha.uol.com.br. Acessado em  
25/07/2019. Fragmento adaptado.)

(Disponível em https://www.nike.com. Acessado em 25/07/2019.)

Assinale a citação que corrobora os textos anteriores. 

a) “O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito 
à satisfação das necessidades – nem mesmo as mais 
sublimes, distantes necessidades de identificação ou 
a autossegurança quanto à ‘adequação’.” (Zygmunt 
Bauman)

b) “A massa mantém a marca, a marca mantém a mídia e 
a mídia controla a massa.” (George Orwell)

c) “O consumo é a única finalidade e o único propósito de 
toda produção.” (Adam Smith) 

d) “Vivemos numa sociedade consumista, numa 
sociedade de desejos, e não de projetos existenciais.” 
(Augusto Cury)

Alternativa B

Resolução: Pela citação de Helio Mattar, o texto enfatiza 
que os consumidores determinam que tipo de produto  
e que tipo de publicidade desejam, portanto é a massa 
quem regula as marcas. Por meio da descrição de quem é 
a autoridade citada – Helio Mattar –, verifica-se que a mídia 
também se molda pela massa (como o público-alvo quer 
receber a publicidade) e pela marca (como a empresa quer 
atingir o público-alvo). No entanto, o segundo texto, uma 
campanha da Nike que retrata uma mulher, lutadora de box, 
de hijab, enfatiza que a marca, pela mídia, determina o que 
o consumidor deve querer. Assim, verifica-se a construção 
de um ciclo, uma vez que aquilo que a mídia oferece, e que 
é produzido pela marca, nem sempre é uma necessidade 
imediata. Contudo, quando há divulgação midiática,  
a massa se vê carente de um determinado produto e controla  
a marca, ao solicitar essa nova produção.  Logo, está correta 
a alternativa B. A alternativa A está incorreta porque Bauman 
afirma exatamente o oposto do que se verifica nos dois 
textos: o consumo ainda é feito com base na satisfação de 
necessidades, além do querer. A alternativa C está incorreta, 
uma vez que a produção, muitas vezes, é iniciada sem 
que ainda haja necessidade de consumo – apenas para 
incitar o consumo pelo público-alvo de determinadas marca  
e mídia. Isso fica claro na campanha da Nike, pois o uso do 
hijab incentiva a prática esportiva por mulheres islâmicas e, 
portanto, faz nascer a necessidade que até então não existia, 
pois esse público não é, em sua cultura, motivado à essa 
prática esportiva. A alternativa D está incorreta, pois os 
dois textos evidenciam que os desejos e as necessidades 
se aliam, no sentido de construir uma sociedade com mais 
acesso aos produtos e ao que eles significam. Isso se 
verifica, no primeiro texto, no discurso de autoridade que grifa  
a mudança de marcas pela mudança do consumidor e suas 
preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade 
do processo produtivo; e no segundo, com o foco voltado a 
consumidoras ainda não atendidas pelo mercado, gerando 
inclusão. 
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QUESTÃO 12 
As línguas fornecem também meios de constituição de 
identidade social. Por isso seria estranho, quando não 
ridículo, um velho falar como uma criança, uma autoridade 
falar como um marginal social, etc. Muitos meninos não 
podem usar a chamada linguagem correta na escola, sob 
pena de serem marcados pelos colegas, porque em nossa 
sociedade a correção é considerada uma marca feminina. 
As variações linguísticas são condicionadas por fatores 
internos da língua ou por fatores sociais, ou por ambos ao 
mesmo tempo.
(Sírio Possenti, “Porque (não) ensinar gramática na escola”. Campinas, SP: 
Coleção Leituras no Brasil, 1996. p. 35. Fragmento.)

Segundo o texto, as variações linguísticas são formas usadas 
pelos falantes de uma língua que 
a) atribuem imponência ao léxico do idioma graças à 

dificuldade de seu uso. 
b) garantem a comunicação eficaz graças a fatores 

sociais e / ou geográficos. 
c) indicam mais prestígio devido ao seu uso inadequado 

em situações específicas. 
d) evidenciam sua influência ao ditar a obrigatoriedade de 

um determinado padrão.

Alternativa B

Resolução: Sírio Possenti compara situações em que as 
variações linguísticas, hipoteticamente, sejam diferentes, 
provocando uma reflexão no leitor sobre a importância de 
cada uma delas para uma comunicação eficaz. Essa eficácia, 
segundo o linguista, somente é garantida exatamente 
pelas peculiaridades das linguagens sociais e regionais. 
Desse modo, está correta a alternativa B. A alternativa A 
está incorreta, pois o autor do texto afirma que as 
variações linguísticas garantem eficácia – e facilidade –  
na comunicação dos usuários da língua. A alternativa C está 
incorreta, uma vez que, ao questionar a falha comunicativa 
pelo uso inadequado de variações linguísticas, Possenti 
afirma que não há privilégio em não usar a linguagem de 
forma adequada. Sírio Possenti defende, no trecho analisado, 
que as variações linguísticas sejam usadas adequadamente 
em cada uma das situações da vida de um falante, não 
argumentando a favor de um ou outro determinado padrão, 
o que torna a alternativa D incorreta.  

QUESTÃO 13 

(Luis Fernando Verissimo, “As cobras”, em: Se Deus existe que eu seja 
atingido por um raio. Porto Alegre: L&PM, 1997.)

Assinale a alternativa correta.
a) A afirmação do primeiro quadrinho remete-nos a Robin 

Hood, portanto é coerente com a fala do segundo 
quadrinho.

b) A afirmação do segundo quadrinho é irônica em 
relação à afirmação do primeiro quadrinho, pois cria 
uma incoerência com aquela.

c) A afirmação do último quadrinho refere-se a uma 
constatação da realidade brasileira, como consequência 
da afirmação do primeiro quadrinho. 

d) A afirmação do último quadrinho é sarcástica, como a 
afirmação do primeiro, uma vez que neste a fala do 
personagem Robin Hood é invertida. 

Alternativa D
Resolução: A fala do primeiro quadrinho inverte a fala 
de Robin Hood, cujo lema era “Tirar dos ricos para dar 
aos pobres”. A intertextualidade se revela pelo chapéu, 
característico da personagem, e pelo título da tirinha.  
A inversão apresenta tom irônico, uma vez que ricos têm 
mais e pobres têm menos, o que significa que “roubar os 
pobres” seria tirar-lhes tudo. Logo, não seria algo agradável 
a qualquer indivíduo, pois aumentaria a desigualdade 
social pela concentração de renda. Portanto, está correta  
a alternativa D. Apesar de a afirmação do primeiro quadrinho 
remeter o leitor a Robin Hood, isso é feito de modo irônico, 
pois a fala da personagem é invertida – para serem invertidos 
os valores contidos no lema do herói. Assim, está incorreta 
a alternativa A. A alternativa B está incorreta porque  
a afirmação do segundo quadrinho é uma constatação  
coerente acerca da fala do primeiro. A alternativa C está 
incorreta, uma vez que a afirmação do último quadrinho não 
é uma constatação da realidade brasileira, mas uma ironia 
quanto à reação das personagens secundárias à fala do 
primeiro quadrinho.  

QUESTÃO 14 
Lá fora
Há um amor
que entra de férias.
[…]
Há um placar
visível em altas horas,
pela persiana deste hotel,
fatal, que diz: fiado,
só depois de amanhã
e olhe lá,
onde a minha lâmina
cortante,
sofrendo de súbita
cegueira noturna,
pendura a conta
e não corta mais,
suspendendo seu pêndulo
De Nietzsche ou Poe
por um nada que pisca
e tira folga e sai
afiado para a rua
como um ato falho
deixando as chaves
soltas
em cima do balcão. 
(Ana Cristina Cesar, “A teus pés”. São Paulo: Ática, 1999.)



SIMULADO UNICAMP BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO10

Ao levar em conta os sentidos produzidos pelo poema de 
Ana Cristina Cesar, é correto afirmar que essa autora explora 
o fato de que o advérbio “lá” 
a) evidencia um sentido específico de lugar e tempo.
b) torna-se conotativo ou denotativo dependendo do lugar 

de fala do eu lírico. 
c) adquire significados diferentes segundo a circunstância 

em que é enunciado. 
d) tem seu sentido alterado, dependendo da posição 

espacial e da época do eu lírico.
Alternativa C
Resolução: No poema de Ana Cristina Cesar, há duas 
ocorrências de “lá”. A primeira, no título, “Lá fora”, indica 
lugar.  A segunda, na expressão “olhe lá”, constrói o sentido 
coloquial de “prestar atenção”. Portanto, está correta  
a alternativa C. Apenas na primeira ocorrência “lá” indica 
lugar, o que torna a alternativa A incorreta. A alternativa B 
está incorreta, pois o sentido não depende do lugar de fala, 
mas do contexto em que “lá” está inserido. A posição espacial 
e temporal, no poema, não é o que altera o sentido de “lá”, 
mas, sim, seu contexto, o que invalida a alternativa D. 

QUESTÃO 15 
Adjetivos: modo de usar

Nossa Língua Portuguesa nos brinda com uma infinidade 
espetacular de adjetivos. Isso não significa que podemos 
pegar qualquer um e sair por aí vestindo sua camisa. Se você 
é metido, não chame isso de inibido. Se você é arrogante, 
pare de se autodenominar retraído. São muitos sinônimos 
para “tímido” quando, no fundo, a maioria das pessoas 
apenas não vale grande coisa.
Tinha uma colega na época da faculdade que era bastante 
cuidadosa em transformar toda e qualquer festa, toda 
e qualquer viagem nos piores momentos da vida dos 
integrantes. Ela botava uns contra os outros, inventava 
histórias cabeludas, descobria a fraqueza de cada um e as 
cutucava devagar e ininterruptamente. Quando estávamos 
profundamente infelizes e desconectados e nos odiando, ela 
pedia desculpas e falava: “Sou deprimida”. Agora imagine 
se os deprimidos usassem os outros como fonte mágica e 
inesgotável de gozo cruel? O nome disso é ruindade mesmo.
O feio pode ser charmoso. O flácido pode ser gostoso. O 
estranho pode ser sexy. O mal-ajambrado quase sempre 
é estiloso. Mas o preguiçoso não pode mais ser um artista 
incompreendido. 
Quantas vezes o esnobe não lhe virou a cara e, mais tarde, 
achando que poderia finalmente obter algo através de você, 
veio com aquele papinho: “Nossa, foi mal aquele dia, é que 
sou esquisitão”. Não, meus queridos, vocês apenas são o 
que são. Me falta até adjetivo pra isso.
(Tati Bernardi. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/. Acessado em 
26/07/2019.)

Segundo o texto, a escolha de adjetivos pelas pessoas, para 
se autocaracterizarem, resulta em uma possibilidade de elas
a) criarem falsas impressões sobre si.
b) curarem seus transtornos de imagens.
c) conhecerem personalidades diferentes. 
d) pesquisarem os significados dos termos.
Alternativa A
Resolução: Segundo Tati Bernardi, algumas pessoas se 
descrevem adjetivando uma determinada característica 
sobre sua personalidade. “Tímido”, “deprimida”, “sexy”, 

“esquisitão” são alguns dos adjetivos usados que são 
citados pela autora. No entanto, o que o texto expõe é que,  
em algumas situações, essa caracterização não corresponde 
ao comportamento real do indivíduo, mas, é, sim, uma forma 
de ele criar uma impressão diferente sobre si ao outro. 
Portanto, está correta a alternativa A. Infere-se que a opção 
por adjetivos não correspondentes à realidade é um sintoma 
de transtornos de imagens, não o resultado do uso de uma 
determinada definição pelo próprio ser humano. Assim, está 
incorreta a alternativa B. Ao se descrever com uma palavra 
caracterizadora, o indivíduo precisa se autoconhecer –  
não conhecer outras personalidades, necessariamente –, 
o que torna a alternativa C incorreta. A alternativa D está 
incorreta porque, segundo o texto, a autodescrição feita de 
forma inadequada acontece, não pelo desconhecimento do 
significado do adjetivo usado, mas pela tentativa de transmitir 
uma imagem, de um indivíduo ao seu semelhante, diferente 
da real. 

QUESTÃO 16 
Para se esquivar da Ditadura Militar – e da censura por 
ela colocada – vários artistas brasileiros faziam uso da 
linguagem figurada. A canção a seguir, de Chico Buarque, 
ficou em terceiro lugar no III Festival de Música Popular 
Brasileira, no ano de 1967, e utiliza esse artifício. 

Roda Viva

[…]
A gente vai contra a corrente
Até não poder resistir
Na volta do barco é que sente
O quanto deixou de cumprir

Faz tempo que a gente cultiva
A mais linda roseira que há
Mas eis que chega a roda viva
E carrega a roseira prá lá...

Roda mundo, roda gigante
Roda moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração...
[…]
(Chico Buarque. Disponível em www.chicobuarque.com. Acessado em 
26/07/2019.)

Afirma-se corretamente que, na canção, as figuras criadas 
pela linguagem revelam
a) o louvor à cultura da época, representada na figura da 

roseira.  
b) a coerência entre as rimas para evidenciar o prestígio 

do autor.
c) as mudanças políticas, funcionando como crítica às 

ações populares.
d) a referência à roda, como forma de conotar os 

movimentos da história e da sociedade.
Alternativa D
Resolução: A roda viva de Chico Buarque carrega a roseira, 
mas também roda o mundo, roda o moinho, o pião e é roda 
gigante. Desse modo, infere-se que a roda é, na verdade, 
as mudanças e movimentos sociais ao longo do tempo. 
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Portanto, está correta a alternativa D. A figura da roseira, flor que representa a sensibilidade, não remete a uma determinada 
época, mas, sim, à sensível liberdade de expressão artística, tão cultivada nos anos anteriores à produção da canção. Logo, 
está incorreta a alternativa A. As rimas são usadas para conferir musicalidade ao texto, ao qual é acrescida melodia e torna-se 
uma das canções mais reproduzidas no Brasil. Além disso, rimas não criam figuras, necessariamente, mas originam ritmo. 
Desse modo, está incorreta a alternativa B.  A alternativa C está incorreta, pois as figuras, da corrente, do barco, da roseira, 
da rosa, do coração, são criadas para exaltar as transformações sociais e políticas da época realizadas, principalmente, por 
grupos populares – não para criticar ações do povo. 

QUESTÃO 17 
Um atleta faz quatro treinos de ciclismo durante a semana, percorrendo, ao todo, 270 km. A distância percorrida em cada 
um desses treinos é diretamente proporcional a x, 3, 5 e y, respectivamente, do primeiro ao quarto treino, sendo que x e y 
são números naturais. Sabendo que no segundo treino da semana são percorridos 45 km, pode-se dizer corretamente que 
a soma x + y é igual a
a) 8.
b) 10.
c) 15.
d) 19.
Alternativa B
Resolução: Como são números diretamente proporcionais e conhecemos o valor total, pode-se dizer que: 

k
x y

k
x y

k x y k I�
� � �

� �
� �

� � � �
270
3 5

270
8

8 270
( )

( ) ( )    

Em que k é a constante de proporcionalidade.
Sabe-se que no segundo treino da semana foram percorridos 45 km:

a
x

b c d
y

k b k k k� � � � � � � � � �
3 5 3

45
3

15   (II)

Substituindo (II) em (I), tem-se:

k x y k x y x y
x y

( ) ( ) ( ) ( )
( )
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� �

8 270 15 8 15 270 15 120 270
15 1500 10� � �( )x y

Assim: x + y = 10

QUESTÃO 18 
Seja (a1, a2, ..., an) uma progressão geométrica de seis termos, de razão q, tal que a soma deles é igual a q3 + 1.  
O produto dos termos dessa progressão geométrica, considerando q2 + q + 1 = (a1)5, é
a) q15.
b) q14.
c) q3.
d) q.
Alternativa A
Resolução: Escrevendo a soma dos termos dessa PG, temos:
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a q q

q
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Assim, calculando o produto pedido, tem-se:

P a q

P q
n

n
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�

1
6 15

15
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QUESTÃO 19 

As três primeiras linhas a seguir indicam as parcelas de uma 
soma, na base decimal de numeração. A última linha indica  
o resultado, de três dígitos, dessa operação.

a
b
c

25
3 7
16+_____

Sendo a, b e c algarismos de 1 a 9, e a < b < c, o valor da 
diferença entre o maior e o menor resultados, de três dígitos,  
da adição que satisfaz as condições dadas é de
a) 276.
b) 294.
c) 345.
d) 366.

Alternativa D
Resolução: Os algarismos a, b e c variam de 1 a 9.

Como a < b < c, quando c = 9, b = 8 e a = 4 (pois valores 
de a acima de 4 fariam com que os 4 dígitos fossem 
ultrapassados), temos o resultado máximo. 

Assim, a maior soma de três dígitos possíveis é de  
(425 + 387 + 169) = 981.

A menor soma, nas condições dadas (a < b < c) será quando 
a = 1, b = 2 e c = 3. 

Assim: (125 + 327 + 163) = 615. 

Como está sendo pedida a diferença entre eles, temos:

981 – 615 = 366

QUESTÃO 20 
Um supermercado organizou as quantidades de três 
tipos de produtos, A, B e C, em uma matriz M1×3, sendo 
A o elemento m1,1, B o elemento m1,2 e C o elemento 
m1,3. Em outra matriz N3×1, organizou os preços, em 
reais, PA, PB e PC, sendo PA o preço do produto A 
representado pelo elemento n1,1, PB o preço do produto B 
representado pelo elemento n2,1 e PC o preço do produto C 
representado pelo elemento n3,1.
Se todos os produtos do estoque forem vendidos, a operação 
que representa o total arrecadado pelo supermercado é

a) M + N.

b) N + M.

c) M × N.

d) M(PA + PB + PC).

Alternativa C

Resolução: A arrecadação total do supermercado é dada 
por:

A . PA + B . PB + C . PC 

Que pode ser escrita como:

A B C
P
P
P

A P B P C P M N
A

B

C

A B C� �
�

�

�
�
�

�

�

�
�
�
� � �� � � �. . . .

QUESTÃO 21 
Considere o sistema linear nas variáveis x e y, em que a é 
um número real.

2 4
2 8

ax y
x y

� �
� �

�
�
�

O valor de a que faz com que esse sistema tenha infinitas 
soluções é:
a) 0

b) 1
4

c) 
1
2

d) 1
Alternativa B
Resolução: Para que um sistema linear tenha infinitas 
soluções, as duas equações lineares devem ser equivalentes.
Analisando o sistema dado:

2 4
2 8

ax y I
x y II

� �
� �

�
�
�

  
   

( )
( )

Dessa maneira, caso multipliquemos a equação (I) por 2 
e todos os coeficientes das variáveis e o resultado nas 
equações (I) e (II) forem iguais, teremos um sistema 
indeterminado (que possui infinitas soluções).
Assim:

4 2 8
2 8

ax y
x y

� �
� �

�
�
�

 
  

Para que o coeficiente de x seja igual a 1, temos que:

4 1 1
4

a a� � �

QUESTÃO 22 
A figura a seguir é composta por um hexágono regular, cujo 
lado mede a, e por dois triângulos equiláteros iguais formados 
a partir do prolongamento dos lados do hexágono.

Pode-se afirmar corretamente que a área da figura é:

a) a2 3
2

b) 3 3
2

2a

c) 
7 3

4

2a

d) 2 32a
Alternativa D
Resolução: A área AT da figura é a soma da área do 
hexágono com as áreas dos dois triângulos, ou seja, a área 
de 6 triângulos equiláteros de lado a. Assim: 

A a aT = =8 3
4

2 3
2

2. .
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QUESTÃO 23 
Os ingressos para um determinado show foram vendidos em 
três lotes, havendo nos valores acréscimos sucessivos de 
20% de um lote para o outro. No primeiro lote, cada ingresso 
valia R$ 200,00. Caso uma pessoa que tenha comprado um 
ingresso em cada lote venda-os com o preço do terceiro lote, 
ela terá um lucro de
a) R$ 120,00.
b) R$ 136,00.
c) R$ 280,00.
d) R$ 288,00.

Alternativa B
Resolução: Determinando o valor de cada lote, tem-se:

Valor do primeiro lote (V1): R$ 200,00

Valor do segundo lote (V2): 

V1 + 20% = 200(1 + 0,2) = R$ 240,00

Valor do terceiro lote (V3): 

V2 + 20% = 240(1 + 0,2) = R$ 288,00

 Valor total pago na compra (V): 

V = V1 + V2 + V3 = 200 + 240 + 288 = R$ 728,00

Valor de venda (VD): 

VD = 3(V3) = 3(288) = R$ 864,00

Lucro (L): 

L = VD – V = 864 – 728 = R$ 136,00

QUESTÃO 24 
A figura a seguir exibe o gráfico da função real 

f x x p x p� � � � �� � � �� �1
2

2 6 62 .

q

y

x

O valor de q é igual a
a) 4.
b) 6.
c) 16.
d) 18.

Alternativa D

Resolução: O gráfico da função mostra que há apenas uma 
raiz real, ou seja, ∆ = 0. Logo, tem-se:

(–1)2(p + 2)2 – 2(6p – 6) = 0   
p2 – 8p + 16 = 0 

 (p – 4)2 = 0 
 p = 4

Assim, a função dada é f x x x� � � � �
1
2

6 182 . Logo, como 

q representa o termo independente da função dada, q = 18.

QUESTÃO 25 

No triângulo isósceles ABC de base BC, exibido na figura a 
seguir, o ponto P é o baricentro, e os segmentos AP e AQ 
medem, respectivamente, 4 cm e 5 cm. 

A

P

M CB

N Q

O segmento PC é igual a

a) 2 cm.

b) 17 cm.

c) 8 cm.

d) 2 17 cm.

Alternativa D

Resolução: O baricentro P é o encontro das medianas 
relativas aos lados do triângulo ABC. 

Sabe-se que AP = 4 cm e que AQ = 5 cm.

Das propriedades do baricentro: esse se encontra a 1
3

 do 

lado e a 2
3

 do vértice.

No problema em questão: o ponto P se encontra a 1
3

 do 

lado BC e a 2
3

 do vértice A.

Assim, AP é 2
3

 do segmento AM, sabemos que AP vale 4 cm. 

Dessa maneira, AM vale 6 cm e PM vale 2 cm.

Sabemos que a mediana divide o lado oposto ao vértice ao 
meio, como P é baricentro, BQ também é mediana, assim  
AQ = QC = 5 cm e AC = 10 cm.

No triângulo AMC, aplicando Pitágoras:

(AM)² + (MC)² = (AC)²   6² + (MC)² = 10²  MC = 8 cm 

No triângulo PMC: 

(MP)² + (MC)² = (PC)²  (2)² + (8)² = (PC)²  

PC = 2 17  cm
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QUESTÃO 26 

O conjunto imagem da função f(x) = 2 + 3 . cos(x) pode ser 
representado pelo intervalo

a) [–1, 1].

b) [2, 5].

c) [–1, 5].

d) [–3, 3].

Alternativa C

Resolução: Avaliando a função dada dentro do intervalo 
que compõe o período da função cosseno, isto é, para  
x ∈ [0, 2π] tem-se:

Como –1 ≤ cos x ≤ 1 ⇒

          –3 ≤ 3 . cos x ≤ 3 ⇒

          –1 ≤ 3 . cos x + 2 ≤ 5

a imagem da função dada pode ser representada pelo 
intervalo [–1, 5].

QUESTÃO 27 

Panini lança álbum de figurinhas da Copa do Mundo 
Feminina de futebol

O livro ilustrado já está à venda nas bancas de todo o país 
e no site da editora. 

Segundo a Panini, a estrutura do álbum traz as 24 nações 
que competem na França entre os dias 7 de junho e 7 de 
julho. Cada time terá 19 cromos (sendo 17 jogadoras, 1 
escudo e 1 foto do time posado).

O álbum da Copa do Mundo Feminina traz 56 páginas 
com 480 cromos, sendo 36 delas as chamadas figurinhas 
especiais. O pacote possui cinco figurinhas e custa R$ 2,50. 

(Adaptado de https://www.huffpostbrasil.com) 

Considerando que a empresa que embala as figurinhas não 
as repete em um mesmo pacote, o total de maneiras distintas 
de formar um pacote contendo exatamente uma figurinha 
especial é igual a

a) 36 . 444

b) 480!

c) 480
5 475

!
! !

d) 36 444
4 440

. !
! !

Alternativa D

Resolução: Para a escolha da figurinha especial do pacote, 
há 36 possibilidades. Já, para a escolha das outras 4 

figurinhas, há 480 36
4

444
4

444
4 440

��

�
�

�

�
� �

�

�
�

�

�
� �

!
! !

 possibilidades. 

Portanto, o total é 36 444
4 440

. !
! !

.

QUESTÃO 28 

Determinada população de insetos, vivendo sob condições 
controladas, cresce segundo uma função exponencial. Para  
o estudo do comportamento dessa população durante 
120 dias, considera-se P0 a população inicial, e t o tempo,  
em meses. Sabe-se que, após 30 dias, a população de 
insetos dobrou.

Considerando um mês com 30 dias, foi determinado um 
modelo para o tamanho da população em função do tempo, 
em meses, que revela que, após os 120 dias, a quantidade 
de insetos se tornou 

a) duas vezes a original.

b) quatro vezes a original.

c) oito vezes a original.

d) dezesseis vezes a original.

Alternativa D

Resolução: Seja f(x) = P0 . akt, temos:

f(1) = 2 . P0  ak = 2  (ak)4 = 16

Assim, tem-se para 120 dias, que equivalem a 4 meses:

f(4) = P0 . (ak)4 = P0 . 16

QUESTÃO 29 

Considerando o sistema cartesiano de eixos ortogonais, a 
quantidade de interseções da curva x2 + y2 – 4y – 6x = 3 com 
os eixos coordenados é igual a

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

Alternativa D

Resolução: Encontrando a interseção da curva com cada 
um dos eixos, tem-se:

Eixo x:

Para y = 0, tem-se:

x2 – 6x – 3 = 0 
∆1 = 36 + 12 = 48 

x � �
� �

6 48
2

3 2 3

Eixo y:

Para x = 0, tem-se:

y2 – 4y – 3 = 0  
∆2 = 16 + 12 = 28 

y � �
� �

4 28
2

2 7

Portando, são 4 pontos de interseção.
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QUESTÃO 30 
A origem das aves ainda é algo muito debatido no mundo 
acadêmico, e a teoria mais aceita é a de que elas teriam 
evoluído a partir de pequenos e ágeis dinossauros terópodes, 
que com os milhões de anos adquiriram as penas e só depois 
aprenderam a voar. Em relação ao surgimento das penas, 
nos dinossauros terópodes, acredita-se que, em um primeiro 
momento, não surgiram para o voo propriamente dito, e sim 
com uma função da regulação da temperatura corporal para 
manter o corpo aquecido. 
(Adaptado de https://folhabiologica.bio.br/arquivos/762. Acessado em 
17/06/2019.)

Considerando essa teoria e os conhecimentos sobre 
evolução das aves, assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto a seguir:
As aves, ao contrário dos dinossauros tetrápodes que 
possuíam penas, são animais (i) ___________, sendo 
capazes de gerar calor por meio de suas próprias reações 
metabólicas. Apesar de suas diferenças, ambos grupos 
apresentam (ii) ___________ e (iii) ___________. 
a) (i) homeotérmicos; (ii) oviparidade; (iii) anexos 

embrionários similares. 
b) (i) heterotérmicos; (ii) viviparidade; (iii) anexos 

embrionários distintos. 
c) (i) autótrofos; (ii) ovos terrestres; (iii) desenvolvimento 

embrionário externo. 
d) (i) heterótrofos; (ii) desenvolvimento embrionário 

interno; (iii) cuidado com a prole. 
Alternativa A
Resolução: As aves surgiram posteriormente aos répteis. 
Esses dois grupos compartilham características, como a 
oviparidade, apresentando ovos terrestres com anexos 
embrionários semelhantes. Durante o processo evolutivo 
que deu origem ao grupo das aves, esse grupo ganhou a 
capacidade de produzir calor em seu próprio organismo, 
ganhando independência do ambiente externo para manter 
sua temperatura corporal. Essa característica é chamada 
de homeotermia. Assim, a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto é a A. 
As demais alternativas podem ser assim analisadas: 
B)  INCORRETA – As aves não são animais heterotérmicos 

nem vivíparos. Além disso, aves e répteis compartilham 
os anexos embrionários. 

C)  INCORRETA – As aves não são animais autótrofos.
D)  INCORRETA – Nem aves nem répteis apresentam 

desenvolvimento embrionário interno. Além disso,  
o cuidado com a prole está presente em mamíferos e 
aves. 

QUESTÃO 31 
Usando como modelo a tipuana (Tipuana tipu), uma 
das espécies de árvores mais comuns em São Paulo, 
pesquisadores do Instituto de Biociências (IB) da USP 
mostraram que os poluentes atmosféricos restringem 
o desenvolvimento dessas plantas. “Observamos 
que, nos anos em que as concentrações de material 
particulado na atmosfera foram maiores, por exemplo,  
as árvores cresceram menos. Com isso, essas plantas 
vão demorar mais para oferecer serviços ecossistêmicos 
importantes para redução da poluição atmosférica [...]”, disse 
o pesquisador Giuliano Locosselli, primeiro autor do estudo.
(Adaptado de https://jornal.usp.br. Acessado em 23/07/2019.)

Considerando as informações presentes no texto e os 
conhecimentos sobre ecologia, uma forma sustentável de 
diminuir diretamente o impacto desse tipo de poluição sobre 
o desenvolvimento das árvores é
a) monitorar regularmente a emissão de gases poluentes 

na atmosfera.
b) implementar o uso de filtros antipoluentes nos 

estabelecimentos industriais.
c) substituir o consumo de embalagens plásticas por 

materiais biodegradáveis.
d) manter as áreas verdes das cidades utilizando 

defensivos agrícolas.
Alternativa B
Resolução: O texto relaciona a poluição atmosférica ao 
desenvolvimento de determinado tipo de árvore. Altas 
concentrações de material particulado na atmosfera 
resultaram no menor crescimento dessas árvores.  
Os processos industriais liberam toneladas de material 
particulado para a atmosfera, o que pode ser controlado pelo 
uso de filtros que impeçam a passagem dessas partículas. 
Dessa forma, a alternativa correta é a B. 
As demais alternativas podem ser assim justificadas:
A)  INCORRETA – Apenas a monitoração não resolve  

o problema. É necessária a implementação de medidas 
que controlem as concentrações de gases poluentes na 
atmosfera, como a instalação de filtros nas indústrias 
ou aumento do uso de meios de transporte que emitam 
menos gases poluentes.

C)  INCORRETA – A substituição do plástico por materiais 
biodegradáveis contribui para menor acúmulo de 
poluentes no solo e na água, mas não altera a quantidade 
de poluentes na atmosfera.

D)  INCORRETA – A manutenção de áreas verdes é uma 
ótima medida para diminuir a poluição do ar, pois as 
plantas fixam parte dos gases. Porém, o uso de defensivos 
agrícolas não configura uma medida sustentável por 
causar prejuízos à biodiversidade, ao solo e à água. 

QUESTÃO 32 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
das seguintes afirmações. 
(i)  são moléculas anfifílicas que conferem 
fluidez à membrana plasmática, permitindo a movimentação 
das suas proteínas constituintes. 
(ii)  são evaginações que aumentam a superfície 
de contato para absorção de nutrientes.
(iii)  é um envoltório presente em células 
eucarióticas que confere proteção contra estresses químicos 
e físicos, bem como participa do reconhecimento e da adesão 
celular.
(iv)  é um revestimento que pode estar presente 
em células procariotas e eucariotas, sendo que nos fungos 
é constituída por quitina.
a) (i) Carboidratos; (ii) Borda em escova; (iii) Glicocálice; 

(iv) Membrana plasmática.
b) (i) Fosfolipídios; (ii) Proteínas do citoesqueleto; (iii) 

Parede celular; (iv) Glicocálice.
c) (i) Carboidratos; (ii) Proteínas de membrana; (iii) 

Parede celular; (iv) Membrana plasmática.
d) (i) Fosfolipídios; (ii) Microvilosidades; (iii) Glicocálice; 

(iv) Parede celular.
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Alternativa D
Resolução: 

(i)  Fosfolipídios são moléculas anfifílicas que conferem fluidez 
à membrana plasmática, permitindo a movimentação das 
suas proteínas constituintes. 

(ii)  Microvilosidades são evaginações que aumentam  
a superfície de contato para absorção de nutrientes.

(iii)  Glicocálice é um envoltório presente em células 
eucarióticas que confere proteção contra estresses 
químicos e físicos, bem como participa do reconhecimento 
e da adesão celular.

(iv)  Parede celular é um revestimento que pode estar 
presente em células procariotas e eucariotas, sendo que 
nos fungos é constituída por quitina.

QUESTÃO 33 
...Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu 
ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso: é 
assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam 
esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E 
quando apodrece jogam fora para os corvos e os infelizes 
favelados.
Não houve briga. Eu até estou achando isto aqui monótono. 
Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar 
satisfeitas:
– Hum! Tá gostosa!
A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está 
estufada. Já está podre.
(Fragmento de Carolina Maria de Jesus. “Quarto de despejo: diário de uma 
favelada.” São Paulo: Ática, 2018. p.34.)

A narradora associa o aspecto estufado da lata com a 
qualidade do alimento. Desse modo, é correto afirmar que, 
na narrativa, esse raciocínio 
a) justifica-se, pois o metabolismo do bacilo do botulismo 

gera o acúmulo de gases e toxinas que não alteram o 
sabor do alimento, o que explica o elogio das crianças.

b) é procedente, pois alimentos enlatados são 
frequentemente contaminados por bactérias aeróbias 
causadoras do tétano, conhecimento de senso comum 
que explica a recusa da narradora. 

c) explica-se, pois as graves manifestações do botulismo 
decorrem diretamente da infecção pelo agente 
etiológico, cujo metabolismo causa o “estufamento” da 
lata. 

d) que fez a narradora hesitar em consumir o alimento 
está equivocado, porque o “estufamento” da lata 
indica que houve fermentação industrial controlada por 
microrganismos específicos. 

Alternativa A
Resolução: O “estufamento” é causado pelo acúmulo de 
gases resultantes do metabolismo anaeróbico de bactérias 
comuns em alimentos enlatados, como o Clostridium 
botulinum. Esse bacilo libera substâncias altamente 
tóxicas, responsáveis pelas manifestações neurológicas 
e intestinais que ocorrem no botulismo. Essas toxinas não 
alteram o sabor ou cheiro dos alimentos, o que contribui 
para a intoxicação alimentar. Os garotos, de fato, afirmam 
que o alimento está saboroso e a narradora reconhece que, 
em outras circunstâncias, haveria disputa pelos alimentos. 

Não havendo, percebe-se que o descarregamento foi 
algo suspeito também para parte dos moradores que, 
desconfiados, não acorreram a recolhê-lo. Logo, a alternativa 
correta é a A. 

As demais alternativas podem ser assim analisadas: 

B)  INCORRETA – Embora se possa inferir que os moradores 
desconfiaram da procedência do alimento (e por isso 
não acorreram a ele, gerando brigas, como esperava 
a narradora-personagem), alimentos em conserva e 
enlatados não propiciam um ambiente adequado para 
proliferação de microrganismos aeróbios. Além disso,  
o agente etiológico do tétano é anaeróbio. 

C)  INCORRETA – As manifestações da intoxicação alimentar 
que ocorre no botulismo não decorrem diretamente da 
infecção pelo Clostridium botulinum, e sim dos efeitos que 
a toxina provoca no organismo. A ingestão de alimentos 
contaminados pela toxina botulínica continuará sendo 
prejudicial mesmo que as bactérias em si estejam mortas. 
Ademais, parte das crianças se entusiasmaram com os 
enlatados, chegando a abrir as latas e provar o alimento.

D)  INCORRETA – O raciocínio da narradora não foi 
equivocado e seu comportamento é condizente com a 
desconfiança quanto à procedência do alimento, uma vez 
que alimentos fermentados industrialmente, de maneira 
adequada e controlada, não seriam comercializados em 
latas estufadas. 

QUESTÃO 34 
Determinada espécie de besouro apresenta dois genes 
alelos, em cromossomos homólogos diferentes, que atuam 
na coloração e no formato de suas asas. O gene A dominante 
determina cor verde, enquanto o gene a recessivo, cor 
azul. Já o gene O dominante determina asa arredondada, 
enquanto o gene o recessivo, asa ovalada.
Considere o cruzamento entre um besouro duplo heterozigoto 
e um duplo recessivo. Sobre esse cruzamento, é correto 
afirmar que
a) o casal apresenta o seguinte fenótipo: AaOo  aaoo.
b) a prole será constituída apenas por besouros com asas 

arredondadas. 
c) a probabilidade de os indivíduos da prole apresentarem 

asas verdes e arredondadas é de 50%.
d) as diferentes possibilidades de combinações 

fenotípicas apresentam a mesma probabilidade de 
ocorrerem.

Alternativa D

Resolução: O besouro duplo heterozigoto possui genótipo 
AaOo, e o duplo recessivo, genótipo aaoo. O indivíduo AaOo 
é capaz de produzir gametas dos tipos AO, Ao, aO e ao,  
já que esses genes se segregam independentemente,  
e o aaoo produz apenas gametas do tipo ao. Portanto,  
o cruzamento entre esses besouros pode gerar indivíduos 
cujos genótipos e fenótipos estão relacionados na tabela  
a seguir:
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ao
AO AaOo – Verde arredondada
Ao Aaoo – Verde ovalada
aO aaOo – Azul arredondada
ao aaoo – Azul ovalada

Estatisticamente, a probabilidade de nascimento de besouros 
com asas azuis e ovaladas é de 25%, com asas azuis  
e arredondadas é de 25%, com asas verdes e ovaladas  
é de 25% e com asas verdes e arredondadas é de 25%. 
Portanto, a alternativa correta é a D.

As demais alternativas podem ser assim analisadas:

A)  INCORRETA – O casal apresenta o seguinte genótipo: 
AaOo  aaoo. Fenótipo é a manifestação da expressão 
gênica. Ele é determinado por fatores genéticos  
e ambientais. 

B)  INCORRETA – Metade da prole apresenta asas ovaladas, 
e a outra metade, asas arredondadas.

C)  INCORRETA – Metade da prole apresenta asas verdes, 
mas apenas 1∕4 dos indivíduos apresenta asas verdes  
e arredondadas.

QUESTÃO 35 
A população de determinada região encontra-se em equilíbrio 
gênico, e os cruzamentos ocorrem ao acaso. Sabe-se que, 
nessa população, a frequência fenotípica para o fator Rh–, 
em ambos os sexos, é de 9%. Um casal que cresceu nessa 
região planeja ter uma criança. A mulher é Rh–, enquanto 
seu parceiro é Rh+. 
Qual a probabilidade de esse casal gerar uma criança Rh–?
a) 37,00%
b) 21,00%
c) 8,20%
d) 4,10%

Alternativa B
Resolução: A população hipotética descrita se encontra 
em equilíbrio gênico e nela ocorrem cruzamentos ao acaso. 
Portanto, é possível aplicar o Princípio de Hardy-Weinberg.

Frequência genotípica

p2 + 2pq + q2 = 1

Essa expressão pode ser relacionada da seguinte forma: 

Fenótipo Genótipo Frequência genotípica
Rh+ RR p2

Rh+ Rr 2pq
Rh- rr q2

É dado que a frequência fenotípica para o fator Rh–, em 
ambos os sexos, é de 9%. Logo: 

Rh rr q
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p + q = 1 
p = 1 – 0,3 

p = 0,7

Para que a mãe Rh– gere uma criança também Rh–,  
é necessário que o pai seja heterozigoto, Rr: 

Rr = 2pq = 2 . 0,7 . 0,3 = 0,42

Fazendo o cruzamento gamético, tem-se que: 

R r
r Rr rr
r Rr rr

Logo, a probabilidade de esse casal gerar uma criança Rh–  
é igual a: 

1 . 0,42 . 0,5 = 0,21 = 21%

QUESTÃO 36 
Cientistas da USP exploram a anatomia dos polipterídeos, 
grupo de 12 espécies de peixes de água doce, na tentativa 
de reconhecer características que indiquem relações de 
parentesco evolutivo, por intermédio de estudo de anatomia 
comparada. Para tanto, testam duas hipóteses de parentesco 
dos polipterídeos com os demais grupos de peixes. A primeira 
os aproxima dos assim chamados peixes de nadadeiras 
lobadas, que são peixes com nadadeira de base muscular. 
A segunda hipótese, a mais aceita hoje em dia, é de que 
o grupo dos polipterídeos seria a linhagem mais primitiva 
daquela formada pelos peixes com nadadeiras raiadas. 
(Adaptado de Rita Stella. “Estudo pode mudar nomenclatura e rever 
evolução dos vertebrados.” Disponível em: https://jornal.usp.br.  
Acessado em 10/06/2019.)

Considerando essas informações e os conhecimentos sobre 
evolução dos vertebrados, os resultados das hipóteses 
levantadas no estudo aproximam, evolutivamente, os 
polipterídeos de
a) agnatos ou ciclóstomos. 
b) osteíctes ou condrictes.
c) ostracodermos ou placodermos.
d) sarcopterígios ou actinopterígios.

Alternativa D
Resolução: O estudo descrito investiga o parentesco 
evolutivo dos polipterídeos e levanta duas hipóteses.  
A primeira teoria os aproxima dos peixes com nadadeiras 
lobadas, grupo de indivíduos denominado sarcopterígios.  
A segunda os aproxima dos peixes com nadadeiras raiadas, 
grupo de indivíduos denominados actinopterígios. Dessa 
forma, a alternativa correta é a D. 

As demais alternativas podem ser assim analisadas: 

A)  INCORRETA – Os agnatos e ciclóstomos precedem  
o aparecimento dos dois grupos de peixes citados. Eles 
não possuem nadadeiras. 

B)  INCORRETA – Tanto os sarcopterígios quanto os 
actinopterígios são peixes ósseos, também chamados 
de osteíctes. Dessa forma, os resultados não poderão 
classificar os polipterídeos como condrictes. 

C)  INCORRETA Os agnatos e ciclóstomos precedem o 
aparecimento dos dois grupos de peixes citados. Eles 
não possuem nadadeiras. 
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QUESTÃO 37 
Um dos ingredientes inovadores disponíveis para 
as indústrias de alimentos são os óleos orgânicos. 
Provenientes, em sua maioria, da biodiversidade brasileira, 
são desenvolvidos por empresas que possuem forte 
compromisso e responsabilidade socioambiental. Pensando 
nisso, algumas empresas utilizam recursos de árvores e 
frutos de três biomas brasileiros – Amazônia, Caatinga 
e Cerrado. O óleo de castanha-do-brasil orgânico, por 
exemplo, é produzido a partir dos frutos desta que é uma 
das maiores árvores da floresta, muitas vezes encontrada 
em locais de difícil acesso. 
(Adaptado de https://exame.abril.com.br. Acessado em 18/06/2019.)

Empresas como essas utilizam recursos da Amazônia, da 
Caatinga e do Cerrado. Sobre esses biomas, respectivamente,  
é correto afirmar que

a) ocupa a faixa litorânea de norte a sul; apresenta clima 
semiárido; e possui vegetação arbustiva de pequeno 
porte. 

b) apresenta altas temperaturas e pluviosidade; possui 
regiões alagadiças e pantanosas; e apresenta clima 
tropical sazonal. 

c) apresenta árvores de grande porte; ocupa parte do 
Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul; e apresenta 
clima semiárido.

d) possui vegetação densa e de grande porte; está 
localizado no Nordeste do país; e possui clima tropical 
sazonal. 

Alternativa D

Resolução: O texto cita três biomas brasileiros: Amazônia, 
Caatinga e Cerrado. A Amazônia é o maior bioma brasileiro, 
com clima quente e úmido e vegetação densa e de grande 
porte. A Caatinga apresenta clima semiárido, vegetação 
arbustiva de pequeno porte, com galhos retorcidos, e está 
localizada no Nordeste do país. O Cerrado apresenta 
clima tropical sazonal com períodos de chuva e seca, com 
vegetação esparsa e de pequeno porte. Dessa forma,  
a alternativa correta é a D.  

As demais alternativas podem ser assim justificadas:

A)  INCORRETA – A Amazônia não está localizada na faixa 
litorânea de norte a sul. 

B)  INCORRETA – As regiões alagadas são características 
do bioma Pantanal, e não da Caatinga, que tem clima 
semiárido. 

C)  INCORRETA – A Caatinga está localizada na Região 
Nordeste do país. O bioma que ocupa grande parte do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é o Pantanal. 

QUESTÃO 38 
A pepsina é uma enzima secretada por células da mucosa 
gástrica que hidrolisa ligações peptídicas. O gráfico a seguir 
mostra, em duas situações, a energia necessária para a 
formação do complexo ativado na reação química que ocorre 
no estômago humano.

Caminho da reação

Sem enzima
Com enzima 

Energia de ativação
Reação 2

Energia de ativação
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Reação 2
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De acordo com o gráfico anterior e os conhecimentos sobre 
metabolismo enzimático, é correto afirmar que
a) alterações na temperatura e no pH do meio não 

alteraram a velocidade da reação 2.
b) a reação 2 é mais veloz que a reação 1, pois apresenta 

maior quantidade de reagentes.
c) a enzima funciona como um catalizador, diminuindo a 

energia necessária para dar início à reação.
d) essa reação de hidrólise depende da pepsina, pois 

na sua ausência as ligações peptídicas não são 
quebradas.

Alternativa C
Resolução: As enzimas atuam nas reações como 
catalizadores, ou seja, como aceleradores da velocidade 
de ocorrência de uma reação. Elas são responsáveis por 
diminuir a energia de ativação necessária para a formação 
do complexo ativado. No gráfico pode-se observar como  
a energia de ativação é menor na presença da enzima.

As incorreções das demais alternativas podem ser assim 
justificadas:

A)  INCORRETA – As enzimas possuem uma temperatura  
e um pH ótimos para funcionamento. Fora da faixa ótima 
desses parâmetros, sua atividade é reduzida. Alterações 
drásticas na temperatura e o pH podem desnaturar 
a enzima. Tudo isso contribui para a diminuição da 
velocidade da reação 2.

B)  INCORRETA – As enzimas funcionam como catalizadores, 
não participando das reações como reagentes, nem 
formando novos produtos. O aumento da velocidade  
é justificado pela diminuição da energia de ativação. 

D)  INCORRETA – A reação não é dependente da enzima,  
e o gráfico mostra que a reação ocorre mesmo na 
ausência dela, mas de maneira mais lenta.

QUESTÃO 39 
O esquema a seguir representa um dos processos pelos 
quais as bactérias podem se reproduzir sexuadamente.

Vírus
DNA bacteriano

Bactéria doadora

Bactéria recebedora

DNA do vírus
bacteriógrafo

DNA da bactéria
doadora

DNA da bactéria
recebedora

DNA bacteriano +
DNA do vírus

1

3 4 5

2

(Adaptado de https://www.sobiologia.com.br/. Acessado em 17/06/2019.)

Assinale a alternativa que nomeia corretamente o processo 
ilustrado. 
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a) Bipartição.
b) Transformação.
c) Transdução.
d) Conjugação.

Alternativa C

Resolução: O esquema representa uma bactéria que 
recebeu um fragmento de DNA de outra bactéria por meio de 
um vírus, que atuou nesse processo como vetor. Esse tipo de 
reprodução é considerado sexual, pois possibilita a mistura 
de material genético, recebendo o nome de transdução.

As demais alternativas podem ser assim justificadas:

A)  INCORRETA – A bipartição é uma forma de reprodução 
assexuada, na qual há duplicação do material genético e 
posterior divisão celular.

B)  INCORRETA – Na transformação, a bactéria obtém um 
fragmento de DNA disperso no meio em que vive, sendo 
esse DNA proveniente de outras bactérias que morreram 
naquele meio.

D)  INCORRETA – Na conjugação, fragmentos de DNA são 
transferidos diretamente de uma bactéria a outra por meio 
de uma estrutura chamada de pili.

QUESTÃO 40 
Cortez lançou-se ao interior do continente americano em 
busca dessa tão poderosa civilização. Queria ouro, mas 
também se dizia fiel ao monarca espanhol e aos desígnios 
de Deus, assim, justificava suas ações como conquistas da 
Espanha e da Igreja Católica. Com a ajuda de índios aliados, 
[...] mesmo exaustos e famintos, os espanhóis conseguiram 
sitiar e, depois, invadir a cidade de Tenochtitlán, que então 
sucumbiu. [...] A partir de 1521, o guerreiro espanhol 
conheceu a glória. Recebeu títulos de nobreza e garantiu, 
junto ao rei, diversos privilégios que se estenderiam a seus 
filhos.  
(Adaptado de Marcus Vinicius de Moraes. “Hernán Cortez: civilizador ou 
genocida?” São Paulo: Contexto, 2011. p. 13.)

A respeito da dominação do território americano pela Coroa 
espanhola, assinale a alternativa correta.
a) A formação de alianças com os colonizadores espanhóis 

foi uma estratégia política adotada por povos nativos do 
continente americano que garantiu a sobrevivência de 
elementos socioculturais e da tradição desses grupos. 

b) A resistência dos povos indígenas com relação 
à dominação espanhola foi impossibilitada pelo 
estabelecimento de pactos entre os colonizadores 
europeus e diversos grupos nativos. 

c) Os primeiros exploradores das terras coloniais eram 
membros da pequena nobreza e de classes baixas 
da sociedade espanhola que vislumbravam na 
conquista da América possibilidades de ascensão 
socioeconômica.

d) A superioridade bélica e tecnológica dos conquistadores 
europeus determinou a rápida derrota das comunidades 
ameríndias, marcadas pela desorganização político-
administrativa e pela fragilidade de seus exércitos.

Alternativa C
Resolução: 
a)  INCORRETA – A formação de alianças entre povos nativos 

e conquistadores não ocorreu de maneira equilibrada.  
Os nativos buscavam estabelecer um pacto para combater 
o Império Asteca, que os oprimia, mas isso não garantiu 
uma posição de equidade com relação aos europeus. 
O processo da conquista abalou as estruturas políticas 
e sociais americanas e o posterior domínio espanhol 
significou a imposição da cultura europeia.

b)  INCORRETA – Apesar das alianças entre alguns povos 
nativos e os colonizadores, o processo de conquista 
espanhola da América foi marcado por forte resistência 
ameríndia. 

c)  CORRETA – Nos primeiros anos após a chegada na 
América, a Coroa espanhola não investiu grandes 
quantidades de recursos na conquista das novas terras. 
A estratégia empregada foi a criação de um sistema de 
exploração do território americano por particulares, muitos 
deles oriundos das camadas mais baixas da nobreza e 
até mesmo populares, que viam na conquista da América 
as chances de enriquecimento e ascensão social.  
Quando esses conquistadores obtinham sucesso no 
processo de conquista, a Coroa concedia títulos de 
nobreza e o direito vitalício de exploração das terras, como 
observado no caso de Hernán Cortez.

d)  INCORRETA – De fato, a superioridade bélica dos 
europeus facilitou a dominação dos indígenas, que 
desconheciam as armas de fogo, as armaduras e até 
mesmo os cavalos, usados em combate pelos espanhóis. 
Contudo, isso não significa que os indígenas estivessem 
desorganizados militarmente. No caso específico dos 
astecas, dominados por Cortez, havia um grande nível 
de organização política e administrativa no momento da 
conquista, além de um exército bem estruturado, que 
garantia, inclusive, a dominação de outros povos nativos. 

QUESTÃO 41 
O sentimento de solidariedade, de pertencimento a um povo 
no qual confluem a maioria dos interesses individuais, havia 
desaparecido. Começava a predominar o privado, porque 
a cidade-estado, como supremo âmbito público, não tinha 
mais justificativa, nem força suficiente, como instituição, 
para organizar, a partir dela, os destinos que a conquista 
de Alexandre determinara. Os gregos eram um povo a mais 
entre outros povos, e Atenas começava a compreender a 
inutilidade de suas muralhas reais e de seus ideais. 
(Traduzido e adaptado de Emilio Lledó Iñigo. “El epicureísmo”. Una 
sabiduría del cuerpo, del gozo y de la amistad. Madrid: Taurus, 1995.)

Baseado no texto anterior e em seus conhecimentos, 
assinale a alternativa correta. 

a) O Império Macedônico valeu-se das estruturas 
políticas das cidades-estado gregas para assegurar 
seu expansionismo.

b) As conquistas macedônicas representaram a derrocada 
da influência cultural grega sobre os povos dominados 
por Alexandre.
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c) O Período Helenístico, entre os séculos III e II a.C., foi 
marcado pelo fortalecimento da condição política dos 
indivíduos gregos.

d) A consolidação do Império universalista macedônico 
contribuiu para a relativização da dicotomia existente 
entre gregos e bárbaros. 

Alternativa D
Resolução: 

a)  INCORRETA – Segundo o texto, com o domínio 
macedônico, a cidade-estado grega (e consequentemente 
suas estruturas políticas) não tinha mais força para 
organizar, a partir dela, os destinos dos povos conquistados 
por Alexandre.

b)  INCORRETA – As conquistas macedônicas proporcionaram 
a expansão da cultura grega, que se fundiu com a cultura 
dos demais povos dominados pelos macedônicos.  
A cultura grega teve papel fundamental na expansão do 
Império de Alexandre, de modo que o grego tornou-se  
a língua oficial nos domínios macedônicos. 

c)  INCORRETA – A identidade grega era definida pela polis 
e estava vinculada à dimensão pública. O indivíduo grego 
era, portanto, um ser político. Com o domínio macedônico 
e o Período Helenístico, a noção de cidadania grega 
se esvazia e há uma sobreposição do particularismo à 
coletividade.

d)  CORRETA – O Império Macedônico possuía um caráter 
universalista, no qual “os gregos eram um povo mais 
entre outros povos, e Atenas começava a compreender 
a inutilidade de suas muralhas”, o que indica que, com 
a conquista macedônica, a dicotomia entre gregos  
e bárbaros foi relativizada. 

QUESTÃO 42 
A Ordem é conhecida, seja por Companhia, seja por 
Sociedade. A primeira nomenclatura indica que os jesuítas 
estão a serviço do exército de Javé, constantemente prontos 
para o combate em favor do Evangelho e, é claro, contra 
o protestantismo e a ignorância; a segunda propõe uma 
associação de companheiros irmanados pela vocação 
da qual se dizem comissionados, a de contribuir para a 
expansão do catolicismo pelo saber, ad majorem Deum 
gloriam [para a maior glória de Deus]!
(Peri Mesquida. Catequizadores de índios, educadores de colonos, 
Soldados de Cristo. Educar em Revista. Curitiba, n. 48, p. 235-249, abr./
jun. 2013. p. 238.)

Considerando o contexto histórico da criação da Companhia 
de Jesus, assinale a alternativa correta sobre essa ordem 
religiosa.
a) A Companhia de Jesus tinha o objetivo de combater 

belicamente as práticas religiosas e espirituais de povos 
pagãos, como era o caso dos indígenas americanos e 
africanos escravizados.

b) Os jesuítas possuíam uma estrutura de milícia cristã, 
com uma organização rígida e disciplinada que era 
transmitida nos aldeamentos onde desenvolviam o 
trabalho missionário. 

c) A Companhia de Jesus agia nas Universidades 
europeias, onde os missionários transformaram a 
doutrina católica por meio da renovação de dogmas e 
questionamento da autoridade papal. 

d) A ordem jesuíta teve um alcance político e cultural 
limitado na América devido às divergências entre 
as práticas missionárias e à ação dos colonizadores 
portugueses e espanhóis no Novo Mundo.

Alternativa B
Resolução:
a)  INCORRETA – Apesar de possuir uma estrutura 

rígida semelhante a uma milícia da Contrarreforma,  
a Companhia de Jesus não possuía objetivos bélicos. 
O texto apresenta os jesuítas como um exército que 
combate o protestantismo e a ignorância, mas a forma 
de atuação desse “exército” era o trabalho missionário,  
a catequização e a educação, sobretudo juntos aos povos 
nativos americanos.

b)  CORRETA – A estrutura da Companhia de Jesus era 
extremamente rígida, organizada e obediente à autoridade 
papal. No momento de surgimento da Companhia 
(contexto das Reformas religiosas), diversos clérigos 
se rebelaram contra o Vaticano e certas práticas dos 
católicos. Na direção contrária, Ignácio de Loyola formou 
uma espécie de milícia cristã, um corpo de missionários 
militantes na defesa e propagação da fé cristã. Essa 
estrutura rígida pode ser verificada nas missões jesuíticas 
espalhadas no território colonial brasileiro; elas possuíam 
sofisticados planos urbanísticos, divisão racional do 
trabalho e da terra e uma hierarquia bem-delineada. 

c)  INCORRETA – A principal forma de atuação dos jesuítas 
era por meio da educação, mas essa ação não se deu 
somente nas Universidades. Na verdade, o grande 
legado dos jesuítas foi a expansão da fé e dos dogmas 
católicos para o continente americano e asiático por 
meio do trabalho missionário e da criação de colégios 
nessas localidades. Além disso, em um contexto de 
questionamento da autoridade e infalibilidade do papa,  
os jesuítas realizavam o voto de obediência ao papa.

d)  INCORRETA – O alcance da atuação dos jesuítas na 
América é perceptível ainda hoje, devido, sobretudo,  
ao legado educacional dessa ordem no continente. 
Embora jesuítas e colonizadores divergissem, por 
exemplo, em relação à escravização dos indígenas no 
Brasil, de modo geral, a atuação da ordem esteve alinhada 
com os interesses da Coroa portuguesa e contribuiu para 
o processo colonizador. 

QUESTÃO 43 
Em menos de duas gerações (1868-1914), o Japão, a 
partir de uma situação de flagrante atraso frente aos países 
ocidentais, tornou-se, já no início da Primeira Guerra Mundial, 
uma das grandes potências a disputar espaço na arena 
política internacional, particularmente na Ásia. Esse processo 
foi conduzido por uma elite que havia tomado o poder na 
Restauração Meiji (1868) e que tinha como principal projeto 
impedir que o Japão se tornasse uma colônia estrangeira, 
à semelhança do que estava ocorrendo com impérios da 
tradição e do porte da Índia e da China. 
(Ernani Teixeira Torres Filho. “Japão: da industrialização tardia à 
globalização financeira”. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 1999. p. 223.)
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A respeito da chamada Era Meiji, iniciada no Japão em 1868, 
assinale a alternativa correta.
a) As práticas políticas e econômicas adotadas pelo 

governo japonês foram fundamentalmente distintas 
das estratégias adotadas pelas potências imperialistas 
no mesmo período histórico.

b) O fortalecimento econômico e industrial japonês 
perante o Ocidente ocorreu mediante a aliança com os 
chineses e indianos, que também sofriam o domínio 
imperialista de europeus e estadunidenses.

c) O imperador conduziu uma série de políticas 
modernizantes nos setores militar, educacional e 
industrial que possuíam o objetivo de estabelecer 
condições favoráveis à expansão imperialista japonesa. 

d) A modernização japonesa foi uma resposta às 
tentativas de dominação imperialista estadunidense na 
região e teve como consequências o fortalecimento de 
lideranças locais e o isolacionismo do país.

Alternativa C
Resolução:

a)  INCORRETA – A modernização japonesa foi profundamente 
inspirada nas políticas e práticas econômicas adotadas 
pelos países ocidentais no contexto de expansão 
capitalista. O imperador investiu na formação de 
japoneses no exterior e na importação de tecnologias 
que favorecessem a industrialização e o crescimento 
econômico do país. 

b)  INCORRETA – A modernização transformou o Japão em 
uma potência imperialista na Ásia, causando conflitos com 
outros países da região, como a China e Coreia. Desse 
modo, não houve alianças entre japoneses e chineses 
nesse período, e sim a constituição de rivalidades que 
ainda hoje reverberam nas relações internacionais entre 
os dois países.

c)  CORRETA – A Era Meiji foi caracterizada pela adoção de 
medidas modernizantes por parte do imperador japonês, 
com o objetivo de transformar o Japão em uma potência 
industrial e imperialista na Ásia. Entre essas medidas, 
podem ser elencados os investimentos em educação,  
a modernização dos meios de transporte e a ampliação do 
exército. Assim, estabeleciam-se as condições favoráveis 
ao projeto expansionista japonês na Ásia.  

d)  INCORRETA – De fato, a industrialização e modernização 
japonesa estão intimamente relacionadas com o avanço 
imperialista estadunidense sobre a Ásia. As ameaças 
bélicas dos Estados Unidos criaram uma situação de 
submissão do Japão ao Ocidente, situação revertida 
com as reformas modernizantes da Era Meiji. Contudo, 
essa modernização propiciou a conexão comercial 
dos japoneses com outros países e contribuiu para  
o fortalecimento do poder do imperador. 

QUESTÃO 44 
O belicismo da mentalidade medieval decorria da presença 
constante daquelas manifestações sagradas nas suas duas 
modalidades, vistas do ponto de vista humano, benéficas 
e maléficas. Elas prolongavam no palco terreno à luta que 
envolvia temporariamente todo o universo. [...] Para aquela 

concepção de mundo, “não existiam forças e elementos 
éticos neutros: todos tinham uma relação com o conflito 
cósmico do Bem e do Mal e participavam da história universal 
da Redenção”. [...] O clero, naturalmente, desempenhava 
nessas batalhas simbólicas o papel central, pois, sendo o 
grande intermediador entre a humanidade e a Divindade, 
atribuía a si mesmo o poder de indicar os elementos a 
serem combatidos. [...] Integrado, é claro, no contexto mental 
da época, o clero sinceramente via naqueles adversários 
manifestações do Mal a serem aniquiladas.
(Adaptado de Hilário Franco Júnior. “A Idade Média: nascimento do 
Ocidente”. São Paulo: Brasiliense, 2001.) 

Considerando o texto anterior sobre o Período Medieval, 
assinale a alternativa correta.
a) A demonização dos opositores da Igreja representava 

um instrumento que se limitava a manipular as crenças 
populares para assegurar os interesses dos membros 
do clero.

b) A luta dos cristãos contra os infiéis refletia a forte 
presença do dualismo entre o bem e o mal no cotidiano 
medieval, que impelia os indivíduos a se engajarem 
nos conflitos.

c) O cristianismo guerreiro era, segundo a interpretação 
medieval, uma contradição, visto que o emprego da 
força se chocava com a pregação pacifista e de não 
violência de Cristo.

d) A Igreja medieval procurou reunir e harmonizar 
componentes de várias crenças da época, flexibilizando 
a repressão às práticas heréticas em nome da paz e da 
unidade da cristandade.

Alternativa B
Resolução: 
a)  INCORRETA – De acordo com o texto, “o clero 

sinceramente via naqueles adversários manifestações do 
Mal a serem aniquiladas”, indicando que a demonização 
dos opositores da Igreja não representava uma simples 
manipulação das crenças populares.

b)  CORRETA – O texto afirma que o belicismo da mentalidade 
medieval era fruto da forte dualidade entre o bem e o mal e 
que todos tinham uma relação com esse conflito cósmico. 
Assim, as lutas dos cristãos contra os infiéis (muçulmanos) 
representavam o prolongamento “no palco terreno à luta 
que envolvia temporariamente todo o universo”.

c)  INCORRETA – Como destacado anteriormente, o clero, 
integrado no contexto mental do período medieval, via em 
seus adversários manifestações reais do mal, que deviam 
ser aniquiladas. Assim, apesar da pregação pacifista de 
Jesus Cristo, a violência contra os inimigos da Igreja era 
vista como um instrumento legítimo na batalha universal 
do bem contra o mal.

d)  INCORRETA – Embora algumas práticas pagãs tenham 
sido adaptadas aos ritos católicos, a Igreja não flexibilizou 
a repressão às heresias, que eram vistas como um grande 
problema para a manutenção da unidade da cristandade 
medieval. 
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QUESTÃO 45 

Durante todo o Império, foi clara a hegemonia dos bacharéis 
em Direito no interior da elite. Enquanto o status social 
dos militares era baixo, os jovens bacharéis em Direito 
tinham caminho aberto para cargos e funções públicas 
em todos os quadros administrativos e políticos do país. 
[...] O republicanismo da “mocidade militar” era oriundo da 
valorização simbólica do mérito individual somada à cultura 
cientificista hegemônica entre os alunos e jovens oficiais 
“científicos”. [...] Entre a “mocidade militar” não havia, no 
entanto, clareza a respeito de como a República vindoura 
seria organizada. Parece ter sido suficiente saber que se 
tratava da única forma científica de governo, aquela onde 
reinaria o mérito, ordenador de toda a vida social. 
(Adaptado de Celso Castro. “Proclamação da República”. Disponível em 
https://cpdoc.fgv.br/. Acessado em 18/06/2019.)

Assinale a alternativa correta sobre a Proclamação da 
República e a instalação do governo provisório no Brasil 
em 1889.
a) Os militares reformaram o sistema político nacional, 

abolindo organismos como o Conselho de Estado e o 
Senado vitalício, com o objetivo de limitar os privilégios 
institucionais de grupos associados ao regime 
monárquico.

b) O Exército brasileiro fortaleceu a influência das 
doutrinas científicas no governo republicano ao 
determinar a formação de um Estado laico e a 
dissolução das instituições católicas no país. 

c) Os militares de altas patentes condenaram o 
movimento cientificista dos jovens oficiais do Exército 
e organizaram as instituições republicanas de modo a 
manter a estrutura político-administrativa do Império.  

d) Os grupos militares influenciados pela cultura 
cientificista determinaram a constituição da República 
segundo o modelo positivista, ocasionando a 
organização de um governo descentralizado e com 
ampla participação popular. 

Alternativa A
Resolução:

a)  CORRETA – A abolição do Conselho de Estado e do 
Senado vitalício é um claro exemplo de como os militares, 
no governo provisório, visaram eliminar heranças do 
autoritarismo monárquico das instituições políticas 
brasileiras. O texto demonstra como no Império era forte 
a hegemonia dos bacharéis dentro da elite e na classe 
política. Com o golpe republicano, os militares buscaram 
promover mudanças na composição do governo e abolir os 
privilégios institucionais dos antigos aliados da monarquia.

b)  INCORRETA – O Estado republicano perpetuou a 
influência institucional do positivismo, sobretudo de sua 
vertente progressista e modernizadora. A constituição do 
Estado laico é fundamental para os positivistas e pôde 
ser verificada no Brasil após 1889 (e, principalmente, 
na constituição de 1891). Contudo, isso não significa 
que as instituições religiosas católicas foram abolidas, 
elas apenas perderam o poder político que possuíam no 
Período Imperial. 

c)  INCORRETA – Após a Proclamação da República, houve 
divisões no Exército brasileiro com relação às doutrinas 
políticas e ideologias que deveriam conduzir a organização 
do novo governo. Contudo, a falta de unanimidade entre os 
militares não implica a continuidade da estrutura político- 
-administrativa do Império. Pelo contrário, imediatamente 
após o golpe republicano, houve mudanças na constituição 
e na organização do governo.

d)  INCORRETA – De fato, a influência cientificista descrita 
no texto relaciona-se com o modelo republicano positivista 
defendido sobretudo nas academias militares, constituídas 
por militares de baixas patentes e jovens oficiais. Embora 
o positivismo tenha influenciado a formação da República, 
uma de suas principais características é a defesa do traço 
centralizador na promoção do progresso e modernização. 
Além disso, é sabido que a Proclamação da República 
e a constituição do governo provisório tiveram baixa 
participação popular.

QUESTÃO 46 
A expansão da fazenda de gado para a fronteira aberta traduz, 
não apenas uma determinação de natureza econômica e 
prática – qual seja a de garantir as áreas do litoral baiano e 
pernambucano para a grande lavoura [...] –, como também, 
e sobretudo, política: a de assegurar ocupação do território 
pela Coroa, naqueles primeiros séculos da colonização,  
ao mesmo tempo que se mantém como um elo do padrão 
de acumulação, então vigente.
(Adaptado de Maria Yedda Leite Linhares. “Pecuária, alimentos e sistemas 
agrários no Brasil: séculos XVII e XVIII”. Disponível em http://www.historia.
uff.br. Acessado em 18/06/2019.)

A respeito do desenvolvimento da pecuária no Período 
Colonial brasileiro, assinale a alternativa correta.
a) O desenvolvimento da pecuária no Brasil provocou 

intensas disputas pela ocupação das terras coloniais e 
gerou uma série de entraves territoriais à expansão da 
produção canavieira. 

b) O crescimento da atividade pecuarista no Brasil 
transformou as colônias portuguesas nas maiores 
fornecedoras de produtos de origem animal para o 
continente europeu.

c) Os investimentos na pecuária bovina ocorreram em 
função das necessidades da economia colonial, 
e o avanço dessa atividade determinou o paulatino 
alargamento das fronteiras coloniais. 

d) A pecuária era uma atividade econômica que 
contrastava com os interesses da Coroa portuguesa 
por afastar a colônia de seu propósito exportador e por 
não empregar mão de obra escravizada. 

Alternativa C
Resolução:

a)  INCORRETA – O texto da questão indica que o avanço 
da pecuária para as áreas fronteiriças da colônia ocorria, 
justamente, para garantir a destinação das terras 
litorâneas para as propriedades agrícolas – notadamente, 
as lavouras canavieiras. Logo, as duas atividades 
(pecuária e produção de cana) coexistiam dentro do 
território colonial e se complementavam economicamente. 
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b)  INCORRETA – A pecuária no período colonial foi 
desenvolvida enquanto uma atividade econômica 
complementar. Embora o couro tenha tido relativo 
destaque nas exportações brasileiras durante o Período 
Colonial, os produtos de origem animal oriundos  
da pecuária eram destinados majoritariamente ao 
mercado interno. 

c)  CORRETA – A pecuária desenvolveu-se como atividade 
econômica complementar no ambiente colonial.  
As áreas destinadas aos pastos eram as fronteiras  
da colônia e, portanto, não impediam o desenvolvimento 
da lavoura canavieira – ao contrário, o avanço da pecuária 
determinava a expansão da fronteira agrícola colonial. 
Nesse sentido, a pecuária contribuiu para a economia 
colonial, por meio do fornecimento de produtos para 
o abastecimento interno, e promoveu a expansão do 
território colonial. 

d)  INCORRETA – O fato de a pecuária ter se desenvolvido 
como uma atividade econômica voltada para o mercado 
interno não implica contradições com relação ao chamado 
“pacto colonial”, ou seja, nas relações econômicas 
impostas à colônia pela metrópole. Por mais que a 
pecuária não estivesse voltada à exportação (como era 
o caso da cana-de-açúcar), ela supria as necessidades 
da lavoura exportadora. Além disso, embora empregasse 
fundamentalmente a mão de obra livre, a pecuária também 
chegou a utilizar a mão de obra escrava nos pastoreios. 

QUESTÃO 47 
Antes mesmo que o primeiro escravo desembarcado no 
Brasil se rebelasse, os senhores e autoridades coloniais já 
sabiam ser necessário controlar seu corpo e seu espírito. 
[...] Desde cedo os escravocratas aprenderam que era 
preciso combinar a força com a persuasão, assim como os 
escravos aprenderam ser impossível sobreviver apenas da 
acomodação ou da revolta. 
(Adaptado de João José Reis, Identidade e diversidade étnicas nas 
Irmandades Negras no tempo da escravidão. Tempo, Rio de Janeiro, v. 2, 
n. 3, 1996. p. 3.)

Assinale a alternativa correta sobre as relações estabelecidas 
entre senhores e escravizados no ambiente colonial 
brasileiro. 
a) O regime escravocrata colonial fundamentou-se na 

coação física e psicológica dos escravizados, ora 
mediante emprego da violência, ora por meio de 
métodos de opressão sociocultural.

b) A longevidade da instituição escravista no Brasil 
Colonial deveu-se ao controle estabelecido sobre os 
movimentos de resistência à escravização, abolidos 
logo no primeiro século de colonização. 

c) A autoridade conferida aos senhores fundamentava-se 
no emprego dos castigos físicos, o que permitia o 
domínio da comunidade negra escravizada.

d) O poder de dominação dos senhores sobre os 
escravizados era resultante da inércia da comunidade 
negra africana perante os efeitos nefastos do regime 
escravocrata no Brasil Colonial. 

Alternativa A
Resolução:
a)  CORRETA – O texto indica que o regime escravocrata no 

Brasil colonial estruturou-se na combinação entre força 
e persuasão, no controle concomitante dos corpos e dos 
espíritos dos escravizados. Isso significa que, além do 
emprego da violência (nos castigos físicos e na limitação 
da liberdade), a coação psicológica possibilitou métodos 
de opressão que não se relacionavam com o corpo físico 
dos escravizados, mas com o controle mental, social  
e cultural.

b)  INCORRETA – De fato, ao longo do período colonial  
e enquanto existiu o regime escravocrata no Brasil, houve 
grande combate aos movimentos de resistência dos 
escravizados. Porém, a opressão a esses movimentos 
nunca impediu que eles continuassem sendo organizados. 
Ao contrário, a resistência à escravidão sempre existiu no 
Brasil, com diferentes estratégias de luta e sobrevivência.  

c)  INCORRETA – A hierarquia do Brasil colonial não dependia 
exclusivamente do domínio físico dos escravizados.  
Ao contrário, o texto indica que outras formas de controle 
foram necessárias para permitir a longevidade do regime 
escravocrata no Brasil, sendo que muitos deles passavam 
pelo “controle dos espíritos”, ou seja, coação psicológica, 
social e cultural dos escravizados.

d)  INCORRETA – Os escravizados sempre buscaram 
combater a situação de opressão na qual se encontravam, 
ainda que de diferentes formas. A comunidade negra 
escravizada não era inerte aos efeitos nefastos da 
escravidão no país, desenvolvendo, ao longo da história, 
diversas estratégias de resistência e sobrevivência ao 
regime escravocrata. 

QUESTÃO 48 
O indígena brasileiro encarnava [...] um passado honroso. 
Por oposição aos africanos, que lembravam a vergonhosa 
instituição escravocrata, o indígena permitia selecionar uma 
origem mítica e estetizada. [...] O Romantismo brasileiro 
alcançou grande penetração, tendo o indígena como 
símbolo. Os índios do Romantismo nunca foram tão brancos, 
e o monarca e a cultura brasileira se tornaram mais e mais 
tropicais.
(Adaptado de Lilia M. Schwarcs; Heloisa M. Starling. “Brasil: uma biografia”. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 288-289.)

(Disponível em http://enciclopedia.itaucultural.org.br. Acessado em 
01/07/2019.)

Sobre o contexto cultural brasileiro na segunda metade do 
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século XIX, assinale a alternativa correta.
a) Os artistas representantes do Romantismo brasileiro 

foram rejeitados pela sociedade imperial por forjarem 
uma imagem idealizada dos povos indígenas e 
fomentarem preconceitos com relação à população 
negra. 

b) A valorização da figura indígena pelo Romantismo 
brasileiro foi uma escolha que representou o patriotismo 
do governo imperial e a condenação do processo de 
colonização do Brasil pelos portugueses.

c) O Romantismo brasileiro apresentou-se alinhado aos 
anseios políticos do governo imperial, que negava o 
processo histórico de miscigenação racial ocorrido no 
país ao longo de sua história.

d) O Romantismo no Brasil foi mais do que um movimento 
artístico e constituiu-se como projeto de Estado, 
na medida em que cumpria intenções políticas e 
culturais conectadas com a construção do sentimento 
nacionalista.

Alternativa D
Resolução:
a)  INCORRETA – O texto da questão indica a popularidade 

do Romantismo no Brasil ao citar a grande penetração 
que o movimento teve no país. Além disso, justamente por 
idealizar a imagem do indígena e apagar a contribuição 
cultural da população negra na formação do país, o gênero 
era mais aceito pelos grupos sociais que formavam  
a elite nacional. 

b)  INCORRETA – De fato, a valorização da contribuição 
indígena para a formação da nação é uma ação 
que apresenta traços nacionalistas e colabora para  
a construção de símbolos patrióticos. Contudo, esse 
movimento não representou a condenação da ação dos 
portugueses na colonização do Brasil. Primeiramente, 
porque o Romantismo foi um movimento apropriado 
pelo governo imperial, que estava associado aos 
lusitanos. Além disso, a representação do indígena era 
idealizada e mitificada nos romances da época, nos quais  
a miscigenação entre o indígena e o lusitano representava 
a gênese do povo brasileiro. 

c)  INCORRETA – O Romantismo negava as contribuições 
genéticas e culturais da população negra na formação da 
nação brasileira e, nesse sentido, mostrava-se alinhado às 
teorias eugenistas vigentes na época no mundo ocidental. 
Contudo, ainda que representassem o indígena de 
maneira idealizada e mitificada, os romances oitocentistas 
brasileiros exaltavam o momento do encontro dos povos 
nativos com os colonizadores brancos e consideravam  
o processo de miscigenação entre o indígena e o lusitano 
como a gênese do povo brasileiro. 

d)  CORRETA – O Romantismo, movimento tão valorizado pela 
elite nacional, foi apropriado pelo Estado monárquico que, 
naquele período, almejava forjar o sentimento nacionalista 
e produzir símbolos nacionais. Esse movimento tinha 
como principal objetivo a legitimação da figura política 
do imperador D. Pedro II perante a  população brasileira. 
Assim, aproximar a monarquia da imagem idealizada do 
indígena conferia maior “nacionalidade” ao governo.

QUESTÃO 49 
DECLARATION OF HUMAN AND CIVIC RIGHTS OF 26 
AUGUST 1789
Article first. Men are born and remain free and equal in rights. 
Social distinctions may be based only on considerations of 
the common good. 
Article 2. The aim of every political association is the 
preservation of the natural and imprescriptible rights of Man. 
These rights are Liberty, Property, Safety and Resistance to 
Oppression. 
Article 3. The principle of any Sovereignty lies primarily in the 
Nation. No corporate body, no individual may exercise any 
authority that does not expressly emanate from it. 
Article 4. Liberty consists in being able to do anything that 
does not harm others: thus, the exercise of the natural rights 
of every man has no bounds other than those that ensure to 
the other members of society the enjoyment of these same 
rights. These bounds may be determined only by Law. 
Article 5. The Law has the right to forbid only those actions 
that are injurious to society. Nothing that is not forbidden by 
Law may be hindered, and no one may be compelled to do 
what the Law does not ordain.
(Disponível em https://www.conseil-constitutionnel.fr. Acessado em 
24/06/2019.) 

Produzido no contexto da Revolução Francesa no final do 
século XVIII, o documento
a) evidencia a preocupação dos revolucionários franceses 

em conciliar interesses de natureza individual e coletiva.
b) defende o direito de acesso à propriedade privada, 

assegurando a igualdade econômica entre todos os 
cidadãos franceses. 

c) condiciona a conquista e a manutenção da soberania 
nacional francesa à supressão da figura dos monarcas. 

d) propõe a construção de uma sociedade democrática, 
em oposição à sociedade hierárquica de privilégios do 
Antigo Regime. 

Alternativa A
Resolução:
a)  CORRETA – Embora defendesse os direitos civis  

e as liberdades individuais, a Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789 revela, em seus artigos  
4 e 5, uma preocupação em garantir que a efetivação 
desses direitos individuais não prejudicasse a sociedade, 
isto é, o interesse da coletividade. Portanto, há no 
documento a intenção de conciliar os interesses de caráter 
privado e coletivo.    

b)  INCORRETA – Apesar de a Declaração de Direitos 
do Homem e do Cidadão de 1789 defender que  
os homens eram iguais perante a lei e que a propriedade 
privada era um direito natural e sagrado, esses aspectos 
favoreceram a burguesia, que esteve à frente do processo 
revolucionário, e não garantiu a igualdade econômica 
entre os franceses.   

c)  INCORRETA – O artigo 3 da Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789 afirma que o princípio de 
toda soberania reside, essencialmente, na nação (“the 
principle of any Sovereignty lies primarily in the Nation”), 
entretanto, esse aspecto não implicava, necessariamente, 
a eliminação da figura do rei. Prova disso é que,  
na primeira fase da Revolução, foi instituída uma 
Monarquia Constitucional na França, que limitava o poder 
real, submetendo-o aos interesses do povo francês, 
expressos pela Lei.
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d)  INCORRETA – Embora o primeiro artigo da Declaração de 
Direitos do Homem e do Cidadão afirme que os homens 
nascem e permanecem livres e iguais em seus direitos 
(“men are born and remain free and equal in rights”), 
ele também prevê a existência de distinções sociais, 
ainda que fundamentada na utilidade comum (“social 
distinctions may be based only on considerations of the 
common good”), o que contraria o aspecto democrático 
apresentado na alternativa.

QUESTÃO 50 
As impressões seriam nossas percepções mais vívidas e 
fortes, por exemplo, nossas sensações. Quando eu vejo o 
notebook na minha frente, eu tenho a impressão em minha 
mente desse computador. Essa impressão é vívida, pois 
eu estou em contato direto com aquilo que me cria essa 
impressão. Eu tenho uma experiência com o objeto da minha 
impressão. As impressões podem ser caracterizadas como 
sensações, que são frutos da experiência que tenho dos 
meus sentidos com objetos externos; ou reflexões, que são 
frutos da experiência que tenho dos meus sentimentos, ou 
seja, são objetos internos a nós.
(GRACHER, K. O mínimo que você precisa saber sobre David Hume para 
não ser um idiota. Disponível em https://universoracionalista.org/. Acessado 
em 01/07/2019.)

David Hume foi um dos pensadores mais importantes da 
tradição conhecida como empirismo britânico. Sobre a obra 
desse pensador, indique a alternativa correta.
a) Ele estabeleceu uma relação entre o sujeito cognoscente 

e o objeto conhecido, colocando o conhecimento  
a priori no centro das reflexões.

b) Foi um marco no século XVIII, ao fundamentar o 
conhecimento em patamares matemáticos e científicos, 
esvaziando o papel da razão e das experiências.

c) A forma e o estilo humeanos, com suas imperfeições e 
inexatidões, fundam um estilo de redação filosófica que 
ganhará imensas proporções com a obra de Nietzsche.

d) A percepção é objeto de destaque da análise do 
filósofo, que entendia que o conhecimento derivava 
das sensações e reflexões feitas pelos sujeitos dos 
objetos no mundo.

Alternativa D
Resolução: O pensamento de David Hume, que é 
considerado por alguns o maior dos empiristas britânicos, 
é marcado pela confiança na experiência como fonte do 
conhecimento humano. Para Hume, o que conhecemos 
vem das nossas sensações e das reflexões que nossa 
mente faz sobre isso. No texto-base, é apresentado um 
comentário breve sobre o conceito de impressão, que se 
diferencia do conceito de ideia. O filósofo considerava 
que as impressões eram mais vívidas que as ideias, 
porque eram mais presentes. Isso é dizer: a impressão é a 
atividade do intelecto mais imediata, primeira, do processo 
do conhecimento. A ideia é menos vívida, porque está na 
memória daquele sujeito. Para explicar melhor: a ideia é uma 
impressão fraca. Assim, a resposta correta é a alternativa D. 
As outras respostas não condizem com o pensamento nem 
com a obra de Hume.

QUESTÃO 51 

In late 1512, Machiavelli was accused of participating in an 
anti-Medici conspiracy. In early 1513, he was imprisoned for 
twenty-two days and tortured with the strappado, a method 
that painfully dislocated the shoulders. He was released in 
March and retired to a family house (which still stands) in 
Sant’Andrea in Percussina. It was a profound fall from grace, 
and Machiavelli felt it keenly; he complains of his “malignity 
of fortune” in the Dedicatory Letter to The Prince. He seems 
to have commenced writing almost immediately. By 10 
December 1513, he wrote to his friend, Francesco Vettori, 
that he was hard at work on what we now know as his most 
famous philosophical book, The Prince. He also began to 
write the Discourses on Livy during this period.

(HONEYCUTT, K. “Niccolò Machiavelli (1469-1527)” Internet Encyclopedia 
of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Resource. Disponível em 
https://www.iep.utm.edu. Acessado em 01/07/2019.)

O texto relata um episódio da vida de Maquiavel que foi 
interpretado pelo filósofo como

a) castigo divino por ter agido com impiedade, ao 
aconselhar o governante a agir conforme a virtù.

b) necessidade da punição física para a busca da ascese 
pessoal, na perspectiva do estoicismo renascentista.

c) contingência da vida, uma crueldade da fortuna, que 
pode sujeitar qualquer pessoa.

d) motivação para escrever as obras O Príncipe e 
Discursos da Época de Tito Lívio.

Alternativa C

Resolução: Maquiavel é um dos pensadores mais 
conhecidos da política. Responsável por propor uma leitura 
realista – que privilegiava como a política de fato era, e não 
como ela poderia ou deveria ser –, o autor destaca os papéis 
da fortuna, que poderia aqui ser entendida como o acaso,  
a sorte, que leva a mesma pessoa à glória e depois à ruína,  
e da virtù, que é a habilidade que o governante deve ter frente 
a essas contingências. No texto, é relatado o episódio em 
que Maquiavel, acusado de traição, é torturado brutalmente. 
O strappado é uma técnica de tortura em que os ombros 
da pessoa são deslocados, causando extrema dor. O autor 
interpretou isso como uma maldade da fortuna, conforme: 
“he complains of his ‘malignity of fortune’ in the Dedicatory 
Letter to The Prince”, o que faz ser correta a alternativa C.

Analisaremos as demais alternativas:

A)  INCORRETA – Maquiavel deu esse conselho após  
o incidente, não antes. Ainda assim, o autor não entende 
que Deus era contrário à sua tese.

B)  INCORRETA – O autor tampouco era um asceta.

D)  INCORRETA – O texto afirma que, após isso, ele começou 
a escrever as obras, mas não afirma que esse episódio 
foi a motivação para as escrever.
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QUESTÃO 52 
Nas discussões políticas, os robôs têm sido usados por 
todo o espectro partidário não apenas para conquistar 
seguidores, mas também para conduzir ataques a opositores 
e forjar discussões artificiais. Eles manipulam debates, 
criam e disseminam notícias falsas e influenciam a opinião 
pública postando e replicando mensagens em larga escala. 
Comumente, por exemplo, eles promovem hashtags que 
ganham destaque com a massificação de postagens 
automatizadas de forma a sufocar algum debate espontâneo 
sobre algum tema.
(Adaptado de Marco Aurélio Ruediger, “Os robôs nas redes sociais”, FGV 
DAPP, 03/07/2019.) 

De acordo com o texto e com base nos conhecimentos sobre 
o assunto, a relação entre debate público e Internet é 

a) influenciada por softwares que manipulam o processo 
de formação de consensos na opinião pública. 

b) facilitada por investimentos que democratizam o 
acesso privado à rede mundial de computadores. 

c) forjada por partidos políticos que necessitam das redes 
sociais para aumento do fundo partidário. 

d) dificultada pelas instituições que precisam se adaptar 
à emergência das novas tecnologias da comunicação. 

Alternativa A
Resolução: Na contemporaneidade, a Internet e as redes 
sociais se transformaram em um campo bastante importante 
e dinâmico do debate público e, consequentemente,  
da disputa de narrativas em torno de questões políticas.  
O texto-base discute a crescente ocorrência do uso de robôs, 
controlados por softwares, que manipulam debates, criam e 
disseminam notícias falsas, influenciando a opinião pública, 
na Internet. Com essas informações, pode-se analisar 
separadamente cada alternativa:

A)  CORRETA – O crescimento da ação de robôs nas 
redes sociais, propagando fake news, representa uma 
ameaça ao debate público e a democracia, uma vez 
que há possibilidade de manipulação do processo de 
formação de consensos na esfera pública, da seleção de 
representantes políticos e de agendas governamentais. 

B)  INCORRETA – Embora a Internet possa ser utilizada 
como um fortalecedor entre a democracia e o debate 
público, a utilização dos robôs tem causado danos ao 
regime democrático pelas causas expostas anteriormente. 

C)  INCORRETA – O fundo partidário é um fundo especial 
de assistência aos partidos políticos constituído pela 
arrecadação de multas eleitorais, recursos financeiros 
legais, doações espontâneas privadas e dotações 
orçamentárias públicas.

D)  INCORRETA – Embora determinadas instituições políticas 
e públicas ainda careçam de uma maior adaptação frente 
às novas tecnologias da comunicação, o dificultador maior 
na relação entre o debate público e a Internet, atualmente, 
são as manipulações e as fakes news operadas pelos 
softwares. 

QUESTÃO 53 
O fato de que o cérebro do australopiteco media 1/3 do nosso 
leva Geertz a concluir que “logicamente a maior parte do 
crescimento cortical humano foi posterior e não anterior ao 
início da cultura”. Assim, continua: “o fato é de importância 
fundamental para o nosso ponto de vista sobre a natureza 
do homem que se torna, assim, não apenas o produtor 
da cultura, mas também, num sentido especificamente 
biológico, o produto da cultura”. A cultura desenvolveu-se, 
pois, simultaneamente com o próprio equipamento biológico 
e é, por isso mesmo, compreendida como uma das 
características da espécie.
(Adaptado de R. B. Laraia, Cultura: um conceito antropológico. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2001.)

Assinale a alternativa que fornece uma explicação correta 
para o fenômeno descrito no texto anterior. 
a) O sistema nervoso central desenvolveu-se em 

interação com a cultura, tornando impossível para o ser 
humano organizar sua experiência sem a orientação 
de sistemas simbólicos. 

b) O processo de seleção natural ocorreu de forma 
independente da cultura, possibilitando ao ser humano 
expressar suas emoções naturais. 

c) A cultura se preservou ao longo do tempo, 
proporcionando ao ser humano a independência 
necessária em relação ao meio natural. 

d) A formação do sistema nervoso central ocorreu 
mediada pela natureza, relegando à cultura a tarefa de 
criar ferramentas. 

Alternativa A
Resolução: O texto-base argumenta que o ser humano 
é, simultaneamente, produtor e produto da cultura. Isto é,  
a cultura e o equipamento biológico humano desenvolveram-se 
de maneira concomitante. Com essas informações, vamos 
analisar as alternativas: 

A)  CORRETA – O texto-base afirma que o crescimento 
cortical humano ocorreu posteriormente ao início da 
cultura, logo, em interação com os sistemas culturais. 
Além disso, somos capazes de produzir signos artificiais 
que possuem um significado intencionalmente atribuído, 
significado este que pode ser ensinado aos outros 
indivíduos e passado de geração em geração. Todos 
os sistemas humanos, como o idioma, os gestos,  
a alimentação, os ritos, os valores e os comportamentos, 
são, acima de tudo, sistemas simbólicos.

B)  INCORRETA  – O texto-base demonstra que o 
desenvolvimento do corpo humano, assim como o 
crescimento cortical, ocorreu em sintonia com a cultura. 
Além disso, o texto-base não discute questões ligadas às 
emoções humanas.

C)  INCORRETA – A cultura é algo mutável, que se transforma 
ao longo do tempo. A alternativa insere uma perspectiva 
contrária a esse fato. 

D)   INCORRETA – O texto-base demonstra que a cultura 
se desenvolveu, simultaneamente, com o próprio 
equipamento biológico. 
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QUESTÃO 54 
Um chuveiro elétrico é responsável por aquecer 40 litros de 
água de 20 °C a 45 °C em 20 min. Se no lugar do chuveiro 
fosse usado um conjunto de placas de aquecimento solar 
com as especificações como as do selo a seguir, e em uma 
região em que a intensidade solar média é de 250 W/m2, 
quantas placas seriam necessárias para produzir o mesmo 
aquecimento no mesmo intervalo de tempo? Adote 1,0 kg/litro 
para a densidade e 4,0 kJ/kg°C para o calor específico da 
água. Além disso, use 1 kWh = 103 W x 3.600 s = 3,6 x 106 J.

a) 8
b) 11
c) 14
d) 23

Alternativa D
Resolução: Sendo potência a taxa de variação de energia 
no tempo, pode-se escrever para o chuveiro que
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Para se produzir o mesmo aquecimento no mesmo intervalo 
de tempo, é necessário que a potência útil do conjunto 
de placas seja igual à potência do chuveiro. Pelo selo, 
percebe-se que a eficiência de uma única placa é de, 
aproximadamente, 60%. Ou seja, apenas essa parcela 
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água. Logo,

60
100

3
5

I P
A

P
nA

P InA

T P

P

� �

�

em que AP é a área de uma única placa e n é o número de 
placas. Igualando P a PC, chega-se que

3
5

5
3

5
3

1 40 4 000 25
250 1 1200

5
3

InA Vc T
t

n Vc T
IA t

n

P

P

�

�

� �

�

�

�
�
�
�

. . . .
. .

.. . .

,

1 40 4
12

200
9

22 2

n

n

�

�

Portanto, seriam necessárias 23 placas, como representado 
na alternativa D.

QUESTÃO 55 

Ao incidir na superfície que separa dois meios, um feixe de 
luz não polarizado será refletido e refratado. A componente 
refletida desse feixe poderá ser parcial ou completamente 
polarizada, dependendo do ângulo de incidência e dos 
índices de refração dos meios. Quando o feixe refletido  
é perpendicular ao refratado, ele é completamente polarizado 
e o ângulo de incidência θB é chamado de ângulo de Brewster. 
Na situação apresentada na figura, o ângulo de Brewster vale 

nAr = 1,0

nSafira = 1,7

θB

θr

a) 60°.

b) 50°.

c) 45°.

d) 30°.

Alternativa A

Resolução: Como descrito no texto, a condição para que  

o feixe refletido seja completamente polarizado é que ele seja 

perpendicular ao refratado. Pelas leis da reflexão, sabe-se  

que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, que 

nessa situação é θB. Logo, pela Lei de Snell-Descartes, 

pode-se escrever que
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Portanto, pelos valores apresentados na figura, conclui-se 

que
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Sendo assim, a alternativa correta é a A.
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QUESTÃO 56 
Recentemente, uma equipe de cientistas afirmou ter 
identificado a presença de água na atmosfera de um planeta 
localizado a 180 anos-luz de distância. O planeta, observado 
pela primeira vez em 2008, é um gigante de gás com cerca 
de sete vezes a massa de Júpiter e que orbita a sua estrela 
a cada 200 anos. O tempo de viagem de um ônibus espacial 
que saísse da Terra em direção a esse planeta, viajando a 
0,5c, seria igual a
(Dado: A velocidade da luz no vácuo é igual a c = 3,0 × 108 m/s.)
a) 108 anos.
b) 360 anos.
c) 540 anos.
d) 600 anos.

Alternativa B

Resolução: Sendo a distância entre a Terra e o planeta 
descrito 180 anos-luz, tem-se que
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Logo, caso um ônibus espacial viajasse com a velocidade 
de 0,5c, ele levaria um tempo de
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Portanto, a alternativa correta é a B.

QUESTÃO 57 
A queda de uma pedra de granizo, assim como qualquer 
objeto que se movimenta em um fluido, sofre a ação de uma 
força de arrasto (resistiva à queda), proporcional à velocidade 
do objeto. Dessa maneira, há um instante do movimento em 
que a pedra atinge uma velocidade terminal. Para o caso 
do granizo, cuja densidade é em média 9,0 × 102 kg/m3, 
a energia cinética máxima chega a ser de 432π × 10–2 J. 
A velocidade terminal atingida por uma pedra de granizo 
esférica de 2,0 cm de raio é de
a) 15 m/s.
b) 30 m/s.
c) 45 m/s.
d) 90 m/s.

Alternativa B

Resolução: A energia cinética máxima atingida pela pedra 
corresponderá a sua velocidade terminal.

E mvC T=
1
2

2

Sendo a massa esférica, pode-se reescrever a massa em 
função da sua densidade e raio.
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Logo, chega-se que
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Portanto, a alternativa correta é a B.

QUESTÃO 58 
Baterias de íon de lítio de grandes capacidades são aquelas 
com longos períodos de descarga, comumente utilizadas em 
notebooks e dispositivos que não necessitam de correntes 
elétricas elevadas. Se a resistência elétrica de uma bateria de 
íon de lítio é de 13 Ω, e a ddp fornecida por ela é de 19,5 V 
durante 6 h, a sua capacidade é igual a

a) 1500 mAh.

b) 3000 mAh.

c) 6000 mAh.

d) 9000 mAh.

Alternativa D
Resolução: Pelos dados, tem-se que a corrente elétrica 
média fornecida pela bateria é
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Logo, conclui-se que sua capacidade é de
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QUESTÃO 59 
Em voos com escalas, a aeronave aterrissa em um 
determinado local antes de chegar ao destino original. 
Essa parada é necessária para que ocorra o embarque ou 
desembarque de outros passageiros e para que se possa 
reabastecer o avião. Considere uma viagem de 6675 km 
em que a velocidade média da aeronave foi de 750 km/h, 
em vez de 890 km/h caso não houvesse escala. O tempo 
de parada do avião foi igual a

a) 84 minutos. 

b) 89 minutos.

c) 100 minutos.

d) 140 minutos.
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Alternativa A

Resolução: O tempo de parada do avião será a diferença 
entre os tempos da viagem com escala e sem escala. 
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Portanto, a alternativa correta é a A.

QUESTÃO 60 

Em um experimento, colocou-se 27 g de gelo a –5 °C no 
interior de um tubo de 0,2 m de comprimento e área de seção 
transversal igual a 0,01 m2. Em seguida, as extremidades 
do tubo foram submetidas a dois reservatórios térmicos a 
temperaturas de 5 °C e 35 °C. Após um intervalo de 21000 s, 
constatou-se que o gelo havia acabado de derreter por 
completo. Se os calores específico e latente de fusão do 
gelo são 2,0 J/g°C e 0,34 kJ/g, respectivamente, qual  
a condutividade térmica do tubo? Despreze a capacidade 
térmica do tubo. 

a) 0,30 W/m°C

b) 0,36 W/m°C

c) 0,75 W/m°C

d) 0,84 W/m°C

Alternativa A

Resolução: Desprezando a capacidade térmica do tubo, 
todo calor que atravessá-lo será responsável por aquecer  
o gelo e derretê-lo. Logo, pode-se escrever que
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em que ∆TR e ∆TG são respectivamente a diferença 
de temperatura entre os reservatórios e a variação de 
temperatura do gelo. Sendo assim, a condutividade térmica 
do tubo é

k lm
A t

c T L
T

k

G

R

�
�� �

�
�� �

�
�

�

�
�
�

2 10 27
10 21 10

2 5 340
30

54 35
6

1

2 3
. .

. .
. .

33 100
54 7

63 20
27

9 10
0 30

.
.

. .
,

k

k W m C

� �

� �

Portanto, a alternativa correta é a A.

QUESTÃO 61 
Um objeto rígido circular, quando lançado com velocidade 
v0 horizontal e sem rotação (ω0 = 0) sobre uma superfície 
também horizontal com coeficiente de atrito cinético µc, terá, 
a princípio, um movimento de rotação com deslizamento, 
devido à atuação da força de atrito. Essa força diminui  
a velocidade de translação, mas favorece a de rotação até 
que seja atingida a condição de rolamento puro. A velocidade 
do centro de massa do objeto durante esse período de 
transição é quantificada por vcm(t) = v0 – µcgt. O gráfico  
a seguir mostra vcm em função de t para uma esfera lançada 
sobre uma superfície plana. Analisando o gráfico, conclui-se 
que o coeficiente de atrito cinético dessa superfície vale

(Se necessário, utilize g = 10 m/s².)
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a) 0,50.

b) 0,15.

c) 0,75.

d) 0,03.

Alternativa D
Resolução: Analisando o gráfico, percebe-se que a 
velocidade inicial da esfera é 2,25 m/s. Logo, pela expressão 
descrita no enunciado, tem-se que
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Portanto, a alternativa correta é a D.

QUESTÃO 62 
A carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria 
e que está diretamente relacionada a todos os fenômenos 
elétricos conhecidos. As figuras a seguir mostram um 
mesmo conjunto de partículas carregadas, nos vértices de 
um quadrado de lado a, que criam um campo elétrico no 
centro do quadrado. Na situação apresentada, o vetor que 
melhor representa o campo elétrico resultante no centro se 
encontra na figura
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Alternativa B

Resolução: Denotando por 1, 2, 3 e 4 as cargas que se 

encontram nos vértices do triângulo, no sentido horário, 

tem-se que, no centro do quadrado, o campo elétrico criado 

por cada carga será:

E3

→

E2

→

E1

→

E4

→

Logo, como os módulos das cargas situadas nos vértices 

inferiores são maiores, conclui-se que o vetor campo elétrico 

resultante será como representado na alternativa B.

QUESTÃO 63 

Extensômetros são dispositivos que, quando deformados, por 
distensão ou compressão, alteram o valor de sua resistência 
elétrica e, com isso, amplificam ou atenuam um determinado 
sinal. Para determinar com precisão a variação da resistência 
no dispositivo, é utilizada uma ponte de Wheatstone.  
Se não há força sendo aplicada, a resistência do extensômetro 
não se altera e é dito que a ponte está em equilíbrio. Caso 
não, haverá uma diferença de potencial entre os pontos A e C. 

Considerando o extensômetro como um fio retilíneo 
e desprezando a variação da sua seção transversal,  
a porcentagem de compressão a que ele deve ser submetido 
para que a ponte representada fique em equilíbrio é

120 Ω 

A

D

C

B

Exte
ns

ôm
etr

o
60 Ω 80 Ω 

100 Ω 

a) 25,0%.

b) 37,5%.

c) 62,5%.

d) 75,0%.

Alternativa C

Resolução: Denotando a resistência do extensômetro, após 
a compressão, por RE, para que a ponte fique em equilíbrio, 
seu valor deveria ser
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Considerando a deformação apenas do comprimento do 
dispositivo, chega-se que
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QUESTÃO 64 
Outra questão relevante está relacionada ao debate que emerge à medida que surgem crises internacionais decorridas do 
programa nuclear do país. Tanto o fato de que a aplicação de sanções na Coreia do Norte não contém os avanços de seu 
programa nuclear quanto a manutenção da hierarquia estabelecida pelas potências nucleares, por meio do TNP (Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares) são fatores que ganham importância em discussões que buscam a estabilidade no 
país, no nordeste asiático e no sistema internacional.
(Adaptado de David Morales Martinez, Cristian Pires Coelho Martins, “A consolidação da Coreia do Norte como potência nuclear através da liderança de Kim 
Jong Un”. Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, 12/07/2019.)

A manutenção do programa nuclear pelo regime norte-coreano tem como motivação 
a) o rompimento com a China comunista após a renovação econômica promovida por Deng Xiaoping, elevando o país à 

potência.
b) a preservação dos limites políticos e das fronteiras nacionais com a Coreia do Sul e a China.
c) a demonstração de poder aos governos hostis como a Coreia do Sul, o Japão e os países ocidentais. 
d) a expansão do seu território no Leste Asiático abrangendo Singapura, Tailândia e Taiwan. 
Alternativa C
Resolução: O desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano foi influenciado pelo contexto geopolítico e pela percepção 
de insegurança do Ocidente, dos países vizinhos e da própria Coreia do Norte. A alternativa A está incorreta porque, embora 
a China com o processo de renovação econômica tenha se aproximado de alguns inimigos do regime norte-coreano, como 
a Coreia do Sul, o regime comunista se manteve e o afastamento da Coreia do Norte não foi completo. A alternativa B está 
incorreta, pois os limites e as fronteiras da Coreia do Norte, como a zona desmilitarizada entre as Coreias, são bem demarcados. 
A alternativa D está incorreta porque a Coreia do Norte não tem demonstrado ambições expansionistas. 

QUESTÃO 65 
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(Disponível em https://http2.mlstatic.com. Acessado em 02/07/2019.)

Considerando o horário local da cidade do Rio de Janeiro como referência, é correto afirmar que: 
a) As cidades de Hong Kong e Tóquio estão atrasadas um dia em relação ao Rio de Janeiro.
b) O nascer do Sol é observado antes em Londres do que em Hong Kong.
c) As cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires estão na mesma latitude. 
d) Os relógios são adiantados à medida que se avança para leste.
Alternativa D
Resolução: O sistema de fusos horários foi elaborado utilizando como referência o Meridiano de Greenwich, a partir do qual 
as horas estão atrasadas ou adiantadas. Como o movimento de rotação da Terra é de oeste para leste, os horários a leste de 
Greenwich são adiantados e a oeste desse meridiano o relógio é atrasado. Tomando-se como referência o horário local da 
cidade do Rio de Janeiro, todas as cidades que estão localizadas a leste possuem fuso horário adiantado. Se no RJ, como 
no relógio da questão, são 13:00:
• Na Cidade do Panamá (dois fusos a oeste) são 11:00;
• Em Londres (4 fusos a leste + 1 hora no horário de verão – entre março e outubro) são 17:00;
• Em Hong Kong (11 fusos a leste) são 00:00 do dia seguinte;
• Em Tóquio (12 fusos a leste) são 1:00 da manhã do dia seguinte.
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A alternativa A está incorreta, pois Hong Kong e Tóquio têm datas adiantadas em um dia em relação ao Rio de Janeiro.  
A alternativa B está incorreta, pois o movimento de rotação da Terra de oeste para leste faz com que a superfície terrestre 
seja iluminada de leste para oeste. Consequentemente, em Hong Kong o Sol nasce antes do que em Londres. A alternativa C  
está incorreta, pois as cidades de Buenos Aires e Rio de Janeiro estão em latitudes diferentes.

QUESTÃO 66 

100,00

75,00

50,00

25,00

0,00
Minério
de ferro

Grão
de soja

Acumulado de janeiro até março / 2018 Acumulado de janeiro até março / 2019

M
ov

im
en

ta
çã

o 
to

ta
l (

m
ilh

õe
s 

de
 to

ne
la

da
s)

Petróleo Alumina
e bauxita

Produtos
siderúrgicos

Celulose

Não
classificado
(contêiner)

Derivados
de petróleo

Milho Açúcar

Ranking de produtos movimentados
Movimentação total – Exp – Janeiro / março (2018 – 2019)

(Adaptado de ANTAQ, 2019. Disponível em https://webportos.labtrans.ufsc.br. Acessado em 10/07/2019.)

Com base nos seus conhecimentos e nos dados do gráfico, assinale a alternativa correta sobre o tipo de carga mais vendido 
para o mercado externo por meio do transporte marítimo.
a) Agrícola, em especial a soja utilizada na fabricação de óleo e farelo voltados à demanda estadunidense.
b) Energia, destacando-se petróleo e querosene em maior volume enviados sobretudo ao Japão. 
c) Commodities, principalmente minerais metálicos e produtos agrícolas vendidos para a China. 
d) Metais, em produtos siderúrgicos de alto valor agregado mais negociados com os países do Mercosul. 

Alternativa C

Resolução: Conforme se vê no gráfico, o ranking dos dez produtos mais exportados nos portos brasileiros é constituído por 
mercadorias de origem primária, pouco ou não manufaturadas, produzidas em larga escala e negociadas nas bolsas de valores, 
conhecidas como commodities (agrícolas, energéticas, metálicas, etc.). Entre os tipos de commodities nos portos do país,  
a mais vendida para o mercado externo foi o minério de ferro. A alternativa A está incorreta porque, além de produtos agrícolas, 
as principais commodities são metais e recursos energéticos. A alternativa B está incorreta porque commodities energéticas 
estão entre os produtos mais vendidos dentro da categoria commodity. A alternativa D está incorreta, pois commodities têm 
baixo valor agregado.

QUESTÃO 67 

(Adaptado de Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM. Disponível em http://infograficos.oglobo.globo.com. Acessado em 18/07/2019.)

Assinale a alternativa que expressa adequadamente uma análise do mapa considerando a estrutura geológica do Brasil. 
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a) O Quadrilátero Ferrífero acumula grande quantidade de barragens de alto risco porque encontra-se sobre uma bacia 
sedimentar.

b) O maior número de barragens está localizado na região Sudeste em áreas formadas por embasamento cristalino. 
c) A grande aglomeração de barragens de atividades minerárias no Pará é devida à extração do carvão mineral. 
d) O baixo risco é predominante em barragens de rejeitos nas bacias sedimentares mais antigas.

Alternativa B

Resolução: O escudo antigo corresponde ao embasamento cristalino exposto que recobre cerca de 36% do território brasileiro 
e está associado à presença de minerais metálicos. É a formação mais antiga do planeta, resultante da solidificação do material 
magmático. No caso do Brasil, as maiores reservas minerais estão nos terrenos cristalinos do período Proterozoico, onde 
consequentemente encontra-se a maior concentração de barragens de rejeito. Estima-se que o país possua 790 barragens 
de rejeitos de minérios, sendo que 300 delas não foram classificadas em relação ao seu risco de rompimento e ao potencial 
dano que poderia causar ao ambiente e à sociedade. Cerca 185 barragens estão na mesma situação da que se rompeu em 
Brumadinho / MG, com risco considerado baixo, mas dano potencial alto. A alternativa A está incorreta, pois o Quadrilátero 
Ferrífero encontra-se sobre embasamento cristalino. A alternativa C está incorreta, porque a maior concentração de barragens 
encontra-se em Minas Gerais, ficando o Pará em segundo lugar. Além disso, no Pará explora-se minerais metálicos e a 
mineração de carvão ocorre principalmente em Santa Catarina. A alternativa D está incorreta, pois barragens de risco baixo 
se distribuem pelo Brasil e estão mais associadas à extração de minerais metálicos no escudo cristalino. 

QUESTÃO 68 

Com sua comunidade historicamente acolhedora e boêmia, e vistas deslumbrantes da costa do Rio de Janeiro, a favela do 
Vidigal, na Zona Sul da cidade, tem recebido cada vez mais visitantes, novos moradores e investidores estrangeiros desde 
que foi estabelecida uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no local em 2012. Mas como estão esses novos visitantes, 
moradores e investidores mudando o Vidigal? Como os moradores de longa data veem essas mudanças? Quais são as 
preocupações, esperanças e medos para o futuro? 

Os moradores esperam uma série de investimentos e melhorias nos serviços públicos, que começaram com a instalação da 
UPP. No entanto, com os preços aumentando e novos moradores e investidores se estabelecendo no local, residentes de 
longa data questionam se eles vão conseguir se manter na comunidade e assim desfrutar dessas melhorias tão necessárias 
e desejadas. 
(Patrick Isensee, “Reflexões sobre a Gentrificação no Vidigal” [imagens], 2014. Disponível em http://rioonwatch.org.br. Acessado em 18/07/2019.) 

Assinale a alternativa que indica corretamente o complexo fenômeno de transformação do espaço urbano que ocorre no Rio 
de Janeiro e em outras cidades.

a) Favelização, caracterizada por ocupações desordenadas carentes de infraestrutura que se multiplicaram pelas cidades 
brasileiras.

b) Conurbação, integração física entre municípios formando uma mancha urbana unificada, que pode configurar uma 
Região Metropolitana.   

c) Gentrificação, renovação urbana seguida da saída dos antigos moradores devido ao aumento do custo de vida e chegada 
de outros de renda mais alta.

d) Periferização, relacionada à especulação imobiliária com decorrente crescimento vertical e adensamento urbano.

Alternativa C

Resolução: A gentrificação ou o enobrecimento urbano caracteriza-se pela revitalização de determinada área popular com 
melhoria da infraestrutura, redução da criminalidade e valorização imobiliária. Esses aspectos positivos são acompanhados, 
porém, do aumento do custo de vida, do deslocamento dos antigos moradores da classe baixa para espaços menos valorizados 
e da instalação de investidores e de novos habitantes com renda mais alta. A alternativa A está incorreta, pois a favelização é 
a transformação de um espaço que passa a ter moradias carentes de infraestrutura e serviços públicos essenciais. A origem 
da favela do Vidigal remonta a 1940, quando aquela área na cidade do Rio de Janeiro passou pelo processo de favelização.  
O texto da questão relata uma transformação atual da favela: a gentrificação. A alternativa B está incorreta porque a conurbação 
é a integração física de municípios formando uma única mancha urbana. O caso apresentado no texto é apenas do município 
do Rio de Janeiro. A alternativa D está incorreta, pois a periferização resulta da especulação imobiliária, impedindo a 
permanência das classes desfavorecidas nas regiões que se valorizaram. No caso da gentrificação, o aumento do custo de 
vida (não somente dos imóveis) torna insustentável a vida dos antigos moradores empobrecidos. Além disso, a periferização 
está relacionada ao crescimento horizontal da cidade ou o espraiamento do tecido urbano.
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QUESTÃO 69 
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(Disponível em https://pt.climate-data.org. Acessado em 11/07/2019.)

Considerando que os climogramas anteriores se referem 
a cidades brasileiras, os climas são, respectivamente,  
na ordem em que aparecem os gráficos:  
a) Tropical úmido e Tropical semiárido, restritos a áreas 

relativamente pequenas no país. 
b) Tropical semiárido e equatorial, marcados por grande 

diferença de índice pluviométrico.  
c) Subtropical e Tropical típico, variando com o fator 

altitude.
d) Tropical típico e Tropical de altitude, característicos de 

baixas latitudes.

Alternativa D
Resolução: O climograma de Goiânia (GO) representa o 
clima Tropical típico predominante na Região Centro-Oeste e 
caracterizado principalmente pelo verão chuvoso e o inverno 
seco. Já o climograma da cidade de Campos do Jordão (SP) 
é um exemplo do clima Tropical de altitude. As médias de 
temperaturas são mais baixas, influenciadas pelo fator altitude 
(indicado no topo do climograma). Os índices pluviométricos 
são bem próximos aos do clima Tropical típico com pequena 
diferença no inverno, que costuma chover pouco mais.  
A alternativa A está incorreta porque o clima Tropical úmido 
ocorre na região litorânea do Brasil e é identificado pela 
pluviosidade mais elevada em comparação ao Tropical típico. 
O clima Tropical semiárido é seco quase o ano todo e possui 
elevadas médias térmicas. Esse tipo climático está associado 
ao Sertão nordestino e ao bioma Caatinga. A alternativa B 
está incorreta, pois o clima equatorial do bioma amazônico 
é marcado pelo calor intenso o ano inteiro e altos índices 
pluviométricos. A alternativa C está incorreta, pois o clima 
subtropical se caracteriza por chuvas bem distribuídas ao 
longo de todo o ano e temperaturas baixas no inverno. 

QUESTÃO 70 

Medo de estupro faz mulheres deixarem de beber água 
em meio a calor extremo na Índia

O Sol está no auge e o calor supera 40 graus. Em uma favela 
urbana em Nova Délhi, capital da Índia, Mona (nome fictício) 
evita deliberadamente beber água. “Às vezes, eu bebo menos – 
porque [...] o local que usamos para defecar ao ar livre fica 
cheio de rapazes. Tenho medo de ir lá”. A menina de 13 
anos de idade também restringe sua ingestão de alimentos 
e vai ao “local” apenas uma vez por dia para se aliviar. 
Quando vai, segue em bando com outras mulheres, no início 
da manhã ou no final da tarde. Cerca de 524 milhões de 
indianos, a exemplo dela, não contam com banheiro em casa 
e são obrigados a defecar ao ar livre todos os dias, de acordo 
com números da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Para as mulheres, há um nível adicional de vulnerabilidade 
nessa história: o risco de estupro ou de outros tipos de 
violência sexual. Uma pesquisa da Fundação Thomson 
Reuters divulgada esta semana [29 jun. 2018] mostra que 
a Índia é o país mais perigoso do mundo para mulheres, 
devido ao alto risco de sofrerem violência sexual e de serem 
forçadas ao trabalho escravo. Vários estudos têm apontado 
para o quanto as indianas estão sujeitas a ataques sexuais 
ao irem ou voltarem de instalações públicas ou de campos 
abertos onde são obrigadas a fazer suas necessidades.
(Adaptado de https://www.bbc.com. Acessado em 30/07/2018.)

A condição vulnerável em que muitas mulheres vivem tem 
sido observada em diferentes regiões e períodos. O texto 
destaca um aspecto da situação da população feminina na 
periferia da Índia, que é marcada por um(a)
a) depreciação no quadro de saúde pública causada pela 

limitação do acesso a água potável e refrigerada.
b) garantia de atendimento dos elementos básicos 

de saúde pública, demonstrada no uso coletivo de 
sanitários.

c) temor relativo à ameaça constante de violência física 
e sexual, constatada por relatos e estudos sobre o 
assunto.

d) sofrimento com os problemas gerados pela densidade 
populacional excessiva de cidades indianas, como 
Nova Délhi.

Alternativa C
Resolução: No texto-base, é apresentada uma versão 
bastante cruel da violência contra a mulher: a violência 
sexual. Os relatos de indianas são de que bebem menos 
água para não ser necessário ir mais de uma vez ao dia à 
latrina utilizada pela população da periferia. Assim, a resposta 
correta afirma que a situação da mulher da periferia na 
Índia é marcada pelo temor relativo à ameaça constante de 
violência física e sexual, constatada por relatos e estudos 
sobre o assunto. A alternativa A está incorreta porque não 
foi o aspecto destacado pelo texto-base. A alternativa B está 
incorreta porque os elementos básicos de saúde pública 
são precários (não têm banheiros em casa e recorrem 
obrigatoriamente a banheiros públicos). A alternativa D 
está incorreta porque o enfoque não é dado aos problemas 
decorrentes da densidade demográfica excessiva em Nova 
Délhi, mas na violência sexual contra mulheres.
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QUESTÃO 71 

(Disponível em https://www.ocsea.org. Acessado em 12/07/2019.)

A figura faz referência ao sistema de produção conhecido 
como 

a) toyotismo, orientado para a produção por demanda 
com estoques mínimos.  

b) linha de montagem, fixando em seus postos de trabalho 
operários especializados em uma única tarefa. 

c) fordismo, implantando a automação dos processos 
repetitivos e das atividades analíticas. 

d) taylorismo, com a organização científica do trabalho 
evitando o desperdício de recursos. 

Alternativa A

Resolução: Desde a Revolução Industrial, diversos sistemas 
de produção foram elaborados a fim de reduzir custos e 
aumentar a produtividade das indústrias. A figura apresentada 
na questão faz referência ao toyotismo – sistema de produção 
implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota, no 
Japão, em 1940. As dificuldades pós-Segunda Guerra 
Mundial e o pequeno território do país impossibilitavam 
grandes estoques. Desse modo, o toyotismo definiu que 
fosse produzido apenas de acordo com a demanda (“just in 

time” – “em cima da hora” em tradução literal), minimizando 
os estoques. A alternativa B está incorreta porque, devido  
à preocupação com a qualidade no modelo japonês toyotista, 
a mão de obra tem uma especialização flexível. Isso significa 
que o trabalhador tem autonomia para intervir no processo 
de produção no caso de necessidade de reparos, evitando 
defeitos e desperdícios. A alternativa C está incorreta, pois 
a automação das atividades analíticas e estratégicas na 
indústria (pelo desenvolvimento da computação cognitiva 
e da Inteligência Artificial) caracteriza a Quarta Revolução 
Industrial. No taylorismo fordismo, o “pensar” era reservado  
à gerência. A alternativa D está incorreta porque a orientação 
para evitar desperdício de recursos (tempo, matéria-prima, 
etc.) é do modelo toyotista.

QUESTÃO 72 

O mapa a seguir registra algumas regiões brasileiras 
descritas por diferentes autores da literatura nacional. 

Regionalismo literário

Projeção Policônica
Meridiano de Referência: –54º W. Gr

Paralelo de Referência: 0 º 

Escala 1: 25 000 000
0 250 mk521

(Adaptado de Atlas escolar IBGE, 2009.)

A análise do mapa permite concluir que:

a) A Zona do Cacau é um ecossistema litorâneo da 
Caatinga com pneumatóforos.

b) O Sertão do Cariri apresenta como vegetação típica a 
Mata dos Cocais com predominância de palmáceas. 

c) A Campanha Gaúcha coincide com o domínio da Mata 
Atlântica com grande biodiversidade.

d) O Sertão de Goiás, o Sertão dos Confins e as Gerais 
estão dentro do bioma Cerrado que ocupa a região 
central do país. 

Alternativa D

Resolução: Analisando o mapa do IBGE, percebe-se  
o Cerrado – o segundo bioma mais extenso do Brasil –,  
na porção central do país, que abrange regiões que diferentes 
obras literárias nacionais denominaram Sertão de Goiás, 
Sertão dos Confins e Gerais. A alternativa A está incorreta 
porque a Zona do Cacau no sul da Bahia está no domínio 
da Mata Atlântica. A alternativa B está incorreta, porque  
a Mata dos Cocais configura área de transição entre a 
Floresta Amazônica (a oeste), a Caatinga (a leste) e o Cerrado  
(ao sul), distinta do semiárido do Sertão do Cariri do bioma 
Caatinga. A alternativa C está incorreta, pois a Campanha 
Gaúcha equivale aos Pampas, formação campestre típica 
do Rio Grande do Sul.

QUESTÃO 73 
Perdas anuais de culturas causadas por erosão foram 
estimadas em 0,3% da produção. Se o problema continuar 
nesse ritmo, uma redução total de mais de 10% poderá 
acontecer até 2050. A erosão em solo agrícola e de pastagem 
intensiva varia entre cem e mil vezes a taxa de erosão 
natural, e o custo anual de fertilizantes para substituir os 
nutrientes perdidos pela erosão chega a US$ 150 bilhões.
(Embrapa Solos. Disponível em https://www.embrapa.br. Acessado em 
10/07/2019.)
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Assinale a alternativa que indica corretamente os fatores que fazem com que os solos sejam mais susceptíveis à erosão. 
a) Solo argiloso, relevo plano, uso agrícola racional, chuvas irregulares.
b) Solo arenoso, declividade alta, vegetação natural, chuvas irregulares.
c) Solo arenoso, declividade alta, uso agrícola irracional, chuvas intensas.
d) Solo argiloso, declividade baixa, vegetação preservada, chuvas sazonais.

Alternativa C

Resolução: O tipo de solo, a topografia, a cobertura vegetal, a precipitação e o uso da terra são fatores que influenciam 
a erosão. A erodibilidade – vulnerabilidade dos solos à erosão – de solos arenosos é maior do que de solos argilosos.  
As partículas desagregadas aumentam a suscetibilidade à erosão devido à facilidade de os grãos se desprenderem pela 
ação da água. Em terrenos declivosos, a velocidade do escoamento da água da chuva é acelerada, arrastando material do 
solo. As atividades desenvolvidas pelo ser humano definindo o uso e a cobertura da terra também influenciam a maior ou 
menor erosão. A erosão pode ser aumentada pelo uso excessivo de equipamentos de preparo do solo, principalmente se o 
terreno permanecer descoberto no período de maior intensidade de chuvas. A alternativa A está incorreta, pois solos argilosos 
em ambientes de chuvas irregulares com baixa declividade e cultivo racional possuem baixíssima suscetibilidade à erosão.  
A alternativa B está incorreta, pois apesar de o solo possuir textura arenosa e declividade alta, que é mais suscetível à erosão, 
a vegetação natural (florestal e campestre) mantém a superfície coberta, evitando a erosão em splash – efeito do impacto 
das gotas de chuva no solo, além de favorecer a infiltração da água. A alternativa D está incorreta, pois a textura argilosa do 
solo, a baixa declividade e a vegetação preservada diminuem a vulnerabilidade à erosão.   

QUESTÃO 74 
Uma das formas de indicar a acidez de ácidos carboxílicos é analisar as suas estruturas e os respectivos valores de pKa.  
As estruturas indicadas a seguir representam, respectivamente, os ácidos tricloroacético, dicloroacético, cloroacético e acético. 
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Analisando as estruturas químicas, a que apresenta maior caráter ácido e, portanto, menor valor de pKa é o ácido
a) acético.
b) cloroacético.
c) dicloroacético.
d) tricloroacético.

Alternativa D

Resolução: Os ácidos carboxílicos apresentados têm cadeias carbônicas semelhantes e diferem apenas em relação ao 
número de átomos de cloro ligados ao carbono terminal. Os átomos de cloro, por serem mais eletronegativos que o carbono, 
aumentam a acidez do composto pela adição do seu efeito indutivo ao do grupo carbonila e ao do oxigênio do grupo carboxila, 
o que facilita a ionização do hidrogênio, pois a ligação O–H é enfraquecida. Sendo assim, a ordem de acidez dos ácidos 
carboxílicos é a seguinte:
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QUESTÃO 75 
O raquitismo e a osteomalácia são doenças provocadas pela falha de mineralização dos ossos. O raquitismo afeta crianças e 
está associado à mineralização das cartilagens de crescimento, provocando deformidades esqueléticas. Já a osteomalácia, 
que pode ser entendida como o amolecimento dos ossos, é mais recorrente na vida adulta, causando baixa densidade mineral 
óssea. A patogênese dessas doenças pode ser entendida por algumas razões, tais como deficiência de íons cálcio e fosfato, 
carência de vitamina D, além de problemas genéticos.
Considerando as informações, é correto afirmar que os íons citados no texto podem formar um sal inorgânico de fórmula química
a) CaPO4.
b) Ca3(PO4)2.
c) Ca2PO4.
d) Ca(PO4)3.
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Alternativa B

Resolução: O cálcio é um elemento químico pertencente à família dos metais alcalinoterrosos, ou seja, apresenta 2 elétrons 
na camada de valência, formando cátions Ca2+. Já o íon fosfato é poliatômico e possui fórmula PO4

3– Assim, a combinação 
desses dois íons forma um sólido iônico cuja fórmula química é Ca3(PO4)2. 

QUESTÃO 76 
A Cromatografia Gasosa (CG) é uma técnica instrumental que pode ser utilizada para fazer a separação e a determinação de 
compostos orgânicos. Um dos princípios dessa técnica baseia-se na separação de substâncias por diferença de volatilidade, 
já que, quanto menor o ponto de ebulição da substância, mais rapidamente ela será identificada. A seguir encontra-se um 
cromatograma hipotético de uma amostra constituída de uma mistura de três compostos. A separação ocorreu com sucesso 
e cada substância corresponde a um pico no gráfico. 
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Considerando as informações e sabendo que a amostra analisada era composta por propanol, butanol e pentanol, pode-se 
afirmar que a identificação dos compostos é
a) 1: pentanol; 2: butanol; 3: propanol.
b) 1: pentanol; 2: propanol; 3: butanol.
c) 1: propanol; 2: butanol; 3: pentanol.
d) 1: propanol; 2: pentanol; 3: butanol.

Alternativa C

Resolução: Todos os compostos presentes na amostra analisada são álcoois de cadeia carbônica linear. Nesse caso, quanto 
maior for a cadeia do álcool, maior será o seu ponto de ebulição, pois o número de forças de London aumenta, como mostrado 
na figura a seguir:

H3C

H3C

OH

OH
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H3C OH
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Logo, o composto mais volátil é o propanol (1), seguido do butanol (2), e o menos volátil é o pentanol (3).

QUESTÃO 77 
Uma das técnicas utilizadas para determinar a concentração de alumínio, A, em água é a espectrofotometria com 
eriocromocianina R. Entretanto, a concentração máxima de A detectada por esse método é 0,3 mg.L–1 e, por isso, a amostra 
precisa ser diluída antes de ser submetida à análise. 
Para determinar a concentração de A presente na água de uma determinada lagoa, um químico diluiu uma amostra de  
10 mL dessa água para um volume de 500 mL, usando água destilada. Após a diluição, ele retirou uma alíquota de 5 mL da 
solução diluída e encontrou que a concentração de alumínio era igual a 0,25 mg.L–1.
Considerando as informações, a concentração de alumínio na amostra de água, antes de ser diluída, era 
a) 10,2 mg.L–1.
b) 12,5 mg.L–1.
c) 14,5 mg.L–1.
d) 16,2 mg.L–1.
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Alternativa B
Resolução: Após a diluição, a massa de alumínio na amostra 
de água da lagoa se manteve constante. Entretanto, como 
o volume de água aumentou, a concentração de alumínio 
diminuiu. Assim, por meio da equação de diluição e utilizando 
os dados fornecidos na questão, é possível determinar a 
concentração inicial de alumínio na amostra. 

Ci ∙ Vi = Cf ∙ Vf 
Ci ∙ 10 mL = 0,25 mg.L–1 ∙ 500 mL 

Ci = 12,5 mg.L–1

Dessa forma, a concentração de alumínio na amostra de 
água da lagoa, antes de ser diluída, era de 12,5 mg.L–1.

QUESTÃO 78 
O carbacol é um medicamento utilizado em cirurgias 
oftalmológicas e no tratamento de glaucoma, uma vez que 
sua ação provoca a contração da pupila, resultando na 
redução da pressão intraocular. Do ponto de vista químico, 
o carbacol é um éster de colina e um composto quaternário 
de amônio, conforme representado pela seguinte estrutura:

O

ON NH2

+

A principal interação intermolecular do composto citado, 
quando em contato com a água presente nos olhos, é do tipo
a) ligação iônica.
b) ligação de hidrogênio.
c) íon-dipolo.
d) dipolo-dipolo.

Alternativa C
Resolução: As principais interações intermoleculares 
realizadas entre as moléculas de carbacol e as de água são 
as interações do tipo íon-dipolo, geralmente, mais intensas 
que as interações intermoleculares típicas. 

Texto comum às questões 79 e 80
A evolução das espécies de plantas de soja e o manejo 
populacional da lavoura para produção de grãos têm 
demandado a oferta de semente de soja de altas qualidades 
física, fisiológica e sanitária. A manutenção da qualidade 
durante o período de armazenamento, além dos parâmetros 
fisiológico e sanitário, requer também o manejo de pragas.  
A fosfina, PH3, é um biocida geral e um gás altamente tóxico, 
sendo eficaz no controle de todas as fases (ovo, larva, pupa  
e adultos) das pragas de sementes armazenadas. Embora 
seu uso em sementes esteja sendo feito há muitos anos, 
apenas recentemente passou a ser usado em sementes de 
soja, devido à presença de pragas durante o armazenamento.
(Adaptado de Irineu Lorini, Francisco Krzyzanowski, José França-Neto, 
Ademir Henning. “Expurgo da semente de soja com fosfina e seu efeito na 
qualidade fisiológica” - Série Sementes. Londrina: ago. 2013. Disponível 
em https://www.agrolink.com.br.)

A produção do gás fosfina pode se dar de várias maneiras, 
sendo uma delas pela reação entre fósforo branco, P4, e 
hidróxido de sódio, conforme representado na seguinte 
equação química:

P4(s) + 3NaOH(aq) + 3H2O() → 3NaH2PO2(aq) + PH3(g)

Dados: Massas molares em g.mol–1: hidrogênio = 1; 
oxigênio = 16; sódio = 23; fósforo = 31.  
Número de Avogadro = 6,02 . 1023 mol–1.

QUESTÃO 79 
Considere que, em uma reação de produção do gás fosfina, 
foram usados 12,4 g de fósforo branco. O número de 
partículas de P4 é, aproximadamente,
a) 0,98 . 1023. 
b) 2,14 . 1023. 
c) 0,60 . 1023.
d) 3,75 . 1023.

Alternativa C

Resolução: Inicialmente, é necessário calcular a massa 
molar do fósforo branco, P4.

M(P4) = 4 . 31 = 124 g/mol

Considerando que foram usados 12,4 g de fósforo branco 
na reação, tem-se:

1 mol P4 –––– 124 g 
            x –––– 12,4 g 

x = 0,1 mol de P4

Como o número de Avogadro é 6,02 . 1023 mol–1, tem-se:

1 mol P4 –––– 6,02 . 1023 partículas
0,1 mol P4 –––– y

y = 0,602 . 1023 partículas

Logo, a alternativa C é a correta.

QUESTÃO 80 

Considerando que na síntese do gás PH3 foram utilizados 
124 g de P4 e 60 g de NaOH, respeitando os coeficientes 
estequiométricos, é correto afirmar que a massa de fósforo 
branco que, de fato, reagiu é

a) 15,5 g.

b) 31 g.

c) 62 g.

d) 93 g.

Alternativa C

Resolução: As quantidades de matéria de fósforo branco, 
P4, e de hidróxido de sódio, NaOH, que foram utilizadas na 
síntese da fosfina, PH3, são calculadas da seguinte maneira:

M(P4) = 124 g/mol

n = 124 g
124 mol/g

n = 1 mol

M(NaOH) = 40 g/mol

n = 60 g
40 mol/g

n = 1,5 mol
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Pela estequiometria da reação, tem-se que:

     1 mol de P4 –––– 3 mol de NaOH 
0,5 mol de P4 –––– 1,5 mol NaOH

Verifica-se, a partir do cálculo, que o reagente limitante da 
reação é o hidróxido de sódio e que, por isso, a quantidade 
de matéria de fósforo branco que reagiu foi de apenas  
0,5 mol. A massa de P4 consumida pode ser calculada, 
conforme a seguir:

m = 0,5 mol . 124 g/mol
m = 62 g

Portanto, a alternativa C é a correta.

QUESTÃO 81 
O primeiro caso de envenenamento relacionado a altas 
doses de selênio foi diagnosticado em 1925, na China. Cerca 
de 40 anos mais tarde, verificou-se que o selênio presente 
em grandes quantidades no milho da região chinesa de 
Enshi era responsável por uma endemia de selenose. Alguns 
pesquisadores sugerem que os sintomas moderados dessa 
doença ocorrem com a ingestão de 1,3 mg/dia, equivalente 
a uma concentração de selênio no sangue de 1,35 μg.L–1.
(Adaptado de https://ilsi.org. Acessado em 01/07/2019.) 

Uma pessoa chegou na emergência de um hospital com 
suspeita de selenose. A análise de 10 mL do sangue desse 
paciente mostrou que ele apresentava 2 . 10–10 mol de selênio 
nesse volume de sangue. 
Dado: Massa molar do selênio: 79 g.mol–1.
De acordo com essas informações, a concentração de 
selênio no sangue do paciente era igual a 
a) 0,35 μg.L–1, descartando a hipótese de intoxicação por 

selênio. 
b) 0,55 μg.L–1, descartando a hipótese de intoxicação por 

selênio.
c) 2,48 μg.L–1, comprovando a hipótese de intoxicação 

por selênio. 
d) 1,58 μg.L–1, comprovando a hipótese de intoxicação 

por selênio.

Alternativa D
Resolução: Considerando que no sangue do paciente 
havia uma quantidade de selênio, Se, igual a 2 . 10–10 mol,  
é possível calcular a concentração e identificar se o paciente 
apresentava um quadro de selenose. 

2 . 10–10 mol de Se –––– 10 mL de sangue 
                                x –––– 1 000 mL de sangue 

x = 2 . 10–8 mol de selênio

A massa de selênio pode ser obtida multiplicando a sua 
quantidade de matéria pela massa molar desse elemento. 
Assim, tem-se:

mSe = nSe . MSe 
mSe = 2 . 10–8 mol ∙ 79 g.mol–1 = 1,58 . 10–6 g

Dessa forma, a concentração de selênio no sangue do 
paciente era de 1,58 μg.L–1, indicando que o paciente 
apresentava um quadro moderado de selenose, pois  
a concentração de Se no sangue dele estava acima do valor 
relacionado aos sintomas mais moderados dessa doença 
(1,35 μg L–1).  

QUESTÃO 82 
Um exemplo espetacular da capacidade oxidante dos 
percloratos é o seu uso nos foguetes de propulsão, usados 
nos lançamentos de ônibus espaciais. O combustível sólido 
é feito de pó de alumínio, perclorato de amônio e óxido de 
ferro (catalisador). Esses reagentes são misturados em um 
polímero líquido, que se solidifica no interior do casco do 
foguete. Vários produtos se formam quando a mistura é 
inflamada, conforme a seguinte equação:

NH4CO4(s) + A(s) 
Fe O2 3� ���  

A2O3(s) + AC3(s) + H2O(g) + NO(g)

Os produtos formam as nuvens de pó branco emitidas pelos 
foguetes propulsores durante a decolagem.
(Atkins, P. W.; Jones, L. “Princípios de química”. 5. Ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2012, p. 658.)

Considerando a equação balanceada, a proporção entre a 
quantidade de sólidos e gases, em mol, que compõe a nuvem 
de pó branco emitida pelo foguete é:
a) 2 : 2
b) 2 : 9
c) 4 : 2
d) 8 : 9
Alternativa B
Resolução: A equação química corretamente balanceada, 
pelo método das tentativas, está representada a seguir:

3NH4CO4(s) + 3A(s) 
Fe O2 3� ���  

1A2O3(s) + 1AC3(s) + 6H2O(g) + 3NO(g)

Logo, a proporção entre a quantidade de matéria de sólidos 
e gases que constituem a nuvem de pó branco emitida pelo 
foguete, quando a mistura é inflamada, é de 2 : 9.

QUESTÃO 83 
O equilíbrio químico é um estado atingido por uma reação 
reversível em que reagentes e produtos se interconvertem 
de tal forma que as propriedades do sistema reacional sejam 
invariáveis e todas as espécies coexistam. As reações que 
ocorrem em sistemas fechados são reversíveis, variando 
apenas o grau de reversibilidade. Já as reações que possuem 
um baixo grau de reversibilidade apresentam rendimento 
próximo de 100% e são denominadas irreversíveis. 
Considerando as informações, é correto afirmar que, 
entre as reações descritas, a que representa um processo 
irreversível é
a) H2(g) + I2(g)  2HI(g), em sistema fechado.
b) Zn(s) + 2HC(aq)  ZnC2(aq) + H2(g), em sistema aberto.
c) H2O(g)  H2(g) + ½O2(g), em sistema fechado.
d) HCO3

–
(aq) + OH–

(aq)  CO3
2–

(aq) + H2O(), em sistema 
aberto.

Alternativa B
Resolução: As reações irreversíveis são as que ocorrem em 
sistemas abertos e, assim, os produtos gasosos formados 
escapam do sistema, conforme representado na seguinte 
equação que descreve um processo químico desse tipo:

Zn(s) + 2HC(aq) → ZnC2(aq) + H2(g)

Nessa reação, o H2(g) escapa para o meio, impossibilitando 
a regeneração das espécies reagentes.
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QUESTÃO 84 

Discovery could accelerate adoption of electric cars 
and solar energy, as well as helping to recharge your 

smartphone in minutes

A newly identified group of materials could help recharge 
batteries faster, raising the possibility of smartphones that 
charge fully in minutes and accelerating the adoption of 
major clean technologies like electric cars and solar energy, 
say researchers.
The speed at which a battery can be charged depends partly 
upon the rate at which positively charged particles, called 
lithium ions, can move towards a negatively charged electrode 
where they are then stored. A limiting factor in making “super” 
batteries that charge rapidly is the speed at which these 
lithium ions migrate, usually through ceramic materials.
One potential solution is to make everything much smaller, 
by making batteries with nanoparticles. But nanoparticles are 
expensive and tricky to make and so scientists have been 
searching for alternative materials to circumvent this problem.
Now, researchers at the University of Cambridge have 
identified a group of materials, called niobium tungsten 
oxides, through which lithium ions can move at astonishingly 
high rates, meaning much faster charging batteries.
(Layal Liverpool. Disponível em https://www.theguardian.com. Acessado 
em 26/07/2018.)

De acordo com o texto, cientistas recentemente descobriram que
a) íons de lítio são partículas de carga positiva.
b) produzir nanopartículas é um processo caro e 

complicado.
c) materiais alternativos podem agilizar a recarga das 

baterias.
d) reduzir o tamanho das baterias é a opção ideal para 

acelerar a recarga.
Alternativa C
Resolução:
A)  INCORRETA – Os íons de lítio são, de fato, partículas 

positivas (“positively charged particles, called lithium 
ions”). Mas não é essa a descoberta que os cientistas 
fizeram recentemente. 

B)  INCORRETA – Conforme indica o terceiro parágrafo 
do texto, é caro e complicado produzir nanopartículas 
(“nanoparticles are expensive and tricky to make”), mas  
a descoberta recente à qual o texto se refere não é essa.

C)  CORRETA – Conforme indica o parágrafo final, 
pesquisadores da Universidade de Cambridge identificaram 
um grupo de materiais chamado de óxidos de nióbio- 
-tungstênio, através dos quais os íons de lítio podem se 
mover a velocidades incrivelmente altas, o que proporciona 
um carregamento muito mais rápido das baterias.  
A descoberta refere-se a esses novos materiais.

D)  INCORRETA – Reduzir o tamanho das baterias envolve 
o uso de nanopartículas, o que acaba sendo uma opção 
inviável devido ao alto custo e à complexidade do seu 
processo de produção: “One potential solution is to 
make everything much smaller, by making batteries 
with nanoparticles. But nanoparticles are expensive and 
tricky to make and so scientists have been searching for 
alternative materials to circumvent this problem”.

QUESTÃO 85 

(Disponível em https://elearninginfographics.com. Acessado em 
17/06/2019.)

O infográfico sobre saúde mental no ambiente de trabalho 
aponta que
a) o despreparo dos gestores é a principal causa dos 

transtornos mentais.
b) os gerentes de empresas são mais afetados por 

problemas psicológicos.
c) a maioria dos funcionários omite que sofre algum tipo 

de distúrbio mental.
d) a assistência psicológica em empresas pode ser 

positiva para a economia.
Alternativa D
Resolução:

A)  INCORRETA – As informações apresentadas no 
infográfico não permitem identificar qual é a principal 
causa dos transtornos mentais no ambiente de trabalho.

B)  INCORRETA – Embora seja de conhecimento geral 
que os cargos de liderança são os que mais lidam com 
pressão, o infográfico não permite concluir que as pessoas 
que os ocupam sejam as que mais sofrem problemas 
psicológicos.

C)  INCORRETA – Segundo o infográfico, estima-se que  
1 em cada 6 pessoas experimentou um problema 
mental na semana. Também é dito que apenas 11% dos 
funcionários procuraram seu gerente para discutir um 
problema mental recente. Esses dados, entretanto, não 
são suficientes para afirmar que a maioria dos funcionários 
esconde que sofre algum problema desse tipo.

D)  CORRETA – De acordo com o último item apresentado 
no infográfico, oferecer uma assistência psicológica 
melhor no ambiente de trabalho pode fazer com que as 
empresas do Reino Unido economizem até 8 bilhões de 
libras por ano.
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QUESTÃO 86 

When most black people in the United States first had 
the opportunity to look at film and television, they did so 
fully aware that mass media was a system of knowledge 
and power reproducing and maintaining white supremacy.  
To stare at the television, or mainstream movies, to engage its 
images, was to engage its negation of black representation. 
It was the oppositional black gaze that responded to these 
looking relations by developing independent black cinema. 
Black viewers of mainstream cinema and television could 
chart the progress of political movements for racial equality 
via the construction of images, and did so. Within my family’s 
southern black working-class home, located in a racially 
segregated neighborhood, watching television was one way 
to develop critical spectatorship. Unless you went to work in 
the white world, across the tracks, you learned to look at white 
people by staring at them on the screen. Black looks, as they 
were constituted in the context of social movements for racial 
uplift, were interrogating gazes. We laughed at television 
shows like Our Gang and Amos ‘n’ Andy, at these white 
representations of blackness, but we also looked at them 
critically. Before racial integration, black viewers of movies 
and television experienced visual pleasure in a context where 
looking was also about contestation and confrontation.
(Bell Hooks, Black Looks: Race and Representation. Boston: South End 
Press, 1992)

No texto, a escritora americana Bell Hooks
a) critica o conteúdo produzido exclusivamente para 

espectadores negros na época da segregação racial.
b) apresenta a história do cinema independente produzido 

por cineastas negros nos Estados Unidos. 
c) analisa o surgimento de movimentos sociais em 

resposta ao retrato negativo de negros na mídia.
d) examina a representação e construção da imagem de 

etnias em um contexto dominado por brancos.
Alternativa D
Resolução:
A)  INCORRETA – Não há informações no texto sobre 

conteúdo produzido exclusivamente para negros.
B)  INCORRETA – Ainda que se mencione o surgimento do 

cinema negro independente nos EUA, a história desse 
tipo de produção não é o tema central do texto.

C)  INCORRETA – Embora os movimentos de igualdade 
social abordassem a questão da representação negativa 
dos negros na mídia, não é possível afirmar pelo texto que 
essa é a origem desses movimentos. Além disso, esses 
movimentos não são o ponto principal do texto.

D)  CORRETA – A questão central trabalhada no texto é a 
representação de etnias, tanto brancas como negras, 
no cinema e na televisão, e as formas de se olhar para 
essas imagens construídas, predominantemente, em um 
contexto de supremacia branca.

QUESTÃO 87 
In 1886, he went to Paris to join his brother Théo, the 
manager of Goupil’s gallery. In Paris, Van Gogh studied 
with Cormon, inevitably met Pissarro, Monet, and Gauguin. 
Having met the new Impressionist painters, he tried to 
imitate their techniques; he began to lighten his very 
dark palette and to paint in the short brush strokes of the 
Impressionists’ style. Unable to successfully copy the style, 
he developed his own more bold and unconventional style. 
In 1888, Van Gogh decided to go south to Arles where he 
hoped his friends would join him and help found a school of 
art. At The Yellow House, Van Gogh hoped like-minded artists 
could create together. Gauguin did join him but with disastrous 
results. Van Gogh’s nervous temperament made him a 
difficult companion and night-long discussions combined with 
painting all day undermined his health. Near the end of 1888, 
an incident led Gauguin to ultimately leave Arles. Van Gogh 
pursued him with an open razor, was stopped by Gauguin, but 
ended up cutting a portion of his own ear lobe off. Van Gogh 
then began to alternate between fits of madness and lucidity 
and was sent to the asylum in Saint-Remy for treatment.
(Disponível em https://www.vangoghgallery.com. Acessado em 02/02/2019.)

Considerando as informações apresentadas no texto, Vincent 
Van Gogh
a) desenvolveu junto com Gauguin um estilo único de 

pinceladas e paletas escuras.
b) teve uma experiência frustrante com a técnica de 

pintura dos artistas impressionistas.
c) fundou uma escola de artes com amigos para ensinar 

pintura à comunidade local.
d) decidiu mudar-se para o sul da França para aprender 

as técnicas impressionistas.

Alternativa B

Resolução:

A)  INCORRETA – Não há qualquer informação no texto 
sobre Van Gogh ter desenvolvido uma técnica artística 
junto com Paul Gauguin; apenas é dito que eles 
trabalharam juntos.

B)  CORRETA – Quando se mudou para Paris, Van Gogh 
teve contato com pintores impressionistas e tentou imitar 
a técnica deles. Entretanto, não foi bem-sucedido, o que 
o levou a desenvolver seu próprio estilo, considerado 
mais ousado e pouco convencional (“Having met the new 
Impressionist painters, he tried to imitate their techniques; 
[...] Unable to successfully copy the style, he developed 
his own more bold and unconventional style”).

C)  INCORRETA – De acordo com o texto, Van Gogh tinha 
esperanças de fundar uma escola de artes, mas o texto 
não informa se isso de fato se concretizou nem que  
o objetivo dessa escola era atender a comunidade local.

D)  INCORRETA – Van Gogh primeiro tentou, sem sucesso, 
imitar o estilo dos impressionistas. Em seguida mudou-se 
para o sul da França, mas o texto não correlaciona os 
dois eventos.
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QUESTÃO 88 

(Disponível em https://cdn2.geckoandfly.com. Acessado em 19/06/2019.)

A citação do físico Albert Einstein

a) indica que o mundo está precisando de mais 
imaginação.

b) nega que a imaginação é a única capaz de trazer 
mudanças.

c) demonstra que o conhecimento não tem mais tanto 
valor na sociedade.

d) afirma que o alcance da nossa imaginação é muito 
mais amplo.

Alternativa D
Resolução: Para Einstein, a imaginação é mais importante 
do que o conhecimento, pois o conhecimento se limita a tudo 
o que sabemos e compreendemos, enquanto a imaginação 
abarca o mundo inteiro e tudo o que ainda está para ser 
descoberto e compreendido. Portanto, a resposta correta 
é a alternativa D.

QUESTÃO 89 

(Disponível em https://www.adsoftheworld.com. Acessado em 12/08/2018.)

Nessa campanha de adoção de animais de rua, a figura da 
estátua busca representar

a) o conforto e o carinho que esses animais buscam e que 
só um lar pode oferecer.

b) o descaso das instituições públicas em relação à 
situação desses animais.

c) o amparo dos protetores anônimos que atuam em 
benefício desses animais.

d) a frieza do ser humano que não dá a devida atenção ao 
seu animal de estimação.

Alternativa A

Resolução: 

A)  CORRETA – A frase inserida na campanha publicitária 
diz: “The warmth they’re looking for is not on the streets. 
Adopt.” (O calor que eles procuram não está nas ruas. 
Adote.). Ao mostrar um cão encostado em uma estátua, 
a campanha pretende salientar como os animais de rua 
buscam o carinho do ser humano e, consequentemente, 
o amparo e a proteção que um lar pode oferecer.

B)  INCORRETA – Não há nenhum aspecto verbal ou visual 
na campanha que permita afirmar que as instituições 
públicas negligenciam a situação dos animais de rua.

C)  INCORRETA – Embora seja possível associar a imagem 
de uma estátua a uma personalidade anônima, no texto 
da campanha não é feita nenhuma menção a protetores 
anônimos de animais.

D)  INCORRETA – Embora a estátua, por ser constituída de 
um material frio, possa remeter à indiferença e à frieza do 
ser humano no trato com os animais, o texto da campanha 
estimula a adoção de animais sem lar, conforme explicado 
na justificativa da alternativa A.

QUESTÃO 90 

(Scott Adams. Disponível em https://dilbert.com. Acessado em 17/06/2019.)

Na tirinha, é correto afirmar que a personagem

a) à direita acha que seu colega cometeu um erro ao 
dormir durante a reunião.

b) à esquerda está agindo de acordo com o discurso 
apresentado por seu chefe.

c) à direita se refere de forma irônica ao comportamento 
do colega na reunião.

d) à esquerda disfarça seu desinteresse pela conversa 
chamando a atenção para a atitude do colega.

Alternativa C

Resolução: No primeiro quadrinho, o personagem do centro 
anuncia que todos os dias vai compartilhar com sua equipe 
uma frase inspiradora. A primeira frase ele declara logo em 
seguida: “Se você pode sonhar, pode alcançar”. Ao ver o 
personagem à esquerda dormindo no terceiro quadrinho, 
seu colega à direita faz um comentário irônico, afirmando: 
“Ele começou bem”, o que gera o efeito de humor na tirinha. 
Assim, está correta a alternativa C.


