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01

Patinadores artísticos de gelo utilizam patins com lâminas 
de aço no solado para deslizar sobre a superfície e 
ganhar velocidade. Devido ao atrito, as lâminas estão 
sujeitas a pequenas variações de temperatura durante as 
apresentações. Estimando o coeficiente de atrito cinético 
entre o gelo e o aço como 0,03, a distância, em metros, que 
uma patinadora de 48 kg (sem o calçado) deveria percorrer 
para que a lâmina, de 300 g, de um patim aumentasse em 
1 °C é, aproximadamente,

(A) 6,75.
(B) 14,50.
(C) 20,00.
(D) 36,25.
(E) 97,00.
Alternativa C

Resolução: Considerando que o módulo do trabalho 
exercido pela força de atrito será utilizado integralmente 
para aumentar a temperatura da lâmina de aço, pode-se 
escrever que

W QAt =

Estando a patinadora em equilíbrio mecânico na vertical e 
sendo a massa em questão a soma da massa da patinadora 
com a de cada patins, e considerando que o peso é dividido 
igualmente para cada perna,

1
2

2

2
2

2 3
10

486

3
10

486
1

�

�

m m g x mc T

x mc T
g m m

x

p l l

l

p l

�� � �

�
�� �

�

� �

�
�

�
. .

00

2 486 10
486

20

�
�
�

�
�
�

�

�

. .

�x m

Portanto, a alternativa correta é a C.

02

No lançamento de martelo, uma modalidade olímpica de 
atletismo, uma esfera de aço de massa m é presa a um 
cabo de comprimento l e descreve um movimento circular 
uniforme, devido à força que o atleta exerce na outra 
extremidade do cabo, abaixo da altura de seu tronco. Durante 
o giro, o ângulo entre o cabo e a vertical é α, e a esfera se 
mantém a uma altura h do chão. A tensão exercida pelo 
atleta sobre o cabo para que a esfera tenha um alcance d, 
após um lançamento horizontal, é dada por

(A) mgd
lh

2

22 sen �� �

(B) 
mgh

ld

2

22 cos �� �

(C) 2 2

2

mgd
lhcos �� �

Note e adote:
calor específico do aço = 486 J/kg.K;
aceleração da gravidade = 10 m/s².

Note e adote:
Aceleração da gravidade: g;
Desconsidere qualquer tipo  
de atrito ou resistência ao 
movimento e à extensão 
do braço do atleta.

(D) 
2 2

2

mgh
ldsen �� �

(E) 
mgl

dh

2

22 sen �� �

Alternativa A

Resolução: Pela descrição da situação, pode-se representar 
o diagrama das forças que atuam sobre a esfera da seguinte 
maneira:

T
→

x

α

y

P
→

Como a esfera descreve um movimento circular, pode-se 
escrever que

T Tsen mv
r

r lsen

x � � � �

� � �

�

�
�

��

�

�

2

Combinando as expressões, chega-se que

T mv
lsen

I�
� � � �
2

2 �

Sendo o lançamento da esfera horizontal, a componente nessa 
direção permanecerá tendo módulo v. Desconsiderando a 
atuação da resistência do ar, o tempo de queda será

h g t

t h
g

II

�

� � �

1
2
2

2�

�

Como em um lançamento horizontal o tempo de queda é 
igual ao tempo de alcance, usando a expressão II, tem-se que

d v h
g

v d g
h

=

=

2

2
2

2

Logo, usando desse resultado em I, conclui-se que

T mgd
lhsen

�
� �
2

22 �

PAG 01 / 28



SIMULADO FUVEST BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

03

O Vanguard 1, satélite artificial mais antigo que ainda orbita 
a Terra, com um período aproximado de 130 minutos,  
foi lançado em 1958 como parte de um sistema de 
cooperação de mapeamento terrestre. O satélite consiste 
em uma esfera de alumínio de aproximadamente 1,5 kg,  
e seu movimento se dá a uma distância de 86 mil km do centro 
da Terra. Considerando π = 3, o módulo da força centrípeta, 
em N, que atua sobre o satélite é, aproximadamente, 

(A) 989.
(B) 274.
(C) 169.
(D) 129.
(E) 76.
Alternativa E

Resolução: Considerando o movimento do satélite como 
circular uniforme, pode-se escrever que 

F m r

F mr

cp

cp

�

�

�

�

�
�

�

2

2

2

2

4
�

�

Aproximando π por 3, e usando dos valores fornecidos, 
conclui-se que

F

F

cp

cp

�
� �

�

�

4 9 3
2

86 10

130 60

4 9 3
2

86 10

169 36 10

3 43

6

2

6

4

. . . .

.

. . . .

. .

. .. 10
169
76

2

F Ncp �

Portanto, a alternativa correta é a E.

04

No dimensionamento da capacidade de reservatórios em 
edificações, deve-se atender ao padrão de consumo de água 
do edifício por meio de informações quanto à vazão da caixa- 
-d’água. Com esse objetivo, colocou-se um sensor de pressão 
no fundo de uma caixa-d’água cilíndrica, em que a altura da 
água era inicialmente 90 cm. O gráfico relaciona a diminuição 
da pressão sobre o sensor em função do tempo.
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Considerando-se que a vazão da caixa-d’água seja 4 L/h,  
a área de sua base, em m2, é

(A) 1,0
(B) 1,5
(C) 2,0
(D) 2,5
(E) 3,0
Alternativa C

Resolução: Como o sensor não mede a pressão atmosférica, 
pelo Princípio de Stevin, o valor indicado por ele pode ser 
determinado por

�P gh I� � ��

em que ρ é a densidade da água, g é o módulo da aceleração 
da gravidade e h é a profundidade em que o sensor se 
encontra. Como a caixa-d’água está esvaziando a uma vazão 
Z constante, pode-se escrever que

Z V
t

V V Zti

� �

� �

�
�

Dividindo ambos os lados da última expressão pela área A 
da base da caixa, 

h h Z
A
ti� �

Usando dessa expressão em I,

�P g h Z
A
ti� ��

�
�

�
�
��

Pelo gráfico, percebe-se que, após 450 horas, a pressão 
exercida pela coluna de água é nula. Portanto, sendo 4 L/h 
equivalente a 4 mm3/h, chega-se que

�P

h Z
A
t

A Z
h
t

A

A m

i

i

�

�

�

� � �

�

�

0

4 10
9
10

450

4
10

45

9
4
10

5

2

3

2

. .
.

.

05

A figura representa um feixe de luz que incide sobre um 
dioptro plano, fazendo um ângulo θ com este.

θ

β

N

1

2

Note e adote:
Considere que o sensor mede a pressão 
exercida pela coluna de água;
Aceleração da gravidade: 10 m/s2;
Densidade da água: 103 kg/m3.
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Entre as alternativas, a que corresponde ao desvio angular 
do feixe ao adentrar o meio 2 é

(A) 
�

� �
2
� �� �

(B) 
�

�
2
� �� ��

(C) � ��

(D) � ��

(E) � ��
Alternativa E

Resolução: No contexto apresentado, o desvio angular 
δ é a diferença entre o ângulo de refração θr e o ângulo 
de incidência, θi. Como a reta normal é, por definição, 
perpendicular à superfície, os ângulos θ e β da figura são 
complementares aos ângulos θi e θr, respectivamente. 

�
�

�

�
�

�

i

r

� �

� �

�

�
��

�
�
�

2

2

Portanto, conclui-se que

� � �

�
�

�
�

�

� � �

� �

� � � ��
�
�

�
�
�

� �

r i

2 2

06

O flash de máquinas fotográficas é um dispositivo 
responsável por disparar uma luz no mesmo momento em 
que o diafragma da máquina se abre. Além da lâmpada e 
de uma bateria, esse dispositivo faz uso de um capacitor e,  
no momento do disparo da foto, ele descarrega rapidamente. 
A figura mostra o gráfico da tensão elétrica nos terminais 
do capacitor em função do tempo.
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Após 40 ms do disparo efetuado pelo fotógrafo, a carga 
elétrica no capacitor, em comparação com a carga no 
instante do disparo, é aproximadamente igual a 
(A) 20%.
(B) 25%.
(C) 40%.
(D) 60%.
(E) 75%.

Alternativa B

Resolução: A capacitância do capacitor independe da 
diferença de potencial à qual ele está submetido. Logo, 
denotando por f e i as grandezas finais e iniciais, pode-se 
escrever que

q
q

V
V

f

i

f

i

=

Pelo gráfico, tem-se que a tensão elétrica inicial é 2,4 V, 
enquanto a tensão, após 40 ms, é aproximadamente 0,6 V.  
Sendo assim,

q
q

q
q

f

i

f

i

= =

=

6
10
24
10

6
24

0 25,

Portanto, a alternativa correta é a B.

07

Em controles remotos eletroportáteis, duas pilhas conectadas 
em série são responsáveis por alimentar o equipamento, que 
opera com 1,0 V, e um LED (Light Emitting Diode) vermelho 
de valores nominais 1,5 V – 60 mW. Na figura a seguir, está 
representado o circuito interno desses controles.

1,5 V

1,5 V
r

r
1,0 V

O valor da resistência interna (r), em Ω, necessário para que 
o LED opere com seus valores nominais é, aproximadamente,

(A) 3,75.
(B) 4,00.
(C) 5,62.
(D) 6,25.
(E) 18,75.
Alternativa D

Resolução: Como a associação é em série, pelos valores 
nominais do LED, pode-se determinar a intensidade da 
corrente elétrica.

P Vi

i P
V

i mA

�

� �

�

�60 10
3
2

40

3.
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Estando as pilhas conectadas em série, a diferença de 
potencial em seus terminais será igual à soma das quedas 
de potenciais no controle (1,0 V) e no LED (1,5 V). Logo, 
pode-se escrever que

V ri V V

r
V V
i

C L

C L

� �� � � �

�
� �� �

2
2

2

�

�

Usando do valor determinado anteriormente, conclui-se que

r

r

r

�
�

�

� �

�

�

3 5
2

80 10

1
2
8

100

100
16

25
4

6 25

3.
.

, �

Portanto, a alternativa correta é a D.

08

Em lançamentos oblíquos com altas velocidades, o ângulo 
de alcance máximo passa a ser 52°, pois, nessa configuração, 
 o projétil alcança alturas maiores, onde o ar é mais rarefeito 
e a resistência do ar afeta menos a trajetória do projétil.  
Um objeto lançado com uma velocidade inicial de 40 m/s 
nessa inclinação, mas sem a atuação da resistência do ar, 
terá um alcance maior, em comparação com a situação em 
que há o efeito resistivo, em

(A) 21,8%.

(B) 28,0%.

(C) 33,6%.

(D) 72,0%.

(E) 78,1%.

Alternativa B

Resolução: Sem a atuação da resistência do ar, a expressão 
para o alcance é

x v
g

seni� � � � �2 2

� �cos

Logo, usando dos valores fornecidos, tem-se que o alcance 
será

x

x m

S

S

=

=

2 1600
10

8
10

6
10

153 6

. . .

,

Esse alcance é maior do que o com a atuação da resistência 
do ar em

x
x
S

C

= =
153 6
120

1 28, ,

Portanto, a alternativa correta é a B.

Note e adote:
alcance com resistência do ar = 120 m;
aceleração da gravidade =  10 m/s²;
sen(52°) ≈ 0,8; 
cos(52°) ≈ 0,6.

09

A liofilização é um processo em que a maior parte da água 
em uma substância, inicialmente congelada, é removida 
por sublimação. Esse procedimento prolonga a vida útil do 
alimento, uma vez que se diminui a possibilidade de ocorrer 
reações de oxidação ou ação enzimática. A figura mostra o 
digrama de fase da água.
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Considerando-se uma substância a 35 °C e à pressão 
atmosférica, a energia necessária para liofilizar 20 g de 
água é
(A) 15.900 cal.
(B) 14.300 cal.
(C) 13.600 cal.
(D) 12.000 cal.
(E) 1.600 cal.

Note e adote:
considere que o calor latente de sublimação seja a 
soma dos calores latentes de fusão e vaporização;
calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g;
calor latente de vaporização da água = 600 cal/g;
calor específico da água = 1,0 cal/g°C. 

Alternativa A

Resolução: Pelo diagrama de fase, percebe-se que, a 35 °C  
e 1 atm, a água se encontra no estado líquido. Logo,  
é necessário resfriar a água e levá-la ao estado sólido. Sendo 
assim,

Q mc T
Q
Q cal I

Q mL
Q

Q cal II

R

R

R

f f

f

f

�
�

� � �
�
�

� � �

�
20 1 35
700

20 80
1600

. .

.

Como o processo de liofilização é a transformação da água 
em seu estado sólido para gás (sublimação), essa parcela 
de energia é
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Q m L L
Q
Q cal III

s f v

s

s

� �� �
� �� �
� � �
20 80 600
13600

Portanto, a energia necessária para liofilizar essa amostra 
de água será a soma dos valores I, II e III.

Q
Q cal

� � �
�

700 1600 13600
15900

10

Na superfície plana frontal de um carrinho de madeira,  
de 2 kg, é colocado um bloco também de madeira de 60 g. 
O coeficiente de atrito estático entre duas superfícies de 
madeira é 0,4, e o módulo da aceleração da gravidade,  
10 m/s2. Nesse caso, se o carrinho se move em uma superfície 
horizontal lisa, a mínima aceleração, em m/s2, que ele deve 
ter para que o bloco em sua superfície não deslize é

(A) 6.
(B) 10.
(C) 12.
(D) 25.
(E) 35.
Alternativa D

Resolução: Como o bloco está posicionado na superfície 
frontal do carrinho, na condição de não deslizamento,  
o diagrama das forças que atuam sobre o bloco pode ser 
representado da seguinte maneira:

P
→

N
→

FAt

→

Logo, pode-se escrever que

�N mg
N ma

�
�

�
�
�

Portanto, chega-se que
�

�

ma mg

a g

a m s

�

�

� �
10
4
10

25 2

11

Um refrigerador residencial composto por serpentinas 
(evaporador e condensador), compressor e tubo capilar 
é percorrido por um fluido refrigerante, como mostrado 
na figura.

Evaporador

Tubo
Capilar

Congelador

Condensador

Compressor

Considere as seguintes afirmações:
I. A pressão do fluido aumenta subitamente ao passar 

pelo tubo capilar.
II. O compressor é o dispositivo responsável por realizar 

trabalho sobre o fluido.
III. O calor é rejeitado pelo sistema quando o fluido passa 

pelo condensador.
IV. O evaporador resfria o fluido refrigerante em uma 

transformação isobárica.
É correto somente o que se afirma em
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) III e IV.
(E) IV e I.
Alternativa C

Resolução: Analisando cada afirmação separadamente:

I. Incorreto. O tubo capilar é responsável por reduzir a 
pressão do fluido refrigerante, com o intuito de resfriá-lo  
antes de ele seguir para o evaporador. 

II. Correto. Nessa etapa, o compressor aspira e comprime 
o fluido para que ele aumente sua temperatura antes 
de seguir para o condensador.

III. Correto. Como o fluido, nessa etapa, está em uma alta 
temperatura, ele cederá ao ambiente energia térmica 
na forma de calor. 

IV. Incorreto. Ao chegar no evaporador, a temperatura do 
fluido refrigerante é menor do que a desse dispositivo. 
Logo, nessa etapa, ele aquecerá antes de seguir para 
o compressor.

Portanto, a alternativa correta é a C.

12

Um aquecedor elétrico residencial é responsável por fornecer 
água contínua a uma temperatura de 45 °C a uma vazão de 
3 L/min. A água é introduzida no aparelho à temperatura 
ambiente de 20 °C. A potência do aquecedor, em watts, é

(A) 1.400.
(B) 2.000.
(C) 2.600.
(D) 3.000.
(E) 5.000.

Note e adote:
calor específico da água = 4,0 J/g°C;
densidade da água = 1.000 kg/m3.
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Alternativa E

Resolução: Considerando que toda potência consumida 
pelo aquecedor seja utilizada para aquecer a água, pode-se 
escrever que

P mc T
t

m V e Z V t
P Z c T I

�

� �

� � �

� �
�

� � � �

�

�

�

Como a potência deve ser dada em watts, deve-se converter 
a vazão e o calor específico para as unidades convenientes. 

Z L m
L s

Z m s

c J
g C

g
kg

�
�

�
�

�

�
�
�

�
�

�

�
�

�

�
�
�

3
1 000 60

50

4 0 1 000

3

3

min
min

/

,

�

��
�

�

�
�

� �c kJ kg C4 0,

Voltando a expressão I, conclui-se que

P
P

P W

�

�
�

�

�

5 10 10 4 0 10 25
5 10 10 10

5 000

5 3 3

5 6 2

. . . , . .
. . .

Portanto, a alternativa correta é a E.

13

A lupa é um objeto composto por uma lente esférica 
biconvexa, comumente utilizada para ampliar a imagem 
de objetos que se deseja observar mais detalhadamente. 
Uma pessoa observa cinco setas em posições diferentes, 
como representado na figura.

1 2 3

F

4 5

Considerando F como o ponto focal, a maior imagem 
observada pela pessoa será a da seta 
(A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.
Alternativa B

Resolução: Sabe-se que, para objetos situados entre o 
infinito e o foco de uma lente biconvexa, suas imagens 
ficarão maiores à medida que eles se aproximam do 
ponto focal. Exatamente sobre o foco não há formação de 
imagem e, quando os objetos se encontram entre a lente e 
o ponto focal, suas imagens diminuem à medida que eles 
se aproximam da lente. Portanto, na situação representada, 
a maior imagem observada pela pessoa será a da seta 2.

14

Em um experimento realizado em laboratório, as velocidades 
iniciais de consumo dos dois reagentes foram medidas em 
diferentes concentrações, mas em condições iguais de 
temperatura e de pressão. Os resultados estão registrados 
na seguinte tabela:

[A] / mol.L–1 [B] / mol.L–1 Velocidade / mol.L–1.min–1

0,100 0,100 0,120

0,200 0,100 0,240

0,100 0,200 0,480

0,200 0,200 0,960

Considerando esses resultados, pode-se afirmar que a 
equação da lei de velocidade dessa reação é

(A) v = k . [A] . [B]
(B) v = k . [A] . [B]2

(C) v = k . [A]2 . [B]
(D) v = k . [A] . [B]4

(E) v = k . [A]2 . [B]4

Alternativa B

Resolução: Analisando os dados da tabela, percebe-se 
que, quando a concentração inicial de A é duplicada e a 
concentração de B se mantém constante, a velocidade 
da reação duplica e é proporcional à concentração de A.  
Por outro lado, quando a concentração inicial de B é 
duplicada e a concentração de A se mantém constante,  
a velocidade da reação quadruplica, ou seja, ela é 
proporcional ao quadrado da concentração de B. Logo,  
a expressão da lei da velocidade para a reação é a seguinte:

v = k . [A] . [B]2

15

O pirofosfato ácido de sódio, Na2H2P2O7, é misturado ao 
bicarbonato de sódio, NaHCO3, na produção de fermentos 
químicos em pó. A equação química não balanceada a seguir 
representa a ação desse preparo:

Na2H2P2O7 + NaHCO3 → Na2HPO4 + CO2 + H2O

A soma dos coeficientes inteiros mínimos das espécies que 
nela aparecem é igual a

(A) 5.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 8.
(E) 9.
Alternativa D

Resolução: A equação química não balanceada que 
representa o processo de produção de fermentos químicos 
em pó está representada a seguir:

Na2H2P2O7 + NaHCO3 → Na2HPO4 + CO2 + H2O
Ela pode ser balanceada por meio do método algébrico, 
em que incógnitas são utilizadas para representar os 
coeficientes estequiométricos desconhecidos. Dessa forma, 
ela é reescrita da seguinte maneira:
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xNa2H2P2O7 + yNaHCO3 → zNa2HPO4 + wCO2 + kH2O

Considerando os índices de cada um dos átomos envolvidos, 
tem-se as seguintes relações que estão representadas na 
tabela:

Espécie Reagente Produto

Na 2x + y 2z

P 2x z

C y w

H 2x + y 2k + z

O 7x + 3y 4z + 2w + k

Considerando arbitrariamente o valor de x = 1 e igualando 
os dois lados para cada uma das equações, tem-se:

2 + y = 2z 
z = 2 
y = w 

y + 2 = 2k + 2 
3y + 7 = 4z + 2w + k

y = 2 
w = 2 
k = 1

A equação corretamente balanceada pode ser reescrita da 
seguinte maneira: 

1Na2H2P2O7 + 2NaHCO3 → 2Na2HPO4 + 2CO2 + 1H2O
Assim, a soma dos coeficientes inteiros mínimos das espécies 
que nela aparecem é igual a:

x + y + z + w + k = 8

16

A espectroscopia no infravermelho é uma técnica 
instrumental de medição baseada nas propriedades de 
absorção e emissão de energia eletromagnética por alguns 
compostos químicos nessa região. Em geral, o analito é 
posicionado entre um par de placas contendo um material 
dispersante, como o brometo de potássio, KBr, cuja síntese 
pode ser realizada a partir das seguintes etapas:

3Fe + 4Br2 →  Fe3Br8

Fe3Br8 + 4K2CO3 + 4H2O → 8KBr + 2Fe(OH)3 + Fe(OH)2 + 4CO2

Considerando que foram utilizados 210 g de ferro 
com 80% de pureza e 400 g de Br2 como reagentes de 
partida, a quantidade de KBr obtida, em gramas, foi de, 
aproximadamente,

(A) 342.
(B) 505.
(C) 595.
(D) 725.
(E) 952.
Alternativa C

Resolução: Inicialmente, é necessário calcular as massas 
molares dos reagentes envolvidos na primeira etapa da 
síntese.

M(Fe) = 56 g.mol–1 
M(Br2) = 80 g.mol–1

Note e adote:
Massas molares em g.mol–1: K = 39,  
Fe = 56, Br = 80.

Considerando que foi utilizada uma amostra contendo 210 g  
de ferro, com 80% de pureza, tem-se:

210 g –––– 100% 
      x –––– 80% 

x = 168 g

Como Fe e Br2 reagem na proporção estequiométrica de  
3 : 4, 168 g de Fe reagem exatamente com 640 g de Br2.  
No entanto, como no sistema reacional há disponível apenas 
400 g de Br2, ele será o reagente limitante. Dessa forma, 
a quantidade de matéria de Fe3Br8 produzida pode ser 
calculada da seguinte maneira:

640 g de Br2 –––– 1 mol de Fe3Br8
400 g de Br2 –––– y

y = 0,625 mol de Fe3Br8

Como 1 mol de Fe3Br8 forma 8 mol de KBr, tem-se a seguinte 
relação:

1 mol de Fe3Br8 –––– 8 mol de KBr
0,625 mol de Fe3Br8 –––– z

z = 5 mol de KBr

1 mol de KBr –––– 119 g
5 mol de KBr –––– w

w = 595 g

17

As ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos complexos e 
constituídos de unidades de glicose. São compostos que 
apresentam grande potencial para serem utilizados na 
indústria alimentícia, pois suas unidades apresentam arranjo 
tridimensional com um espaço interno que permite que 
as CDs formem complexos de inclusão com uma grande 
variedade de compostos, modificando as suas propriedades 
físico-químicas. 
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Disponível em: www.rc.unesp.br. Acesso em: 17 ago. 2019. Adaptado.

Considere as seguintes afirmações sobre as ciclodextrinas:

I. Apresentam natureza fosfolipídica.
II. São carboidratos cíclicos que apresentam cavidade 

hidrofóbica.
III. Podem realizar interações intermoleculares com as 

moléculas de água. 
Está correto o que se afirma em
(A) I.
(B) II.
(C) II e III.
(D) I e III.
(E) I, II e III.
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Alternativa C

Resolução: As ciclodextrinas, constituídas de unidades de glicose, formam carboidratos complexos cuja forma 
se assemelha a um tronco de cone. Essas estruturas apresentam duas regiões com polaridades distintas:  
uma interna, que é predominantemente apolar e hidrofóbica; e outra externa, que apresenta grupos hidroxila capazes de 
estabelecer interações do tipo ligação de hidrogênio com as moléculas de água, garantindo o caráter hidrofílico.

18

O permanganato de potássio, KMnO4, é um sal que não se dissolve em benzeno, C6H6. No entanto, quando a essa mistura 
se adiciona o reagente 18-coroa-6, [C2H4O]6, cuja estrutura está representada a seguir, forma-se uma solução de coloração 
roxa, indicando que o sal foi dissolvido.

O

O

O O

O O

Considere as seguintes afirmativas sobre o reagente 18-coroa-6:

I. Pertence à função orgânica éster.

II. Apresenta cadeia carbônica alicíclica e heterogênea.

III. Dissolve o KMnO4, devido à interação do cátion K+ com os átomos de oxigênio na cadeia carbônica.
Está correto apenas o que se afirma em

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.
Alternativa E

Resolução: O reagente 18-coroa-6 apresenta cadeia carbônica alicíclica (fechada e não aromática) e heterogênea (entre dois 
átomos de carbono, há a presença de heteroátomos de oxigênio). É um tipo de éter que pode dissolver compostos iônicos 
em fase orgânica, como no caso do KMnO4. Nesse caso, os cátions K+ interagem fortemente com os átomos de oxigênio do 
éter formando um complexo.

19

Uma reação de transmutação ocorre quando as espécies envolvidas sofrem transformações que originam átomos de um 
novo elemento. A transmutação pode ser natural e ocorrer de maneira espontânea ou artificial, quando é utilizado o método 
de bombardeamento com subpartículas. Considere a reação nuclear representada a seguir:

27
60

28
60

1
0Co Ni� � � �

Sobre o processo, são feitas as seguintes afirmativas:

I. Representa uma transmutação artificial.
II. A partícula emitida possui cerca de 90% da velocidade da luz.
III. É utilizado para obtenção de energia em uma usina de fissão nuclear.
Está correto o que se afirma em

(A) I.
(B) II.
(C) II e III.
(D) I e III.
(E) I, II e III.
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Alternativa B

Resolução: A reação nuclear representada é uma transmutação natural, pois trata-se de uma transformação que origina 
átomos de um novo elemento com a emissão espontânea de partículas advindas do núcleo. No processo, são emitidas 
partículas do tipo beta, β, cuja velocidade é cerca de 90% da velocidade da luz. No entanto, esse processo não é utilizado para 
obtenção de energia em usinas de fissão nuclear, mas, em tratamentos médicos e em processos de irradiação de alimentos.

20

Os sabões são constituídos, geralmente, de sais derivados de ácidos carboxílicos, como o palmitato de sódio, C16H31O2Na, cujas 
moléculas apresentam uma longa cadeia carbônica apolar e uma extremidade polar. Esse composto pode sofrer hidrólise, 
conforme representado na seguinte equação:

O O

OH  +  OH–+  H2O  O–

Com base nas informações, é correto afirmar que o ânion do sabão é um(a)

(A) ácido de Lewis.
(B) base de Arrhenius.
(C) ácido de Brönsted-Lowry. 
(D) base de Brönsted-Lowry e de Lewis. 
(E) base de Arrhenius e de Brönsted-Lowry. 
Alternativa D

Resolução: A equação química representa a hidrólise do palmitato de sódio, C16C31O2Na, um sal proveniente de um ácido 
fraco e de uma base forte. Nessa reação, o ânion palmitato, C16C31O2

–, reage com os íons H+ provenientes da autoionização da 
água, formando o ácido carboxílico correspondente. Dessa forma, essa espécie funciona tanto como uma base de Brönsted-
-Lowry quanto de Lewis, pois é, ao mesmo tempo, receptora de prótons e doadora de pares de elétrons.

21

Algumas técnicas básicas de análise foram utilizadas previamente na identificação de quatro amostras distintas, e os resultados 
foram apresentados na tabela a seguir: 

Substância Condutividade elétrica Temperatura de fusão (°C) Solubilidade em água

A Não conduz 1 713 Insolúvel

B Não conduz 115 Insolúvel

C Conduz 1 538 Insolúvel

D Quando dissolvido em água ou fundido 801 Solúvel

Considerando as informações, os materiais presentes nas amostras A, B, C e D são, respectivamente:

(A) sílica, enxofre, ferro e cloreto de sódio.
(B) sílica, cloreto de sódio, enxofre e ferro.
(C) sílica, ferro, enxofre e cloreto de sódio.
(D) enxofre, sílica, ferro e cloreto de sódio.
(E) enxofre, sílica, cloreto de sódio e ferro.
Alternativa A

Resolução: Inicialmente, analisaremos cada um dos tipos de substâncias: covalentes, moleculares, metálicas e iônicas.

• As substâncias covalentes apresentam altíssimas temperaturas de fusão, pois, nelas, os átomos se ligam em rede, 
apenas por meio de ligações covalentes e não formam moléculas. São insolúveis em água e não conduzem eletricidade. 

• As substâncias moleculares são as que apresentam os menores pontos de fusão e podem ou não ser solúveis em água, 
dependendo da polaridade de suas moléculas e do tipo de interações intermoleculares que realizam.

• Os metais apresentam temperaturas de fusão elevadas e são insolúveis em água. No entanto, são excelentes condutores 
de eletricidade, inclusive no estado sólido. 

• Os compostos iônicos apresentam pontos de fusão geralmente menores que os dos compostos covalentes e metálicos, 
mas bem superiores aos dos compostos moleculares. Alguns desses sais são solúveis em água e, nessa condição, são 
excelentes condutores de eletricidade devido à presença de íons livres. Não conduzem eletricidade no estado sólido. 

Sendo assim, as substâncias A, B, C e D são, respectivamente, sílica, enxofre, ferro e cloreto de sódio.
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22

Em um balão de 2 L, foram adicionados 8 mol do gás NO2, 
em que se estabeleceu o seguinte equilíbrio:

2NO2(g)  N2O4(g)

O gráfico a seguir representa a taxa de consumo do reagente 
durante a reação:
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Considerando as condições do experimento, o valor da 
constante de equilíbrio da reação é 

(A) 0,25.
(B) 0,50.
(C) 1,50.
(D) 2,00.
(E) 4,00.

Alternativa A

Resolução: O texto informa que foram adicionados 8 mol de 
NO2 em um balão de 2 L. Dessa forma, a concentração do NO2 
no balão é de 4 mol/L. O gráfico mostra que a concentração 
desse gás no equilíbrio é de (4 – 2) = 2 mol/L. A equação 
química balanceada que representa esse equilíbrio é a 
seguinte:

2NO2  N2O4

Considerando essas informações e observando-se os 
coeficientes estequiométricos, é possível montar a seguinte 
tabela:

Concentração [NO2] [N2O4]

Inicial 4 –

Consumido / formado 2 1

No equilíbrio (4 – 2) = 2 1

De posse desses valores, a constante de equilíbrio pode, 
então, ser calculada:

K N O
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23

Os modelos a seguir representam dois sólidos cristalinos 
distintos e seus respectivos pontos de fusão:

I2 Kl

P.F = 113,8 °C P.F = 681 °C

Considerando as informações, é correto afirmar que 
(A) o KI é formado de moléculas polares.
(B) o I2 é um sólido covalente, enquanto o KI é um sólido 

iônico.
(C) o I2 apresenta ligações interatômicas mais fracas do 

que as do KI.
(D) o I2, ao ser fundido, tem suas interações intermoleculares 

rompidas.
(E) o KI, ao ser fundido, tem suas ligações covalentes 

polares rompidas.
Alternativa D

Resolução: Os dois sólidos cristalinos representados –  
I2 e Kl – possuem natureza química distinta, justificando 
a diferença nos valores de seus pontos de fusão, P. F.  
O I2 é um sólido molecular formado por ligações covalentes 
apolares entre dois átomos de iodo, o que faz com que as 
suas moléculas tenham geometria linear e sejam apolares, 
interagindo entre si por meio de interações do tipo dipolo 
instantâneo-dipolo induzido. Ao ser fundido, essas interações 
intermoleculares são rompidas. Já o Kl é um composto iônico 
formado pela atração eletrostática entre os íons K+ e I–. Esse 
composto possui P. F. elevado, pois, na maioria dos casos, a 
ligação iônica tende a ser mais intensa, devido às elevadas 
entalpias de rede que são necessárias para afastar os íons 
durante a fusão.

24

As águas dos mares e dos oceanos não apresentam salinidade 
uniforme, mas estima-se que a concentração média de sais 
nelas seja de, aproximadamente, 3,5% m/V. No entanto, 
cerca de 80% desses sais são cloreto de sódio, NaCl, utilizado 
no preparo do soro fisiológico, de concentração 0,9% m/V.

O volume de água, em mililitros, que deve ser adicionado 
a uma solução de 200 mL de água do mar para que ela 
apresente a mesma concentração de NaCl de uma solução 
de soro fisiológico é, aproximadamente, 

(A) 150. 
(B) 220. 
(C) 420. 
(D) 580.
(E) 790.
Alternativa C

Resolução: Conforme mencionado no texto, as águas 
dos mares e dos oceanos apresentam uma concentração 
média de sais de, aproximadamente, 3,5% m/V. 
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No entanto, apenas 80% desses sais são cloreto de sódio, 
NaCl. Considerando esses valores de concentração, tem-se 
a seguinte relação:

3,5 g de sais –––– 100% 
                  y –––– 80% 

y = 2,8 g de NaCl

A concentração de NaCl no soro fisiológico é de 0,9% m/V, 
ou seja, possui 0,9 g de NaCl a cada 100 mL de solução. 
Assim, para que ambas as soluções apresentem a mesma 
concentração, é necessário adicionar um certo volume de 
água aos 200 mL de solução contendo água do mar, já que 
essa solução é mais concentrada que o soro fisiológico.  
O cálculo a seguir permite obter o volume final da solução 
após a diluição:

C V C V
g
mL

mL g
mL

V

V g mL
g

V

i i f f

f

f

f

. .
, . , .

, .
,

=

=

=

2 8
100

200 0 9
100

5 6 100
0 9

== 622mL

Esse valor corresponde ao volume final, logo o volume 
adicionado é obtido da seguinte maneira:

(622 – 200) mL = 422 mL

25

O teor de álcool no sangue de um motorista alcoolizado 
pode ser medido utilizando-se um aparelho conhecido 
como bafômetro. No aparelho, o etanol, C2H6O, exalado 
pelo motorista, entra em contato com uma solução ácida 
de dicromato de potássio e dá início a uma reação de 
oxirredução em que o íon dicromato (alaranjado) dá origem 
ao crômio III (verde), confirmando a suspeita. Por sua vez, 
o etanol, ao sofrer oxidação, dá origem ao composto A, 
que também oxida e forma o composto B, conforme 
representado a seguir:

C2H6O → C2H4O → C2H4O2

Etanol          A               B

As funções orgânicas que caracterizam os compostos A e B 
são denominadas, respectivamente, 

(A) cetona e éster.
(B) aldeído e éster.
(C) aldeído e cetona.
(D) cetona e ácido carboxílico.
(E) aldeído e ácido carboxílico.
Alternativa E

Resolução: O álcool exalado pelo motorista, ao entrar em 
contato com a solução ácida de K2Cr2O7, sofre oxidação.  
O etanol, por ser um álcool primário (tem a hidroxila ligada 
a um carbono primário), origina um aldeído (etanal).  
No entanto, essa reação não para apenas nessa etapa, 
pois o etanal também sofre oxidação, formando um ácido 
carboxílico (ácido etanoico), conforme representado  
a seguir:

K2Cr2O7

H2SO4

Etanol Etanal Ácido etanoico

H C

H

H
H

O
C H C

H

H
OH

O
CH H

H H

C C

H OH

K2Cr2O7

H2SO4

26

Uma pessoa aplicou um capital em regime de juros 
compostos, num investimento com taxa fixa de 2% ao ano 
e tributação de imposto de renda sobre o lucro no ato de 
resgate do montante total. Ao final de dois anos, ao resgatar 
o investimento, 10% dos juros foram tributados ao Imposto 
de Renda, e a pessoa obteve a quantia final de R$ 20.727,20.
É correto afirmar que o capital investido inicialmente foi:
(A) R$ 17.930,10
(B) R$ 17.937,00
(C) R$ 20.000,00
(D) R$ 20.007,00
(E) R$ 20.643,80
Alternativa C

Resolução: Seja x o valor investido por ele.  
Ao final de dois anos, o montante da aplicação foi de 
x x x( , ) ( , ) ( , )1 0 02 1 02 1 04042 2� � � .

O juro J dessa aplicação é dado por:

J = x(1,0404) – x = x(0,0404)

Como 10% do lucro foi deduzido ao Imposto de Renda, 90% 
do lucro ficou com essa pessoa. Assim, 0,03636x foi o lucro 
efetivo do investimento.

Como o valor investido foi de R$ 20 727,20, podemos 
escrever:

20 727 20 0 03636
20 727 20 1 03636

20 727 20
1 0363

, ( , )
, ( , )

,
,

� � �
� �

�

x x
x

x
66

20 000 00

�

�x ,

27

Uma pessoa irá inaugurar um buffet de festas infantis 
cobrando R$ 3.500,00 por festa. Após pesquisar os melhores 
preços, ela elaborou uma tabela com a base de gastos:

Gastos
Decoração por festa R$ 1.200,00

Funcionários por festa R$ 900,00
Comidas + bebidas por festa R$ 950,00

Luz + água por mês R$ 500,00
Aluguel por mês R$ 3.000,00

No primeiro mês de funcionamento, qual deverá ser o 
número mínimo de festas realizadas pelo buffet para que a 
empresa tenha lucro?

(A) 7
(B) 8
(C) 9
(D) 11
(E) 12
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Alternativa B

Resolução: Seja x o número de festas realizadas em um 
mês, temos que a receita mensal é de 3 500x. Já os gastos 
por mês são dados pela soma dos gastos por festa mais o 
gasto fixo mensal. Assim:

(950 + 900 + 1 200)x + (3 000 + 500) = 3 050x + 3 500

Quando o ganho mensal é maior que os gastos, há lucro, 
então:

3 500x > 3 050x + 3 500 ⇒  
3 500x – 3 050x > 3 500 ⇒  

450x > 3 500 ⇒  

x � �
3 500
450

7 78,  ⇒ 

x > 7,78

Isso significa que, a partir da 8ª festa, o Buffet não terá 
prejuízo.

28

Considere um prisma reto de base hexagonal regular cujo 
lado mede 20 cm e as demais arestas medem 15 cm.  
A alternativa que representa corretamente a área total desse 
prisma, em cm2, é:

(A) 1 200 3 1 800. .+
(B) 1 200 3 900. +
(C) 600 3 900+
(D) 600 3 450+
(E) 300 3 450+
Alternativa A

Resolução: A área total (AT) do prisma é dada por:

2 . área da base (AB) + área das laterais (AL)

A área da base é a área de um hexágono regular e de lado 
20 cm, assim, tem-se:

A

A

T

T

� � �

� �

2 6 20 3
4

6 20 15

1200 3 1800

2

. . . . .
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Uma pessoa está sentada no banco representado pelo ponto 
A de uma praça de formato circular. Ela se desloca até a 
loja representada pelo ponto B e, então, anda até o ponto 
de ônibus representado pelo ponto D, conforme a figura 
a seguir:

A

B

C
D

Sabendo-se que DC = 225 m e BD = 625 m, quantos metros 
ela irá caminhar do banco A até o ponto de ônibus D, 
passando pelos pontos B e C e percorrendo sempre a menor 
distância entre dois pontos, conforme a trajetória indicada 
anteriormente?
(A) 400
(B) 500
(C) 625
(D) 900
(E) 1.125
Alternativa E

Resolução: Conforme a relação métrica referente à 
circunferência, temos, para o caso em que o segmento 
secante e o segmento tangente partem do mesmo ponto 
externo à circunferência, a seguinte igualdade:

(AB)² = (BC)(BD)

O quadrado da medida do segmento tangente é igual à 
multiplicação da medida do segmento secante pela medida 
de sua parte externa.

Assim, sendo AB = x, temos:

x² = (625 – 225)(625) ⇒  
x² = (400)(625) ⇒  

x² = 250 000 ⇒  
x = 500 metros ⇒ 

Logo, ela caminhará ao todo 625 + 500 = 1 125 metros.

30

Sejam (m, n) as coordenadas no plano cartesiano 
do ponto médio do segmento de reta formado 
pelos pontos de interseção entre as circunferências 
secantes C1 e C2 de equações x y x y2 2 6 6 8 0� � � � �  e 
x y x y2 2 8 8 18 0� � � � � , respectivamente.

O valor de m n�� �2  é:

(A) 0

(B) 
25
16

(C) 
25
4

(D) 
25
2

(E) 19
Alternativa A

Resolução: Determinando inicialmente a equação da reta 
onde se encontram os pontos de intercessão, deve-se igualar 
as equações das circunferências dadas, ou seja:

C1: x y x y2 2 6 6 8 0� � � � �

C2: x y x y2 2 8 8 18 0� � � � �

Assim:

x y x y x y x y
x y x y

x y
y

2 2 2 26 6 8 8 8 18
6 6 8 8 8 18

2 2 10

� � � � � � � � � �
� � � � � � � �
� � �
�� �5 x
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Agora, determinando os pontos de intercessão, deve-se 
substituir o valor de y em uma das equações das 
circunferências:

Em C1: x y x y2 2 6 6 8 0� � � � �

x y x y x x x x
x x x x

2 2 2 2

2 2

6 6 8 0 5 6 6 5 8 0
25 10 6 3

� � � � � � � � � � � � �

� � � � �

( ) ( )
( ) 00 6 8 0

2 10 3 02

� � �

� � �

x
x x

Assim, as coordenadas dos pontos de intercessão são dadas 
por:

2 10 3 0

100 4 2 3 76 2 19

10 2 19
4

5 19
2

5

2

1 1 1

x x

x y x

� � �

� � � � �

�
�

�
�

� � � �

� �( . . )

55 5 19
2

5 19
2

10 2 19
4

5 19
2

5 5 5 19
2

5 19
22 2 2

�
�

�
�

�
�

�
�

� � � � �
�

�
�x y x

Como esperado, por serem secantes, temos dois pontos de 
interseção entre as circunferências:

( , ) ,

( , ) ,

x y

x y

1 1

2 2

5 19
2

5 19
2

5 19
2

5 19
2

�
� ��

�
��

�

�
��

�
� ��

�
��

�

�
��

As coordenadas do ponto médio entre dois pontos (x1, y1) 

e (x2, y2) são: x x y y1 2 1 2

2 2
� ��

�
�

�
�
�,

Assim:

( , ) , ,m n �

�
�

� �
�

��

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

� �
�
�

�
�
�

5 19
2

5 19
2

2

5 19
2

5 19
2

2
5
2

5
2

Dessa maneira: m – n = 0

Logo: (m – n)2 = 0

31

Sabe-se que a, b e c são três números reais cuja soma é –1 
e o produto é 2. Sabe-se também que a e b são opostos.

A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente 
que a soma dos cubos desses três números é:

(A) –17

(B) –1

(C) 1

(D) 5

(E) 4 2 1+

Alternativa B

Resolução: Das informações do enunciado, tem-se:

a b c I
abc II

III

� � � �
�

� �

�

�
�

�
�

1
2

()
( )

a b ( )

Realizando a soma das frações na equação III, tem-se:

Substituindo III em I e II, tem-se:
c = – 1 ⇒ b2 = 2 ⇒ 

b a� � � �2 2

Então, independentemente da ordem,  

a b c3 3 3 3 3 32 2 1 1� � � � � � �� � � �� � � � .

32

Em um jogo disputado por dois jogadores, dois dados 
não viciados de seis faces numeradas de 1 a 6 são rolados 
juntos dentro de um copo, sendo que a ordem de exibição 
deles é irrelevante. O vencedor será o jogador que mais se 
aproximar do somatório das faces superiores desses dados.

Qual a probabilidade de o jogador 2 vencer o jogo apostando 
na soma 7, sabendo que o jogador 1 apostou na soma 8?

(A) 
5
12

(B) 
5
11

(C) 
6
11

(D) 
7
12

(E) 
11
12

Alternativa D

Resolução: Seja P2 a probabilidade de o jogador 2 ganhar, 
tem-se, analisando os possíveis resultados para as 36 somas 
possíveis, o seguinte quadro, onde as somas possíveis estão 
destacadas:

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

Assim, analisando o quadro, tem-se que, dos 36 resultados 
possíveis, 21 fazem com que o jogador 2 ganhe, logo, a 
probabilidade P2 procurada é dada por:

P2
21
36

7
12

= =
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33

Na figura a seguir, as retas r, s e t são paralelas. Foram 
tomados dois pontos sobre a reta t, um sobre a reta r e um 
sobre a reta s.

r
N

M

A B

s

t

As retas r e s distam três unidades de comprimento entre si, 
e r e t, sete unidades de comprimento.

De acordo com as informações, é correto afirmar que a razão 
entre as áreas dos triângulos ABN e ABM, nessa ordem,  
é igual a

(A) 7
3

(B) 
7
4

(C) 
3
4

(D) 4
3

(E) 3
7

Alternativa B

Resolução: Como as retas r e t distam 7 unidades de 
comprimento entre si e as retas r e s distam 3 unidades 
de comprimento, as retas s e t distam 4 unidades de 
comprimento.

Dessa forma, como os dois triângulos possuem a mesma 
base AB, tem-se:

S
S

AB

AB
ABN

ABM

= =

.

.

7
2
4

2

7
4

34

O gráfico a seguir representa comparações entre três 
funções logarítmicas f(x) = loga x, g(x) = logb x, e h(x) = logc x.

y f

g

x

h

Todas essas funções possuem algo em comum: elas 
interceptam o eixo x no mesmo ponto. De acordo com as 
informações, é correto afirmar que as funções representadas

(A) são crescentes.
(B) são decrescentes.
(C) interceptam o eixo das abcissas no ponto (0, 0).
(D) interceptam o eixo das ordenadas no ponto (0, 1).
(E) interceptam o eixo das abcissas no ponto (1, 0).

Alternativa E

Resolução: Analisando cada uma das alternativas, tem-se:

A)  FALSA – A função h é decrescente.

B)  FALSA – As funções f e g são crescentes.

C)  FALSA – Seja f(x) = logk x ⇒ 0 = logk x ⇒ x = 1

D)  FALSA – As funções logarítmicas desse tipo não 
interceptam o eixo y.

E)  VERDADEIRA – Seja f(x) = logk x ⇒ 0 = logk x ⇒ x = 1

35

A soma das soluções reais da equação 1
9

4
27

1
3

1
243

0�
�
�

�
�
� �

�
�
�

�
�
� � �

y y

 
é igual a

(A) 0
(B) 5

(C) 
1
9

(D) 
4
27

(E) 
1
3

Alternativa B

Resolução: Reescrevendo a expressão dada, tem-se:

1
9

4
27

1
3

1
243

0

1
3

4
27

1
3

1
243

2

�
�
�

�
�
� � �

�
�

�
�
� � � �

�
�
�

�
�
� � �

�
�

�
�
� �

y y

y y

�� 0

Fazendo 1
3
�
�
�

�
�
� �
y

w, tem-se:

w w

w w

w

2

2

4
27

1
243

0

243 36 1 0
1296 972 324
36 18
2 243

18

� � � �

� � �
� � �

�
�

�
�

�

.
99

243
2 1
27

1
27

1
9

�
�

�

� �w ou w

Utilizando a substituição feita, tem-se:
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1
3

1
27

3

1
3

1
9

2

�
�
�

�
�
� � � �

�
�
�

�
�
� � � �

y

y

y ou

y

Logo, a soma procurada é igual a 2 + 3 = 5

36

Dados quatro conjuntos A, B, C e D, têm-se as seguintes 
relações entre eles:

• A, B e C são, dois a dois, disjuntos;
• n(A) = 11, n(B) = 16; n(C) = n(D) = 18;
• n(A ∩ D) = 3, n(B ∩ D) = 5 e n(C ∩ D) = 6.
De acordo com essas informações, é correto afirmar que 
n(D / (A ∪ B ∪ C)) é:

(A) 2
(B) 4
(C) 8
(D) 14
(E) 18

Alternativa B

Resolução: Considere o seguinte Diagrama de Venn para a 
resolução do problema:

A
B

C

D

8 11

12

53
4

6

Assim, como A, B e C são dois a dois disjuntos, o conjunto 
(D / (A ∪ B ∪ C)) pode ser dado pela área destacada:

A
B

C

D

8 11

12

53
4

6

Assim, n(D / (A ∪ B ∪ C)) = 4

37

Sabe-se que x é um número real no conjunto 0
2

, ��
��

�
��

 tal 

que sen x = 1
4

. 

O valor de tg (2x) é igual a: 

(A) 15

(B) 
15
4

(C) 
15
7

(D) 
15
14

(E) 
15
15

Alternativa C

Resolução: Utilizando a Relação trigonométrica fundamental, 
tem-se: 

sen x x x x2 2
2

21 1
4

1 15
4

� � � �
�
�

�
�
� � � � �cos cos cos

Assim, para o cálculo da tangente de x, tem-se:

tg x sen x
x

( ) ( )
cos ( )

= = = =

1
4
15
4

1
15

15
15

Agora, utilizando a tangente da soma de dois arcos para o 
cálculo da tangente de 2x, tem-se:

tg x tg x
tg x tg x

tg x

( ) . ( )
( ( ))( ( ))

( )

2 2
1 1

2
2 15

15

1 15
1

�
� �

�

�

�

�
��

�

�
��

�
55

1 15
15

2 15
15

1 1
15

2 15
15
14
15

15
7

2 1

�

�
��

�

�
�� �
�

�
��

�

�
��

�
�

� � �

�tg x( ) 55
7

38

Para a seleção da dupla que representará uma escola em 
uma olimpíada de Matemática, foram inscritos alunos de 
oito turmas diferentes. A quantidade de alunos dispostos a 
participar da competição em cada uma das turmas é dada 
por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 alunos. A dupla selecionada será 
escolhida de apenas uma turma.

O total de duplas distintas que podem representar essa 
escola é igual a

(A) 1.892.
(B) 946.
(C) 473.
(D) 240.
(E) 120.
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Alternativa E

Resolução: De acordo com as informações, tem-se que, ou a 
dupla é da turma com 2 alunos, ou da turma com 3 alunos, 
e assim sucessivamente. Dessa forma, o valor T procurado 
é dado por:

T�
�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2
��

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
�

9
2

Para facilitar os cálculos, utilizando o Teorema das Colunas, 
tem-se:

T �
�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

2
2

3
2

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2
��

�
�
�

�
� �

�

�
�
�

�
� �

�

�
�

�

�
��

� � �

9
2

10
3

10 9 8 7
3 2 7

720
6

120T . . . !
. . !
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No Brasil, existem seis biomas que dividem a paisagem.  
São eles: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, 
Pampa e Pantanal. A Amazônia é o bioma de maior extensão 
no território brasileiro e enfrenta uma crescente mudança 
decorrente da degradação ambiental. Essa degradação 
é causada, principalmente, pelo processo de       I       , 
potencializado pelo(a)        II      .

As lacunas I e II podem ser corretamente preenchidas por:

(A) I desertificação
II desenvolvimento urbano

(B) I eutrofização
II pesca predatória

(C) I migração de espécies
II caça ilegal

(D) I desmatamento
II pecuária de extensão

(E) I queimadas ilegais
II alteração climática 

Alternativa D

Resolução: O desmatamento caracteriza um dos principais 
problemas de degradação ambiental da Amazônia. A prática 
ilegal de destruição de mata nativa com o intuito de produção 
de áreas de pasto animal pela pecuária de extensão é sua 
principal causa. Assim, a alternativa correta é a D. 

As demais alternativas podem ser assim analisadas:

A)  INCORRETA – O processo de desertificação é consequência 
do manejo incorreto do solo, monocultura, queimadas, 
para formação de pasto e agricultura de extensão,  
e extração de mata nativa, para produção de madeira 
e carvão. A construção de áreas urbanas não torna o 
ambiente desértico, mas degrada a cobertura vegetal. 

B)  INCORRETA – A pesca predatória provoca alterações 
na cadeia alimentar presente no ecossistema local.  
A eutrofização decorre do acúmulo de matéria orgânica 
em cursos hídricos. 

C)  INCORRETA – A existência de espécies migratórias 
se caracteriza pelo afastamento de fauna regional 
em determinados períodos reconhecidos. Como 
consequência de alterações climáticas ou de destruição 
do habitat natural, as espécies de determinado nicho 
podem procurar um novo local por sobrevivência.  
A caçada ilegal leva ao processo de extinção, e não de 
migração dos indivíduos.

E)  INCORRETA – Queimadas ilegais levam à alteração 
climática a longo prazo, por causa da intensificação da 
poluição atmosférica, influenciando diretamente no 
bioma. A alternativa, porém, não relaciona os números do 
fenômeno de degradação ambiental com uma atividade 
potencializadora corretamente, pois a alteração climática 
não potencializa a ocorrência de queimadas ilegais. 

40

 Os efeitos anti-inflamatórios de uma proteína encontrada 
no abacaxi foram somados à nanocelulose bacteriana. O 
resultado é a criação de um curativo na forma de emplastro 
ou gel que pode ser usado para a cicatrização de ferimentos, 
queimaduras e até de feridas ulcerativas. Grosso modo, 
essa proteína –  bromelina – tem caráter de limpar o tecido 
necrosado do ferimento e ainda formar uma barreira 
protetora contra os microrganismos. No entanto, por ser 
uma enzima, ela tem limitações de uso na indústria, uma 
vez que é facilmente desnaturada e degradada, além de ser 
instável em algumas formulações.

Curativo com alto poder cicatrizante é feito da proteína do abacaxi. 
Agência Fapesp. 22/08/2019. Adaptado. 

Sobre as características da bromelina, é correto afirmar que 

(A) a dificuldade no processo de industrialização do 
curativo decorre do rompimento das interações entre 
aminoácidos não consecutivos, causando perda de 
funcionalidade da molécula. 

(B) os efeitos anti-inflamatórios observados resultam 
da sua capacidade de desativar enzimas do sistema 
imunológico da pessoa em tratamento. 

(C) trata-se de uma enzima cuja função protetiva contra 
microrganismos se baseia no reconhecimento de 
antígenos pelo seu sítio ativo. 

(D) a facilidade com que essa proteína sofre desnaturação 
se justifica pela alta taxa de ocorrência de rompimento 
das ligações peptídicas sob condições ambientais 
específicas.  

(E) a perda das propriedades da proteína durante o processo 
industrial acontece devido às constantes mutações que 
incidem sobre seu gene codificante. 

Alternativa A

Resolução: A bromelina é uma enzima do abacaxi que tem 
propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. Por se 
tratar de uma enzima, a funcionalidade dessa proteína 
depende da sua conformação espacial. O texto menciona 
que uma das dificuldades na industrialização do curativo 
com bromelina decorre da desnaturação dessa proteína. 
O processo de desnaturação acontece pelo rompimento 
das interações entre aminoácidos não consecutivos. Essas 
interações geram o padrão de dobramento, que dá a forma e 
a função da enzima. Dessa forma, a alternativa correta é a A. 

As demais alternativas podem ser assim analisadas: 
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B)  INCORRETA – De acordo com o texto, o mecanismo de ação 
anti-inflamatória não é por meio da imunossupressão do 
indivíduo tratado. A enzima limpa os tecidos necrosados, 
o que leva à diminuição da resposta inflamatória. 

C)  INCORRETA – A enzima não reconhece os antígenos dos 
microrganismos, mas forma uma barreira que protege  
o indivíduo ferido contra a entrada desses microrganismos 
em seu corpo. 

D)  INCORRETA – As ligações peptídicas são formadas 
entre aminoácidos consecutivos, formando a 
estrutura primária da proteína, que não é afetada em  
situações de desnaturação. 

E)  INCORRETA – De acordo com o texto, o problema de 
industrialização do produto se deve à ocorrência de 
desnaturação proteica, e não à alteração da proteína 
produzida pelo abacaxi. 

41

O gráfico representa as taxas de fotossíntese de duas 
espécies vegetais de acordo com a intensidade luminosa 
que incide sobre cada uma delas.

Taxa de
fotossíntese
para a espécie A

Taxa de
fotossíntese
para a espécie B

Intensidade luminosa

IV

IIIIII

Com base na análise do gráfico, é correto afirmar:
(A) A reta indicada por IV representa o metabolismo 

fotossintético basal das duas espécies.
(B) As duas espécies, no ponto II, consomem mais O2 do 

que são capazes de liberar.
(C) As espécies alcançam seus pontos de compensação 

fóticos em um mesmo valor de intensidade luminosa.
(D) Quanto maior a intensidade luminosa, maior será a taxa 

fotossintética, indefinidamente. 
(E) A espécie A precisa de menor intensidade luminosa que 

a espécie B para iniciar o armazenamento de energia.
Alternativa E

Resolução: Os pontos I, II e III indicam variações nas taxas de 
fotossíntese para cada uma das espécies. Já a reta IV indica 
a taxa de respiração das plantas, que é constante ao longo 
do dia e independe da intensidade luminosa. Quando as 
linhas da fotossíntese e da respiração se cruzam, o vegetal 
está em seu ponto de compensação fótico (PCF). Nesse 
momento, a planta consome, por meio da respiração, tudo o 
que produz na fotossíntese. O início do armazenamento de 
energia acontece quando a taxa de fotossíntese supera a de 
respiração. Como a espécie A tem menor PCF que espécie B,  
a primeira precisa de menor intensidade luminosa para 
acumular reservas energéticas. Logo, a alternativa correta 
é a letra E. 
As demais alternativas podem ser assim analisadas:

A)  INCORRETA – A reta indicada por IV indica a taxa de 
respiração das espécies. As plantas respiram o dia todo 
independentemente da incidência de luz.

B)  INCORRETA – No ponto II a espécie A libera mais O2 para a 
atmosfera do que absorve na respiração, mas a espécie B 
apresenta, nesse momento, uma taxa de respiração maior 
do que a de fotossíntese. 

C)  INCORRETA – Os pontos de compensação fóticos variam 
de acordo com as espécies vegetais. Pelo gráfico, nota-se  
que o PCF da espécie A é menor que o da espécie B. 

D)  INCORRETA – A taxa fotossintética varia com a intensidade 
luminosa, mas isso não acontece indefinidamente.  
Há um ponto em que o aumento da fotossíntese cessa 
apesar do aumento da intensidade luminosa. 

42

A origem da vida na Terra pode ser explicada por algumas 
hipóteses. Sobre elas, são feitas as seguintes afirmações:

I. Meteoros atingiram a Terra primitiva sucessivamente e 
trouxeram consigo microrganismos, que colonizaram a 
superfície terrestre. 

II. As condições climáticas e a composição atmosférica 
da Terra primitiva, bem como a presença de água, 
favoreceram a ocorrência de reações químicas que 
formaram as primeiras moléculas orgânicas. 

III. Pasteur comparou caldos fervidos em condições em 
que eram expostos ou não ao ar, depois observou o 
crescimento de microrganismos em apenas um deles. 

IV. De acordo com essa teoria, infere-se que os primeiros 
seres vivos eram anaeróbicos, já que a atmosfera 
primitiva era desprovida de gás oxigênio. 

V. Por causa das condições hostis da Terra primitiva, os 
primeiros seres vivos eram autótrofos, produtores do 
próprio alimento. 

São referentes à teoria heterotrófica apenas as afirmações 

(A) I e IV.
(B) I e V. 
(C) II e III. 
(D) II e IV.
(E) III e V. 
Alternativa D

Resolução: As afirmações podem ser analisadas da seguinte 
forma:

I. A teoria que defende que os seres vivos chegaram 
na Terra por meio de partículas extraterrestres é a da 
panspermia cósmica.

II. A teoria heterotrófica defende que a as condições 
ambientais da Terra primitiva propiciaram o 
acontecimento de reações químicas, transformando 
substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas.  
O experimento de Miller, que simula essas condições, 
fundamenta a teoria heterotrófica.

III. O experimento de Pasteur foi realizado a fim de refutar 
a hipótese da geração espontânea, colaborando para a 
hipótese da biogênese. 

IV. De acordo com a teoria heterotrófica, os primeiros 
organismos eram anaeróbicos, realizando fermentação 
da matéria orgânica. As reações metabólicas aeróbicas 
são mais complexas que as anaeróbicas. Além disso, não 
havia, na atmosfera primitiva, concentrações viáveis de 
oxigênio para a manutenção de organismos aeróbicos. 

V. A teoria autotrófica assume que os primeiros seres 
vivos na Terra eram capazes de produzir seu próprio 
alimento. A baixa credibilidade dessa teoria se justifica 
porque o metabolismo autotrófico é mais complexo 
que o heterotrófico.

Logo, a alternativa correta é a D. 

PAG 17 / 28



SIMULADO FUVEST BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

43

A imagem a seguir representa, esquematicamente, alguns constituintes de um grupo animal. 
2

Água

3

1

SOARES, J. L. Biologia: Os seres vivos, estrutura e funções.  
São Paulo: Scipione, 2000. p. 91. v. 2.

Com base na análise da ilustração, é correto afirmar que 

(A) a seta 1 identifica o ósculo, cavidade central do corpo do indivíduo. 
(B) está representado um cnidário, animal que vive em água doce e é séssil. 
(C) a seta 2 identifica um coanócito, célula relacionada com a nutrição da esponja.
(D) está representada uma esponja, que realiza reprodução sexuada, liberando um óvulo que nada até outra esponja.
(E) a seta 3 identifica um amebócito, célula responsável pela sustentação do porífero.
Alternativa C

Resolução: Os coanócitos são células ovaladas e flageladas, típicas de esponjas, localizadas no átrio. Elas são responsáveis 
pela captura e digestão de partículas alimentares que entram na cavidade central do animal, que é filtrador. Assim, as células 
identificadas em 2 estão relacionadas à nutrição da esponja, por isso, o gabarito é a alternativa C. 

As demais alternativas podem ser assim analisadas:

A)  INCORRETA – A seta 1 indica o átrio, cavidade central do corpo do organismo.

B)  INCORRETA – O animal pertence ao filo dos poríferos, a maioria é marinho e séssil.

D)  INCORRETA – Na reprodução sexuada o espermatozoide é liberado pelo átrio e nada até o átrio de outra esponja.

E)  INCORRETA – A estrutura 3 representa um poro, o corpo dos poríferos é recoberto por essas estruturas. Além disso, os 
amebócitos são células relacionadas à distribuição de nutrientes e podem se diferenciar em outras células. 
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 A gonorreia está mais resistente ao tratamento e pode se tornar incurável. Considerada a segunda infecção sexualmente 
transmissível (IST) mais comum no mundo, a doença afeta milhões de pessoas todos os anos. (...) Desde a descoberta da 
penicilina, a gonorreia se tornou resistente a seis tipos diferentes de fármacos. No último ano, foram reportados três casos 
de supergonorreia no Reino Unido e dois na Austrália. Foram os piores casos já registrados no mundo.

Gonorreia: por que a doença está ficando resistente a medicamentos e pode se tornar incurável. BBC Brasil. 26/07/2019. Adaptado.

Sobre essa doença, é correto afirmar que

(A) é provocada pela bactéria Treponema pallidum.
(B) decorre de uma infecção transmitida apenas pela via sexual.
(C) os sintomas incluem dor ao urinar e secreção purulenta na uretra. 
(D) os casos resistentes decorrem das constantes mutações no material genético viral.
(E) a sua manifestação mais resistente é resultado da indisponibilidade de medicamentos nos postos de saúde.
Alternativa C

Resolução: Os sintomas da gonorreia são mais frequentes em pessoas do sexo masculino, que podem apresentar ardência 
ao urinar, secreção purulenta e edema dos linfonodos inguinais. As mulheres, que comumente são assintomáticas, 
podem apresentar inflamações em seu sistema reprodutor, que, se não tratadas, podem levar à esterilidade. Logo,  
a alternativa correta é a C. 

As demais alternativas podem ser assim analisadas: 

A)  INCORRETA – A bactéria Treponema pallidum é o agente etiológico da sífilis. A gonorreia é uma bacteriose causada pela 
bactéria Neisseria gonorrhoeae. 

B)  INCORRETA – A gonorreia é uma IST não transmitida exclusivamente por meio de relações sexuais, podendo ser transmitida 
de forma congênita. 
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D)  INCORRETA – O agente etiológico da gonorreia é uma 
bactéria, e não um vírus. 

E)  INCORRETA – A supergonorreia é resultado do surgimento 
de cepas bacterianas resistentes aos antibióticos utilizados 
para o tratamento da doença. 

45

A importância da membrana plasmática vai além da 
delimitação da borda da célula. Esse revestimento 
também atua na troca de substâncias com o meio externo 
e na comunicação com células adjacentes. Para auxiliar 
no cumprimento dessas funções, a membrana plasmática 
de células animais apresenta certas especializações.  
As alternativas apresentam: I – uma especialização da 
membrana celular; II – a função que essa especialização 
desempenha no contato celular.
Os itens I e II estão corretamente indicados em:

(A)
I Desmossomo

II Propiciar o fluxo de substâncias  
entre células epiteliais.  

(B)
I Interdigitação

II Aumentar a capacidade de  
absorção das células intestinais.

(C)

I Junção comunicante

II
Ampliar a superfície de contato  

entre as membranas plasmáticas  
de células adjacentes.

(D)
I Microvilosidade

II Manter uma forte adesão entre as membranas 
plasmáticas de células vizinhas. 

(E)

I Zônula de oclusão

II
Fazer a fusão de camadas externas de 

membranas adjacentes, vedando  
o espaço intercelular. 

Alternativa E

Resolução: As zônulas de oclusão são regiões de contato 
entre duas células vizinhas. Além de colaborar para a 
adesão dessas células, essas regiões desempenham uma 
função bloqueadora, ou seja, vedam o espaço intercelular, 
impedindo o trânsito de substâncias por meio dele. Esse 
contato entre as duas células é tão íntimo que há uma fusão 
dos folhetos mais externos de suas membranas. 

As demais alternativas podem ser analisadas das seguintes 
formas:

A)  INCORRETA – Desmossomos são estruturas adesivas que 
aumentam a união de células contíguas.

B)  INCORRETA – Interdigitações são projeções da membrana 
plasmática que aumentam o encaixe entre células 
vizinhas, melhorando a adesão delas.

C)  INCORRETA – A junção comunicante não é uma estrutura 
ancoradoura, mas de comunicação. Ela é observada em 

células epiteliais e formada por tubos que atravessam duas 
células vizinhas, o que permite a troca de substâncias.

D)  INCORRETA – Microvilosidades são evaginações de 
membrana que aumentam a superfície de absorção de 
nutrientes. 
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Os principais gases relacionados à degradação da camada 
de ozônio, à formação de chuvas ácidas e ao efeito estufa 
são, respectivamente, 
(A) monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) 

e dióxido de nitrogênio (NO2).
(B) clorofluorcarbono (CFC), dióxido de enxofre (SO2) e gás 

metano (CH4). 
(C) clorofluorcarbono (CFC), dióxido de nitrogênio (NO2) e 

dióxido de enxofre (SO2). 
(D) dióxido de nitrogênio (NO2), clorofluorcarbono (CFC) e 

vapor de água. 
(E) monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2) e 

dióxido de carbono (CO2).
Alternativa B

Resolução: A degradação da camada de ozônio está 
diretamente relacionada ao acúmulo de óxidos de nitrogênio 
(NO e NO2) e clorofluorcarbono (CFC). Gases como NO2, SO2 
e CO2 podem reagir com o vapor de água, precipitando em 
forma de chuvas ácidas. Por fim, o efeito estufa é causado 
por gases estufa, tais como o CO2, o CH4 e vapor de água. 
Dessa forma, a alternativa correta é a B. 
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O heredograma a seguir representa uma família acometida 
por uma doença determinada por um gene cuja herança é 
autossômica recessiva. 

1

2

2

1

1

2 3 4

I

II

III

5 6

O casal II.5 e II.6 está esperando uma segunda criança. Pelo 
fato de o homem ter uma irmã e um sobrinho afetados pela 
doença, os futuros pais buscaram aconselhamento genético. 
A mulher II.6 desconhece a incidência dessa doença em seus 
parentes biológicos, pois foi adotada. Considerando que a 
frequência de heterozigotos para esse gene é de uma pessoa 
em cada 100, a probabilidade de o próximo filho desse casal 
ser uma menina afetada é
(A) 1/100
(B) 1/300
(C) 1/600
(D) 1/1.200
(E) 1/1.600
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Alternativa D

Resolução: A questão informa que a doença se manifesta por meio de herança autossômica recessiva, ou seja, indivíduos 
homozigotos recessivos são afetados. O casal II. 4 e II. 5 é saudável e tem um filho também não afetado, assim,  
a única possibilidade de que esse casal venha a ter uma criança afetada é se ambos forem heterozigotos para esse gene. 

De acordo com a análise do heredograma, podemos inferir que o pai é A_. A mãe não dispõe de seu histórico familiar, por 
isso, o estudo para aconselhamento genético usaria a frequência gênica da população. O texto nos informa que a frequência 
da heterozigose para esse gene na população é de uma pessoa em 100. Os indivíduos I. 1 e I. 2 são, necessariamente, 
heterozigotos, pois têm um filho afetado e filhos não afetados. Por isso, a probabilidade de o II.4 ser heterozigoto é de 2/3. 
Além disso, a questão pede a probabilidade de nascimento de uma criança afetada (aa) do sexo feminino.

Sendo assim, tem-se as seguintes probabilidades:

•  II. 4 ser heterozigoto (Aa): 2/3;
•  II. 5 ser heterozigoto (Aa): 1/100;
•  Criança ser homozigota recessiva, dado que os pais são ambos heterozigotos: 1/4; 
•  Criança ser do sexo feminino: 1/2.
O produto das probabilidades dá as chances de que todos esses eventos aconteçam simultaneamente: 

2/3 . 1/100 . 1/4 . 1/2 =1/1.200  
Portanto, a alternativa correta é a D. 
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A tabela a seguir lista alguns processos que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário humano. 

Processo Eventos característicos
I Formação dos três folhetos embrionários.
II Implantação do blastocisto no endométrio uterino.
III Divisões sucessivas sofridas pelo embrião, formando blastômeros.
IV Diferenciação de cada folheto embrionário em tecidos específicos.

Assinale a alternativa que identifica, corretamente, os processos de I a IV, na ordem em que aparecem na tabela. 

(A)

I Segmentação

(D)

I Gastrulação
II Nidação II Nidação
III Mitose III Segmentação
IV Gastrulação IV Histogênese

(B)

I Neurulação

(E)

I Segmentação
II Fecundação II Gravidez
III Divisão celular III Meiose
IV Gastrulação IV Organogênese

(C)

I Organogênese
II Gravidez
III Mitose
IV Segmentação

Alternativa D

Resolução: Para responder a essa questão, é necessário, por meio da descrição dos eventos característicos dados, identificar 
os processos de I a IV. 

Processo Eventos característicos

Gastrulação Formação dos três folhetos embrionários.

Nidação Implantação do blastocisto no endométrio uterino.

Segmentação Divisões sucessivas sofridas pelo embrião, formando blastômeros.

Histogênese Diferenciação de cada folheto embrionário em tecidos específicos.

Assim, a alternativa correta é a D. 
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 Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, na sigla em inglês) no dia 
29 de abril de 2016 mostrou que a produção mundial de alimentos é suficiente para suprir a demanda das 7,3 bilhões de pessoas 
que habitam a Terra. Apesar disso, aproximadamente uma em cada nove dessas pessoas ainda vive a realidade da fome.

IANDOLI, R. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br>. Acesso em: 07 ago. 2019.
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Fonte: FAO – ONU. Adaptado.

Sobre a relação entre a produção de alimentos e a fome global, é correto afirmar:

(A) A maior proporção da população que passa fome em países em desenvolvimento decorre da ineficiência técnica e 
logística na produção rural dos seus países.  

(B) Os países desenvolvidos possuem alta integração produtiva entre o campo e a cidade, o que possibilita a erradicação 
do desperdício de alimentos produzidos.

(C) A queda da população com fome no mundo ocorreu pela eficiência na política de produção de alimentos e de combate 
à subnutrição crônica em escala global.

(D) A evolução técnica e tecnológica da produção de alimentos não resolveu a desigualdade socioeconômica global que 
compõe o cenário da fome.

(E) Os países em desenvolvimento reduziram o quadro de fome com melhorias na armazenagem e no transporte de alimentos 
de cargas que diminuíram o desperdício de alimentos.

Alternativa D

Resolução: A produção mundial de alimentos é largamente superior à demanda, mas a fome mundial permanece associada 
à concentração da renda e da produção, à falta de vontade política e ao desperdício. A alternativa A está incorreta, pois 
a produção de alimentos dos países em desenvolvimento é suficiente em tese para extinguir a fome. A alternativa B 
está incorreta porque um dos principais problemas relacionados à produção de alimentos nos países desenvolvidos é o 
desperdício. A alternativa C está incorreta porque a queda da população com fome não condiz com a eficiente política de 
combate à subnutrição, pois a fome aumentou no oeste asiático e a redução da fome em outras regiões ficou abaixo do 
esperado conforme as Metas do Milênio da ONU. A alternativa E está incorreta porque o manuseio e o transporte estão 
entre as principais causas do desperdício de alimentos.

50

Disponível em: <https://www.repository.utl.pt>. Acesso em: 06 ago. 2019.
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Considerando a figura e seus conhecimentos, é correto 
afirmar que a variação dos biomas em escala global é 
determinada por:

(A) Influência da temperatura, da precipitação e da latitude, 
definindo climas distintos.

(B) Variação da cobertura do dossel com as características 
pedológicas e geomorfológicas.

(C) Restrição das espécies de porte arbóreo em regiões de 
baixas latitudes.

(D) Concentração de espécies endêmicas nas regiões de 
médias latitudes. 

(E) Aumento da umidade em regiões de altas latitudes e 
baixas altitudes.  

Alternativa A

Resolução: A distribuição dos biomas terrestres está 
diretamente relacionada com as zonas climáticas da Terra 
resultantes da inclinação do eixo terrestre que gera uma 
incidência desigual da radiação solar no planeta. A imagem 
apresenta uma relação dos biomas com a posição latitudinal 
que define o tipo climático. A alternativa B está incorreta 
porque as características do solo e da geomorfologia 
não estão representadas na imagem. A alternativa C 
está incorreta porque as regiões de baixas latitudes têm 
vegetação mais densa conforme a disponibilidade de calor  
e umidade. A alternativa D está incorreta porque a figura 
não informa a concentração de espécies endêmicas nas 
regiões de latitudes médias. A alternativa E está incorreta 
porque a umidade costuma ser maior nas zonas de baixas 
e médias latitudes.
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Climograma de Rio Branco (AC)
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Climograma de Florianópolis (SC)
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Os climogramas representam o comportamento das 
temperaturas mínima e máxima e da chuva ao longo do 
ano em duas cidades brasileiras. De acordo com os dados 
apresentados e seus conhecimentos, é correto afirmar que
(A) Rio Branco tem menor índice pluviométrico e baixa 

amplitude térmica.
(B) Florianópolis tem maior variação das temperaturas 

devido ao fator maritimidade.
(C) Rio Branco tem clima equatorial, enquanto Florianópolis  

tem clima tropical de altitude.
(D) Florianópolis tem chuva bem distribuída durante o ano 

com maior pluviosidade no verão.
(E) Rio Branco está próximo à Linha do Equador, já 

Florianópolis situa-se a norte do Trópico de Capricórnio.
Alternativa D

Resolução: O clima de Rio Branco, no Acre, é equatorial, 
apresentando temperaturas médias elevadas ao longo 
do ano e elevada precipitação. O clima de Florianópolis 
é subtropical, caracterizado pela falta de períodos secos 
com maiores volumes de precipitação de janeiro a março, 
no verão. No caso dessa cidade insular de Santa Catarina, 
o clima é influenciado pela maritimidade. A alternativa A 
está incorreta porque o volume total de precipitação anual 
de Rio Branco é superior ao de Florianópolis, como se vê 
nos climogramas. A alternativa B está incorreta porque a 
maritimidade influencia uma menor amplitude térmica.  
A alternativa C está incorreta porque Florianópolis tem baixa 
altitude. A alternativa E está incorreta porque Florianópolis 
localiza-se a sul do Trópico de Capricórnio.  
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 A primeira impressão é a de enormes disparidades, 
já que o município central – São Paulo – concentra o 
polo dinâmico e avançado, sede do capital financeiro 
transnacional, que coloca lado a lado arranha-céus, 
bairros sofisticados e bairros populares, vazios urbanos à 
espera de valorização, especulação imobiliária, riqueza e 
pobreza, geralmente segregados em áreas bem marcadas. 
Tais disparidades se reproduzem nos demais 38 municípios 
metropolitanos, perfazendo uma região que se estende 
por uma vasta área de 8.000 quilômetros quadrados, dos 
quais mais de 50% situam-se em áreas de proteção de 
mananciais, ocupadas irregularmente por loteamentos 
populares, com a muda conivência do poder público.

BÓGUS, Lucia Maria Machado; VÉRAS, Maura Pardini Bicudo. A reorganização 
metropolitana de São Paulo: espaços sociais no contexto da globalização. 

Cadernos Metrópole, [S.l.], n. 03, p. 81-98, maio 2012. 

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a 
alternativa correta sobre as características do processo de 
expansão da urbanização da Região Metropolitana de São 
Paulo. 
(A) A urbanização da metrópole paulista foi propiciada por 

fatores históricos, políticos e econômicos, sendo um 
processo planejado conforme as diretrizes apresentadas 
no plano diretor.

(B) A desigualdade socioeconômica no espaço metropolitano 
provoca impactos socioambientais, como a degradação 
dos recursos hídricos com o processo de crescimento 
urbano.

(C) A cidade de São Paulo é considerada uma megacidade  
por ser o centro financeiro do país devido à diversificação 
econômica e às políticas voltadas para a descentralização 
produtiva. 
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(D) O crescimento da população da metrópole a partir dos 
anos 1980 diminuiu a periferização, reduzindo o número 
de habitantes nos municípios periféricos metropolitanos 
com o aumento da importância relativa do município 
central. 

(E) O estado de São Paulo apresenta somente uma 
região metropolitana caracterizada por um padrão 
concentrador de população e atividades econômicas, 
acentuando as disparidades socioespaciais. 

Alternativa B

Resolução: As metrópoles brasileiras são caracterizadas por 
alto grau de desigualdade socioespacial, concentração de 
renda e das disparidades de gênero e de cor. Isso, aliado ao 
crescimento urbano desordenado, resulta em significativos 
impactos socioambientais negativos. A alternativa A está 
incorreta porque o crescimento da metrópole não seguiu 
a orientação do plano diretor, configurando um processo 
desordenado de crescimento e um desigual investimento 
em infraestrutura nas áreas centrais e periféricas.  
A alternativa C está incorreta porque a megacidade define-se  
por área urbana formada por mais de 10 milhões de 
habitantes, independentemente de sua influência financeira 
e econômica. A alternativa D está incorreta porque as taxas 
de crescimento da população metropolitana nacional 
diminuíram nos anos 1980 e foram acompanhadas por 
intenso processo de periferização com aumento do número 
de habitantes nos municípios periféricos das metrópoles 
e perda da importância relativa do município central.  
A alternativa E está incorreta porque o estado de São Paulo 
apresenta, além da Região Metropolitana de São Paulo, mais 
duas metrópoles, a de Campinas e a de Santos.
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O gráfico a seguir representa o número de imigrantes com 
registro no Brasil em 2018, conforme os dados da Polícia 
Federal:
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POLÍCIA FEDERAL, jan. 2019. https://noticias.r7.com.

Sobre a quantidade de migrantes presentes e suas respectivas 
nacionalidades, é correto afirmar:
(A) A expressiva população latino-americana indica um 

estágio de prosperidade econômica e expansão do 
mercado de trabalho brasileiro.

(B) Aos nacionais do Haiti passou a ser concedido desde 
2012 o visto humanitário devido às dificuldades do país 
relacionadas à ocorrência de desastres naturais e das 
posteriores crises humanitárias que se desdobraram.

(C) A menor proporção de peruanos no país é justificada 
pelas instáveis relações diplomáticas do Peru com o 
Brasil e pela falta de acordos para a política migratória.

(D) Os venezuelanos apresentam as maiores taxas de 
crescimento anuais do número de migrantes devido a 
um acordo de livre circulação de pessoas.

(E) A quantidade de migrantes por nacionalidade no Brasil é 
homogênea, o que demonstra uma política acolhedora da 
população local em um cenário de prosperidade econômica.

Alternativa B

Resolução: As nacionalidades latino-americanas mais 
representativas de imigrantes no Brasil se originam de 
um quadro de baixo desenvolvimento socioeconômico 
de seus países e de problemas de ordem política como,  
por exemplo, a Colômbia e a Venezuela. A alternativa A está 
incorreta porque o Brasil, apesar de apresentar melhora 
da economia em 2018 se comparado a 2017, continua 
com pequena geração de empregos e crescimento lento. 
A alternativa C está incorreta porque Brasil e Peru não 
possuem atritos diplomáticos nem acordos que facilitem 
a migração. A alternativa D está incorreta porque o Brasil 
não possui um acordo de livre circulação de pessoas com  
a Venezuela. A alternativa E está incorreta porque no Brasil 
há concentração de haitianos e venezuelanos se comparados 
a estadunidenses e peruanos. 
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 Climate change is already triggering devastating 
weather events across the planet, including prolonged 
droughts, flash floods and wildfires. Parts of Africa and 
the Middle East are experiencing erratic harvests, heavy 
storms and the worst drought in the past 900 years. Experts 
say that people here who are struggling to provide for 
their families are vulnerable to the influence of extremist 
recruits who offer them work and food. To prevent their 
citizens from falling into the grip of extremists, countries 
must invest in adaptation programs, which will reduce 
people’s “vulnerability to extreme climatic events,” Nadim 
Farajalla, director of the climate change and environment 
program at the American University of Beirut, told CNN. 
Providing communities in Africa and the Middle East with 
clean, affordable energy can help them cope with climate 
change, advance women’s rights and beat back support for 
extremists, Kyte told CNN. “With solar-powered irrigation 
we have an opportunity to increase agricultural yields in 
rural communities, giving families greater income and 
greater economic hope,” she said.

https://edition.cnn.com/2019/03/06/world/climate-change-
terrorism-extremism-africa-middle-east-intl/index.html. Adaptado. 

De acordo com o texto, para reduzir a vulnerabilidade das 
comunidades às mudanças climáticas, enfraquecendo a 
influência dos grupos extremistas na África e no Oriente 
Médio, os países devem 

(A) reduzir o desperdício de comida. 
(B) adaptar as construções aos eventos climáticos extremos.
(C) equipar as Forças Armadas.
(D) impedir a subida do nível do mar. 
(E) investir em energia renovável.
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Alternativa E

Resolução: Conforme a reportagem, as mudanças climáticas 
estão alimentando o extremismo no Oriente Médio e 
Norte da África. Aqueles que lutam para prover sustento 
às suas famílias estão vulneráveis à influência de grupos 
extremistas (Boko Haram, Al Qaeda, Estado Islâmico) que 
oferecem trabalho e comida. O acesso à energia limpa 
para irrigação aumenta a produtividade agrícola nas 
comunidades rurais, gerando maior renda, ajudando-as 
com as mudanças climáticas e revertendo o apoio aos 
grupos extremistas. A alternativa A está incorreta porque 
reduzir o desperdício de comida não é uma ação citada no 
texto para fortalecer as comunidades rurais que enfrentam 
a perda de gado e de colheitas. A alternativa B está incorreta, 
pois essas adaptações envolvem a mobilização de capital 
em comunidades e países pobres que atravessam sérios 
problemas ambientais como a seca. Além disso, ajustes nas 
construções não garantem resiliência às mudanças do clima 
como a diversificação da produção e o investimento em 
energia renovável. A alternativa C está incorreta porque 
equipar as Forças Armadas teria o objetivo de combater 
os grupos extremistas, mas sem efeito sobre os eventos 
climáticos extremos. A alternativa D está incorreta, pois 
impedir a subida do nível do mar envolve reduzir a emissão 
de gases estufa.  

55

Disponível em: <http://www.boqnews.com/wp-content/uploads/ 
2018/09/IMG_20180920_144116.jpg>. Acesso em: 19 jul. 2019.

O crescimento desordenado das grandes metrópoles 
brasileiras no decorrer do tempo provocou transformações 
ambientais nos espaços urbanos. No município de São Paulo, 
a Lei Cidade Limpa, vigente desde 2007, que combate o 
problema representado na imagem, surgiu para
(A) equilibrar melhor os elementos que compõem a 

paisagem urbana. 
(B) incentivar a população a adotar um modelo de 

publicidade mais inclusivo.
(C) atrair a atenção de motoristas e pedestres com anúncios 

apelativos.
(D) dar aos órgãos públicos a exclusividade de usar placas 

de obras e de divulgação de eventos.
(E) desvalorizar o patrimônio histórico e a integridade da 

arquitetura das edificações.
Alternativa A

Resolução: A imagem apresenta um dos problemas 
ambientais urbanos na atualidade: a poluição visual.  
O excesso de anúncios apresenta como consequência 
negativa para a população dos grandes centros urbanos 
a degradação dos espaços urbanos, deteriorando a 

memória cultural e histórica e dificultando a visualização 
das características das ruas, avenidas, fachadas e elementos 
naturais e construídos da cidade. A alternativa B está 
incorreta porque anúncios visuais excluem deficientes 
visuais, por exemplo. A alternativa C está incorreta porque 
é um dos efeitos da poluição visual que a Lei Cidade Limpa 
busca combater. A alternativa D está incorreta porque o 
poder público também pode poluir o ambiente. A alternativa 
E está incorreta porque a mencionada Lei pretende valorizar 
o patrimônio histórico e a integridade da arquitetura das 
edificações.

56

A Teoria da Deriva Continental, apresentada no início do 
século XX pelo alemão Alfred Wegener, sugeriu que a atual 
configuração dos continentes e dos oceanos teve outras 
formações no passado geológico, como proposto a seguir. 

Wegener, A. The Origin of Continents and Oceans. 1924. Adaptado.

Inicialmente, essa teoria foi fundamentada em 
evidências geomorfológicas, litológicas, paleoclimáticas 
e paleontológicas. Considerando o mapa e seus 
conhecimentos, indique o argumento paleoclimático 
apresentado por Wegener. 

(A) A presença das pontes continentais que propiciaram o 
deslocamento das espécies.

(B) O vestígio de geleiras em vários continentes formadas 
durante o Gondwana.

(C) A semelhança nas formações geológicas pela ação dos 
agentes exógenos.

(D) O predomínio do clima frio devido à formação de 
cadeias montanhosas.

(E) A existência de rochas semelhantes em continentes 
hoje distantes.

Alternativa B

Resolução: O mapa da questão representa os continentes 
atuais ajustados com base nos vestígios de geleiras formadas 
durante o Gondwana (supercontinente que teria dado 
origem aos continentes do Hemisfério Sul), constituindo 
as evidências paleoclimáticas apresentadas por Alfred 
Wegener para comprovar a Teoria da Deriva Continental. 
A alternativa A está incorreta porque a noção das pontes 
continentais contraria a teoria de que as massas continentais 
estiveram unidas em um único supercontinente e que se 
separaram gradualmente até alcançarem as atuais posições. 
A alternativa C está incorreta porque as formas da superfície 
terrestre resultam da ação de agentes endógenos e 
exógenos. A alternativa D está incorreta porque não se 
verifica na imagem a presença de cadeias montanhosas 
que justifiquem o clima frio. A alternativa E está incorreta 
porque cita uma evidência litológica e o enunciado é sobre 
prova paleoclimática.

PAG 24 / 28



SIMULADO FUVESTBERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

57

 A globalização é celebrada por eliminar fronteiras políticas e econômicas e por aproximar culturas de diferentes partes do 
mundo. Após a década de 90, contudo, começou a sofrer um efeito reverso: a multiplicação de muros e barreiras em fronteiras 
nacionais. Um terço dos países já ergueu ou está edificando quase 40.000 quilômetros de muros ou cercas em torno de seu 
território, uma extensão quatro vezes superior à registrada em 1989, quando foi derrubado o Muro de Berlim, e suficiente para dar 
uma volta e meia em torno do Brasil. A conta feita pela geógrafa Élisabeth Vallet, da Universidade de Quebec, no Canadá, inclui  
19.600 quilômetros já finalizados e outros 20.200 em obras.

WATKINS, N. A multiplicação das barreiras. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2 441, a. 48, n. 35, 02 set. 2015, p. 69.

O aspecto contraditório do processo de globalização exposto no texto é exemplificado pelo muro erguido entre

(A) Egito e Gaza para bloquear o avanço do comércio multilateral.
(B) Líbano e Síria para impedir o contrabando de mercadorias e capitais. 
(C) Israel e Síria para evitar o fluxo de sírios em busca de melhores oportunidades.
(D) Israel e Cisjordânia para minimizar atentados terroristas no território israelense.
(E) Cisjordânia e Gaza para reafirmar a identidade nacional com a soberania islâmica. 
Alternativa D

Resolução: O espaço geográfico encontra-se permeado por processos históricos que ajudam a entender o surgimento de 
muros, cercas, fronteiras e outras formas de contenção. No caso do muro construído por Israel para isolar a Cisjordânia, 
o argumento principal é reduzir atentados de grupos fundamentalistas islâmicos e terroristas no território israelense.  
As alternativas A, B, C e E estão incorretas, pois não constituem áreas separadas por muros. 
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Produtos básicos Produtos semifaturados Produtos manufaturados
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MDIC – www.mdic.gov.br. Adaptado.

Considerando seus conhecimentos e as representações gráficas de dados do comércio exterior brasileiro, é correto afirmar que 

(A) a pauta de exportações brasileira é conhecida pela predominância dos chamados produtos básicos, cuja fabricação 
exige novas tecnologias.

(B) a economia nacional é influenciada pelo câmbio flutuante, dado que a valorização cambial incentiva as importações, 
enquanto a desvalorização cambial prejudica as exportações.

(C) a balança comercial brasileira registra deficits resultantes do valor das exportações, ultrapassando o valor das importações, 
com saldo positivo. 

(D) os maiores parceiros comerciais do Brasil são os países sul-americanos, para os quais são exportados principalmente 
soja, petróleo e minério de ferro. 

(E) o Brasil é ao mesmo tempo grande exportador de commodities para os países do bloco europeu e a economia mais 
industrializada do Mercosul.
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Alternativa E

Resolução: De acordo com as estatísticas brasileiras de 
comércio exterior publicadas pelo Ministério da Economia, 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), os produtos 
básicos com baixo valor agregado são os mais exportados 
pelo Brasil. Por ser a economia com a indústria mais forte  
e diversificada dos países da América do Sul, o Brasil também  
é o principal exportador de bens industrializados do 
Mercosul. A alternativa A está incorreta, pois a pauta de 
exportações brasileira é conhecida pela predominância 
das commodities, bens com baixo nível de industrialização.  
A alternativa B está incorreta porque a desvalorização 
cambial (o real valendo menos que o dólar) incentiva as 
exportações. A alternativa C está incorreta, pois deficits 
comerciais ocorrem quando o valor das importações é maior 
do que das exportações. A alternativa D está incorreta porque 
o maior parceiro comercial do Brasil é a China, seguida por 
Estados Unidos e Argentina. 
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 Quem estava na dianteira do levante era a Sociedade 
dos Malês – o nome pelo qual ficaram conhecidos os 
africanos muçulmanos, na Bahia. E eles transpiravam 
religião e política: estavam compromissados tanto com a 
idealização do levante quanto com a organização de sua 
estrutura insurrecional. O islamismo, no Brasil, era uma 
religião exclusivamente africana, mas sem raiz étnica, com 
potencial para unir africanos escravos e libertos de várias 
origens e levá-los a contestar o estatuto da escravidão,  
de modo a combinar religião e revolta. De muitas maneiras, 
o islamismo (...) fez convergir para seu projeto religioso 
a luta política contra a escravidão, além de fornecer e 
moderar as diferenças étnicas e culturais no interior da 
comunidade de africanos, na Bahia. 

SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015. 

Com base no texto e em seus conhecimentos acerca da 
Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador em 1835, pode-se 
afirmar que

(A) o forte caráter religioso da revolta impediu a maior 
identificação entre os escravizados envolvidos no 
movimento.

(B) a mescla de aspectos sociais e religiosos na pauta da 
revolta foi determinante para o sucesso dos rebeldes 
contra o governo regencial. 

(C) a grande repercussão alcançada pelas ações dos 
revoltosos contribuiu para a expansão da luta dos malês 
por toda a província baiana.

(D) o projeto dos rebeldes de subverter a ordem social 
estabelecida garantiu amplo apoio da população não 
escrava às ações dos revoltosos. 

(E) a presença, entre os revoltosos, de escravizados 
alfabetizados em árabe permitiu uma maior articulação 
do movimento rebelde.

Alternativa E

Resolução:

A)  INCORRETA – A religião islâmica foi um elemento que 
contribuiu para a maior identificação entre os envolvidos 
na revolta.

B)  INCORRETA – Apesar de uma relativa organização dos 
rebeldes, o movimento não obteve o sucesso esperado, 
principalmente por ter sido denunciado por ex-escravos.

C)  INCORRETA – Embora os rebeldes planejassem a tomada 
de Salvador e do Recôncavo Baiano, a revolta fracassou, 
tendo suas ações se limitado à cidade soteropolitana. 

D)  INCORRETA – A Revolta dos Malês foi um movimento 
notadamente de negros africanos, de modo que suas 
pautas não encontraram apoio na população livre.

E)  CORRETA – A relativa organização da Revolta dos Malês 
se explica pelo fato de alguns dos escravos rebeldes 
terem vindo para o Brasil alfabetizados em árabe e serem 
seguidores da religião muçulmana, o que permitiu uma 
maior identificação e consequente articulação contra as 
forças políticas e econômicas da sociedade.  
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Sobre a economia açucareira implantada na América 
Portuguesa a partir do século XVI, é correto afirmar:

(A) A complexidade da produção do açúcar demandava 
um certo grau de especialização, o que limitava 
aos indivíduos livres a participação nas atividades 
desenvolvidas no interior dos engenhos de açúcar. 

(B) As diversas etapas da produção açucareira, desde o 
cultivo da cana até o refino e a distribuição do açúcar, 
eram controladas pelos portugueses, com o objetivo 
de garantir os interesses mercantilistas da Coroa lusa.

(C) As condições climáticas propícias e a fertilidade do solo 
massapê encontrados na região nordeste do território 
impulsionaram a produção açucareira colonial, 
assegurando o monopólio português no mercado 
internacional.

(D) O elevado custo para a construção do sistema produtivo 
do açúcar dificultou a participação de particulares 
no empreendimento, de modo que a instalação dos 
primeiros engenhos na colônia se deu por inciativa da 
própria Coroa. 

(E) Os lucros obtidos com a exportação do açúcar produzido 
na colônia portuguesa na América fizeram com que 
o Brasil concentrasse as atenções e as ações mais 
estratégicas da Coroa lusa, antes dirigidas às Índias 
Orientais.

Alternativa E

Resolução: 

A)  INCORRETA – Embora a produção açucareira tenha 
contado com o trabalho de homens livres em tarefas 
especializadas, as etapas produtivas desenvolvidas no 
interior do engenho também contavam com grande 
número de escravos.

B)  INCORRETA – Após chegarem ao reino luso, os 
carregamentos de açúcar eram embarcados para 
Amsterdã, nos Países Baixos, onde se processava o refino 
e a distribuição do produto em solo europeu.

C)  INCORRETA – Embora a cultura da cana-de-açúcar tenha 
encontrado na América Portuguesa condições climáticas 
e solo propícios ao seu desenvolvimento, não havia 
um monopólio português no comércio internacional 
do açúcar, visto a participação de outros países nesse 
segmento. 
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D)  INCORRETA – Apesar dos altos custos envolvidos na 
instalação do complexo produtivo açucareiro na América 
Portuguesa, os primeiros engenhos foram construídos 
pela iniciativa particular, e não pela Coroa lusa.

E)  CORRETA – A produção açucareira foi a mais lucrativa 
atividade econômica do Período Colonial português,  
de modo que, com o sucesso da implantação da economia 
canavieira, o Brasil passou a concentrar as atenções da 
Coroa lusa, que por muito tempo estiveram voltadas para 
o comércio das especiarias orientais.
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 Raras vezes a revolução foi prevista com tamanha 
certeza, embora não fosse prevista em relação aos países 
certos ou às datas certas. Todo um continente esperava,  
já agora pronto a espalhar a notícia da revolução através 
do telégrafo elétrico. Em 1831, Victor Hugo escrevera que já 
ouvia o “ronco sonoro da revolução, ainda profundamente 
encravado nas entranhas da terra, estendendo por baixo de 
cada reino da Europa suas galerias subterrâneas a partir do 
eixo central da mina, que é Paris”. Em 1847, o barulho se 
fazia claro e próximo. Em 1848, a explosão eclodiu. 

Eric J. Hobsbawm. A era das revoluções, 1789-1848.  
São Paulo: Paz e Terra, p. 481. 

Considerando o contexto histórico descrito, assinale a 
alternativa correta. 

(A) Os movimentos de caráter popular e nacionalista nesse 
período foram conduzidos pela pequena burguesia e 
por operários que almejavam reformas democráticas 
pautadas nas emergentes ideias políticas socialistas. 

(B) A forte influência liberal na revolução burguesa de 1848 
foi um obstáculo à adesão das camadas populares e 
proletárias ao movimento, que não causou grandes 
perturbações nos governos conservadores e autoritários 
vigentes no período.

(C) A disseminação das ideias revolucionárias de 1848 
para além do território francês foi dificultada pela 
incapacidade dos revoltosos de unificar as pautas e 
demandas de grupos liberais, nacionalistas e socialistas.

(D) O movimento conhecido como Primavera dos Povos foi 
caracterizado por manifestações populares duradouras 
que confirmaram a influência do socialismo científico 
nas organizações de trabalhadores europeus.

(E) A burguesia, interessada em assegurar o apoio 
dos grupos populares ao movimento, promoveu a 
radicalização das ações revolucionárias, atendendo às 
demandas do proletariado.

Alternativa A

Resolução:

A)  CORRETA – O texto faz referência às revoluções populares 
ocorridas na Europa que ficaram conhecidas como 
Primavera dos Povos. Em um contexto de fortalecimento 
de governos autoritários e falta de representatividade 
política dos setores médios e proletários, as camadas 
populares organizaram movimentos de caráter 
nacionalista e democrático, sendo que muitos deles 
estavam influenciados pela nascente corrente socialista 
de pensamento, representada naquele período pelos 
chamados socialistas utópicos.  

B)  INCORRETA – A influência liberal nos movimentos de 1848 
ocorreram de maneira difusa, uma vez que outras matrizes 
de pensamento influenciavam os manifestantes. Além do 
mais, não é possível caracterizar as revoltas do momento 
simplesmente como “revoluções burguesas”, uma vez 
que a grande massa de manifestantes era formada pelo 
proletariado e pelas classes médias urbanas. Por fim,  
o abalo provocado pela chamada Primavera dos Povos 
foi grande, não apenas no governo autoritário vigente na 
França, mas também em outros países europeus.

C)  INCORRETA – O movimento de 1848 ficou conhecido 
como Primavera dos Povos e foi representado por diversas 
revoluções populares espalhadas pelo continente 
europeu. A difusão das ideias nacionalistas, republicanas, 
democráticas e socialistas no período favoreceu a 
crescente politização das classes populares.

D)  INCORRETA – As ideias do chamado socialismo científico 
começaram a ser forjadas concomitantemente às 
revoluções de 1848, já que este também foi o ano de 
publicação do Manifesto Comunista, de Marx e Engels, 
obra emblemática dessa corrente de pensamento.  
Os movimentos de 1848 foram influenciados pelas 
ideias do socialismo utópico, que se encontravam mais 
difundidas no período. 

E)  INCORRETA – Os operários tiveram presença marcante 
nas manifestações de 1848. Entretanto, a ameaça 
aos princípios burgueses, representada pela luta 
do proletariado, fez com que a burguesia evitasse  
a radicalização nas ações revolucionárias.
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Mirem-se no exemplo
Daquelas mulheres de Atenas:
Geram pros seus maridos
Os novos filhos de Atenas
Elas não têm gosto ou vontade
Nem defeito, nem qualidade
Têm medo apenas
Não tem sonhos, só tem presságios
O seu homem, mares, naufrágios

Lindas sirenas, morenas.
C. Buarque; A. Boal. Mulheres de Atenas. In: Meus caros amigos, 1976. 
http://www.chicobuarque.com.br/ . Acessado em 21 de julho de 2019.

Nesse trecho, os artistas brasileiros Chico Buarque e Augusto 
Boal destacam

(A) a luta das mulheres gregas por maior participação nos 
assunto políticos.

(B) a restrição da ação feminina às atividades ligadas ao 
âmbito doméstico.

(C) a situação de subalternidade experenciada pelas 
mulheres atenienses.

(D) a tarefa das mulheres gregas de prepararem seus filhos 
para a guerra.

(E) a percepção que associa as mulheres a um modelo de 
moralidade contemporâneo.
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Alternativa C

Resolução:

A)  INCORRETA – Apesar de, na Atenas Antiga, as mulheres 
serem, de fato, excluídas dos assuntos de natureza 
política, não há na letra da música aspectos que indiquem 
a luta das atenienses no sentido de modificarem essa 
realidade.

B)  INCORRETA – Embora a atuação doméstica fosse uma 
característica do papel desempenhado pelas mulheres 
na sociedade ateniense antiga, esse aspecto não está 
presente no trecho da música.

C)  CORRETA – Em “não têm gosto ou vontade, nem defeito, 
nem qualidade”, a letra da música reforça a condição 
de submissão vivenciada pelas mulheres atenienses na 
Grécia Antiga.

D)  INCORRETA – Embora as mulheres atenienses 
participassem da preparação dos filhos para a guerra, 
esse aspecto não está presente no trecho apresentado.

E)  INCORRETA – Apesar de considerar as mulheres gregas 
um exemplo a ser seguido, o trecho da canção não 
apresenta nenhum aspecto que permita associá-las, 
necessariamente, à ideia de moralidade contemporânea. 
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 O que fez um grupo de letrados e vassalos de posses, 
em princípio bem integrados ao mundo do absolutismo 
português, transformar-se em protagonistas de uma forma 
especialíssima de revolta política na América – a Conjuração 
Mineira – foi uma combinação entre o ressentimento e a 
percepção de autossuficiência econômica de sua capitania. 
As Minas “eram um país, como não havia outro, que tinham 
todas as riquezas em si”, afirmava o alferes Joaquim José 
da Silva Xavier, o Tiradentes, ao tenente-coronel Francisco 
de Paula Freire de Andrade.

Lilia M. Schwarcz; Heloísa M. Starling. Brasil: uma biografia. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015. Fragmento adaptado.

A respeito da Inconfidência Mineira (1789), é correto afirmar:

(A) A proposta dos inconfidentes de ruptura política em 
relação a Portugal foi construída a partir do sucesso da 
Revolução Francesa, que reforçou as ideias de liberdade 
divulgadas pelos iluministas. 

(B) O impacto da política fiscal da metrópole sobre os 
diversos estratos da sociedade das Minas setecentista 
contribuiu para o engajamento das camadas populares 
na organização do movimento.

(C) O projeto republicano idealizado pelos conjurados 
mineiros estava fortemente comprometido com as 
propostas que privilegiavam as transformações na 
estrutura social das Minas setecentistas.

(D) Os membros da conjuração possuíam fortes laços 
com a elite da sociedade mineira do  século XVIII e 
estavam envolvidos com atividades que expressavam 
sua identidade com os interesses locais. 

(E) A conjuração representou uma resposta dos colonos ao 
controle do Estado português sobre a produção aurífera 
das Minas, que criava as casas de fundição e proibia a 
circulação do ouro em pó.

Alternativa D

Resolução:

A)  INCORRETA – Apesar da tentativa de sedição ter ocorrido 
no ano da Revolução Francesa (1789), esta não influenciou 
os fatos ocorridos em Vila Rica, cabendo a influência 
externa apenas às ideias iluministas e à Independência 
dos Estados Unidos.

B)  INCORRETA – A organização da sedição se limitou aos 
indivíduos que estavam vinculados à elite econômica 
das Minas.

C)  INCORRETA – A Conjuração Mineira  possuía um caráter 
elitista, não havendo uma preocupação com a melhoria 
de vida da população mais pobre. As mudanças desejadas 
pelos inconfidentes se restringiam ao âmbito político 
e econômico, estando as questões sociais em um local 
periférico.

D)  CORRETA – Como destacado pelo texto, os inconfidentes 
eram homens letrados e vassalos de posses, indicando 
o vínculo desses indivíduos com a elite de Vila Rica. 
Além disso, a conjuração representava uma reação 
da elite aos abusos metropolitanos, em uma clara 
defesa dos interesses políticos e econômicos locais. 

E)  INCORRETA – A criação das Casas de Fundição e a 
proibição da circulação do ouro em pó na colônia foram 
medidas metropolitanas que levaram à Revolta de Felipe 
dos Santos (ou de Vila Rica) em 1720, não estando 
diretamente relacionadas à Inconfidência Mineira (1789).
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 Quando os holandeses se lançam mundo afora, têm um 
projeto simples: ganhar dinheiro. (...) A Companhia Holandesa 
das Índias Orientais tornou-se uma verdadeira potência,  
que não hesitava, se necessário, em fazer uso de canhões 
contra rivais que queria afastar – pois os lucros sobem de 
15% para até 75% em 1606. (...) o governador da Companhia 
na Insulíndia, Jan Pieterzoon Coen, compreende depressa 
que aquele comércio com entrepostos, à moda portuguesa,  
não poderia sobreviver, apesar dos fortins em Java e Amboína, 
se não fosse reforçado por um povoamento permanente.

M. Ferro. História das colonizações: das conquistas às 
independências – Séculos XIII a XX. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999. p. 65.

Sobre a política de colonização das nações europeias de 
territórios ultramarinos, a partir do século XV, é correto 
afirmar:

(A) A Holanda investiu na diversificação comercial por 
meio da atuação de várias companhias de comércio, 
enquanto os ingleses buscaram garantir os monopólios.

(B) As disputas pela posse e povoamento de áreas coloniais 
ultramarinas estavam diretamente associadas ao 
expansionismo cristão protestante.

(C) As nações europeias envolvidas no comércio 
ultramarino tinham uma relação pacífica e respeitavam 
as exclusividades de colonização.

(D) Portugal e Espanha priorizaram, nesse processo, 
as relações por entrepostos, enquanto Inglaterra e 
Holanda buscaram a dominação efetiva.

(E) O sistema colonial europeu se iniciou com os entrepostos 
comerciais, evoluindo, gradativamente, para o processo 
de povoamento e controle permanente.
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Alternativa E

Resolução:

A)  INCORRETA – Todas as nações europeias, no período, 
valeram-se, em alguma medida, dos monopólios 
concedidos a grandes companhias comerciais como 
forma de garantir o acesso aos produtos exóticos e à 
colonização efetiva dos territórios ultramarinos.

B)  INCORRETA – As disputas pela posse e pela ocupação das 
áreas ultramarinas estavam mais associadas aos controles 
exclusivos sobre territórios e produtos vendáveis do que 
a uma ação evangelizadora. Além disso, os reinos ibéricos 
tinham um projeto de expansão do cristianismo católico. 

C)  INCORRETA – As relações entre as potências mercantilistas 
europeias eram bastante tensas, com vários episódios 
de enfrentamentos militares entre elas por controle de 
territórios e pelo domínio comercial.

D)  INCORRETA – Portugueses e espanhóis foram os pioneiros 
nos controles efetivos de territórios ultramarinos, 
principalmente na América. Essa era uma ação recorrente 
de todas as potências expansionistas no período.

E)  CORRETA – Em um primeiro momento, os portugueses 
iniciaram as ações de domínio e exclusividade comercial 
através de entrepostos nas orlas do continente africano. 
Com o tempo, Portugal e os demais reinos europeus 
envolvidos na expansão marítima buscaram efetivar suas 
exclusividades colonizadoras por meio do povoamento  
e controle político efetivo dos territórios.
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 No prefácio à primeira edição de Vinte anos de crise, 
publicada em 1939, pouco após a invasão da Polônia por 
Hitler, E. H. Carr escreve que a “próxima conferência de paz, 
se não quiser repetir o fiasco da última, terá de se preocupar 
com assuntos mais fundamentais do que o traçado de 
fronteiras”. Por que “fiasco”? Porque, para Carr, a Primeira 
Guerra Mundial havia sido a expressão da exaustão da ordem 
liberal “econômica e política” do século XIX e o Tratado de 
Versalhes, produto da ilusão de que a continuidade daquela 
ordem seria possível. Princípios como o da autodeterminação 
nacional, do comércio livre e da segurança coletiva, tidos 
como supostamente absolutos, baseavam-se na ideia liberal 
de uma natural harmonia de interesses.

Norma B. dos Santos. Diplomacia e fiasco. Repensando a 
participação brasileira na Liga das Nações: elementos para uma 
nova interpretação. Revista Brasileira de Política Internacional.  

v. 46, n. 2, Brasília, jul./dez. 2003. 

Com base no texto e em seus conhecimentos acerca da 
Primeira Guerra Mundial, assinale a alternativa correta.
(A) A Liga das Nações foi criada para assegurar a preservação 

das soluções consolidadas após os conflitos da Primeira 
Guerra.

(B) As ações adotadas após a Grande Guerra não foram 
capazes de solucionar as divergências causadoras do 
conflito bélico.

(C) As disputas fronteiriças entre as nações europeias foram 
apaziguadas com a assinatura do Tratado de Versalhes.

(D) O Tratado de Versalhes impôs severas sanções aos 
participantes da guerra, com vistas a garantir a 
manutenção da ordem liberal.

(E) A negligência em relação aos valores liberais, no contexto 
que antecedeu a Primeira Guerra, foi a principal causa 
da eclosão do conflito.

Alternativa B

Resolução:

A)  INCORRETA – Como indicado pelo próprio texto, não 
houve soluções consolidadas após a Primeira Guerra. 
Além disso, a Liga das Nações não tinha a função de 
garantir essas soluções, mas sim estabelecer a paz  
e impedir um novo conflito de caráter catastrófico como 
foi a chamada Grande Guerra.

B)  CORRETA – As disputas políticas e econômicas liberais, 
que foram elementos essenciais para a eclosão da guerra,  
se mantiveram no pós-guerra e acabaram gerando 
um novo conflito, a Segunda Guerra, na qual, de 
forma definitiva, os elementos causadores da Primeira 
Guerra foram solucionados e a ordem liberal capitalista 
modificada.

C)  INCORRETA – As disputas fronteiriças não foram 
solucionadas pelo Tratado de Versalhes. Exemplo disso 
é a questão do corredor polonês, que acabou sendo uma 
das causas imediatas da Segunda Guerra em 1939.

D)  INCORRETA – As sanções impostas pelo Tratado 
de Versalhes recaíram somente sobre a Alemanha, 
considerada a responsável pela Primeira Guerra.  
As nações beligerantes vencedoras, Inglaterra e França, 
utilizaram o Tratado como artifício para garantir seus 
interesses liberais e atacar os interesses alemães.

E)  INCORRETA – Os ideais liberais não foram negligenciados. 
Foi justamente o empenho em garantir esses ideais que 
fez as nações europeias entrarem em guerra. 
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 A posição do homem que, pelos gestos da homenagem, 
se tornou “moço” (vassalus) de um “ancião” (senior) 
é semelhante à do filho perante o pai: deve “servir”;  
mas em troca é remunerado: o afeto corresponde ao 
respeito, o “benefício” ao “serviço”. Em tudo, os dois 
homens devem retribuir igualmente. Mutualidade, mas 
numa organização hierárquica. A distância entre os graus 
tonifica o comércio afetivo. Porque o senhor, espécie de 
pai, é normalmente o mais sabedor e o mais rico, e porque 
o vassalo, espécie de filho, é normalmente mais vigoroso, 
é normal que o primeiro receba do outro o auxílio militar, 
como compensação do que ele próprio fornece: o alimento, 
a paz, distribuindo feudos, mantendo assim na concórdia a 
coorte fogosa dos seus “homens”. 

G. Duby. As três ordens ou o imaginário do feudalismo. Lisboa: 
Editorial Estampa, 1982. Fragmento adaptado.

Sobre as relações sociais feudais na Europa Ocidental, 
durante o período medieval, é correto afirmar:

(A) Os contratos vassálicos acentuavam as relações de 
dependência e obediência dos camponeses em relação 
aos senhores feudais.

(B) Os membros da nobiliarquia feudal estabeleciam entre 
si relações de caráter pessoal, marcadas pela fidelidade 
e pela reciprocidade. 

(C) O pacto estabelecido entre suseranos e vassalos se 
baseava na troca de favores pelos méritos conquistados.

(D) O fortalecimento dos poderes locais reduziu a 
importância da figura do rei, que perdeu o seu caráter 
sagrado. 

(E) Os laços feudo-vassálicos estavam pautados na igualdade 
entre os representantes da nobiliarquia medieval.
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Alternativa B

Resolução:

A)  INCORRETA – As relações vassálicas se davam entre elementos da nobreza feudal, e não entre nobres e camponeses.

B)  CORRETA – O pacto vassálico unia dois homens livres, membros da nobiliarquia feudal, em uma relação pessoal. Esse laço 
contratual entre nobres se baseava na fidelidade e na reciprocidade: o suserano contaria com a prestação de serviços 
militares por tempo determinado, enquanto o vassalo, que recebia o feudo, devia lealdade ao senhor.

C)  INCORRETA – As relações entre os membros da nobreza feudal se baseavam no nascimento e na origem, e não estavam 
relacionadas à ideia de mérito.

D)  INCORRETA – Embora a expansão dos laços pessoais tenha contribuído para reforçar os poderes locais e, consequentemente, 
enfraquecer o poder real, a figura do rei ainda era revestida de um caráter sagrado. Prova disso foi a manutenção da 
cerimônia de sagração do monarca pela Igreja.

E)  INCORRETA – Embora baseado em uma relação de mutualidade, o contrato feudo-vassálico pressupunha uma certa 
hierarquização entre suserano e vassalo. 
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 (...) A navegação do Alto Madeira, seus afluentes e confluentes, posta em correspondência por meio da Estrada de Ferro 
Madeira-Mamoré, ora em construção, com o abaixo Madeira, Amazonas e o Oceano permitirão a exploração das colossais 
riquezas brasileiras e bolivianas para que se compreenda a alta importância que poderá despertar a questão sanitária dessa 
região. (...) As tentativas de construção dessa Estrada têm sido assinaladas por verdadeiras hecatombes que têm constituído 
a base principal do malogro dos tentames feitos até agora nesse sentido. (...) O baixo Madeira é tido pelos habitantes da 
região como rio salubre. (...) Já de igual fama não gozam os afluentes do baixo Madeira. (...) Como regra se verifica que a 
insalubridade da região começa pouco depois do início da vazante, quando as águas, abandonando a terra ficam em parte 
depositadas nas depressões dos terrenos, onde, se formam, então, pântanos que se estendem por quilômetros de extensão 
e permitem a criação em massa das anofelinas que se vão infectar nos impaludados crônicos que habitam a região e vão 
disseminar extensa e intensamente a malária.

CRUZ, Oswaldo G. Madeira-Mamoré Railway: considerações gerais sobre as condições sanitárias do Rio Madeira. Rio de Janeiro:  
Papelaria Americana, 1910.

Com base no texto e nos fatos relacionados ao desenvolvimento da região amazônica no início do século XX, assinale a 
alternativa correta. 

(A) O estímulo governamental à migração para a Amazônia, com o objetivo de assegurar o controle brasileiro da região, 
favoreceu a disseminação do impaludismo no país, doença causada pelo protozoário do gênero Plasmodium.

(B) A insalubridade da região do Rio Madeira, marcada por altos índices de mortalidade provocada por doenças tropicais, 
impediu que o projeto de construção da ferrovia para o escoamento da produção de látex fosse levado a cabo.

(C) As condições ambientais amazônicas favoreceram a reprodução do mosquito Anopheles, transmissor da malária, o que 
acarretou um aumento no número de casos da doença, provocando o esvaziamento demográfico da região e o declínio 
da economia da borracha.  

(D) A construção da estrada de ferro entre os rios Madeira e Mamoré, embora tenha enfrentado uma série de dificuldades 
sanitárias, garantiu a substituição do transporte fluvial pelo ferroviário, contribuindo para o desenvolvimento da região 
amazônica.

(E) O projeto de construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que buscava atender às demandas econômicas de 
Brasil e Bolívia, tinha como principal obstáculo as doenças tropicais, como a malária, para a qual não havia vacina, e os 
ataques indígenas.

Alternativa E

Resolução:

A)  INCORRETA – O processo de migração para a região amazônica no início do século XX está associado ao boom da economia 
seringueira, e não à necessidade de garantir o controle brasileiro sobre a região. 

B)  INCORRETA – Apesar de algumas tentativas frustradas, sobretudo devido à insalubridade da região, a construção da 
ferrovia Madeira-Mamoré foi concluída em 1912.

C)  INCORRETA – Embora as condições ambientais da região do Rio Madeira tenham favorecido a reprodução do mosquito 
transmissor da malária e a disseminação da doença na região, o declínio da economia da borracha na região amazônica 
está associado à concorrência asiática, que produzia em larga escala e com preços mais baixos em relação ao Brasil.

D)  INCORRETA – Embora a construção da ferrovia Madeira-Mamoré tenha representado uma alternativa aos trechos do 
Rio Madeira não navegáveis, o transporte fluvial manteve sua importância para o desenvolvimento da região amazônica.

E)  CORRETA – De acordo com o texto, a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré contribuiria para a exploração 
das colossais riquezas brasileiras e bolivianas, indicando que o projeto buscava atender aos interesses econômicos de 
Brasil e Bolívia. A construção da ferrovia enfrentou uma série de dificuldades, tendo como principal obstáculo as doenças 
tropicais, como a malária, para a qual, ainda hoje, não há vacina, e os ataques dos povos indígenas da região.
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Número de cidades com mais de 50 mil habitantes Força a vapor (000 HP)
1847-1850 1876-1880 1847-1850 1876-1880

Alemanha 17 28,7 92 5 120
Áustria-Hungria 13 12,0 100 1 560
Estados Unidos 7 47,4 1 680 9 110

França 14 29,5 370 3 070
Reino Unido 32 48,2 1 290 7 600

Rússia 8 2,6 70 1 740
E. Hobsbawm. A Era do Capital: 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. Adaptado.

Com base nos dados relacionados à Revolução Industrial mostrados na tabela, analise as quatro afirmações seguintes.

I. O processo vivenciado pelos Estados Unidos e pelos países europeus, sobretudo na segunda metade do século XIX, 
indicado na tabela, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores urbanos, o que atraiu grandes 
contingentes de camponeses. 

II. A segunda metade do século XIX se caracterizou pela expansão do processo de industrialização para outros países, 
provocando uma maior distribuição geográfica do progresso industrial, ainda que de forma desigual. 

III. O número de cidades com mais de 50 mil habitantes no Reino Unido, na primeira metade do século XIX, está relacionado 
ao pioneirismo inglês na Revolução Industrial, decorrente, entre outros fatores, da acumulação primitiva de capitais e 
do processo de cercamentos. 

IV. A expansão da capacidade produtiva de países como Alemanha e França está associada, sobretudo, à chamada Segunda 
Revolução Industrial, marcada pelos investimentos de instituições financeiras no setor industrial.  

Estão corretas apenas as afirmações 

(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) I, III e IV.
(D) I e II.
(E) III e IV.
Alternativa B

Resolução: A afirmação I está incorreta, pois, embora o processo de industrialização das cidades, sobretudo a partir da Segunda 
Revolução Industrial, tenha atraído grande contingente de camponeses, contribuindo para o aumento no número de cidades 
com mais de 50 mil habitantes, o processo industrial não implicou uma melhoria na situação vivida pelos trabalhadores 
urbanos. Pelo contrário, as jornadas de trabalho eram extensas, os salários eram baixos, as condições de trabalho eram 
precárias, sem segurança e insalubres. As demais afirmações estão corretas, o que torna correta, portanto, a alternativa B.
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 Sábado, 18 de fevereiro
 Faz hoje três dias que eu entrei para a Escola Normal. Comprei meus livros e vou começar vida nova. O professor de 
Português aconselhou todas as meninas a irem se acostumando a escrever, todo dia, uma carta ou qualquer coisa que lhes 
acontecer.
 Passei na casa de minhas tias inglesas e encontrei lá Mariana. Ela foi a aluna mais afamada da Escola e sempre ouvi 
minhas tias falarem dela com admiração. Ela esteve me animando e disse que o segredo de ser boa aluna é prestar atenção, 
tomando notas de tudo.
 Tia Madge disse que Mestra Joaquininha lhe falou que eu fui a aluna mais inteligente da escola dela, mas era vadia e 
falhava dias seguidos. Isto é verdade, porque o ano passado fomos, muitas vezes, passar dias com meu pai na Boa Vista. 
Não sei se sou inteligente. Vovó, meu pai e tia Madge acham; mas só sei que não gosto de estudar, nem de ficar parada 
prestando atenção. Em todo caso eu gosto que digam que sou inteligente. É melhor do que dizerem que sou burra, como 
vai acontecer na certa, quando virem que não vou ser, na Escola Normal, o que eles esperam. Hoje já vi o jeito. Achei tudo 
difícil e complicado. O que me vale é que eu tenho facilidade de decorar. Quando eu não puder compreender, decoro tudo. 
Mas no Português como é que eu vou decorar? (...)

MORLEY, Helena. Minha vida de menina. Companhia de bolso. 2016.

Atente-se para as afirmações sobre o que a perspectiva adotada pelo narrador de Minha vida de menina evidencia:
I. A opinião dos familiares sobre a menina.
II. As características da sociedade da época.
III. A veracidade dos eventos compartilhados.
IV. O distanciamento com a história narrada.  
V. A vulnerabilidade emocional da personagem.
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É compatível com o trecho da obra aqui reproduzido o que 
se afirma em

(A) I, apenas.
(B) IV, apenas.
(C) III e V, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e V.
Alternativa E

Resolução: A narradora de Minha vida de menina,  
no trecho analisado, descreve suas primeiras preocupações 
e percepções acerca da nova fase de sua vida: a antiga 
Escola Normal. Por essa denominação – e por outros 
elementos descritos, como a escrita de cartas, por exemplo –  
depreendem-se características da sociedade da época. 
Ao expor seus sentimentos, a personagem evidencia-se 
com uma identidade comunicativa; ao expor a opinião dos 
familiares, a que condiciona seu comportamento, mostra-se 
insegura e, portanto, vulnerável. A escrita do diário 
aproxima a narradora, que também é personagem, da 
história narrada, em primeira pessoa. Desse modo, estão 
corretas as proposições I, II e V.  Ainda que a narradora 
seja personagem e sua narração se constitua em primeira 
pessoa, a veracidade dos eventos compartilhados não 
é uma correspondência obrigatória com esse tipo de  
narrador. Logo, a proposição III está incorreta. A escolha 
pela narrativa, um diário, em primeira pessoa denota 
proximidade entre narrador e história narrada. Dessa  
forma, a proposição IV está incorreta. 
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 Os criminosos que invadiram o terminal de cargas 
do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, 
na tarde de quinta-feira (25), levaram 718,9 kg de ouro 
avaliados em US$ 29,2 milhões. Na conversão atual,  
o montante equivale a R$ 110,2 milhões. Nenhum suspeito 
foi preso.
 Os metais estavam em 31 malotes que seriam levados 
de avião para Nova Iorque, nos Estados Unidos (24 malotes, 
com 565,50 kg), e Toronto, no Canadá (7, com 153,4 kg).

Portal G1. Disponível em: <https://g1.globo.com>.  
Acesso em: 26 jul. 2019. [Fragmento]

No texto, as palavras sublinhadas – “montante” e “metais” – 
dizem respeito à mesma informação, substituindo o termo

(A) “criminosos”.
(B) “malotes”. 
(C) “ouro”.
(D) “presos”. 
(E) “suspeitos”.
Alternativa C

Resolução: Ambos os termos sublinhados no texto retomam, 
coesivamente, o mesmo termo já mencionado antes – “ouro”. 
No primeiro caso, a palavra “montante” refere-se à quantidade 
de metal que foi roubada: 718,9 kg. No segundo caso,  
o termo “metais” também retoma o termo “ouro”, levando-o 
para o plural em razão de a quantidade e de o material estar 
dividido em malotes. Sendo assim, a alternativa correta é a C.  
Nem “montante” nem “metais” estabelecem relação de 
sinonímia e / ou retomam, de alguma maneira, “criminosos” –  
o que é feito por termos como “suspeito”, por elipse no 
verbo “levaram”, etc.,o que torna incorreta a alternativa A. 

O termo “malotes”, já ao fim do texto – na penúltima linha –,  
não poderia ser retomado por “montante” e “metais”, 
o que invalida a alternativa B. “Presos” relaciona-se 
semanticamente com “criminosos”, “suspeito”, o que 
torna incorreta a alternativa D. “Suspeitos” está no 
mesmo campo semântico de “criminosos”, “presos” – 
não de “ouro”, “malote”, “metais”, “montante”, etc. –,  
o que invalida a alternativa E. 
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Senhor Doutor, muito bem-vinda seja 
A esta mofina e mísera cidade, 
Sua justiça agora, e equidade, 
E letras com que a todos causa inveja. 

Seja muito bem-vindo, porque veja 
O maior disparate e iniquidade, 
Que se tem feito em uma e outra idade 
Desde que há tribunais, e quem os reja. 

Que me há de suceder nestas montanhas 
Com um ministro em leis tão pouco visto, 
Como previsto em trampas e maranhas?

É ministro de império, mero e misto,
Tão Pilatos no corpo e nas entranhas, 
Que solta a um Barrabás, e prende a um Cristo.

MATOS, Gregório. Poemas escolhidos. Org. José Miguel Wisnik.  
São Paulo. Companhia das Letras. 2010. (p. 147)

No soneto de Gregório de Matos, o eu lírico

(A) demonstra admiração pela figura à qual se dirige.
(B) representa um eu coletivo ao falar em nome da cidade.
(C) apresenta uma crítica à ineficácia do sistema judiciário.
(D) dirige-se ao leitor evidenciando o caráter dialógico do 

poema.
(E) critica a falta de reconhecimento aos longos anos de 

serviço dos tribunais.
Alternativa C

Resolução: No poema de Gregório de Matos, o eu lírico se 
dirige ao “Senhor Doutor”, figura por meio da qual critica a 
atuação da justiça brasileira, ineficaz, pois prende inocentes 
e solta culpados, “Tão Pilatos no corpo e nas entranhas, /
Que solta a um Barrabás, e prende a um Cristo”. Na crítica 
apresentada, fica clara a gravidade da injustiça frente 
aos olhos do eu lírico, “O maior disparate e iniquidade, / 
Que se tem feito em uma e outra idade / Desde que há 
tribunais, e quem os reja”. Desse modo, a alternativa C está 
correta. A alternativa A está incorreta, pois o uso do termo 
“Senhor Doutor” e a menção às “letras com que a todos 
causa inveja” reforçam a ironia com o que o eu lírico se 
dirige ao interlocutor. A alternativa B está incorreta, pois, 
apesar de apresentar uma crítica social que repercute na 
realidade de todos, o eu lírico fala em primeira pessoa do 
singular, conforme evidenciado em “que me há de suceder”. 
A alternativa D está incorreta, pois o poema se dirige a uma 
figura política. Finalmente, a alternativa E está incorreta, pois 
o eu lírico critica, e não exige reconhecimento, os longos 
anos de injustiças reforçadas, as quais viveu, pela atuação 
dos tribunais.
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DHAMER, André. Os Malvados. Disponível em:  
<http://www.andredahmer.com.br/>.

A crítica, como efeito de sentido, que se obtém no cartum 
resulta, principalmente,
(A) da posição corporal da personagem.
(B) do duplo sentido do verbo “desgrudar”.
(C) da utilização de celular pelo psicanalista.
(D) da circunstância comum presente na cena.
(E) do uso da linguagem coloquial pelo paciente.
Alternativa C

Resolução: O paciente, identificado por estar ao divã, 
desabafa ao psicólogo, cujas características físicas 
retomam o estereótipo freudiano – o que o identifica como 
profissional da área da psicologia –, sobre o comportamento 
dos filhos, que o preterem frente ao celular. O humor do 
cartum reside exatamente no fato de que, ao relatar essa 
frustração, seu interlocutor também o pretere frente ao 
aparelho de comunicação móvel. Dessa forma, está correta a  
alternativa C. A posição dos corpos das personagens 
obedece ao caráter das estruturas de consultas terapêuticas:  
o paciente deitado e / ou sentado e o terapeuta ouvindo-o, 
o que invalida a alternativa A. O verbo “desgrudar” é usado 
com o sentido conotativo, na construção hiperbólica da 
personagem, mas não se constrói duplo sentido em seu uso 
específico pelo paciente, o que torna incorreta a alternativa B.  
A circunstância comum não seria o efeito de humor por si 
só se não houvesse a fala do paciente. Como esta existe,  
é seu contraste com a imagem o responsável pelo efeito de 
sentido, o que torna incorreta a alternativa D. A linguagem 
do paciente, coloquial, não apresenta como efeito de sentido 
o humor, mas é sua oposição (irônica) ao uso do celular 
pelo médico que gera a comicidade. Logo, está incorreta 
a alternativa E. 

73
Amar o perdido
deixa confundido
este coração.

Nada pode o olvido
contra o sem sentido
apelo do Não.

As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis
à palma da mão.

Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Memória.  
In: Claro Enigma. Editora Record. 10ª edição.

A ideia evocada pelo título do poema estabelece relação 
íntima com o(a)

(A) ironia provocada por sua relação semântica com o 
esquecimento (“olvido”).

(B) eufemismo presente no uso do termo “perdido” para 
fazer referência à morte.

(C) antítese determinada pela absurda dicotomia entre os 
termos “tangível” e “insensível”.

(D) paradoxo advindo da associação entre as “coisas findas” 
e recordações que ficam.

(E) metonímia que permite a extrapolação do coração como 
representação do eu lírico.

Alternativa D

Resolução: O título do poema de Drummond, “Memória”, 
é explicitamente evocado no texto pela última estrofe, 
onde se observa o uso do paradoxo, figura de linguagem 
que se vale de uma lógica que foge ao senso comum, 
na relação entre as ideias da finitude e da permanência para 
estabelecimento da dinâmica pela qual os eventos da vida 
se tornam lembranças. Desse modo, as “coisas findas” são 
consideradas mais belas e, justamente por sua brevidade, 
se eternizam na memória. Portanto, a alternativa D está 
correta. A alternativa A está incorreta, pois o esquecimento 
é impotente no poema, não sendo explorado para quebra do 
sentido do título. A alternativa B está incorreta, pois o termo 
“perdido” constitui uma elipse devido à omissão da pessoa 
perdida, representando um relacionamento que acabou. 
A alternativa C está incorreta, pois a antítese estabelecida 
entre aquilo que antes era tocado, “tangível”, e o que não 
pode ser mais sentido, “insensível”, reforça – não contrapõe – 
a ideia da perda do amor. A alternativa E está incorreta, 
pois o uso da parte, “coração”, para representação do todo, 
pessoa lírica, reitera – sem extrapolação – os sentimentos 
envolvidos no fim do relacionamento.
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 Aos grupos de quatro, prepararam o jantar: arroz 
com corned-beef. Terminaram a refeição às seis da tarde, 
quando já o Sol desaparecera e a noite cobrira o Mayombe. 
As árvores enormes, das quais pendiam cipós grossos como 
cabos, dançavam em sombras com os movimentos das 
chamas. Só o fumo podia libertar-se do Mayombe e subir, 
por entre as folhas e as lianas, dispersando-se rapidamente 
no alto, como água precipitada por cascata estreita que se 
espalha num lago.
 Eu, O Narrador, Sou Teoria.
 Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a 
cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco 
defunto do meu pai, comerciante português. Trago em 
mim o inconciliável e é este o meu motor. Num Universo 
de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. 
Talvez é não, para quem quer ouvir sim e significa sim para 
quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens 
exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que 
devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens 
que devem aceitar o talvez? Face a este problema capital, 
as pessoas dividem-se aos meus olhos em dois grupos:  
os maniqueístas e os outros. É bom esclarecer que raros são 
os outros, o Mundo é geralmente maniqueísta. (...)

PEPETELA. Mayombe. Lisboa. Dom Quixote. 5ª edição. 1993.
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No fragmento, a narrativa em primeira pessoa permite 
manipular o ritmo dos acontecimentos de modo a
(A) estabelecer simultaneidade entre o discurso e os 

eventos narrados.
(B) indicar a quebra da linearidade conferindo uma lógica 

à personagem. 
(C) fornecer contexto histórico explicando como são as 

pessoas na sociedade retratada.
(D) conferir coesão à narrativa devido à fusão entre os 

tempos psicológico e cronológico. 
(E) inserir o fator humano à sequência cronológica 

determinada pelos elementos naturais.
Alternativa B

Resolução: A escolha do foco narrativo no fragmento 
determina a transição entre dois tempos diferentes, 
garantindo o deslocamento entre o tempo dos eventos 
narrados e o tempo passado, de modo a fornecer detalhes 
da história deste narrador-personagem. No primeiro 
parágrafo do fragmento, observa-se o estabelecimento 
do tempo cronológico por meio dos elementos naturais. 
A linearidade cronológica da narrativa é, então, quebrada 
pela intromissão da voz do narrador em primeira pessoa, 
retornando ao passado para explicar sua origem. A retomada 
de sua origem agrega à trama informações que conferem 
uma lógica à personagem, permitindo o estabelecimento da 
verossimilhança na obra. Desse modo, a alternativa B está 
correta. A alternativa A está incorreta, pois tal estratégia 
permitiu o deslocamento temporal da narrativa por meio 
da analepse, o retrocesso – não a simultaneidade – na linha 
temporal. A alternativa C está incorreta, pois, apesar de haver 
certa caracterização da sociedade por meio da perspectiva 
do narrador, essa visão não estabelece o contexto histórico 
total da narrativa. A alternativa D está incorreta, pois há a 
diferenciação – e não a fusão – entre o tempo cronológico, 
no primeiro parágrafo, e o tempo psicológico, do segundo 
em diante. Finalmente, a alternativa E está incorreta, pois a 
mudança do foco narrativo estabelece a quebra da sequência 
cronológica – não a inserção do valor humano à narrativa.
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 Crescemos ouvindo de nossos pais que devemos comer 
frutas e verduras para obter nutrientes. É a mais pura verdade. 
Mas cada vez mais pessoas decidem pegar um atalho –  
e tomar suplementos alimentares em cápsulas. Segundo uma 
pesquisa feita em 2016 pela Abiad, associação que reúne os 
fabricantes de vitaminas, nada menos do que 54% dos lares 
brasileiros consomem algum produto do tipo (em 48% dos 
casos, vitaminas). O que poucos sabem, no entanto, é que 
consumir esses produtos raramente traz benefícios – e pode 
causar complicações que vão de um simples mal-estar até 
risco aumentado de câncer e doenças cardiovasculares.

Superinteressante. Disponível em: <https://super.abril.com.br/
especiais/a-verdade-sobre-as-vitaminas/>. Acesso em: 26 jul. 2019. 

[Fragmento]

Consideradas no contexto em que estão inseridas,  
as palavras “atalho”, “tomar” e “produtos”, sublinhadas 
no texto, podem ser substituídas, sem perda de sentido, 
respectivamente, por: 
(A) trilha, beber e objetos.
(B) trajeto, seguir e suplementos. 
(C) empecilho, pegar e vitaminas.
(D) desvio, ingerir e suplementos.
(E) caminho, roubar e vitaminas.

Alternativa D

Resolução: Ao usar o vocábulo “atalho”, o autor refere-se 
a um “desvio”, caminho mais fácil e / ou rápido; o uso de 
“tomar” apresenta o sentido de “ingerir”, “consumir via 
oral”; a utilização de “produtos” é uma relação coesiva 
hiperonímica, por meio da qual se retoma “suplementos”. 
Portanto, está correta a alternativa D. “Atalho” não se refere 
a “trilha”, “caminho”, tampouco “tomar” significa “beber”, 
no sentido de consumir algo líquido, nem “produtos” retoma 
quaisquer “objetos”, o que torna incorreta a alternativa A.  
“Atalho” não é usado no sentido de “caminho”, nem 
“tomar” no sentido de “seguir” uma determinada direção, 
apesar de “produtos” referir-se a “suplementos”. Logo, 
está incorreta a alternativa B. “Atalho” está no mesmo 
campo semântico de “empecilho”, porém de forma oposta.  
No entanto, “ingerir” pode substituir adequadamente “tomar” 
e “vitaminas” substituiria “produtos”, nesse texto, sem 
prejuízo ao sentido. Portanto, está incorreta a alternativa C.  
“Caminho”, como já justificado, não substituiria “atalho” de 
maneira adequada, assim como “roubar” não se relaciona 
semanticamente com “tomar”. Apesar disso, “vitaminas” 
poderia substituir “suplementos” sem prejuízo ao sentido 
do texto. Assim, está incorreta a alternativa E. 
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 Rubião fitava a enseada, – eram oito horas da manhã. 
Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do 
chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, 
cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; 
mas, em verdade, vos digo que pensava em outra cousa. 
Cortejava o passado com o presente. Que era, há um ano? 
Professor. Que é agora? Capitalista. Olha para si, para as 
chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, 
Cristiano Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, 
para os morros e para o céu; e tudo, desde as chinelas até 
o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade.

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. 

Uma característica do Realismo presente no texto é:

(A) descrição detalhada da personagem e do espaço.
(B) exaltação da influência social sobre o meio.
(C) forte análise idealizadora das personagens.
(D) valorização da presença da natureza.
(E) realce de aspectos antropológicos.
Alternativa A

Resolução: A maior premissa do movimento realista é 
a busca por uma representação fidedigna da vida em 
sociedade. Desse modo, o narrador descreve Rubião – física 
e psicologicamente – com detalhes da personagem e do 
espaço que esta ocupou e ocupa na cena. Logo, está correta 
a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois o foco 
do narrador é a própria personagem, Rubião, não havendo, 
no trecho, elementos que evidenciam a sobreposição da 
sociedade sobre o meio. Ao analisar Rubião e descrevê-lo 
com fidedignidade – “polegares metidos no cordão”, “Que 
era, há um ano?”, “Olha para si, [...] para o jardim” – o narrador 
constrói a cena de maneira plástica, não idealizada, sob 
visões diferentes da realidade, o que invalida a alternativa C.  
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A natureza, presente na cena descrita, é coadjuvante da 
personagem – próprio às obras realistas –, visto que ela é 
objeto do olhar da personagem, como espaço onde Rubião 
se insere. Assim, está incorreta a alternativa D. Os aspectos 
antropológicos existentes não são realçados, apenas estão 
presentes na figura de um homem – característica do 
Realismo – que deixa de ser professor e passa a ser capitalista 
em um ano. Portanto, está incorreta a alternativa E. 

77

 Em agosto, um portal de notícia divulgou que  
“A América Latina poderá ter a primeira mulher negra 
presidenta do continente”, em referência à Piedad Córdoba 
Ruíz, que anunciou sua pré-candidatura ao Palácio Nariño, 
na Colômbia.
 Mesmo com todas as notícias celebrando as 
candidaturas de mulheres negras para os cargos de vice-
-presidência e presidência na América Latina, não houve 
o mesmo em relação às mulheres negras candidatas à 
presidência no Brasil, o que nos traz a questão: por que 
os meios de comunicação celebram as candidaturas de 
mulheres negras no cenário internacional, mas ignoram as 
candidaturas de mulheres negras no cenário nacional? 
 O silenciamento e a supressão das ideias e dos projetos 
de mulheres negras, engendrado para a permanência do 
status de subordinação, não permite que estas sejam vistas 
como lideranças políticas na esfera pública. Mesmo quando 
estão postulando o cargo máximo do Executivo brasileiro, 
mulheres negras são interpeladas pelo racismo sexista que 
omite a trajetória e as experiências dessas mulheres.
 Estamos ainda muito longe de eleger uma mulher negra 
à presidência desse país, não por falta de empenho das 
mulheres negras.

Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br>.  
Acesso em: 26 jul. 2019. [Fragmento]

A leitura atenta do texto permite o entendimento de que, 
para a autora, o motivo da ausência de mulheres negras em 
cargos políticos de liderança está relacionado à

(A) ausência de políticas públicas de incentivo à candidatura 
dessas mulheres.

(B) barreira colocada unicamente pelos homens que detêm 
esses cargos. 

(C) construção de barreiras históricas devido ao racismo 
e sexismo. 

(D) discriminação e ao assédio sofrido por todas as 
mulheres. 

(E) falta de interesse das mulheres nessa condição. 
Alternativa C

Resolução: Como apontado pela autora, a ausência de 
mulheres em cargos políticos de liderança pode ser explicada 
por uma barreira histórica construída devido ao racismo e 
ao sexismo, que perduram por décadas e que colocam as 
mulheres em posição inferior, principalmente as negras, 
relegando a elas o papel de coadjuvantes. O texto aponta, 
inclusive, que a trajetória e a carreira política dessas mulheres 
são omitidas, o que contribui para sua “invisibilidade” na 
corrida presidencial. Está correta, portanto, a alternativa C. 
A alternativa A está incorreta, pois o texto não menciona 
a existência ou não de políticas públicas para incentivar a 
candidatura de mulheres negras a cargos de liderança, não 
sendo esse um ponto debatido pela autora para justificar 
sua tese. 

A alternativa B está incorreta porque o texto não acusa que 
apenas os homens impossibilitem que as mulheres negras 
assumam cargos de liderança na política. Pelo entendimento 
que o texto permite, as mulheres negras sofrem com o 
racismo culturalmente estruturado e advindo de muitas 
partes, inclusive de outras mulheres e da mídia. A alternativa 
D está incorreta, uma vez que o texto não discorre sobre 
o assédio sofrido por todas as mulheres, de modo geral, 
mas foca especificamente na situação das mulheres negras 
que buscam a candidatura a cargos de liderança, como 
a presidência. A alternativa E está incorreta, pois, como 
apontado no último parágrafo do texto, não falta interesse 
ou preparação das mulheres negras.
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 Tercino apoia o pé no ferro da picareta; o que é que diz: 
 – Trabalhar é que não trabalha. Se encosta p’ra cima, 
e fica contando história e cozinhando o galo... 
 – Também, no final, ganha feito todos, porque, os que 
são mão, dão trela! 
 E Pintão golpeia com o dorso da pá, sem dó nem 
piedade, fazendo-a rilhar nos torrões.
 Lalino passa a mão, ajeitando a pastinha, e puxa mais 
para fora o lencinho do bolso. 
 – Vou p’r’a luta, e tiro o atraso!... Mas, que dia, hein, 
seu Marra?! 
 – Tu está fagueiro... Dormiu mais do que o catre... 
 – Falar nisso, seu Marrinha, eu me alembrei hoje cedo 
de outro teatrinho, que a companhia levou, lá no Bagre: é o 
drama do “Visconde Sedutor”... Vou pensar melhor, depois 
lhe conto. Esse é que a gente podia representar...

ROSA, João Guimarães. Sagarana.  

Constitui marca do registro informal da língua o trecho 

(A) “Vou pensar melhor, depois lhe conto”.
(B) “Trabalhar é que não trabalha”. 
(C) “Tercino apoia o pé no ferro da picareta”.
(D) “Pintão golpeia com o dorso da pá”.
(E) “Falar nisso, seu Marrinha, eu me alembrei hoje cedo”.
Alternativa E

Resolução: Nos trechos selecionados, o único que apresenta 
marcas do registro informal da língua é o da alternativa E. 
Nele, é usado primeiro o termo “seu” em substituição ao 
pronome de tratamento “Senhor”. Ainda, a personagem 
emprega o verbo “alembrar”, forma informal e característica 
da linguagem oral para se referir ao verbo “lembrar”. Pode-se  
também citar o uso da expressão “Falar nisso”, que é muito 
usada na oralidade para introduzir um assunto a partir de 
outro que o precedeu. A alternativa A está incorreta, pois 
predomina no trecho o registro formal da língua – marcado, 
principalmente, pelo uso do pronome “lhe”, usado de forma 
adequada. A alternativa B está incorreta porque, apesar 
de a construção ser tautológica, não há informalidade na 
escolha vocabular do trecho. A alternativa C está incorreta, 
uma vez que não há registro informal da língua verificado 
no trecho. A alternativa D apresenta linguagem figurada, 
ao usar expressões como “golpeia”, para significar “atinge”,  
e “dorso da pá” – uma catacrese para indicar a parte de cima 
do objeto. No entanto, não há nisso registro de informalidade 
da língua. Logo, a alternativa está incorreta.
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 Gostava de me lavar assim quando era menino.  
A trovoada ainda roncava no céu, e já me preparava. Às vezes  
a preparação durava três dias. O trovão rolava por este 
mundo, os relâmpagos sucediam-se com fúria. Quitéria 
encafuava-se, oferecia peles de fumo a Santa Clara, escondia 
a cabeça debaixo das cobertas e gritava: – “Misericórdia!”; 
meu pai largava o romance, nervoso; Trajano Pereira de 
Aquino Cavalcante e Silva chamava sinha Germana, que 
tinha morrido. Quando o aguaceiro chegava, o couro cru da 
cama do velho Trajano virava mingau… (…) Quando eu ainda 
não sabia nadar, meu pai me levava para ali, segurava-me 
um braço e atirava-me num lugar fundo. Puxava-me para 
cima e deixava-me respirar um instante. Em seguida repetia 
a tortura. Com o correr do tempo aprendi natação com os 
bichos e livrei-me disso. 

RAMOS, Graciliano. Angústia. 

Entre os recursos expressivos presentes no texto, tem papel 
predominante a 

(A) metáfora (comparações nas quais os elementos 
comparativos são implícitos).

(B) hipérbole (ênfase expressiva resultante do exagero da 
significação linguística).

(C) prosopopeia (atribuição de sentimentos humanos ou 
de palavras a seres inanimados ou a animais).

(D) catacrese (emprego de expressão metafórica, com 
um caráter mais coloquial, consagrado na língua para 
denominar algo concreto).

(E) metonímia (uso de uma palavra fora do seu contexto 
semântico normal, com base na relação de contiguidade 
existente entre ela e o referente).

Alternativa C

Resolução: O autor se vale da prosopopeia como recurso 
expressivo predominante no trecho da obra Angústia, 
como em “A trovoada ainda roncava”; “O trovão rolava 
por este mundo”; “os relâmpagos sucediam-se com fúria”. 
Logo, está correta a alternativa C. O trecho apresenta 
metáfora, como em “o couro cru da cama do velho Trajano 
virava mingau”, mas não há predominância desse recurso,  
o que invalida a alternativa A. A hipérbole também está 
no trecho, em “a preparação durava três dias”, porém não 
há mais ocorrências, o que torna a alternativa B incorreta.  
As alternativas D e E estão incorretas, pois não são verificadas 
catacrese e metonímia no excerto. 

80

 Acordamos e logo somos tragados pelo maniqueísmo. 
Maniqueu, filósofo do século III, cuja doutrina afirma existir 
o dualismo entre dois princípios opostos – o bem e o mal, 
o certo e o errado –, transbordaria de orgulho dos súditos 
que amealhou. A lógica binária é capaz de corromper até o 
“fundo insubornável do ser” de que dizia Ortega y Gasset. 
Não raro, a queda-de-braço retórica gira em torno de “quem 
está do lado correto da história”. Não demora e alguém 
avoca para si o monopólio da virtude. Logo, o oponente é 
a encarnação do que há de mais desgraçado no mundo.
 Se é certo que opinar sobre tudo virou um fetiche 
dos tempos modernos, também é lícito afirmar que falta 
escrúpulo de delicadeza no lançamento de pareceres 
definitivos, quando não rasos e injuriosos, sobre o outro. 
Aliás, todos parecem ter prontos na cartola juízos sobre os 
mais diversos temas na hora de pressupor prevalência sobre 
terceiros. 

 É necessário descer ao inferno do autoconhecimento e 
desvelar a própria alma, de que falava Eric Voegelin. É preciso 
oferecer ao outro o que gostaríamos de receber.  A urgência 
deve ser o amor ao próximo, não o ódio sem proximidade.

PARDELLAS, Sérgio. ISTO É. Disponível em: <https://istoe.com.br/o-
maniqueismo-que-nos-alimenta-e-o-amor-que-nos-falta/>.  

Acesso em: 26 jul. 2019. [Fragmento]

De acordo com o texto, nas relações humanas

(A) cercam-se as pessoas de indivíduos semelhantes em 
ideias. 

(B) falta empatia para reconhecer e respeitar a opinião 
do outro. 

(C) prevalece a ideia do dualismo entre opiniões e 
pensamentos.

(D) vigoram os interesses políticos acima dos interesses 
pessoais. 

(E) sobrepõe-se a necessidade de ouvir o outro com mais 
atenção.

Alternativa B

Resolução: Segundo o autor, opinar sobre tudo virou 
um fetiche, de modo que as pessoas não analisam com 
profundidade os assuntos que se propõem a discutir, 
importando não tanto o conteúdo abordado, mas sim a 
emissão de uma opinião sobre aquilo. Um argumento que 
permite fazer essa leitura é: “todos parecem ter prontos 
na cartola juízos sobre os mais diversos temas na hora de 
pressupor prevalência sobre terceiros”. Chama a atenção, 
na tese do texto, a necessidade de “oferecer ao outro 
o que gostaríamos de receber” e a urgência de “amar 
ao próximo”. Ambas as ideias chamam a refletir sobre a 
necessidade de empatia para com a opinião alheia. É correto, 
assim, o que se afirma na alternativa B. O autor afirma que, 
logo após acordar, no sentido metafórico do verbo – ter 
consciência sobre o mundo –, o indivíduo é “tragado” para o 
maniqueísmo, ou seja, para o dualismo entre dois princípios 
opostos. Isso permite inferir que, então, o indivíduo cerca-se  
de semelhantes e, também, de diferentes. Logo, está 
incorreta a alternativa A. No entanto, na continuidade 
do artigo, Pardellas afirma que “não demora e alguém 
avoca para si o monopólio da virtude”, ou seja, não raro 
são negados dualismos entre opiniões e pensamentos,  
o que invalida a alternativa C. Além disso, já na conclusão 
do trecho, pode-se ler que “é preciso oferecer ao outro o 
que gostaríamos de receber”, isto é, falta o pensamento 
político, coletivo. Portanto, está incorreta a alternativa D. 
A noção depreendida desse trecho é a de empatia, não 
de sobreposição do outro sobre o eu, e vice-versa, o que 
invalida a alternativa E. 

81

 Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, 
abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e 
janelas alinhadas. 
 Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma 
assentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam 
ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da 
última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz 
loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade 
perdido em terra alheia.
 A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, 
umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. 
As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem 
e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma 
palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas 
secas.

PAG 36 / 28



SIMULADO FUVESTBERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

 Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar 
das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte; (...) No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de 
vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos 
saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, 
cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia.

AZEVEDO, Aluísio de. O cortiço. Porto Alegre. L&PM. 2017. (p. 37)

O romance de Aluísio de Azevedo é considerado como parte do Naturalismo brasileiro, movimento muito influenciado pelas 
teorias científicas do século XIX. No fragmento, o viés científico está marcado

(A) na valorização da simplicidade cotidiana, presente na descrição realista do ambiente.
(B) na consideração do homem como ser social, responsável pela personificação do cortiço.
(C) no retrato da paisagem natural, destacando sua influência no comportamento dos indivíduos.
(D) na inovação linguística em rompimento com o padrão clássico, dando espaço para o dialeto coloquial.
(E) na integralização do ser humano ao reino animal, evidente na aproximação da sua voz ao som dos animais.
Alternativa E

Resolução: O movimento naturalista se desenvolveu sob forte influência das teorias científicas da época, representando 
um esforço em transpor o rigor da análise científica para a produção literária. Tal tentativa foi responsável pelo forte 
viés determinista das obras naturalistas, evidenciando o homem enquanto produto do seu meio e da sua espécie. 
A Teoria Evolucionista de Darwin teve grande influência sobre a produção do Naturalismo, que procura retratar 
o homem dentro da sua condição “animal”, “natural”, evidenciando suas semelhanças com as demais espécies 
desse reino. No fragmento, a aproximação da algazarra humana aos sons produzidos pelos animais evidencia 
essa perspectiva científica, na qual o homem passa a ser visto por suas características mais primitivas. Assim,  
a alternativa E está correta. A alternativa A está incorreta, pois a valorização do elemento cotidiano aproxima o Naturalismo do 
Realismo, buscando uma representação fidedigna da vida em sociedade. A alternativa B está incorreta, pois a personificação 
do cortiço evidencia sua influência no comportamento dos indivíduos que ali vivem, no entanto, foge do rigor científico ao 
conferir características animadas a um ser inanimado. A alternativa C está incorreta, pois se observa na descrição do nascer 
do sol certo lirismo / idealismo, conflitantes com a proposta naturalista. Por fim, a alternativa D está incorreta, pois os 
elementos linguísticos explorados no fragmento representam a variante-padrão da língua, distante da variedade coloquial 
adotada pelos habitantes do cortiço.

82

I. Você já viu. Um russo inventou um aplicativo com um filtro chamado FaceApp, capaz de transformar um rosto, simulando 
como ele ficará depois de velho. O dispositivo faz também a pessoa rejuvenescer, sorrir, parecer irritada, com ou sem 
cabelo e barba e até se transformar no sexo oposto. Muito convincente. E, pelo visto, também muito fácil de manipular.

CASTRO, Ruy. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. 12/08/2019.

II. Durante a ditadura de 1964-1985, quase um quinto das ruas novas homenageava as Forças Armadas. Na região central 
desponta a avenida General Olímpio da Silveira, governador do Acre no início do século 20, sobre a qual serpenteava 
até 2016 o elevado Costa e Silva, general que governou de 1967 a 1968.

Folha de S.Paulo. São Paulo. 11/08/2019. 

O termo “até” pode ser substituído, respectivamente, em I e II e sem prejuízo de sentidos nos dois textos, por

(A) inclusive; ainda em.
(B) também; antes de.
(C) depois de; ademais de.
(D) naquele momento; a partir de.
(E) ainda; desde de.
Alternativa A

Resolução: No texto I, “até” inclui um último item em uma enumeração dos resultados obtidos pelo uso de um aplicativo. 
Assim, é adequadamente substituído por “inclusive”. No texto II, “até” indica o último ano de um período durante o qual 
alguns fatos ocorreram. Logo, pode ser substituído por “ainda em”. Desse modo, está correta a alternativa A. A alternativa B  
está incorreta, pois, ainda que “também” substitua até adequadamente no texto I, “antes de” não faz o mesmo no texto II.  
A alternativa C está incorreta porque nem “depois de” nem “ademais de” substituem adequadamente “até” nos textos I e II, 
respectivamente. A alternativa D está incorreta, uma vez que “naquele momento” e “a partir de” indicam tempo exato 
e início de período, respectivamente, e não poderiam substituir adequadamente “até” nos textos I e II. A alternativa E  
está incorreta, pois “ainda” substituiria adequadamente “até” no texto I, porém “desde de” indica início de período – 
diferentemente do que indica “até” no texto II. 
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83

Diálogos Contra o Racismo – Diálogos USP. 

No contexto da campanha, os períodos “Ela só tinha 3 anos. E disse que detestava preto.” presumem a

(A) necessidade de desconstrução do preconceito infantil pelas famílias.
(B) importância de campanhas antirracismo direcionadas a crianças.
(C) existência de discriminação racial na sociedade brasileira.
(D) discriminação racial derivada de influência familiar.
(E) persistência de preconceito racial entre crianças.
Alternativa C

Resolução: As construções “Ela só tinha 3 anos. E disse que detestava preto.” permitem inferir que um cidadão, ainda 
jovem, discrimina indivíduos que apresentam a pele de cor preta, apenas devido a essa característica, sem qualquer motivo 
diferente deste, o que configura racismo. Logo, está correta a alternativa C. A alternativa A está incorreta, pois esses dois 
períodos não permitem pressupor a existência de um preconceito infantil, uma vez que o advérbio “só” deixa implícito que 
crianças não deveriam ter preconceito, diferentemente do adulto. A alternativa B está incorreta porque não se pressupõe 
que a campanha evidencie a necessidade de campanhas direcionadas para crianças, mas para a conscientização de toda a 
sociedade. Ao analisar toda a campanha, pode-se concluir que a discriminação pode acontecer, entre outros fatores, pela 
influência familiar. No entanto, apenas os dois trechos, ainda que inseridos em um dado contexto, não permitem subentender 
que a discriminação deriva da influência familiar apenas, uma vez que também poderia ser resultado de exemplos vistos e 
de convívio escolar. Assim, está incorreta a alternativa D. O advérbio “só” pressupõe ser a idade muito pouca para que já 
seja presente, na personalidade da criança, o preconceito racial. Desse modo, não se pode inferir a persistência desse tipo 
de discriminação pelos pequenos, o que torna a alternativa E incorreta. 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 84 A 86

Erased from history: how Sydney destroyed its trams for love of the car

 In the late 1950s, Sydney ripped up its tram network, once one of the largest in the world. Nearly 1,000 trams – some 
only a few years old – were rolled to the workshops in the city’s eastern suburbs and stripped of anything that could be sold, 
before being unceremoniously tipped on their sides, doused with sump oil and set ablaze.
 Now the trams are returning, as the city painfully rebuilds a tiny part of its old system. The construction of 12.8 km of 
light rail from Circular Quay to Randwick and Kingsford will cost $2.7 bn at the latest estimate, has caused untold misery to 
shops and other businesses in its path and will be almost a year overdue by the time even the first section is open.
 Barely a decade before its closure, Sydney’s tram system had carried 400 million passenger journeys a year on a network 
of more than 250 km, primarily serving the eastern, southern and inner-west suburbs. But the explosion of car traffic in the 
postwar years persuaded the government that urban freeways were the way of the future, and trams were an impediment 
to that vision.

TICHER, M. <https://www.theguardian.com>. Acessado em 27 de julho 2019. [Fragmento]

84

De acordo com o texto, é correto concluir que

(A) a substituição dos sistemas de bondes por vias expressas no passado afeta Sydney negativamente hoje.
(B) a construção de vias expressas em Sydney nos anos 1950 ocorreu na contramão da tendência mundial.
(C) a revitalização dos bondes é uma tentativa da cidade de resgatar sua história e reparar erros do passado. 
(D) o sistema de mobilidade urbana de Sydney atualmente está enfrentando dificuldades orçamentárias.
(E) o desmantelamento do sistema de bondes é lamentado até hoje pelos mais de 400 milhões de habitantes da cidade.
Alternativa A

Resolução: De acordo com o segundo parágrafo do texto, Sydney vem sofrendo as consequências da destruição de sua antiga 
rede de bondes nos anos 1950. Atualmente, a cidade está reconstruindo uma parcela muito pequena dessa rede, cerca de  
12 km, mas com atrasos e a um alto custo, o equivalente a 2,7 billhões de dólares, além de causar sofrimento para comerciantes 
e empresários cujos estabelecimentos estão localizados no caminho dos trilhos. Assim, está correta a alternativa A.
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85

Sobre a época em que os bondes da cidade ainda estavam 
em operação, o texto afirma que

(A) os usuários sofriam com a superlotação diária.
(B) o custo operacional do sistema chegava a bilhões de 

dólares. 
(C) o itinerário favorecia as áreas mais pobres de Sydney.
(D) uma pequena parcela dos antigos trilhos foi preservada 

por razões históricas.
(E) sua rede urbana de trilhos era considerada uma das 

mais extensas do mundo. 
Alternativa E

Resolução: Logo no início do texto é dito que a rede de 
bondes de Sydney, na época em que esse transporte ainda 
operava, era uma das mais extensas do mundo (“In the 
late 1950s, Sydney ripped up its tram network, once one of 
the largest in the world”). A resposta correta é, portanto,  
a alternativa E.

86

De acordo com o texto, o principal motivo para o fim das 
linhas de bonde em Sydney foi o fato de que

(A) as oficinas de reparo haviam sido destruídas em um 
grande incêndio.

(B) o sistema apresentava sinais visíveis de intenso desgaste.
(C) os bondes eram considerados um sistema de transporte 

obsoleto.
(D) a cidade não possuía infraestrutura adequada para os 

bondes.
(E) os bondes eram constantemente saqueados nas 

garagens.
Alternativa C

Resolução: No parágrafo final do texto, é dito que a ascensão 
das rodovias e da cultura do automóvel motivou o governo 
a ver os bondes como ultrapassados e um impedimento à 
imagem de progresso e modernidade que se tinha à época. 
Logo, a alternativa C é a resposta correta.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 87 A 90

 Svetlana Alexievich, the Russian-language Belarusian 
writer who won the Nobel Prize for Literature, in 2015, 
for her work with oral history, has said that the book she 
found easiest to report was her book about Chernobyl.  
The reason, she said, was that none of her interlocutors – 
people who lived in the area affected by the disaster – knew 
how they were supposed to talk about it. For her other 
books, Alexievich interviewed people about their experience 
of the Second World War, the Soviet war in Afghanistan, and 
the dissolution of the Soviet Union. 
 For all of these other events and periods in Russian 
history, there were widely adopted narratives, habits of 
speaking that, Alexievich found, had a way of overshadowing 
actual personal experience and private memory. But when 
she asked survivors about Chernobyl they accessed their 
own stories more easily, because the story hadn’t been told. 
The Soviet media disseminated very little information about 
the disaster. There were no books or movies or songs. There 
was a vacuum.

 Alexievich’s book about Chernobyl was published 
in Russian in 1997, more than ten years after one of 
the reactors at the Chernobyl power plant exploded,  
in what was probably the worst nuclear accident in history.  
One of the most remarkable facts about Chernobyl is that 
the narrative vacuum had persisted for that long, and, 
in fact, it has persisted since: Alexievich’s book came to 
prominence, both in Russia and in the West, only following 
her Nobel Prize win. 

GESSEN, M. <https://www.newyorker.com>.  
Acessado em 27 de julho 2019. [Fragmento]

87

Segundo a escritora Svetlana Alexievich, entrevistar as 
pessoas afetadas pelo acidente nuclear de Chernobyl foi 
uma experiência diferente, porque

(A) os relatos sobre o desastre eram autênticos, por não 
terem sido influenciados por narrativas pré-concebidas.

(B) a maioria dos entrevistados tinha pouco conhecimento 
sobre os fatos que desencadearam a catástrofe.

(C) a imprensa soviética havia mantido algumas informações 
em sigilo e disseminado outras falsas sobre o ocorrido.

(D) os sobreviventes se sentiam aliviados ao compartilhar 
suas experiências e memórias com a escritora.

(E) as proporções do desastre foram menores em 
comparação a outros eventos e períodos históricos 
russos.

Alternativa A

Resolução: No segundo parágrafo do texto, a escritora 
Svetlana Alexievich afirma que entrevistar as vítimas do 
desastre de Chernobyl foi mais fácil devido à ausência de 
formas mais consolidadas de narrar o evento, ao contrário do 
que ocorria com outros acontecimentos históricos, como a 
Segunda Guerra Mundial ou a dissolução da União Soviética. 
Sendo assim, a alternativa A está correta, já que as pessoas 
recorriam à sua própria experiência e descreviam uma visão 
única e pessoal do desastre.

88

A frase “There was a vacuum” (2º parágrafo) refere-se

(A) ao sentimento de vazio dos sobreviventes do desastre.
(B) aos efeitos da explosão do reator nuclear de Chernobyl.
(C) à evacuação da população das cidades próximas à usina.
(D) à omissão do acidente em obras narrativas e hábitos 

de fala.
(E) ao silenciamento das vítimas imposto pelo regime 

soviético.
Alternativa D

Resolução: A frase do enunciado aparece no contexto em 
que se afirma que a história de Chernobyl ainda não havia 
sido contada, já que a mídia soviética divulgou, na época, 
muito pouca informação sobre o desastre e não havia 
livros, filmes ou músicas sobre o evento. Dessa forma,  
o “vácuo” refere-se à ausência de narrativas sobre o desastre, 
conforme aponta a alternativa D.
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De acordo com o texto, é notável o fato de

(A) um acidente ocorrido há mais de 30 anos ainda despertar tanto interesse.
(B) a escritora ter achado tão fácil escrever sobre um assunto tão espinhoso.
(C) a carência de narrativas sobre a catástrofe ter persistido por tanto tempo. 
(D) o governo soviético não oferecer resistência à publicação do livro de Alexievich.
(E) os entrevistados terem compartilhado livremente suas memórias mais dolorosas.
Alternativa C

Resolução: De acordo com as informações disponíveis no terceiro parágrafo, um dos fatos mais notáveis sobre Chernobyl foi 
a ausência de narrativas sobre o acidente ter persistido por tanto tempo (“One of the most remarkable facts about Chernobyl 
is that the narrative vacuum had persisted for that long”). Sendo assim, a alternativa C é a correta.

90

De acordo com o texto, o trabalho de Svetlana Alexievich ganhou notoriedade no Ocidente

(A) somente depois de ter recebido uma premiação em 2015.
(B) uma década após o desastre ocorrido em Chernobyl.
(C) vários anos após ter conquistado sua fama na Rússia.
(D) desde a publicação de seu livro sobre Chernobyl em 1997.
(E) em decorrência da queda do regime soviético na Rússia.
Alternativa A

Resolução: De acordo com o texto, o livro de Svetlana Alexievich ganhou destaque, tanto na Rússia quanto no Ocidente, 
somente depois que a autora ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, em 2015 (“Alexievich’s book came to prominence, both 
in Russia and in the West, only following her Nobel Prize win”). Portanto, a alternativa A é a correta.
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