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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 01 
 

“As ondas amarguradas 
Encostam a cabeça nas pedras do cais. 
Até as ondas possuem 
Uma pedra para descansar a cabeça. 
Eu na verdade possuo 
Todas as pedras que há no mundo, 
Mas não descando”.  

(Murilo Mendes) 

 
Nos versos de Murilo Mendes, há a predominância de um recurso 
estilístico caracterizado pelo(a) 
A. tentativa de reproduzir sons naturais. 
B. atribuição de ações humanas a um ser inanimado. 
C. comparação entre seres pertencentes a diferentes universos. 
D. fusão das impressões sensoriais. 
E. aproximação de elementos opostos. 
 
QUESTÃO 02 

 

 

 
(Quino. Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 1998. v. 2, p, 94-5) 

 
Os artigos em destaque no terceiro quadrinho expressam, no contexto 
da tira, respectivamente, 
A. posse e superficialidade. 
B. desconsideração e especificação. 
C. valorização e desvalorização. 
D. consideração e desonestidade. 
E. valorização e exclusividade. 
 
QUESTÃO 03 
 

O May be man 
(Mia Couto) 

Existe o Yes man. Todos sabem quem é e o mal que causa. Mas existe 
o May be man. E poucos sabem quem é. Menos ainda sabem o impacto 
desta espécie na vida nacional. Apresento aqui essa criatura que todos, no 
final, reconhecerão como familiar. 

O May be man vive do “talvez”. Em português, 1dever-se-ia chamar de 
“talvezeiro”. Devia tomar decisões. Não toma. Simplesmente, toma 
indecisões. A decisão é um risco. E obriga a agir. Um “talvez” não tem 
implicação nenhuma, é um híbrido entre o nada e o vazio. (...) 

(Texto adaptado do original e disponível em http://www.opais.sapo. mz/index.php/opiniao/126-

mia-couto/10549-o-may-be-man.html. Publicado em 01.11.2010. Acesso em 17 de abr. de 2017) 

O autor Mia Couto emprega o neologismo “talvezeiro”.  Sobre o uso 
desse termo, constata-se que 
A. é uma palavra formada por um processo de derivação que, a partir 

do advérbio “talvez”, produz o substantivo “talvezeiro”. 
B. no contexto, apresenta um sentido positivo, assim como ocorre a 

expressão “interesseiro”. 
C. o uso da expressão em inglês May be man, em vez da possível 

tradução “talvezeiro”, representa uma escolha aleatória do autor. 
D. na estrutura da palavra “talvezeiro”, o que atribui o sentido de 

indecisão é o sufixo “-eiro”. 
E. o emprego de “dever-se-ia” (ref. 1) denota que a expressão 

“talvezeiro” seguramente será utilizada pelas gerações futuras. 
 
QUESTÃO 04 
 

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. 
Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, 
conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção 
cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses 
sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas 
pessoas são infectadas, mas apresentam apenas sintomas muito leves. 

A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem 
precisar de tratamento hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas 
por COVID-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar. 
As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde como pressão 
alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco 
de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode pegar 
a COVID-19 e ficar gravemente doente. 

Folha informativa sobre COVID-19: https://www.paho.org/pt/covid19. 

 
Sobre a estrutura e o processo de formação das palavras presentes no 
texto acima, verifica-se que 
A. “infecciosa” é uma palavra primitiva. 
B. “descoloração” apresenta prefixo e sufixo. 
C. “dedos”, “mãos” e “pés” são palavras derivadas. 
D. “gravemente” possui um sufixo formador de verbos. 
E. “pressão” e “cardíacos” são formados pelo mesmo processo. 
 
QUESTÃO 05 

Níquel Náusea 

 
 
Para a construção do humor nas tirinhas, diversos recursos linguísticos 
são utilizados. Nos quadrinhos acima, o autor Fernando Gonsales 
utilizou como principal recurso: 
A. uso de expressões com conotação negativa. 
B. a composição de uma estrutura frasal exclamativa. 
C. o uso reiterado da preposição “de”, que indica posse. 
D. contração do artigo definido à preposição “de”. 
E. ambiguidade presente no termo “balanço”. 
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QUESTÃO 06 
 

 
 
A expansão e o fortalecimento do Protestantismo fizeram com que os 
católicos utilizassem a pintura barroca como um instrumento de 
divulgação da sua doutrina. Na Itália e na Espanha, a Igreja Católica, em 
clima de militância e Contrarreforma, pressionava os artistas para que 
buscassem o realismo mais convincente possível.  
 
Além de temas bíblicos, na pintura barroca encontramos temas como 
A. os prazeres e a paz da vida mundana. 
B. a crise familiar. 
C. a corrupção nas igrejas. 
D. a morte. 
E. a defesa do aborto. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o fragmento de um poema de Gregório de Matos. 
 

“Que falta nesta cidade? Verdade. 
Que mais por sua desonra? Honra. 
Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. 
O demo a viver se exponha, 
Por mais que a fama a exalta, 
Numa cidade onde falta 
Verdade, honra, vergonha.” 

 
Pode-se reconhecer nos versos acima, de Gregório de Matos, 
A. o caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de 

uma crítica, em tom de sátira, do perfil moral da cidade da Bahia. 
B. o caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, 

sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentio. 
C. o estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o 

poeta se investe das funções de um autêntico moralizador. 
D. o caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da 

expressão lírica do arrependimento do poeta pecador. 
E. o estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom 

lírico as reflexões do poeta sobre o perfil moral da cidade da Bahia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
Leia os trechos de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, e responda. 
 
I. As armas e os barões assinalados, 

Que, da ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados. 
 

II. No mar tanta tormenta e tanto dano 
Tantas vezes a morte apercebida; 
Na terra tanta guerra, tanto engano, 
Tanta necessidade aborrecida! 

 
Ao comparar os dois trechos citados de Os Lusíadas, percebe-se 
A. uma visão ingênua e demasiadamente otimista da história de 

Portugal. 
B. a exaltação da coragem em contraste com a crítica à ganância dos 

portugueses. 
C. uma visão da guerra como um meio legítimo de se atingir a 

hegemonia econômica. 
D. uma censura aos portugueses que deixaram sua terra natal para 

fugir das guerras. 
E. a crítica aos portugueses, que não se empenharam o suficiente 

para expandir seus domínios. 
 
QUESTÃO 09 
 

REMORSO 
 
1Às vezes, uma dor me desespera... 
2Nestas ânsias e dúvidas em que ando, 
3Cismo e padeço, neste outono, quando 
4Calculo o que perdi na primavera. 
 

6Versos e amores sufoquei calando, 
7Sem os gozar numa explosão sincera... 
8Ah! mais cem vidas! com que ardor quisera 
9Mais viver, mais penar e amar cantando! 
 

11Sinto o que esperdicei na juventude; 
12Choro, neste começo de velhice, 
13Mártir da hipocrisia ou da virtude, 
 

15Os beijos que não tive por tolice, 
16Por timidez o que sofrer não pude, 
17E por pudor os versos que não disse! 
(BILAC, Olavo. Melhores poemas de Olavo Bilac/ Seleção de Marisa Lajolo. 

4ª ed. São Paulo: Global, 2003, p. 106.) 

 
No poema, o eu lírico 
A. revela a frustração de não ter vivido plenamente a sua mocidade. 
B. sente-se infeliz por ter chegado à velhice. 
C. considera-se mártir da hipocrisia, por ter revelado sentimentos 

não verdadeiros. 
D. mostra-se fracassado por não ter amado ninguém. 
E. lamenta não ter sido um poeta, por lhe faltar inspiração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
www.colegiowr.com.br 

 

 

- 3 -

QUESTÃO 10 
Leia: 
 

Eu cantarei de amor tão docemente, 
por uns termos em si tão concertados, 
Que dous mil acidentes namorados 
faça sentir ao peito que não sente. 
 
Farei o amor a todos evidente, 
pintando mil segredos delicados, 
brandas iras, sospiros magoados, 
temerosa ousadia e pena ausente. 
 
Também, Senhora, do desprezo honesto 
de vossa vista branda e rigorosa, 
contentar-me-ei dizendo a menor parte. 

 
Porém, para cantar de vosso gesto 
a composição alta e milagrosa 
aqui falta saber, engenho e arte. 

(AZEVEDO FILHO, Leodegário A. Melhores poemas: 

Luís de Camões. 4 ed. São Paulo: Global, 2001, p.29) 

 
Com base na leitura do poema de Camões, a mulher é descrita de 
maneira 
A. realista. 
B. idealizada. 
C. intercalada entre características realistas e idealizadas. 
D. pejorativa. 
E. Satírica. 
 
QUESTÃO 11 

 
 
Na charge, o autor critica um comportamento observado por ele. O 
recurso utilizado para essa crítica é a quebra de expectativa decorrente 
da expressão “ativista de carteirinha”, que evoca a imagem de um 
ativista que 
A. convoca mobilizações de cidadãos com a ajuda da tecnologia.  
B. evita a participação em manifestações populares muito 

volumosas.  
C. influencia os demais cidadãos e os convida a participar de forma 

on-line.  
D. participa frequentemente e de forma presencial de protestos e 

manifestações.  
E. confia na capacidade de mudança das manifestações, envolvendo-

se à distância.  
 
 

QUESTÃO 12 
 

Qual a diferença entre publicidade e propaganda? 
Esses dois termos não são sinônimos, embora sejam usados 

indistintamente no Brasil. Propaganda é a atividade associada à divulgação 
de ideias (políticas, religiosas, partidárias etc.) para influenciar um 
comportamento. Alguns exemplos podem ilustrar, como o famoso Tio Sam, 
criado para incentivar jovens a se alistar no exército dos EUA; ou imagens 
criadas para “demonizar” os judeus, espalhadas na Alemanha pelo regime 
nazista; ou um pôster promovendo o poderio militar da China comunista. No 
Brasil, um exemplo regular de propaganda são as campanhas políticas em 
período pré-eleitoral. 

Já a publicidade, em sua essência, quer dizer tornar algo público. Com 
a Revolução Industrial, a publicidade ganhou um sentido mais comercial e 
passou a ser uma ferramenta de comunicação para convencer o público a 
consumir um produto, serviço ou marca. Anúncios para venda de carros, 
bebidas ou roupas são exemplos de publicidade. 

VASCONCELOS, Y. Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br. 

Acesso em: 22 ago. 2017 (adaptado). 

 
A função sociocomunicativa desse texto é 
A. ilustrar como uma famosa figura dos EUA foi criada para incentivar 

jovens a se alistar no exército. 
B. explicar como é feita a publicidade na forma de anúncios para 

venda de carros, bebidas ou roupas. 
C. convencer o público sobre a importância do consumo. 
D. esclarecer dois conceitos usados no senso comum. 
E. divulgar atividades associadas à disseminação de ideias. 
 
QUESTÃO 13 
 

SE NO INVERNO É DIFÍCIL ACORDAR, IMAGINE DORMIR. 
Com a chegada do inverno, muitas pessoas perdem o sono. São 

milhões de necessitados que lutam contra a fome e o frio. Para vencer esta 
batalha, eles precisam de você. Deposite qualquer quantia. Você ajuda 
milhares de pessoas terem uma boa noite e dorme com a consciência 
tranquila. 

Veja. 05 set. 1999 (adaptado).  

 
O produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias 
persuasivas para influenciar o comportamento de seu leitor. Entre os 
recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a adesão 
do público à campanha, destaca-se nesse texto 
A. a oposição entre individual e coletivo, trazendo um ideário 

populista para o anúncio. 
B. a utilização de tratamento informal com o leitor, o que suaviza a 

seriedade do problema. 
C. o emprego de linguagem figurada, o que desvia a atenção da 

população do apelo financeiro. 
D. o uso dos numerais “milhares” e “milhões”, responsável pela 

supervalorização das condições dos necessitados. 
E. o jogo de palavras entre “acordar” e “dormir”, o que relativiza o 

problema do leitor em relação ao dos necessitados. 
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QUESTÃO 14 
 

 
 
Na charge acima, é possível inferir que as Fake News reduzem o mundo 
A. à conveniência do leitor. 
B. à manipulação dos líderes mundiais. 
C. à falta de educação da população. 
D. Aos limites do terraplanismo. 
E. à espetacularização da sociedade. 
 

QUESTÃO 15 
 

Como o trauma de 11 de setembro ainda afeta os EUA 
Por César Gaglioni 

Vinte anos depois, os atentados de 11 de setembro de 2001 continuam 
a ecoar nos Estados Unidos na forma de um trauma coletivo. 

Psicólogos e sociólogos têm um consenso de que os ataques da Al 
Qaeda e de Osama Bin Laden moldaram a cultura, os valores e os medos 
americanos no século 21. 

Fonte: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/09/07/Como-o-

trauma-de-11-de-setembro-ainda-afeta-os-EUA. 

 
A relação de causa e consequência empregada no texto acima dá-se: 
A. CAUSA: atentados de 11 de setembro.  

CONSEQUÊNCIA: o consenso dos psicólogos e sociólogos. 
 

B. CAUSA: atentados de 11 de setembro.  
CONSEQUÊNCIA: os ataques da AlQaeda e de Osama Bin Laden. 
 

C. CAUSA: atentados de 11 de setembro.  
CONSEQUÊNCIA: o molde da cultura, dos valores e dos medos 
americanos no século 21. 
 

D. CAUSA: o trauma coletivo.  
CONSEQUÊNCIA: o molde da cultura, dos valores e dos medos 
americanos no século 21. 
 

E. CAUSA: o trauma coletivo.  
CONSEQUÊNCIA: os ataques da AlQaeda e de Osama Bin Laden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 
 

1º trailer de ‘Matrix 4’ tem Neo com amnésia e amplia 
teorias sobre saga 

Próximo longa retoma a franquia anos depois dos acontecimentos de Matrix 
Revolutions, e já alimenta especulações malucas sobre o que está por vir 
Por Amanda Capuano 

 

 
 

A Warner Bros. liberou nessa quinta-feira, 9, o primeiro trailer de The 
Matrix Ressurrections, o quarto filme da franquia multipremiada das irmãs 
Wachowski, que estreia nos cinemas no dia 22 de dezembro, dezoito anos 
depois do terceiro longa – que supostamente deveria ter encerrado a trama. 
Além das salas de exibição, o filme também será lançado no HBO Max. 

No vídeo, vemos Neo (Keanu Reeves) em uma consulta com o 
psicólogo, alegando estar louco por ter sonhos que parecem reais – e 
demonstrando ausência de memórias da sua saga anterior para salvar a 
humanidade. A amnésia é confirmada logo em seguida, quando Neo 
encontra Trinity (Carrie-Ane Moss) e ambos não se reconhecem. Mais 
adiante, uma sequência de pílulas azuis é jogada ralo abaixo, enquanto uma 
versão jovem de Morpheus, agora interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, 
oferece a Neo a tal pílula vermelha – responsável por dar aos humanos 
consciência sobre as manipulações da Matrix. O trailer ainda dá um 
gostinho da ação que está por vir, com uma série de cenas de lutas, balas 
voando, e Neo redescobrindo seus poderes dentro da Matrix. 

Além de Keanu Reeves e Carrie-Ane Moss, outros nomes dos filmes 
originais também estão de volta, como Jada Pinkett Smith e Lambert 
Wilson. Entre as novidades no elenco estão nomes como Neil Patrick Harris, 
Pryanka Chopra e Jonathan Groff. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/cultura/1o-trailer-de-matrix-4-

tem-neo-com-amnesia-e-amplia-teorias-sobre-saga/ 

 
O texto acima é característico de uma resenha, texto realizado para 
apresentar e comentar sobre obras culturais. Ao longo do texto, no 
gênero narrativo predominam 
A. a descrição e a narração, uma vez que a autora apresenta o fato e 

resume o que foi veiculado no teaser. 
B. a narração e a argumentação, uma vez que a autora narra o que 

foi veiculado no teaser e convence o leitor sobre a qualidade do 
filme. 

C. a argumentação e a descrição, uma vez que a autora convence o 
leitor sobre a qualidade do filme e descreve as cenas. 

D. a narração e a injunção, uma vez que a autora resume o que foi 
veiculado no teaser e orienta sobre o que deve ser feito para 
assistir ao filme. 

E. a injunção e a descrição, orienta sobre o que deve ser feito para 
assistir ao filme e apresenta o fato. 
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QUESTÃO 17 

 
Disponível em: https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2015/01/noticias/regiao/119937-humor-e-

redacao-do-enem-em-destaque-nas-charges-de-tacho-e-sinovaldo.html. 

 
A charge acima faz uma crítica à quantidade de redações zeradas na 
edição ENEM de 2014, cujo tema foi “A publicidade infantil em questão 
no Brasil”. De acordo com o autor, o número expressivo de notas ruins 
deu-se por 
A. uso excessivo de tecnologias como celular. 
B. a educação brasileira ser de baixa qualidade. 
C. a falta de criticidade dos participantes. 
D. os participantes terem o hábito de só escreverem pelos aparelhos 

eletrônicos, que possuem corretor ortográfico. 
E. a comissão organizadora não disponibilizar computadores aos 

participantes. 
 
ARTE 
QUESTÃO 18 
A pintura barroca apresenta a manipulação da cor por seus efeitos 
emocionais, que vão da calmaria dos tons claros aos mais ardentes e 
luminosos matizes escuros. Reforça-se a impressão de profundidade 
com o uso desse destacado contraste claro-escuro. Envolvidas em 
mantos e tecidos, as figuras ganham fabulosa expressividade e 
apresentam formas exageradas e lascivas, que, geralmente unidas por 
abraços, assumem dramática postura emocional. Os artistas preferiam 
interpretar cenas nas quais pudessem exprimir o máximo da força 
dramática. A arte barroca desenvolveu-se no século XVII, originando-se 
na Itália e expandindo-se rapidamente para outros países na Europa. 
Segundo Santos (2002), chegou ao continente americano sob influência 
dos espanhóis e portugueses.  
 
Considerando as informações contidas no texto, podemos afirmar que 
o surgimento da arte barroca pode ser relacionado (ao) à 
A. apoio dos religiosos católicos ao antropocentrismo. 
B. fortalecimento da nobreza feudal europeia. 
C. decadência do absolutismo monárquico. 
D. movimento da contrarreforma católica. 
E. crise da atividade comercial italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
 
Texto I 

 
DOMENICO DI MICHELINO, DANTE E OS TRÊS REINOS, 1465, ÓLEO SOBRE TELA. 

 
Texto II 

 
MICHELANGELO BUONARROTI (1475-1564). DAVID,1504, MÁRMORE, 

ALTURA DE 434 CM, GALERIA DA ACADEMIA, FLORENÇA. 
 
A comparação entre as duas obras de arte revela uma mudança na 
forma de retratar os seres humanos. Isso indica uma transformação da 
ordem teocêntrica para a  
A. ateísta, na qual os pintores negavam a influência dos elementos 

divinos.  
B. humanista, na qual os artistas abandonaram as referências à arte 

clássica.  
C. dogmática, na qual a Igreja permitiu que seus fiéis adorassem 

deuses pagãos.  
D. medieval, na qual os valores religiosos eram compreendidos como 

verdades inquestionáveis.  
E. antropocêntrica, na qual os seres humanos passaram a ser o tema 

central do pensamento racional. 
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QUESTÃO 20 
Observe a imagem. 
 

 
MICHELANGELO BUONARROTI (1475-1564). PIETÀ, 1498-99, MÁRMORE, 174 

CM DE ALTURA, BASÍLICA DE SÃO PEDRO, VATICANO. 
 

A Pietà, expressão que, em português, significa piedade, representa 
Jesus morto nos braços da Virgem Maria. E a Pietà da imagem 
apresentada é talvez a mais conhecida, uma das mais famosas 
esculturas feitas pelo artista que colocou na obra uma fita que 
atravessa o peito da Virgem Maria, trazendo sua assinatura. Em 1972, 
a estátua, que fica na Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi atacada, o 
que ocasionou sua proteção por um vidro à prova de bala. Tem 174 x 
69 centímetros e é feita em mármore polido. A Pietà, escultura de 
Michelangelo Buonarroti, foi produzida nos últimos anos do século XV 
e revela uma característica importante da arte renascentista (o)a 
A. esboço preciso das formas do corpo humano, realizado a partir 

dos estudos de anatomia pelo artista. 
B. teocentrismo, explicitado na inexpressividade e no estatismo da 

representação das figuras humanas. 
C. desproporcionalidade entre os tamanhos dos corpos, para 

evidenciar a grandiosidade da figura de Cristo. 
D. autoridade da arte religiosa medieval, manifesta na 

tridimensionalidade e na carência de perspectiva da peça. 
E. prevalecimento de temática bíblica, com recriação precisa e fiel de 

um trecho do Evangelho segundo Lucas. 
 
QUESTÃO 21 
 

[Leonardo da Vinci]. Ao falar da variedade infinita da natureza e 
sobretudo de fenômenos como as correntes de água, ele estava fazendo 
uma distinção baseada na preferência por sistemas analógicos sobre os 
digitais. Em um sistema analógico, há gradações infinitas, o que se aplica à 
maioria das coisas que fascinavam Leonardo: sombras de sfumato, cores, 
movimento, ondas, a passagem do tempo, a dinâmica dos fluidos. 

(Walter Isaacson. Leonardo da Vinci, 2017.) 

 
Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu 
domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da 
pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também 
iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o 
movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. 
A partir da explicação do texto sobre Leonardo da Vinci, pode- se 
afirmar que 
A. o princípio cristão da vida eterna orientou o pensamento 

renascentista. 
B. as compreensões artísticas medievais fundamentaram a arte 

renascentista. 
C. os experimentos da Antiguidade oriental basearam a ciência 

renascentista. 
D. a observação da pluralidade da natureza foi um dos alicerces do 

Renascimento. 
E. o materialismo pré-socrático foi a principal sustentação teórica do 

Renascimento. 

MATEMÁTICA 
QUESTÃO 22 
Um investidor brasileiro possui um capital de R$ 730,00 e aplicou-o à 
taxa de juros simples de 4% ao mês. Qual o valor do montante após um 
ano de investimento? 
A. R$ 29,20 
B. R$ 350,40 
C. R$ 1080,40 
D. R$ 3504,00 
E. R$ 4234,00 
 
QUESTÃO 23 
Quanto receberá de juros, no fim de um trimestre, uma pessoa que 
investiu, a juros compostos, a quantia de R$ 8000,00 à taxa de 10 % ao 
mês? 
A. R$ 10648,00 
B. R$ 8800,00 
C. R$ 6935,20 
D. R$ 4648,20 
E. R$ 2648,00 
 
QUESTÃO 24 
Joãozinho e Mariazinha investiram R$ 1500,00 cada um, uma única vez, 
por um período de quatro anos. Os bancos de investimentos eram 
diferentes, porém com mesma taxa anual de juros: 20 %. Ele investiu a 
juros simples, ela investiu a juros compostos. O montante de 
Mariazinha superou o de Joãozinho em 
A. R$ 3110,40. 
B. R$ 2700,00. 
C. R$ 1910,40. 
D. R$ 1610,40. 
E. R$ 410,40. 
 
QUESTÃO 25 
Um petshop lançou uma promoção do tipo “Leve 5, pague 4”. 
 

 
 
De acordo com o anúncio, a taxa percentual de desconto que está 
sendo oferecida ao cliente, em relação ao preço original do serviço sem 
a promoção, é de 
A. 1 %. 
B. 20 %. 
C. 25 %. 
D. 75 %. 
E. 80 %. 
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QUESTÃO 26 
Foram traçadas duas diagonais em um hexágono regular e um 
segmento de reta, cujas extremidades são um ponto sobre um dos 
lados e um ponto sobre uma das diagonais traçadas, conforme mostra 
a figura. 
 

 
 
O valor de α + β é igual a 
A. 230°. 
B. 220°.   
C. 235°.    
D. 225°.    
E. 215°.    
 
QUESTÃO 27 
Um quadrado com lado medindo 3 cm está inscrito em uma 
circunferência cuja medida do raio é R cm e circunscrito a uma 
circunferência cuja medida do raio é r cm. Nestas condições, a razão 
entre os raios 𝑟/𝑅 é igual a:  
A. √2/2 
B. √3/2 
C. √2/3 
D. √3/3 
E. √6/3 
 
QUESTÃO 28 
Os alunos do ensino médio (3° série) desejam fazer uma placa de 
formatura, no formato de um triângulo equilátero, em que os seus 
nomes aparecerão dentro de uma região quadrada, inscrita na placa, 
conforme a figura. 
 

 
  
Considerando que a área do quadrado, em que aparecerão os nomes 
dos formandos, mede 1 m2, qual é aproximadamente a medida, em 
metro, de cada lado do triângulo que representa a placa? 

(Utilize 1,7 como valor aproximado para √3). 
A. 1,6    
B. 2,1    
C. 2,4    
D. 3,7    
E. 6,4    
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Os hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem área de 
48 cm2. 
 
Os vértices do quadrilátero ABCD coincidem com vértices dos 
hexágonos. Os pontos E, D, B e F são colineares. 
 

 
 
A área do quadrilátero ABCD, em cm2, é:  
A. 8    
B. 10    
C. 16    
D. 24    
E. 36    
 
QUESTÃO 30 
A professora de Matemática aplicou duas provas para a sua turma a fim 
de compor a nota do bimestre. A primeira prova era sobre o conteúdo 
de Geometria Espacial e a segunda, contemplava os conteúdos de 
Geometria Analítica. Todos os alunos da turma realizaram as duas 
provas, sendo que 80 % dos alunos aprovaram na prova de Geometria 
Espacial e que 60 % aprovaram na prova de Geometria Analítica. Nestas 
condições, a porcentagem de alunos que aprovaram em ambas as 
provas corresponde a  
A. 40 %.     
B. 50 %.     
C. 60 %.    
D. 70 %.    
E. 80 %.    
 
QUESTÃO 31 
Em 2018 foi realizada uma pesquisa com 75 estudantes do Ensino 
Fundamental de uma determinada escola, referente à leitura dos livros 
A, B e C. O resultado da pesquisa revelou que: 
 
− 5 estudantes leram os três livros; 
− 7 estudantes leram os livros A e B;  
− 8 estudantes leram os livros A e C;  
− 6 estudantes leram os livros B e C;  
− 10 estudantes leram apenas o livro A;  
− 12 estudantes leram apenas o livro B, e; 
− 15 estudantes leram apenas o livro C.  
 
De acordo com a pesquisa, pode-se afirmar que a quantidade de 
estudantes que não leram nenhum dos três livros é: 
A. 12 
B. 17    
C. 23    
D. 25    
E. 27    
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QUESTÃO 32 
Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que 
recebe R$ 1.000,00 por semana. Os outros funcionários são diaristas. 
Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80,00 por dia 
trabalhado. 
 
Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a 
quantia Y, em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar 
seus funcionários é expressa por  
A. 𝑌 = 80𝑋 + 920.    
B. 𝑌 = 80𝑋 + 1.000.    
C. 𝑌 = 80𝑋 + 1.080.    
D. 𝑌 = 160𝑋 + 840.    
E. 𝑌 = 160𝑋 + 1.000.    
 
QUESTÃO 33 
Carlos é vendedor em uma pequena empresa comercial. Seu salário 
mensal é a soma de uma parte fixa com uma parte variável. A parte 
variável corresponde a 2 % do valor alcançado pelas vendas no mês. 
No mês de abril, as vendas de Carlos totalizaram 𝑅$ 9.450,00, o que 
lhe rendeu um salário de 𝑅$ 1.179,00. Se o salário de Carlos em maio 
foi de 𝑅$ 1.215,00, então, o total de suas vendas neste mês ficou entre  
A. R$ 11300,00 e R$ 11340,00. 
B. R$ 11220,00 e R$ 11260,00. 
C. R$ 11260,00 e R$ 11300,00. 
D. R$ 11180,00 e R$ 11220,00. 
E. R$ 12180,00 e R$ 12240,00. 
 

FILOSOFIA 
QUESTÃO 34 
 

“Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os 
deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo o que havia de ruim no 
céu etéreo foi expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra, entre 
os mortais. E os homens, o que acontece com eles?” 

VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. Trad. de Rosa Freire 

d’Aguiar. São Paulo: Companhia da Letras, 2000. p. 56. 

 
O texto acima é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o 
mito pode ser uma forma de conhecimento, pode-se inferir que 
A. as explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e 

autocrítica. 
B. a verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de 

comprovação. 
C. o conhecimento mítico segue rigoroso procedimento lógico-

analítico para estabelecer suas verdades. 
D. o mito busca explicações definitivas acerca do homem e do 

mundo, e sua verdade independe de provas. 
E. a verdade do mito obedece a regras universais do pensamento 

racional, tais como a lei de não contradição. 
 
QUESTÃO 35 
 

“Só há ciência onde a discussão é possível, e só pode haver discussão 
entre mim e outra pessoa na medida em que eu estou em condições de 
esclarecer, com suficiente exatidão, o significado das expressões que uso 
e meu interlocutor possa, também, explicar-me o significado das palavras 
por ele empregadas.” 

STEGMÜLLER, Wolfgang. A filosofia contemporânea. Trad. 

Nelson Gomes São Paulo: EPU/Edusp, 1977. p. 283. 

 
Diante do texto apresentado, sobre o discurso científico, é possível 
inferir como uma das características fundamentais desse discurso que 
A. na ciência devem ser usadas expressões subjetivas. 
B. na ciência as explicações linguísticas são desnecessárias. 

C. as expressões usadas na ciência devem ser intersubjetivamente 
inteligíveis. 

D. a compreensão intersubjetiva das expressões é irrelevante para as 
discussões científicas. 

E. a objetividade das expressões é uma característica sem 
importância para a ciência. 

 
SOCIOLOGIA 
QUESTÃO 36 
 

“Hoje, a melhor ciência informa que as etnias são variações cosméticas 
do núcleo genético humano, incapazes sozinhas de determinar a 
superioridade de um indivíduo ou grupo sobre outros. Segundo o médico 
Sérgio Pena, não somos todos iguais, somos igualmente diferentes. É uma 
beleza, do ponto de vista da antropologia genética, esperar que, um dia, ela 
ajude a desvendar o enigma clássico da condição humana que é a eterna 
desconfiança do outro, do diferente, do estrangeiro. O DNA nada sabe 
desse sentimento. No seu coração genético, a espécie humana é tão mais 
forte e sadia quanto mais variações apresenta.” 

ALTMAN, Fábio. Unidos pelo futebol … e pelo DNA. Veja, 09.06.2010 (adaptado). Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx Acesso em: 06 set. 2021. 

 
Esta reportagem aborda o tema das diferenças entre as etnias humanas 
sob um ponto de vista contrastante em relação a outras abordagens 
vigentes ao longo da história. Em termos éticos, trata-se de uma 
abordagem promissora, pois 
A. apresenta argumentos científicos que provam o caráter prejudicial 

da miscigenação para o progresso da humanidade.     
B. permite um questionamento radical dos ideais universalistas 

inspiradores de políticas de preservação dos direitos humanos.    
C. fornece uma fundamentação científica para justificar estereótipos 

racistas presentes no pensamento cotidiano e no senso comum.    
D. estabelece uma ruptura com teorias eugenistas que defenderam 

a purificação racial como meio de aperfeiçoamento da 
humanidade.    

E. opõe-se às teorias antropológicas que criticaram o etnocentrismo 
ocidental em seu papel de justificação ideológica do colonialismo.    

 
QUESTÃO 37 
 

“O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior 
quantidade possível de dinheiro não tem, em si mesma, nada que ver com 
o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem 
sido comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em 
todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva 
para tanto. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro, do 
lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e 
racional. Pois assim deve ser: numa ordem completamente capitalista da 
sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das 
oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção.” 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 

São Paulo: Martin Claret, 2001 (adaptado). 

 
O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como 
característica fundamental a 
A. mercantilização da força de trabalho.    
B. socialização das condições de produção. 
C. ação calculada e planejada para obter rentabilidade.    
D. implementação da flexibilidade produtiva e comercial.    
E. competitividade decorrente da acumulação de capital.    
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BIOLOGIA 
QUESTÃO 38 
Em uma pesquisa estão sendo testados cinco quimioterápicos quanto 
à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de 
pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada 
composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de 
cultivos de células tumorais (colunas escuras na figura) e células 
normais (colunas claras) com o mesmo número de células iniciais. Dois 
grupos-controle não receberam quimioterápicos: controle de células 
tumorais (CT) e de células normais (CN). As colunas I, II, III, IV e V 
correspondem aos grupos tratados com os cinco compostos. O número 
de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas. 
 

 
 
Qual quimioterápico deve ser escolhido desse tipo de tumor?  
A. I    
B. II    
C. III    
D. IV    
E. V    
 
QUESTÃO 39 
Nas células ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas 
orgânicas necessárias à própria célula e ao organismo. A figura mostra 
a reação química de formação de uma estrutura molecular maior a 
partir da união de três outras moléculas menores. 
 

 
 
Esta reação química ocorre no interior da célula durante a  
A. formação dos nucleotídeos.    
B. tradução do RNA mensageiro.    
C. formação dos triglicerídeos.    
D. transcrição do DNA.    
E. síntese dos polissacarídeos.    

QUESTÃO 40 
Nos eucariotos, a célula somática, durante o seu ciclo de vida, passa por 
dois importantes momentos, o da interfase (I) e o da divisão (M). Ao 
final da divisão, são geradas duas novas células, que iniciam um novo 
ciclo de vida, conforme mostra a figura. 
 

 
 
Sobre o ciclo de vida de uma célula 2𝑛 = 12, analise as seguintes 
afirmações:  
 
I. Na fase G1, essa célula apresenta 12 moléculas de DNA, cada 

molécula referente a um cromossomo simples.  
II. Na fase S, a célula duplica a quantidade de DNA nuclear por um 

processo chamado de replicação semiconservativa.  
III. Na fase G2, essa célula deverá conter 24 moléculas de DNA para, 

durante a mitose, compactá-las em 12 cromossomos duplicados.  
 
Está correto o que se afirma em   
A. II e III, apenas.     
B. I e II, apenas.     
C. I e III, apenas.     
D. II, apenas.     
E. I, II e III.     
 
QUESTÃO 41 
As paisagens são dominadas por vegetação baixa e amplamente 
esparsa. As plantas abrangem suculentas, cactos e euforbiáceas, 
arbustos profundamente enraizados e ervas que crescem durante 
períodos úmidos infrequentes. As plantas apresentam adaptações que 
incluem tolerância ao calor e à dessecação, como também 
armazenamento de água e redução da área de superfície foliar. São 
comuns defesas físicas, como espinhos, e defesas químicas com toxinas 
nas folhas dos arbustos. 
 
A descrição acima refere-se ao bioma terrestre denominado  
A. savana.    
B. floresta tropical.    
C. deserto.    
D. tundra.    
E. floresta temperada. 
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QUESTÃO 42 
A figura abaixo ilustra a síntese de secreção de hormônios peptídicos. 
 

 
 
Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a  
A. ribossomo, núcleo, aparelho de Golgi e lisossomos.    
B. mesossomo, aparelho de Golgi, ribossomos e retículo 

endoplasmático liso.    
C. núcleo, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e 

vesículas secretoras.    
D. mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático liso e núcleo.    
E. retículo endoplasmático rugoso, vesículas secretoras, ribossomo e 

mitocôndrias.    
 
QUESTÃO 43 
A imagem mostra uma grande área na Floresta Amazônica devastada 
devido à ação antrópica. 
 

 
 
Para que essa área seja recuperada naturalmente, é necessário que o 
processo de sucessão ecológica se estabeleça. Um dos indicativos 
ecológicos quantitativos que poderá ser constatado ao longo desse 
processo é  
A. a redução das relações ecológicas interespecíficas.    
B. o aumento da produtividade primária líquida.    
C. a redução do número de comunidades integradas.    
D. o aumento da sobreposição de nichos ecológicos.    
E. o aumento do número de espécies em relação à área vizinha não 

devastada.    

QUESTÃO 44 
A anemia falciforme é uma doença hereditária que se caracteriza pelo 
formato de foice adquirido pelas hemácias depois que o oxigênio é 
liberado, resultando em anemia crônica. 
 
Apresenta-se a seguir parte do RNA mensageiro, com o códon de 
iniciação, da subunidade 𝛽 da hemoglobina humana normal (Hbb) e da 
hemoglobina mutada na anemia falciforme (HbS). 
 
Hbb: caa aca gac acc aug gug cau cug acu ccu gag gag aag ucu 
 
HbS: caa aca gac acc aug gug cau cug acu ccu gug gag aag ucu 
 
Considere a sequência de trincas apresentadas, em Hbb e HbS, e o 
código genético abaixo. 
 

1ª base 
2ª base 3ª 

base U C A G 

Uracila 
(U) 

Fenilalanina Serina Tirosina Cisteína U 
Fenilalanina Serina Tirosina Cisteína C 

Leucina Serina 
Códon de 

parada 
Códon de 

parada 
A 

Leucina Serina 
Códon de 

parada 
Triptofano G 

Citosina 
(C) 

Leucina Prolina Histidina Arginina U 
Leucina Prolina Histidina Arginina C 
Leucina Prolina Glutamina Arginina A 
Leucina Prolina Glutamina Arginina G 

Adenina 
(A) 

Isoleucina Treonina Asparagina Serina U 
Isoleucina Treonina Asparagina Serina C 
Isoleucina Treonina Lisina Arginina A 
Metionina Treonina Lisina Arginina G 

Guanina 
(G) 

Valina Alanina 
Ác. 

aspártico 
Glicina U 

Valina Alanina 
Ác. 

aspártico 
Glicina C 

Valina Alanina 
Ác. 

glutâmico 
Glicina A 

Valina Alanina 
Ác. 

glutâmico 
Glicina G 

 
É correto afirmar que a mutação genética da doença altera a 
A. 11ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.    
B. 7ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.    
C. 11ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.    
D. 7ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.    
E. 1ª posição de aminoácidos, trocando metionina por histidina.    
  
QUESTÃO 45 
As leveduras são fungos microscópicos utilizados na preparação de 
alimentos e bebidas fermentados. O levedo Saccharomyces cerevisiae, 
empregado na fabricação de pão e de bebidas alcoólicas, fermenta a 
glicose para obter energia para manter o seu metabolismo. Durante a 
realização desta rota metabólica, são liberados produtos de interesse 
para as produções de vinho e pão. 
 
Os produtos relacionados mais diretamente com a produção do vinho 
e do pão secretados pelo Saccharomyces cerevisiae, são, 
respectivamente, 
A. álcool etílico e gás carbônico. 
B. álcool butílico e álcool etílico. 
C. gás carbônico e piruvato. 
D. ácido pirúvico e ácido láctico. 
E. ácido cítrico e ácido láctico. 
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QUESTÃO 46 
O ciclo de Krebs, que ocorre no interior das mitocôndrias, é um 
conjunto de reações químicas aeróbias fundamental no processo de 
produção de energia para a célula eucarionte. Ele pode ser 
representado pelo seguinte esquema: 
 

 
 
Admita um ciclo de Krebs que, após a entrada de uma única molécula 
de acetil-CoA, ocorra normalmente até a etapa de produção do 
fumarato. 
 
Ao final da passagem dos produtos desse ciclo pela cadeia respiratória, 
a quantidade total de energia produzida, expressa em adenosinas 
trifosfato (ATP), será igual a: 
A. 3 
B. 4 
C. 9 
D. 12 
E. 18 
 
QUESTÃO 47 
Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração 
aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 
moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de 
uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas duas 
moléculas de ATP. 
 

 
 
Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para 
manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em 
uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual da 
concentração de oxigênio? 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 
 
 
 

FÍSICA 
QUESTÃO 48 
Um raio luminoso incide sobre a superfície de separação entre o ar e o 
vidro com um ângulo  = 60° e refrata com um ângulo  = 30°, como 
mostra a figura. 
 

 
 
Considerando sen30° = cos60° = 0,5; sen60° = cos30° = 0,87; o índice de 
refração do ar igual a 1 e o índice de refração do vidro igual a n, então 
o valor de n é igual a 
A. 1,48. 
B. 1,57. 
C. 1,63. 
D. 1,74. 
E. 1,83. 
 

QUESTÃO 49 
A refringência é uma característica que um meio possui relativamente 
a outro meio óptico. No caso do ar e da água, esta possui maior 
refringência que o primeiro. Portanto, pode-se concluir que um raio de 
luz proveniente 
A. do ar, ao penetrar na água, tem sua velocidade aumentada. 
B. da água, ao penetrar no ar, tem sua velocidade reduzida.  
C. do ar, ao penetrar na água, sempre sofre desvio.  
D. da água pode sofrer reflexão total na superfície de separação. 
E. do ar pode sofrer reflexão total na superfície de separação. 
 

QUESTÃO 50 
Um pescador, ao observar um peixe dentro da água, sabe que deve 
atirar com o arpão alguns centímetros abaixo da posição do peixe 
observada por ele, para acertá-lo. 
 

 
 
Isso ocorre porque: 
A. a luz proveniente do peixe que atinge o olho do pescador sofre 

refração ao passar da água para o ar. 
B. a luz proveniente do peixe sofre reflexão total ao incidir na 

superfície de separação água/ar. 
C. a luz, ao entrar na água, sofre uma dispersão, separando os 

diferentes comprimentos de onda (diferentes cores) de forma a 
enganar o pescador sobre a posição real do peixe. 

D. a água funciona com uma lente e, portanto, a imagem do objeto é 
real. 

E. a água funciona como um espelho côncavo e, portanto, a imagem 
do objeto é virtual. 
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QUESTÃO 51 
A distância entre a Lua e a Terra está vagarosamente aumentando. Se 
um dia essa distância, em relação ao que é hoje, aumentar em 100 %, 
a força gravitacional que vincula a Lua com a Terra será, relativamente 
à intensidade que se tem hoje, 
A. 15 %. 
B. 20 %. 
C. 25 %. 
D. 50 %. 
E. 75 %. 
 
QUESTÃO 52 
A figura representa em plano vertical um trecho dos trilhos de uma 
montanha russa na qual um carrinho está prestes a realizar uma curva. 
Despreze atritos, considere a massa total dos ocupantes e do carrinho 
igual a 500 kg e a máxima velocidade com que o carrinho consegue 
realizar a curva sem perder contato com os trilhos igual a 36 km/h. O 
raio da curva, considerada circular, é, em metros, igual a: 

Adote g = 10 m/s2. 
 

 
 

A. 3,6. 
B. 18. 
C. 1,0. 
D. 6,0. 
E. 10. 
 
QUESTÃO 53 
Estima-se que o planeta Urano possua massa 14,4 vezes maior que a da 
Terra e que sua aceleração gravitacional na linha do equador seja 0,9 g, 
em que g é a aceleração gravitacional na linha do equador da Terra. 
Sendo RU e RT os raios nas linhas do equador de Urano e da Terra, 
respectivamente, e desprezando os efeitos da rotação dos planetas, 
RU/RT é 
A. 1,25. 
B. 2,5. 
C. 4. 
D. 9. 
E. 16. 
 
QUESTÃO 54 
O pêndulo de um relógio é constituído por uma haste rígida com um 
disco de metal preso em uma de suas extremidades. O disco oscila 
entre as posições A e C, enquanto a outra extremidade da haste 
permanece imóvel no ponto P. A figura ao lado ilustra o sistema. A força 
resultante que atua no disco quando ele passa por B, com a haste na 
direção vertical, é 

Adote g = 10 m/s2. 
 

 

A. nula. 
B. vertical, com sentido para cima. 
C. vertical, com sentido para baixo. 
D. horizontal, com sentido para a direita. 
E. horizontal, com sentido para a esquerda. 

Note e adote: g é a aceleração local da gravidade. 
 
QUESTÃO 55 
Um avião da esquadrilha da fumaça descreve um looping num plano 
vertical, com velocidade de 720km/h. Para que, no ponto mais baixo da 
trajetória circular, a intensidade da força que o piloto exerce no banco 
seja o triplo de seu peso, é necessário que o raio do looping, em metros, 
seja de 

Adote g = 10 m/s2. 
A. 1.700. 
B. 3.000. 
C. 2.300. 
D. 2.000. 
E. 1.500. 
 
QUESTÃO 56 

 

 
 
A uma caixa, inicialmente em repouso sobre uma superfície plana, 
horizontal e sem atrito, é aplicado uma força paralela ao deslocamento 
sofrido, obedecendo ao demonstrado no diagrama acima. Assinale a 
opção abaixo que representa o trabalho da força aplicada à caixa ao ser 
deslocada de 2m até 10m, em joules. 
A. 15  
B. 20  
C. 25  
D. 30  
E. 35 
 
QUESTÃO 57 
Em uma atividade experimental de física, foi proposto aos alunos que 
determinassem o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético e que 
também fizessem uma análise das grandezas envolvidas nessa 
atividade. Tal atividade consistia em puxar um bloco de madeira sobre 
uma superfície horizontal e plana com uma força �⃗�, com velocidade 
constante. 
 

 
 
Sobre esta situação, é possível inferir que o trabalho 
A. realizado pela força F é nulo. 
B. total realizado sobre o bloco é negativo. 
C. realizado pela força de atrito f é nulo. 
D. realizado pela força de atrito f é negativo. 
E. realizado pela força F é igual a variação da energia cinética do 

bloco. 
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GEOGRAFIA 
QUESTÃO 58 
 

Entende-se por pedogênese (pedo: solo + gênese: origem) o processo 
de origem ou formação dos solos. Trata-se de um processo lento que 
demora centenas ou até milhares de anos para completar-se, dependendo 
quase que totalmente de fatores externos [...]. 

PENA, Rodolfo F. Alves. “Pedogênese“. Brasil Escola. 

 
Entre os principais fatores de formação do solo, o principal é o 
A. relevo. 
B. tempo. 
C. seres vivos. 
D. clima. 
E. material original. 
 
QUESTÃO 59 
O relevo brasileiro é classificado conforme diferentes critérios 
geomorfológicos. As duas primeiras classificações do relevo do Brasil, 
realizadas por Aroldo de Azevedo (1940) e Aziz Nacib Ab’Saber (1970), 
indicavam duas formações principais, que são 
A. cordilheira e montanha. 
B. planalto e planície. 
C. montanha e planície. 
D. montanha e planalto. 
E. depressão e planalto. 
 

QUESTÃO 60 
O território brasileiro não apresenta montanhas em suas formas de 
relevo. Esse fato ocorre devido à 
A. diminuta ação de processos intempéricos no relevo local. 
B. ocorrência de fenômenos de rebaixamento do relevo brasileiro. 
C. remoção natural de sedimentos por meio da ação da erosão. 
D. diminuição da atuação dos agentes exógenos de relevo. 
E. ausência de dobramentos modernos no território brasileiro. 
 
QUESTÃO 61 
De acordo com as características dos planaltos, podemos inferir que 
A. são superfícies pouco acidentadas e situadas a poucos metros do 

nível do mar. 
B. apresentam as superfícies mais elevadas do relevo e encostas 

íngremes. 
C. são unidades de relevo que apresentam altitudes mais baixas que 

as regiões ao seu redor. 
D. são superfícies irregulares, levemente onduladas e geralmente 

acima dos 300 metros altitude. 
E. são formas de relevo de superfície irregular situadas geralmente 

próximas ao nível do mar. 
 
QUESTÃO 62 
A grande variação climática no planeta é resultante da interação dos 
fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande 
heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados 
com a geografia de cada porção da superfície terrestre. São fatores que 
interferem no clima 
A. as correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa do ar 

e grau geotérmico. 
B. a temperatura do ar, pressão, altitude, hidrografia e massas de ar. 
C. a hidrografia, a umidade, as correntes marítimas, latitude e relevo. 
D. a altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. 
E. a temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação e grau 

geotérmico. 
 

 
 

QUESTÃO 63 
Sobre a relação entre o clima atmosférico e o tempo atmosférico, 
podemos inferir que 
A. o clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo 

meteorológico. 
B. o tempo é uma consequência única e direta das condições 

climáticas. 
C. as variações do clima determinam o tempo de uma região. 
D. a diferença entre tempo e clima está na área espacial de 

abrangência dos fenômenos. 
E. o conceito de “tempo” não existe para a climatologia, que utiliza 

apenas o termo “clima”. 
 
QUESTÃO 64 
 

A proximidade espacial entre a parcela mais rica e a mais pobre da 
população tem, nos altos muros dos condomínios fechados, uma barreira 
física e simbólica que dificulta ainda mais a mobilidade e a acessibilidade 
urbana da parcela mais pobre da população, com menor poder aquisitivo 
para usufruir dos rápidos fluxos promovidos pelos automóveis individuais e 
pelas rodovias.  

Disponível em: https://scielo.conicyt.cl. Acesso em: 25 ago. 08/21. 

 
A mobilidade urbana é um conceito bastante discutido nas políticas 
públicas que envolvem o planejamento das cidades. Conforme o texto, 
a mobilidade nos centros urbanos brasileiros reflete a  
A. efetivação da urbanização inclusiva.  
B. dependência da periferia com o centro.  
C. modernização dos meios de circulação.  
D. segregação socioeconômica na cidade.  
E. enfraquecimento de desigualdades econômicas. 

 
QUESTÃO 65 
 

 
Disponível em: 

https://www.apoioescolar24horas.com.br/salaaula/estudos/geografia/064_rede_urbana/mega.htm 

Acesso em: 25 ago. 21. 

 
O processo de urbanização no mundo teve uma grande aceleração, 
principalmente a partir da década de 60, onde ocorreu um crescimento 
extremamente rápido e muitas vezes desordenado. Algumas cidades, 
em diferentes pontos do planeta, estenderam sua malha urbana. A 
projeção evidencia um processo de formação da 
A. metrópole. 
B. megalópole. 
C. megacidade. 
D. rede urbana. 
E. função urbana. 
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QUESTÃO 66 
  
Texto I 

 
Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=vista+aerea+de+s%C3%A3o+conrado+e+a+favela+da+rocinha+ 

Acesso em: 25 ago. 21. 

 
Texto II 

Daqui do morro dá pra ver tão legal  
O que acontece aí no seu litoral  
Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais  
Do alto da cidade até a beira do cais  
Mais do que um bom bronzeado  
Nós queremos estar do seu lado  
 
[...]  
 
Agora se você vai se incomodar  
Então é melhor se mudar  
Não adianta nem nos desprezar  
Se a gente acostumar a gente vai ficar  
A gente tá querendo variar  
E a sua praia vem bem a calhar  
 
[...]  
 
Agora nós vamos invadir sua praia  

Disponível em: Google.com/search?q=“Nós vamos invadir sua 

praia”, de Ultraje a Rigor. Acesso em: 25 ago. 21. 

 
O trecho da música e a imagem faz uma análise que está relacionada 
diretamente ao fenômeno urbano da 
A. segregação. 
B. conurbação.  
C. urbanização. 
D. megalopolização. 
E. metropolização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
QUESTÃO 67 
 

O projeto de ocupação populacional da Colônia foi estabelecido entre 
1534 e 1536, com a adoção do sistema de capitanias hereditárias, que já 
havia sido empregado com sucesso nas ilhas atlânticas e, além do Brasil, 
seria estendido à Angola. O objetivo do rei D. João III com o sistema de 
capitanias hereditárias era promover a ocupação territorial, transferindo o 
ônus para particulares. O sistema consistia na concessão pelo rei de 
extensos domínios a particulares, os quais recebiam uma carta de doação 
real e um foral, no qual estavam especificadas suas obrigações. O 
donatário, nome dado ao particular que recebia a capitania, tinha o direito 
de explorá-la economicamente, administrar a Justiça e, ao mesmo tempo, 
estava obrigado a se sujeitar à autoridade da Coroa, a recolher os tributos 
e a expandir a fé católica, entre outras atribuições. Cabia ao donatário, 
ainda, a concessão de sesmarias, grandes extensões de terras que estão 
na origem do latifúndio no Brasil. O sistema, contudo, começou a apresentar 
problemas para os donatários. Poucas foram as capitanias que 
efetivamente prosperaram. 

Disponível em: <https://tinyurl.com/y6q37ysu> Acesso em: 15 out. 2019. Adaptado. 

 
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, algumas das 
causas do fracasso do sistema descrito no texto. 
A. A maior parte dos donatários enfrentou a resistência dos grupos 

indígenas à ocupação de seus territórios tradicionais, os altos 
custos de manutenção e de desenvolvimento das capitanias e/ou 
a falta de assistência por parte da Coroa portuguesa. 

B. Por serem de origem nobre, os donatários não demonstraram as 
habilidades necessárias para administrar adequadamente os 
recursos econômicos de suas capitanias e gerar lucros, forçando a 
Coroa portuguesa a promulgar a Lei de Terras. 

C. A natureza política do sistema de capitanias hereditárias foi 
questionada pela burguesia portuguesa, que recorreu a cortes 
internacionais para impedir a distribuição da maior parte das 
terras americanas aos membros da nobreza. 

D. O declínio do sistema é consequência do fracasso agrícola, 
causado pela alternância de períodos de chuva intensa e secas 
prolongadas, características do clima de monções predominante 
na maior parte do território americano. 

E. O sistema entrou em colapso quando a terceira geração de 
donatários foi derrotada na guerra contra os corsários franceses, 
que, após a vitória, ocuparam os territórios das antigas capitanias 
hereditárias. 

 
QUESTÃO 68  
Falta de recursos para explorar a capitania, resistência indígena contra 
a ocupação de suas terras, o isolamento das capitanias e a distância da 
metrópole foram fatores que contribuíram para o fracasso do sistema 
de capitanias hereditárias no início da colonização portuguesa. Alguns 
donatários sequer chegaram a tomar posse de suas capitanias. 
 
Apesar das dificuldades, algumas capitanias obtiveram êxito. Nesse 
sentido podemos apontar 
A. Bahia. 
B. São Tomé. 
C. Pernambuco. 
D. Ceará. 
E. Espírito Santo. 
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QUESTÃO 69 
 

Em 1549 o rei D. João III decidiu, sem abolir o sistema de capitanias 
hereditárias, instituir um novo regime. 

Acompanhado por quatrocentos soldados, seiscentos degredados, 
seis jesuítas e muitos mecânicos, partiu de Lisboa o primeiro governador-
geral, Tomé de Souza, que aportou à baía de Todos-os-Santos em fins de 
março de 1549. 

Com o governador chegaram também o ouvidor-geral, Pero Borges e 
o provedor-mor, Antônio Caridoso de Barros. 

(Capistrano de Abreu. Capítulos de História Colonial) 

 
O ouvidor-geral e o provedor-mor desempenhavam, respectivamente, 
funções de:  
A. defesa – administração civil. 
B. justiça – fazenda. 
C. fazenda – defesa.  
D. administração militar – justiça. 
E. administração da capital – vereança. 
 
QUESTÃO 70  
 

Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que nos 
vem à mente é a dos grandes artistas e de suas obras mais famosas. Isso 
nos coloca a questão: por que razão o Renascimento implica esse destaque 
tão grande dado às artes visuais? De fato, as artes plásticas acabaram se 
convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências 
da cultura renascentista. Mais do que isso, acabaram espelhando os 
impulsos mais marcantes do processo de evolução das relações sociais e 
mercantis. 

SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento. 

São Paulo: Atual; Campinas: Ed. Unicamp, 1984 (Adaptação). 
 
Entre as características do Renascimento, é correto citar: 
A. A valorização dos símbolos sacros. 
B. O destaque dado à estética burguesa. 
C. O foco em uma visão religiosa de mundo. 
D. O envolvimento exclusivo da burguesia mercantil. 
E. A pouca participação da Igreja Católica com o mecenato. 
 
QUESTÃO 71  
 

Aos banqueiros não agradava saber que o seu lucrativo comércio de 
dinheiro contrariava as leis divinas. O medo de uma condenação eterna fez 
com que a burguesia desejasse mudanças que a livrassem desse peso na 
consciência e rompessem com os obstáculos às suas atividades 
econômicas. 

(MEU BERNOULLI, LIVRO 2, PÁGINA 28) 

 
A possibilidade de uma “condenação eterna” se relacionava ao fato de 
que a Igreja: 
A. condenava todas as práticas comerciais existentes. 
B. condenava a prática dos juros e permitia apenas o justo preço. 
C. considerava apenas o comercio realizado em suas dependências. 
D. exigia participação nos lucros da burguesia através do pagamento 

de dízimos. 
E. não tinha envolvimento com práticas comerciais e condenava 

moralmente esse comportamento. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 72  
 

 
Dieta de Augsburg, 1530. 

Disponível em: 

https://th.bing.com/th/id/OIP.5I34DDBt3N3dgvj076DjmgHaFu?w=222&h=180&c=7&r=0&o=5&pid=1.7 

 
Em 1530, na cidade de Augsburg, foi realizada uma grande reunião 
(Dieta) de Protestantes. Nesse evento foi: 
A. declarado o fim do culto católico. 
B. definida a base do catolicismo romano. 
C. apresentada a base do credo protestante. 
D. definida a paz entre católicos e protestantes. 
E. foram apresentadas as 95 teses de Martinho Lutero. 
 
QUESTÃO 73 
 

 
New Model Army 

Disponível em: 

https://64.media.tumblr.com/39a046b87860e8a053b0c6b8301

58b6f/tumblr_o67wxbvqgi1qbrih3o1_1280.jpg 

 
Durante a guerra civil inglesa, também chamada de Revolução Puritana 
(1942-49), uma nova forma de organização militar teve início e acabou 
por levar as forças do Parlamento à vitória sobre as tropas do Rei. Essa 
originalidade do New Model Army se deve ao fato de que 
A. sua composição se baseava no modelo medieval. 
B. era composto de membros da poderosa nobreza militar. 
C. somente podiam participar da tropa indivíduos com histórico 

militar. 
D. seu quadro era composto, na maioria, por burgueses ricos e 

abastados. 
E. o ingresso e as promoções adivinham do mérito pessoal e não da 

origem social. 
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QUESTÃO 74 
 

Quando a humanidade começou a brigar sobre a terra, e alguns 
quiseram ter tudo e excluir os demais, forçando-os a serem seus servos; foi 
essa queda do homem. O poder estatal, os exércitos, as leis e a máquina 
da “justiça”, as cadeias e forças, tudo isso existe para proteger a 
propriedade que os ricos roubaram dos pobres. A maldição original é a 
exploração – não o trabalho. 

HILL, Christopher. O mundo de ponta-cabeça; ideias radicais durante a Revolução Inglesa de 1640. 

Tradução de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 168/9. Fragmento> 

 
O trecho acima é uma fala de Gerard Winstanley, um dos principais 
líderes dos 
A. Diggers. 
B. Levellers. 
C. Puritanos. 
D. Presbiterianos. 
E. Cabeças Redondas. 
 
QUESTÃO 75 
 

O liberalismo, como ideologia burguesa, defendeu exclusivamente os 
ideais políticos e econômicos daquela classe. Nesse momento, importa 
lembrar que a burguesia visava, antes de tudo, eliminar os entraves políticos 
e econômicos que impediam sua plena ascensão ao poder e limitavam sua 
atuação econômica e realização do lucro. 

(Meu Bernoulli, Livro 3, página 14). 

 
Os entraves político e econômico que impediam o crescimento da 
burguesia eram, respectivamente: 
A. Lei da Oferta e da Procura 
B. Mercantilismo e Absolutismo 
C. Protestantismo e Luteranismo 
D. Absolutismo e Mercantilismo 
E. Intervenção estatal e Racionalismo 
 
QUÍMICA 
QUESTÃO 76 
As misturas efervescentes, em pó ou em comprimidos, são comuns 
para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa 
forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, 
aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar 
a absorção do fármaco pelo organismo. 
 
A matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido 
tartárico ou o ácido cítrico que reagem com um sal de caráter básico, 
como o bicarbonato de sódio (NaHCO3), quando em contato com a 
água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre 
uma série de reações químicas simultâneas: liberação de íons, 
formação de ácido e liberação do gás carbônico – gerando a 
efervescência. 
 
As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura 
efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação 
dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. 
 
I. NaHCO3  Na+ + HCO–3 
II. H2CO3 


  H2O + CO2 

III. HCO–3 + H+ 
  H2CO3 

IV. H3A   3H+ + A– 
 
A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do 
gás ocorrem, respectivamente, nas seguintes etapas: 
A. IV, I, II e III  
B. I, IV, III e II 

C. IV, III, I e II  
D. I, IV, II e III 
E. IV, I, III e II 
 
QUESTÃO 77 
O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem 
ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva 
ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água 
da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a 
água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são 
formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de 
nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. 

 
A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da 
concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa 
pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para 
minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações 
idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às 
águas das chuvas? 
A. HNO3 e HNO2 
B. H2SO4 e H2SO3 
C. H2SO3 e HNO2 
D. H2SO4 e HNO3 
E. H2CO3 e H2SO3 
 
QUESTÃO 78 
Supondo-se que um circuito elétrico composto por uma lâmpada 
incandescente seja conectado a um líquido contido em um recipiente, 
qual dos compostos líquidos seria capaz de fazer a lâmpada acender? 
A. Óleo vegetal 
B. Água destilada 
C. Solução aquosa de sacarose 
D. Solução aquosa de leite de magnésia 
E. Solução aquosa de água oxigenada 
 
QUESTÃO 79 
Um paciente, sentindo fortes dores no estômago por causa de 
complicações de uma gastrite, recebeu do respectivo médico um 
receituário que indicava a ingestão das seguintes substâncias: 
hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. 
 
Em relação às reações características dos hidróxidos, pode-se afirmar 
que 
A. o hidróxido de alumínio é um hidróxido muito forte, por isso é 

utilizado como um medicamento. 
B. o hidróxido de alumínio é uma base muito solúvel em água. 
C. o hidróxido de alumínio é um ácido forte e diminui a alcalinidade 

do estômago. 
D. o hidróxido de magnésio é muito solúvel em água. 
E. esses hidróxidos têm a função da neutralização do excesso de 

ácido no estômago. 
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QUESTÃO 80 
 

No ar que respiramos existem os chamados “gases inertes”. Trazem 
curiosos nomes gregos, que significam “o Novo”, “o Oculto”, “o Inativo”. E 
de fato são de tal modo inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não 
interferem em nenhuma reação química, não se combinam com nenhum 
outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser observados 
durante séculos: só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos 
esforços, conseguiu forçar “o Estrangeiro” (o xenônio) a combinar-se 
fugazmente com o flúor ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão 
extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel. 

LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994 (adaptado). 

 
Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o 
processo mencionado? 
A. Densidade. 
B. Condutância. 
C. Eletronegatividade. 
D. Estabilidade nuclear. 
E. Temperatura de ebulição. 
 
QUESTÃO 81 
A queima de florestas é uma das imagens mais negativas do Brasil no 
exterior. Durante a queima são liberadas toneladas de gás carbônico 
(CO2), um dos gases do efeito estufa. A derrubada de florestas altera o 
equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo das chuvas 
(precipitação de H2O) e na fertilidade do solo. Pode-se afirmar 
corretamente que as geometrias moleculares e as polaridades das 
moléculas de água e de gás carbônico são, respectivamente, 
A. linear e polar; angular e apolar. 
B. angular e apolar; linear e apolar. 
C. angular e polar; linear e polar. 
D. angular e polar; linear e apolar. 
E. linear e apolar; angular e polar. 
 
QUESTÃO 82 
A temperatura de ebulição e a miscibilidade das substâncias 
moleculares, a exemplo do sulfeto de carbono, CS2(l), t.e. 46°C e da 
água, H2O(l), t.e. 100°C, a 1,0 atm, dependem, dentre outros fatores, 
da polaridade das moléculas e da intensidade das interações 
intermoleculares existentes no sistema em análise. 
 
Assim, considerando-se essas informações e os modelos de ligações 
químicas, pode-se afirmar que 
A. a mistura entre o sulfeto de carbono, CS2(l), e água, H2O(l), resulta 

em um sistema monofásico. 
B. a fórmula estrutural do sulfeto de carbono é representada por S = 

C = S, o que evidencia uma molécula de geometria linear e apolar. 
C. o momento dipolar resultante da soma dos vetores de ligação, na 

molécula de sulfeto de carbono, é maior do que na molécula de 
água. 

D. o dióxido de enxofre, SO2(g), é miscível em sulfeto de carbono, 
devido às interações do tipo dipolo-dipolo entre as suas moléculas 
e as do solvente. 

E. a intensidade das interações intermoleculares do sulfeto de 
carbono é maior do que a intensidade das ligações de hidrogênio 
existentes entre as moléculas de água. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 83 
 

Os mexilhões aderem fortemente às rochas através de uma matriz de 
placas adesivas que são secretadas pela depressão distal localizada na 
parte inferior do seu pé. Essas placas adesivas são ricas em proteínas, as 
quais possuem em abundância o aminoácido LDopa. Esse aminoácido 
possui, em sua cadeia lateral, um grupo catechol (dihidroxibenzeno), que 
tem papel essencial na adesão do mexilhão à superfície rochosa. A figura 
ilustra um esquema da placa adesiva do mexilhão e um esquema da 
principal interação entre o grupo catechol e a superfície do óxido de titânio, 
que representa uma superfície rochosa. 
 

 
Fonte: Maier, G.P., Butler, A. J. Biol. Inorg. 

Chem., 22 (2017) 739 (Adaptado). 

 
A adesão do mexilhão à rocha deve-se principalmente à interação 
intermolecular do tipo: 
A. ligação de hidrogênio. 
B. interação íon-dipolo. 
C. dispersão de London. 
D. interação eletrostática. 
E. dipolo permanente-dipolo induzido. 
 
QUESTÃO 84 
O elemento radioativo tório (Th) pode substituir os combustíveis 
fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam 
suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula 
liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma 
caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do 𝑇ℎ 
é: 

 

 
 
Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica 
bloqueada na caixa de aço inoxidável é o(a) 
A. alfa. 
B. beta. 
C. próton. 
D. nêutron. 
E. pósitron. 
 
 
 
 
 
 

energiapartículaRa    Th 226
88

230
90 
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QUESTÃO 85 
Quando uma substância molecular passa do estado líquido ou sólido 
para o estado gasoso, ocorre o rompimento de ligações 
intermoleculares. Desse modo, é possível perceber que o ponto de 
ebulição de uma substância molecular depende de dois fatores, o 
tamanho da molécula e a intensidade das forças entre elas. 
 

 
 
De posse das informações da tabela e do gráfico, que representam os 
pontos de ebulição, respectivamente, das substâncias simples 
halogênicas e dos haletos de hidrogênio, em função da massa molar, 
pode-se afirmar que 
A. as interações entre moléculas das substâncias simples halogênicas 

ficam mais fracas à medida que há aumento de tamanho entre 
elas e, consequentemente, nos pontos de ebulição. 

B. o aumento do tamanho das moléculas das substâncias simples 
halogênicas e dos haletos de hidrogênio, HCl, HBr e HI, é 
responsável pelo ponto de ebulição crescente dessas substâncias. 

C. as moléculas de HF, embora pequenas, quando comparadas às dos 
demais haletos de hidrogênio, estão unidas por fracas ligações de 
hidrogênio e, por essa razão, o ponto de ebulição de HF(l) é 20 °C. 

D. as moléculas de HCl(g), HBr(g) e HI(g) são apolares, e as interações 
entre elas são do tipo dipolo instantâneo-dipolo induzido. 

E. a interação entre as moléculas das substâncias simples 
halogênicas são de natureza dipolo induzido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS 
 

Texto para as questões 86, 87 e 88. 
 

Directions: Read the text below and answer questions according to it. 
Most Common Prejudices 
  

What are some of the most common ways people discriminate against 
each other? Some of the areas where people show their intolerance are well 
known, such as race. But others are less acknowledged, even if more 
common: 

Age: Ageism is more common than you think. Older people are thought 
to be inflexible and stuck in the past, while younger people are seen as 
inexperienced and naive. One-fifth of working adults say they experience 
ageism in the workplace. 

Class: Classism usually takes the form of discrimination by wealthier 
people against those who are less well off. However, classism goes both 
ways— people of lower economic status can see the wealthy as elite snobs 
who, while monetarily secure, are morally bankrupt. 

Color: Different from racism, colorism is discrimination based only on 
the color of a person’s skin; how relatively dark or light they are. Colorism 
takes place within and between races. It is common in multi-ethnic and non-
white societies and societies with historical racial prejudice. 

Ability: Usually called ableism, a less well-known form of prejudice is 
discrimination against people with visible disabilities such as those in 
wheelchairs or with a learning disability. The disabled face discrimination not 
only from their peers, but from institutions, schools, employers, and 
landowners5 who are hesitant to accommodate the disabled. 

Sex/Gender: Possibly the most universal and long running prejudice is 
that based on a person’s gender or sex. Historically, sexism has placed men 
in a more advantageous position than women. 

Weight/Size: In short, sizeism is discrimination based on a person’s 
body size or weight. Sizeism works with social standards of beauty and 
usually takes the form of discrimination against the overweight — anti-fat 
prejudice. 

Religion: Religious discrimination and persecution has been common 
throughout history. But prejudice based on religious affiliation doesn’t end 
with organized religion; atheists are prone6 to discrimination and being 
discriminated against. 

Sexual Orientation: Most commonly, prejudice based on sexual 
orientation includes discrimination against those of a non-heterosexual 
orientation. Discrimination against the non-heterosexual takes many forms 
depending on the society. In some societies prejudice is open and tolerated, 
but in most Western societies, bias against the non-heterosexual is more 
discreet. 

Country of Origin: Nativism is a common form of discrimination against 
immigrants to a country. Unlike many other forms of discrimination, nativism 
is many times encouraged and enforced by some public entities. 

Which prejudice do you have? Which prejudice have you experienced? 
Adapted from https://aloftyexistence.wordpress.com. 

  
Glossary: 
1 - acknowledged – reconhecidos (as) 
2 - stuck – presos (as) 
3 - bankrupt – falidos (as) 
4 - peers - pares; colegas 
5 - landowners – proprietários (as) 
6 - prone – propensos (as) 
7 - bias – julgamento ou opinião parcial 
 

QUESTÃO 86 
The author points out that 
A. ableism is a kind of ability. 
B. race discrimination is the worst of all prejudices. 
C. sex/gender prejudice is more advantageous than other ones. 
D. there are different types of discrimination. 
E. people are nice. 
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QUESTÃO 87 
Mark the FALSE statement below in relation to the text. 
A. Some institutions are hesitant to accommodate the disabled. 
B. For some people, overweight is not an acceptable standard of 

beauty. 
C. Everybody experiences some kind of prejudice. 
D. Religious intolerance exists for a long time. 
E. Nativism is a common form of discrimination against immigrants. 
 
QUESTÃO 88 
Mark the INCORRECT definition of the word “ageism”: 
A. Law against age prejudice.  
B. Treating people unfairly because of their age.  
C. Discrimination on the grounds of a person’s age.  
D. Prejudice against people’s.  
E. prejudice or discrimination against a particular age-group.  
 
QUESTÃO 89 
Mark the alternative that complete correctly the sentences: 
 
“How________ potatoes do you need?” 
“Do you need________ milk? 
“How ________ cartoons of orange juice do you want?” 
 
A. much – some – many 
B. many – any – many 
C. many – any – few 
D. much – any – much 
E. much – some – much 
 
QUESTÃO 90 
 

 
(www.pinterest.co.uk) 

 
The woman 
A. regrets that people accept only her internet identity.  
B. presents herself in an unreal way on the internet.  
C. discovered that her date is catfishing on the internet.  
D. wishes to be like someone she met on the internet.  
E. fell in love with a fake internet profile. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


