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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 01 
 

Inovação e tecnologia em 
escala industrial 

A indústria sempre foi um dos berços da tecnologia. Mas a inovação que nasce dela também pode 
ajudar a transformar ela própria e seus profissionais. É isso que está acontecendo com a 
inteligência artificial, a robótica, a computação em nuvem e a internet das coisas. No seminário 
Indústria 4.0, especialistas, debaterão tais mudanças no cenário atual. 
 
Seminários Folha. O Brasil precisa ser discutido. 

Folha de S. Paulo, 25 out. 2021. 

 
Em relação à pontuação presente no texto e aos mecanismos de coesão, 
A. as vírgulas, presentes no terceiro período do anúncio publicitário apresentado, justificam-se por que tem-se aposto enumerativo. 
B. o pronome demonstrativo “dela”, presente no segundo período do anúncio, retoma o substantivo “indústria”. 
C. a vírgula, presente no quarto período do texto, em “No seminário Indústria 4.0,” justifica-se por ser um adjunto adverbial intercalado. 
D. o pronome “isso”, presente no terceiro período do texto, é elemento referencial catafórico, uma vez que antecipa algo a ser dito. 
E. a última vírgula, presente no quarto período, está incorreta, pois não se separa sujeito do predicado. 

 
QUESTÃO 02 
 

 

Vendem-se lotes a prazo. 

 
A concordância verbal, no anúncio acima, obedece à norma-padrão da 
Língua Portuguesa. Na voz passiva pronominal, o verbo concorda com 
o sujeito em número e pessoa. A mesma concordância verbal ocorre 
em: 
A. Cita-se uma realidade preocupante no Brasil: a falta de educação 

para o consumo. 
B. Pensa-se nos jovens quanto ao risco do tabagismo, alcoolismo e 

de consumo de drogas. 
C. Foi-se a época em que as pessoas não gastavam dinheiro com 

roupas. 
D. A agiotagem desenvolveu-se de modo rápido e generalizado nos 

municípios brasileiros. 
E. Necessita-se de orientação sobre consumo nocivo do álcool. 
 
QUESTÃO 03 
 

“70% da superfície da Terra é recoberta de água. Mas ainda assim o 
mundo está muito perto de uma crise de abastecimento. [...] Já em 1995 
especialistas anunciavam que as guerras dos próximos séculos seriam 
motivadas pela disputa de água, diferentemente dos conflitos do século XX, 
marcados por questões políticas ou pela disputa do petróleo [...] enquanto o 
homem não manipular a água com racionalidade e grande preocupação com 
as gerações futuras, estaremos literalmente jogando água pelo ralo.” 
 
O trecho de um texto verbal de um anúncio, sobre necessidade de se 
preservar a água, apresenta operadores argumentativos. Ao usar 
“ainda assim”, estabelece-se, no texto, o sentido de 
A. adição. 
B. finalidade. 
C. concessão. 
D. condição. 
E. explicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04 
 

Os emojis estão na pré-história 
Teremos caras triangulares, lágrimas coloridas e dúvidas em forma de 

estrela 
Marcelo Coelho 

 Sem pressa, devagar e sempre, vou progredindo na vida digital. Minha 
conquista mais recente foi conectar o WhatsApp no meu computador. Evito 
boas encheções com isso. 

Por exemplo: posso usar um teclado normal para escrever recados no 
WhatsApp, sem cair em frequentes erros de digitação – ou nas autocorreções, 
piores ainda, que o telefone cria a cada momento. 

Como a maior parte das pessoas da minha geração, só sei usar o dedo 
indicador quando digito no celular. Disparar mensagens com dois polegares 
velocíssimos é para quem tem pós-graduação em videogame. 

Minha nova conexão laptop-telefone traz outras vantagens. Posso ouvir os 
recados de vez sem interromper o que estou fazendo. Antes, tinha de largar 
tudo, posicionar o telefone em modo perpendicular à minha orelha e me 
resignar às longas narrativas de quem, por inúmeras razões, é avesso à palavra 
escrita. 

Folha de S. Paulo, 3 de nov. 2021. 

 
Quanto ao emprego dos acentos indicativos da crase, no quarto 
parágrafo, 
A. todos estão adequados por se tratar de locuções prepositivas 

femininas. 
B. todos estão adequados por se tratar de locuções conjuntivas 

femininas. 
C. em “perpendicular à minha orelha”, é facultativo, pois o artigo 

antes de pronome possessivo não é obrigatório. 
D. em “resignar às longas narrativas”, é facultativa, pois o verbo 

“resignar” é verbo transitivo direto. 
E. em “é avesso à palavra escrita”, há obrigatoriedade de crase, pois 

o substantivo “avesso” exige preposição. 
 
QUESTÃO 05 
Com base na coerência linguística requerida para os enunciados 
seguintes, apresenta adequação, quanto à concordância nominal, a 
construção: 
A. Joana sempre foi meia maluquinha. 
B. Comi bastante doces na festa. 
C. É necessário dizer que o trabalho segue anexa à certidão. 
D. É proibido criança brincando na garagem. 
E. As crianças mesmos fizeram os brinquedos. 
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Leia os textos abaixo para responder às questões 06 e 07. 
 
— Finado Severino, 
quando passares em Jordão 
e os demônios te atalharem 
perguntando o que é que levas... 
— Dize que levas cera, 
capuz e cordão 
mais a Virgem da Conceição. 
— Finado Severino, 
etc. ... 
— Dize que levas somente 
coisas de não: 
fome, sede, privação. 
— Finado Severino, 
etc. .. 
— Dize que coisas de não, 
ocas, leves: 
como o caixão, que ainda deves. 
— Uma excelência 
dizendo que a hora é hora. 
— Ajunta os carregadores 
que o corpo quer ir embora. 
— Duas excelências... 
— ... dizendo é a hora da plantação. 
— Ajunta os carregadores... 
— ... que a terra vai colher a mão. 

MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina. Alfaguara Brasil, 2007. 

 
QUESTÃO 06 
A partir dos versos acima do auto de natal pernambucano, Morte e vida 
severina, de João Cabral de Melo Neto, vemos um exemplo de misto de 
gêneros, pois a obra 
A. funde elementos teatrais (tragédia), narrativos e poéticos (versos 

decassílabos). 
B. funde elementos teatrais (auto), narrativos e poéticos 

(redondilhas maiores). 
C. funde elementos teatrais (auto), narrativos e poéticos 

(redondilhas menores). 
D. funde elementos teatrais (comédia), narrativos e poéticos 

(redondilhas maiores). 
E. funde elementos teatrais (comédia), narrativos e poéticos (versos 

decassílabos). 
 
QUESTÃO 07 
A obra de João Cabral apresenta contrastes ao longo do texto, 
oposições que representam o paradoxo da vida e da morte, isto é, a 
vida mórbida e a morte sempre convidativa como fim para os 
problemas da vida. Esse recurso foi buscado na literatura clássica 
A. árcade. 
B. romântica. 
C. realista. 
D. naturalista. 
E. barroca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
 
Texto I 
 
O meu nome é Severino,  
não tenho outro de pia.  
Como há muitos Severinos,  
que é santo de romaria,  
deram então de me chamar  
Severino de Maria;  
como há muitos Severinos  
com mães chamadas Maria,  
fiquei sendo o da Maria  
do finado Zacarias,  
mas isso ainda diz pouco:  
há muitos na freguesia,  
por causa de um coronel  
que se chamou Zacarias  
e que foi o mais antigo  
senhor desta sesmaria.  
Como então dizer quem fala  
ora a vossas senhorias?  

MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1994 (fragmento) 

 
Texto II  

 
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, transfere-a, aqui, ao 

retirante Severino, que, como o Capibaribe, também segue no caminho do 
Recife. A autoapresentação do personagem, na fala inicial do texto, nos mostra 
um Severino que, quanto mais se define, menos se individualiza, pois seus 
traços biográficos são sempre partilhados por outros homens.  

SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos. Rio de Janeiro, Topbooks, 1999 (fragmentos)  

 
Com base no trecho de Morte e Vida Severina (Texto I) e na análise 
crítica (Texto II), observa-se que a relação entre o texto poético e o 
contexto social a que ele faz referência aponta para um problema social 
expresso literariamente pela pergunta: “Como então dizer quem fala / 
ora a vossas senhorias?”. A resposta à pergunta expressa no poema é 
dada por meio da  
A. descrição minuciosa dos traços biográficos do personagem-

narrador, caracterizando uma personagem individualizada na 
peça. 

B. construção da figura do retirante nordestino com um homem 
resignado com a sua situação severa de vida. 

C. representação, na figura do personagem-narrador, de outros 
Severinos que compartilham sua condição.  

D. apresentação do personagem-narrador como uma projeção do 
próprio poeta em sua crise existencial.  

E. descrição de Severino, que, apesar de humilde, orgulha-se de ser 
descendente do coronel Zacarias. 
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QUESTÃO 09 
 

Edifício Master conta a história de 27 moradores de um dos maiores 
espigões residenciais da capital carioca. A produção escolheu, quase que 
aleatoriamente, uma das tantas edificações praticamente iguais que por lá 
existem [...]. O mérito do diretor e de sua equipe é tão discreto que para olhos 
desavisados pode passar desapercebido. No entanto, essa é uma questão 
facilmente esclarecida. Basta, por exemplo, assistir a qualquer programa de 
entrevistas na televisão. Às vezes vemos o mesmo convidado ser questionado 
em mais de um desses shows, e a despeito de falarem sobre os mesmos 
assuntos, os resultados podem ser completamente opostos. Assim, sabemos 
que quem faz a diferença é aquele responsável pela pergunta, e não pela 
resposta. Estes pedaços de vida estão por aí, no cotidiano de cada um, 
esperando apenas pela pergunta certa para virem à tona. Coutinho sabia fazer 
isso como poucos, e mais uma vez provou sua excelência com um filme 
primoroso. 

Disponível em: https://www.papodecinema.com.br/filmes/mostra-edificio-master/ 

 
A leitura da resenha nos oferece pistas linguísticas de que o 
documentário Edifício Master, dirigido por Eduardo Coutinho, pertence 
ao subgênero participativo visto que ele 
A. apresenta narrador onisciente o qual não interfere, apenas expõe 

realidades.   
B. não indica controle sobre os eventos filmados, com reações 

espontâneas do objeto-tema.  
C. registra abordar a subjetividade do objeto refletindo sobre sua 

realização.  
D. propõe intervenções com o intuito de mostrar realidades fílmicas 

por meio de entrevistas. 
E. indica imagens sobrepostas ao discurso verbal, provocando mais 

sensações do que o argumento fílmico.  
 
QUESTÃO 10 
 
EXTERNA. RUA PRÓXIMA - MESMA HORA  
MARISOL E BARBANTINHO EMPINANDO PIPAS, ENQUADRADOS PELA 
LENTE DE BUSCA-PÉ.  
 
BUSCA-PÉ, o narrador da história, tem nas mãos uma câmera fotográfica 
profissional. Ele tira fotos dos amigos BARBANTINHO e MARISOL, que 
empinam pipas. Algumas das imagens da sequência são vistas através da lente 
da câmera de Busca-Pé.  
 
MARISOL 
Tô pensando em sair saindo. Tá ligado? Essa guerra já deu!  
 
BUSCA-PÉ 
Até que enfim tu te ligou, cumpádi! Pensei que tu só ia sair dessa morto, tá 
ligado?  
 
BARBANTINHO 
Tão dizendo aí que o Pequeno passou o Galinha. Se o caro morreu, mermo, a 
guerra acabou também. 

Disponível em:  

http://www.roteirodecinema.com.br/roteiros/cidade_de_deus_primeiro_tratamento.pdf. 

 
As rubricas em itálico, como as trazidas no roteiro do filme Cidade de 
Deus, em uma montagem cinematográfica, indicam  
A. necessidade, porque as atuações precisam ser fiéis às diretrizes do 

roteirista.  
B. preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a 

encenação. 
C. exigência, porque elas determinam as características do texto 

teatral. 
D. possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como 

outros elementos. 
E. exigência, porque elas determinam as características do texto 

teatral. 
 

QUESTÃO 11 
 
Texto I  
 

Os símbolos de círculo, triângulo e quadrado estão presentes desde o início 
de “Round 6”. Além de aparecerem nos cartões que são entregues aos 
jogadores, as formas geométricas também estão nos cenários e até nos 
uniformes dos mascarados. 

O círculo, o triângulo e o quadrado são uma referência ao alfabeto coreano. 
O círculo simboliza a letra O, o triângulo a letra J, e o quadrado a letra M — 
formando então a sigla OJM. Por sua vez, OJM é a abreviação da palavra 
Ojingeo Geim, que significa “Jogo de Lula” em coreano. 

“Jogo de Lula”, além de ser o nome oficial da atração em coreano e em 
inglês (“Squid Game”), é a brincadeira que aparece no primeiro e no último 
episódio da série da Netflix. 

Disponível em: https://www.vix.com/pt/series/602200/o-que-

significam-os-simbolos-de-circulo-triangulo-e-quadrado-de-round-6 

 
Texto II 
 

 
Disponível em: https://natelinha.uol.com.br/series/2021/10/06/qual-o-significado-dos-simbolos-na-

serie-round-6-170653.php 

 
A escolha por incluir as imagens de círculos, triângulos e quadrados em 
diversas cenas da série Round 6 denotam a importância da utilização 
de enquadramentos com plano detalhe para 
A. mostrar a interação dos jogadores e dos mascarados.  
B. criar uma atmosfera com intimidade e emoção.  
C. vincular símbolos ao enredo da produção fílmica.  
D. enfatizar as sensações que os personagens têm. 
E. indicar distanciamento entre o enredo e o expectador.  
 

Texto para as próximas 3 questões. 
 

“Vivemos mais uma grave crise, repetitiva dentro do ciclo de graves crises 
que ocupa a energia desta nação. A frustração cresce e a desesperança não 
cede. Empresários empurrados à condição de liderança oficial se reúnem em 
eventos como este, para lamentar o estado de coisas. O que dizer sem resvalar 
para o pessimismo, a crítica pungente ou a autoabsolvição? É da história do 
mundo que as elites nunca introduziram mudanças que favorecessem a 
sociedade como um todo. Estaríamos nos enganando se achássemos que 
estas lideranças empresariais aqui reunidas teriam a motivação para fazer a 
distribuição de poderes e rendas que uma nação equilibrada precisa ter. Aliás, 
é ingenuidade imaginar que a vontade de distribuir renda passe pelo 
empobrecimento da elite. É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos 
riqueza suficiente para distribuir. Faço sempre, para meu desânimo, a soma do 
faturamento das nossas mil maiores e melhores empresas, e chego a um 
número menor do que o faturamento de apenas duas empresas japonesas. 
Digamos, a Mitsubishi e mais um pouquinho. Sejamos francos. Em termos 
mundiais somos irrelevantes como potência econômica, mas ao mesmo tempo 
extremamente representativos como população.” 

(“Discurso de Semler aos Empresários”, Folha de S. Paulo)  
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QUESTÃO 12 
Segundo se depreende do texto, é possível afirmar que 
A. toda mudança social provém do esforço conjunto das elites do 

país. 
B. nenhum povo é capaz de alterar suas estruturas sem o apoio das 

elites. 
C. as elites empresariais, produzindo riquezas, aceleram as 

mudanças sociais. 
D. em qualquer tempo, as elites sempre se dispõem a participar do 

processo de distribuição de renda. 
E. não é próprio das elites lançar projetos que estimulem mudanças 

na sociedade como um todo.  
 
QUESTÃO 13 
Segundo o espírito do texto, pode-se dizer também que, no Brasil, só 
não há melhor distribuição de renda 
A. por falta de uma política econômica melhor dirigida. 
B. porque não é do interesse das elites, nem têm elas possibilidades 

de favorecer essa distribuição. 
C. porque as elites estão sempre com um pé atrás, desconfiadas do 

poder público. 
D. porque os recursos acumulados, embora suficientes, são 

manipulados pelas elites. 
E. porque, se assim fosse feito, as elites reagiriam ao processo de seu 

empobrecimento.  
 
QUESTÃO 14 
O texto permite afirmar que 
A. potência mundial de peso, o Brasil está entre as maiores 

economias do primeiro mundo. 
B. economicamente, o Brasil não tem relevo como potência de 

primeira ordem. 
C. as dificuldades do Brasil são conjunturais e se devem 

especialmente às pressões internacionais. 
D. as indústrias de ponta no Brasil estão entre as que têm mais alto 

faturamento universal. 
E. só o idealismo do empresariado brasileiro pode reerguer nosso 

potencial econômico.  
 

QUESTÃO 15 
 

(...) o barco era aquele de que ela tinha gostado, simplesmente. Parece 
uma caravela, disse o homem, Mais ou menos, concordou o capitão, no 
princípio era uma caravela, depois passou por arranjos e adaptações que a 
modificaram um bocado, Mas continua a ser uma caravela, Sim, no conjunto 
conserva o antigo ar, E tem mastros e velas, Quando se vai procurar ilhas 
desconhecidas, é o mais recomendável. A mulher da limpeza não se conteve, 
Para mim não quero outro, Quem és tu, perguntou o homem, Não te lembras 
de mim, Não tenho ideia, Sou a mulher da limpeza, Qual limpeza, A do palácio 
do rei, A que abria a porta das petições, Não havia outra, E por que não estás 
tu no palácio do rei a limpar e a abrir portas, Porque as portas que eu realmente 
queria já foram abertas e porque de hoje em diante só limparei barcos, Então 
estás decidida a ir comigo procurar a ilha desconhecida, Saí do palácio pela 
porta das decisões, Sendo assim, vai para a caravela, vê como está aquilo, 
depois do tempo que passou deve precisar de uma boa lavagem, e tem cuidado 
com as gaivotas, que não são de fiar, Não queres vir comigo conhecer o teu 
barco por dentro, Tu disseste que era teu, Desculpa, foi só porque gostei dele, 
Gostar é provavelmente a melhor maneira de ter, ter deve ser a pior 
maneira de gostar. 

O fragmento acima foi extraído do livro "O Conto da Ilha Desconhecida", 

Companhia das Letras - São Paulo, 1998, com aquarelas de Arthur Luiz Piza. 

 
No final do fragmento do conto “O conto da ilha desconhecida”, de José 
Saramago, a seguinte passagem “Gostar é provavelmente a melhor 
maneira de ter, ter deve ser a pior maneira de gostar.”, apresenta um 
paradoxo que propõe 

A. a dissociação entre afeto e posse. 
B. um modo feminino de pensar a relação. 
C. a impossibilidade de se gostar em liberdade. 
D. a construção de uma vida sem vínculos. 
E. a mudança radical nas formas de viver. 
 
QUESTÃO 16 
 

Em menos de um quarto de hora tinham acabado a volta pelo barco, uma 
caravela, mesmo transformada, não dá para grandes passeios. É bonita, disse 
o homem, mas se eu não conseguir arranjar tripulantes suficientes para a 
manobra, terei de ir dizer ao rei que já não a quero, Perdes o ânimo logo à 
primeira contrariedade, A primeira contrariedade foi estar à espera do rei três 
dias, e não desisti, Se não encontrares marinheiros que queiram vir, cá nos 
arranjaremos os dois, Estás doida, duas pessoas sozinhas não seriam capazes 
de governar um barco destes, eu teria de estar sempre ao leme, e tu, nem vale 
a pena estar a explicar-te, é uma loucura, Depois veremos, agora vamos mas 
é comer. Subiram para o castelo de popa, o homem ainda a protestar contra o 
que chamara loucura, e, ali, a mulher da limpeza abriu o farnel que ele tinha 
trazido, um pão, queijo duro, de cabra, azeitonas, uma garrafa de vinho. 

O fragmento acima foi extraído do livro "O Conto da Ilha Desconhecida", Companhia das 

Letras - São Paulo, 1998, com aquarelas de Arthur Luiz Piza. 

 
O conto da ilha desconhecida, de José Saramago, conta a história de 
um homem que sai em busca de algo que acredita ser existente e que 
denomina como uma ilha desconhecida. É uma narrativa de ficção cujo 
objetivo principal é 
A. mostrar a ingenuidade das pessoas sonhadoras. 
B. estimular a imaginação das pessoas solitárias. 
C. criticar a perseverança dos que têm objetivos. 
D. incentivar atitudes de conformismo diante dos poderosos. 
E. discutir questões como liberdade e poder político. 
 
QUESTÃO 17 
 

Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que 
prevení-lo. Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais 
os sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Qualquer coisa. O 
que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar, faça de novo a 
mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. Sempre a mesma 
pergunta. E a cada dia receberá uma resposta diferente. A verdade está perdida 
entre todas as contradições e os disparates. Quando vier à procura do que o 
passado enterrou, é preciso saber que estará às portas de uma terra em que a 
memória não pode ser exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se 
leva para o túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, 
como você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do 
mistério, para acabar morrendo de curiosidade. Virá escorado em fatos que até 
então terão lhe parecido incontestáveis. 

Carvalho, Bernardo. Nove noites (pp. 3-4). Companhia das Letras. Edição do Kindle. 

 
A narrativa de Nove Noites, de Bernardo Carvalho, é dispersa no tempo 
e no espaço. O tempo é cortado a todo o momento. Fragmentos do 
passado intercalam-se com o presente e os acontecimentos principais 
da história se desenrolam por meio de uma narrativa  
A. onisciente que se mantém distanciada dos fatos para não 

interferir nas investigações.  
B. de dois narradores distintos que traçam a vida e a morte de um 

antropólogo.  
C. imparcial por um narrador que participou efetivamente do 

passado do antropólogo.  
D. feita pelo próprio antropólogo enquanto viveu entre os índios 

brasileiros. 
E. em terceira pessoa, por um narrador testemunha e ao mesmo 

tempo observador.    
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MATEMÁTICA 
QUESTÃO 18 
Para a identificação do câncer de próstata utiliza-se, além do exame 
digital, o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico), que é 
um procedimento básico para início do rastreamento. No entanto, o 
PSA é um biomarcador imperfeito, pois pode levar a falsos diagnósticos 
e excesso de tratamento cirúrgico. 
 
Um grupo de pesquisadores obteve, para uma determinada população, 
que a probabilidade de um resultado do exame PSA ser verdadeiro, ou 
seja, indicar positivo para quem tem a doença ou negativo para quem 
não tem a doença, é de 60%. Ao analisar o resultado de dois testes 
desse grupo, a probabilidade de que pelo menos um seja falso é de  
A. 64 %.    
B. 16 %.    
C. 40 %.    
D. 48 %.    
E. 24 %.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
Em uma campanha promocional de uma loja, um cliente gira uma 
roleta, conforme a apresentada no esquema, almejando obter um 
desconto sobre o valor total de sua compra. O resultado é o que está 
marcado na região apontada pela seta, sendo que todas as regiões são 
congruentes. Além disso, um dispositivo impede que a seta aponte 
exatamente para a linha de fronteira entre duas regiões adjacentes. 
Um cliente realiza uma compra e gira a roleta, torcendo para obter o 
desconto máximo. 
 

 
 
A probabilidade, em porcentagem, de esse cliente ganhar o desconto 
máximo com um único giro da roleta é melhor aproximada por  
A. 8,3.    
B. 10,0.    
C. 12,5.    
D. 16,6.    
E. 50,0. 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 20 
O procedimento de perda rápida de “peso” é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, quatro atletas da 
categoria até 66 𝑘𝑔, Peso-Pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram três “pesagens” antes do início do torneio. 
Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos “pesos”. As informações 
com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. 
 

Atleta 1ª pesagem (𝑘𝑔) 2ª pesagem (𝑘𝑔) 3ª pesagem (𝑘𝑔) Média Mediana Desvio-padrão 

I 78 72 66 72 72 4,90 
II 83 65 65 71 65 8,49 
III 75 70 65 70 70 4,08 
IV 80 77 62 73 77 7,87 

 
Após as três “pesagens”, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. 
 
A primeira luta foi entre os atletas  
A. I e III.    
B. l e IV.    
C. II e III.    
D. II e IV.    
E. III e IV.    
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QUESTÃO 21 
A tabela abaixo apresenta, em ordem decrescente, a classificação final 
dos dez países que mais ganharam medalhas de ouro nas Olimpíadas 
do Rio de 2016 e o respectivo número de medalhas. 
 

Posição País 
Número de medalhas 

de ouro 
1º Estados Unidos 46 
2º Grã-Bretanha 27 
3º China 26 
4º Rússia 19 
5º Alemanha ? 
6º Japão 12 
7º França 10 
8º Coréia do Sul 9 
9º Itália ? 

10º Austrália 8 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/resultados/deportivos/juegos-olimpicos/medallero/. 

Acesso em: 03 fev. 2020. 

 
Nessa tabela, não foram apresentados os números de medalhas de 
ouro da Alemanha e da Itália, mas sabe-se que o número de medalhas 
de ouro somadas desses dez países é igual a 182. 
 
Denotando por 𝑚 , 𝑚  e 𝑚 , respectivamente, a média aritmética, a 
mediana e a moda do número de medalhas de ouro da tabela, incluindo 
as medalhas da Alemanha e da Itália, então a relação entre essas três 
medidas de tendência central, em ordem decrescente, é  
A. 𝑚 > 𝑚 > 𝑚 .    
B. 𝑚 > 𝑚 > 𝑚 .    
C. 𝑚 > 𝑚 > 𝑚 .    
D. 𝑚 > 𝑚 > 𝑚 .    
E. ma = md = mo. 

 
QUESTÃO 22 
A nova sala de cinema Kinoplex Passeio das Águas Shopping possui 16 
poltronas na 1ª fila (fileira A), 18 poltronas na 2ª fila (fileira B), 20 
poltronas na 3ª fila (fileira C) e assim por diante. Se a capacidade 
máxima desse ambiente para filmes é de 700 pessoas sentadas (cada 
pessoa em sua respectiva poltrona), qual a letra indicada na última 
fileira do cinema? 
A. P 
B. R 
C. T 
D. V 
E. W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 
Com o objetivo de criticar os processos infinitos, utilizados em 
demonstrações matemáticas de sua época, o filósofo Zenão de Eleia 
(século V a.C.) propôs o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, um dos 
paradoxos mais famosos do mundo matemático. 
 

 
 
Existem vários enunciados do paradoxo de Zenão. O escritor argentino 
Jorge Luis Borges o apresenta da seguinte maneira: 
 
 Aquiles, símbolo de rapidez, tem de alcançar a tartaruga, símbolo de 
morosidade. Aquiles corre dez vezes mais rápido que a tartaruga e lhe dá dez 
metros de vantagem. Aquiles corre esses dez metros, a tartaruga corre um; 
Aquiles corre esse metro, a tartaruga corre um decímetro; Aquiles corre esse 
decímetro, a tartaruga corre um centímetro; Aquiles corre esse centímetro, a 
tartaruga um milímetro; Aquiles corre esse milímetro, a tartaruga um décimo de 
milímetro, e assim infinitamente, de modo que Aquiles pode correr para sempre, 
sem alcançá-la. 
 
Fazendo a conversão para metros, a distância percorrida por Aquiles 
nessa fábula é igual a 
 

 





0n

n

10
1

2
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1

10

1
110d 

 
 
Pode-se afirmar que: 
A. d = + 
B. d = 11,11 
C. 𝑑 = 91/9 
D. d = 12 
E. 𝑑 = 100/9 
 
QUESTÃO 24 
Um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 24 𝑐𝑚 e cuja 
altura mede 15 𝑐𝑚, será transformado em uma esfera, de mesmo 
volume. 
 
Analisando as características das figuras geométricas envolvidas, 
conclui-se que o raio R da esfera assim construída é igual a  
A. 15.    
B. 12.    
C. 24.     
D. 3 √60.    
E. 6 √30.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
www.colegiowr.com.br 

 

 

- 7 -

QUESTÃO 25   
 
O globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em 

uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde 
motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se, na Figura 1, 
uma foto de um globo da morte e, na Figura 2, uma esfera que ilustra um globo 
da morte. 
 

 
 

Na Figura 2, o ponto A está no plano do chão onde está colocado o globo 
da morte e o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao 
plano do chão. Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão 
colocado no ponto B e que um motoqueiro faça um trajeto dentro da esfera, 
percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. 

Disponível em: www.baixaki.com.br. Acesso em: 29 fev. 2012. 

 
A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é melhor 
representada por  
A.  

    
B.  

    
C.  

    
D.  

    
E.  

    
 
QUESTÃO 26 
Os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma 
altura e o mesmo diâmetro da boca. Neles são colocados líquido até a 
metade de sua altura, conforme indicado nas figuras. Representando 
por V1, V2 e V3 o volume de líquido em cada um dos recipientes, tem-
se: 

 

 

A. V1 = V2 = V3    
B. V1 < V3 < V2    
C. V1 = V3 < V2    
D. V3 < V1 < V2    
E. V1 < V2 = V3    
 
QUESTÃO 27 
Três das arestas de um cubo, com um vértice em comum, são também 
arestas de um tetraedro. As arestas do cubo medem 10 cm. Determine 
a razão entre o volume do tetraedro e o volume do cubo.   
A. 2/9    
B. 1/8    
C. 1/6    
D. 1/4    
E. 1/3    
 
FILOSOFIA 
QUESTÃO 28 
 

O homem apresenta-se como uma escolha a fazer. Muito bem. Antes do 
mais, ele é a sua existência no momento presente e está fora do determinismo 
natural; o homem não se define previamente a si próprio, mas em função do 
seu presente individual. Não há uma natureza humana que se lhe anteponha, 
mas é-lhe dada uma existência específica num dado momento.  

SARTRE, Jean Paul. O Existencialismo é um Humanismo. 1973, p. 31. 

 
Tendo em vista o existencialismo de Sartre, considera-se  
A. que a essência da natureza humana precede a existência, portanto 

a metafísica persiste em seu pensamento.    
B. que a natureza humana é um substituto da condição humana, já 

que promove uma continuedade das pautas jusnaturalistas.     
C. que uma crítica ao pensamento metafísico, assentada na ideia de 

que a existência precede a essência.     
D. que o existencialismo dá primazia ao determinismo natural em 

função do seu presente individual.    
E. que o homem está fechado em si, sem ter escolha, tal como 

vislumbrado na ontologia de Parmênides.   
 
QUESTÃO 29 
 

Eis como ainda no início do século XVII se descrevia a figura ideal do 
soldado. O soldado é antes de tudo alguém que se reconhece de longe; que 
leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu 
orgulho: seu corpo é o brasão de sua força e de sua valentia. [...] Na segunda 
metade do século XVIII, o soldado tornou-se algo que se fabrica; de uma massa 
informe, de um corpo inapto, fez-se a máquina de que se precisa; corrigiram-se 
aos poucos as posturas; lentamente uma coação calculada percorre cada parte 
do corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente 
disponível e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos hábitos. 

(FOUCAULT, Michel. Os corpos dóceis. In: FOUCAULT, 

Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 162.) 

 
Para Michel Foucault, instituições como escolas, quartéis, hospitais e 
prisões são exemplos de espaços em que, a partir do século XVIII, os 
indivíduos 
A. são educados de modo a se tornarem autônomos.    
B. aprendem a conviver uns com os outros.    
C. encontram as condições de segurança e bem-estar.    
D. se tornam mais vigorosos e valentes.    
E. se fazem objeto do poder disciplinar.    
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QUESTÃO 30 
 

O feminismo não é uma ideologia no sentido positivo de conjunto de ideias, 
muito menos é uma ideologia no sentido negativo de “falsa consciência” que 
serviria para acobertar a disputa de poder entre homens e mulheres. O 
feminismo não é uma inversão ideológica. Não é uma inversão do poder. Uma 
inversão pressuporia sua manutenção. Em outras palavras, o feminismo não é 
uma manutenção do poder patriarcal com roupagem nova ou invertida que se 
alcança por uma ideologia de puro oposicionismo. É preciso tirá-lo do clima 
puramente acadêmico, do clima de qualquer pureza, branca, de classe média 
ou alta, de corpos autorizados, de crenças em identidades estanques e 
propostas como naturais pelo sistema da razão que administra a não identidade 
evitando que ela floresça. 

(Marcia Tiburi. “O que é feminismo?”. http://revistacult.uol.com.br. Adaptado.) 

 
De acordo com o texto, podemos afirmar que o feminismo  
A. é um movimento político restrito a manifestações estéticas.    
B. sustenta pressupostos metafísicos baseados em essências 

absolutas.    
C. opõe-se à ideologia e ao poder baseando-se em noções científicas.    
D. apoia-se em um conjunto de valores eurocêntricos e patriarcais.    
E. vincula-se ao projeto de autonomia do corpo e da pluralidade 

identitária.     
 

QUESTÃO 31 
 

“Mas que quer ainda você com ideais mais nobres! Sujeitemo-nos aos 
fatos: o povo venceu – ou 'os escravos', ou 'a plebe', ou 'o rebanho', ou como 
quiser chamá-lo se isto aconteceu graças aos judeus, muito bem! Jamais um 
povo teve missão maior na história universal. 'Os senhores' foram abolidos; a 
moral do homem comum venceu. A 'redenção' do gênero humano (do jugo dos 
'senhores') está bem encaminhada; tudo se judaíza, cristianiza, plebeíza 
visivelmente (que importam as palavras!)”. 

Nietzsche, Friedrich. Para a genealogia da moral - Prólogo. Primeira dissertação §9. 

 
A respeito da construção da moralidade ocidental refletida por 
Nietzsche, podemos afirmar que  
A. a verdade e a moral propostas pelos gregos e pelo cristianismo são 

instrumentos que os fracos inventaram para submeter e controlar 
os fortes e instaurar uma moral do rebanho.    

B. encontra-se uma defesa ferrenha dos princípios morais 
elaborados pela filosofia grega clássica platônica e aristotélica que 
tem a razão como elemento condutor da ação moral.    

C. a moralidade instaurada pelo cristianismo foi fundamental na 
instituição de uma cultura forte, moralmente ancorada na figura 
poderosa e altiva de Cristo, modelo para o líder.    

D. a moral dos senhores e da aristocracia que sempre prevaleceu 
entre os povos da antiguidade, reforçada pela religião cristã, 
enfraqueceu o homem tornando-o submisso. 

E. o cristianismo e o platonismo fundamentam-se na instauração do 
super-homem e da moralidade do senhor.  

 
QUESTÃO 32 
 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. A célebre frase que abre o 
segundo volume de O segundo sexo, de 1949, sintetiza as teses apresentadas 
por Simone de Beauvoir nas mais de 900 páginas de um estudo fascinante 
sobre a condição feminina. Beauvoir admite que as diferenças biológicas 
desempenham algum papel na construção da inferioridade feminina, mas 
defende que a importância social dada a essas diferenças é muito mais 
determinante para a opressão. Ser mulher não é nascer com determinado sexo, 
mas, principalmente, ser classificada de uma forma negativa pela sociedade. É 
ser educada, desde o nascimento, a ser frágil, passiva, dependente, apagada, 
delicada, discreta, submissa e invisível.  

MIRIAN GOLDENBERG  

Adaptado de www1.folha.uol.com.br, 10/03/2019. 

  
Segundo Mirian Goldenberg, a abordagem realizada por Simone de 
Beauvoir valoriza princípios  

A. étnico-raciais.     
B. político-religiosos.     
C. histórico-culturais.     
D. econômico-científicos. 
E. essencialista – metafísico.  
 
SOCIOLOGIA 
QUESTÃO 33 
 

Por um lado, houve a concentração de capital, o aumento da escala, que 
levou à distinção entre “empresa” e “grande empresa” [...], ao retraimento do 
mercado de livre concorrência e a todos os demais aspectos que, por volta de 
1900, levaram os observadores a buscar em vão rótulos gerais que 
descrevessem o que parecia ser cabalmente uma nova fase de 
desenvolvimento econômico [...]. Por outro lado, houve uma tentativa 
sistemática de racionalizar a produção e a direção das empresas aplicando 
“métodos científicos” não apenas à tecnologia, mas também à organização e 
aos cálculos. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios: 1875-1914. 24. ed. Rio de 

Janeiro, São Paulo: Paz e Terra, 1988. p. 87. [Fragmento] 
 
O texto apresentado se refere a um dos primeiros modelos de 
gerenciamento do trabalho que ficou conhecido como 
A. Volvismo. 
B. Fordismo. 
C. Toyotismo. 
D. Taylorismo. 
E. Mercantilismo. 
 
QUESTÃO 34 
 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Isto é meu, 
e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro 
fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, quantas 
misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, 
arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus 
semelhantes: “Evitai ouvir esse impostor. Estareis perdidos se esquecerdes que 
os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém!” 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 203. (grifo do autor). [Fragmento] 

 
Para Rousseau, é em razão da propriedade privada que surgem o 
Estado e a sociedade civil. Todavia, o autor conclui que a propriedade 
privada é  
A. uma necessidade, pois sem ela não existe indivíduo. 
B. essencial, pois ela define a sociedade de classes. 
C. a promotora do progresso da humanidade. 
D. algo justo, um direito natural. 
E. a verdadeira raiz da injustiça. 
 

QUESTÃO 35 
 

É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer; mas a 
liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o 
que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo 
o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, 
não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. 

MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1997. [Adaptado] 
 
A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito 
A. ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às 

leis. 
B. ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus 

valores pessoais. 
C. ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as 

decisões por si mesmo. 
D. à possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, 

livre da submissão às leis. 
E. ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, 

desde que ciente das consequências. 
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QUESTÃO 36 
 

[...] muitas obras, por exemplo, representações culturais, metamorfoseiam-
se em arte ao longo da História, quando não o tinham sido: e muitas obras de 
arte deixaram de o ser. 

ADORNO, T. Teoria estética. Lisboa: Edições 70, 1982. p. 14. [Fragmento] 

 
O filósofo alemão entende que buscar o significado da arte em si 
mesma se constitui como um equívoco, afinal, a arte é definida pelo 
A. artista, pois somente ele tem autoridade para tanto. 
B. Estado, que representa a vontade da maioria da população. 
C. próprio contexto social em que se insere, isto é, a própria 

sociedade em si. 
D. especialista em arte, isto é, o crítico de arte é o único capaz de 

identificar o que é arte.  
E. contexto político de determinado tempo, pois os aspectos 

ideológicos guiam o gosto estético. 
 
QUESTÃO 37 
 

O sentido das fórmulas fascistas, da disciplina ritual, dos uniformes e de 
todo o aparato pretensamente irracional é possibilitar o comportamento 
mimético. Os símbolos engenhosamente arquitetados, próprios a todo 
movimento contrarrevolucionário, as caveiras e máscaras, o bárbaro rufar dos 
tambores, a monótona repetição de palavras e gestos e outras coisas tantas 
imitações organizadas de práticas mágicas, a mimese da mimese. 

ADORNO, T; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. p. 172. [Fragmento] 

 
Para Adorno e Horkheimer, a superação da mimese originária por uma 
falsa projeção da realidade cria nos indivíduos a percepção de que o 
outro representa 
A. um aliado, mimetizando, assim, a coletividade. 
B. a continuidade do indivíduo, mimetizado nos demais indivíduos.  
C. um perigo a ser eliminado, mimetizando, assim, a luta pela 

sobrevivência. 
D. a possiblidade de sobrevivência, devido ao fato de sermos 

interdependentes. 
E. a possibilidade de desenvolvimento da alteridade, por possibilitar 

a construção da identidade individual. 
 
BIOLOGIA 
QUESTÃO 38 
O amadurecimento dos frutos é desencadeado por uma série de 
eventos fisiológicos, com a participação de hormônios e enzimas. 
Existem frutos que amadurecem somente quando estão ligados à 
planta-mãe e há frutos que podem amadurecer após a colheita e 
apodrecem rapidamente. Para retardar o amadurecimento e evitar a 
perda de frutos, o ideal é mantê-los em recipientes com 
A. alta concentração de 𝑂  para inibir a produção de giberelina.    
B. baixa concentração de 𝐶𝑂  para inibir a produção do gás etileno.    
C. alta umidade do ar para estimular a produção de ácido abscísico.    
D. baixa luminosidade para estimular a produção de giberelina.    
E. baixa temperatura para inibir a produção do gás etileno.    
 
QUESTÃO 39 
Alguns hormônios de plantas já são utilizados, por aplicação exógena, 
na experimentação e na prática agrícola. Um deles, que estimula o 
alongamento celular, causando o rompimento do tegumento da 
semente e produzindo a germinação uniforme nas plantações, é 
denominado de:  
A. Auxina    
B. Etileno    
C. Giberelina    
D. Metenolona    
E. Ácido abscísico    
 

QUESTÃO 40 
O proprietário de uma residência tem em seu quintal uma laranjeira e 
pretende que a árvore aumente a produção de frutos. Para isso, ele 
deverá  
A. remover as gemas apicais para fazer cessar a dominância apical 

causada pelas auxinas, ocasionando o crescimento das gemas 
laterais e, consequentemente, a geração de mais flores e frutos.    

B. queimar querosene próximo à árvore a fim de estimular nela a 
produção de gás etileno, substância que promove o crescimento 
dos ovários florais.    

C. retirar várias folhas para estimular a absorção de água do solo e 
com isso intensificar a fotossíntese, que irá fornecer matéria 
orgânica para formar as laranjas.    

D. regar o solo com água misturada com matéria orgânica para que 
as raízes absorvam essas substâncias, que são matéria-prima para 
a formação das laranjas.    

E. cobrir uma parte da planta, que passa a receber menos energia 
solar, para não estimular a síntese de fitocromo, substância que 
bloqueia a frutificação das plantas cítricas.    

 
QUESTÃO 41 
Em um experimento, as plantas de soja 1 e 2 foram cultivadas em 
condições ambientais diferentes apenas em relação à luminosidade e à 
disponibilidade de água. A figura mostra um estômato da planta 1 e um 
estômato da planta 2. 
 

 
 
A comparação entre os estômatos das plantas 1 e 2 permite afirmar 
que a planta 
A. 1 foi cultivada em ambiente iluminado, com disponibilidade de 

água, e apresentou maior fluxo de seiva bruta.    
B. 2 foi cultivada em ambiente iluminado, com disponibilidade de 

água, e apresentou menor fluxo de seiva bruta.    
C. 1 foi cultivada em ambiente escuro, com escassez de água, e 

apresentou menor fluxo de seiva bruta.    
D. 2 foi cultivada em ambiente escuro, com escassez de água, e 

apresentou maior fluxo de seiva bruta.    
E. 1 foi cultivada em ambiente iluminado, com escassez de água, e 

apresentou maior fluxo de seiva bruta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
www.colegiowr.com.br 

 

 

- 10 - 

QUESTÃO 42 
Sabendo-se que os movimentos dos vegetais respondem à ação de 
hormônios, de fatores ambientais, de substâncias químicas e de 
choques mecânicos, observe as informações abaixo sobre esses 
movimentos relacionando-os às plantas 1 e 2. 
 

 
 
Os movimentos que ocorrem nas plantas 1 e 2 são, respectivamente,  
A. hidrotropismo e fototropismo.    
B. fototropismo e hidrotropismo.    
C. fototropismo e gravitropismo.    
D. tigmotropismo e gravitropismo.    
E. gravitropismo e hidrotropismo.    
 
QUESTÃO 43 
Na época de Natal é comum ornamentar as portas das casas com 
guirlandas dos mais diferentes tipos, como mostra a ilustração 
seguinte. 
 

 
 
As estruturas vegetais presentes nesse enfeite correspondem a  
A. folhas jovens de pteridófitas.    
B. flores agrupadas de dicotiledôneas.    
C. porções fotossintetizantes de briófitas.    
D. frutos em espiga de monocotiledôneas.    
E. estruturas reprodutivas de gimnospermas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 
Várias plantas possuem flores hermafroditas, ou seja, que apresentam 
os dois sexos. Em alguns desses casos, as estruturas femininas, os 
estigmas, estão posicionadas acima das estruturas masculinas, as 
anteras, conforme destacado na imagem. 
 

 
 
Esse arranjo das partes reprodutoras está diretamente associado à 
seguinte vantagem:  
A. Atração de insetos    
B. Proteção ovariana    
C. Dispersão do pólen    
D. Variabilidade genética    
E. Proteção contra agentes mutagênicos 
 
QUESTÃO 45 
O esquema abaixo representa a árvore filogenética dos principais 
grupos vegetais. 
 

 
 
A partir dessa árvore filogenética verifica-se corretamente que o 
número 
A. 1 representa o surgimento da semente. 
B. 2 representa o surgimento dos vasos condutores de seiva 
C. 1 representa o predomínio da geração esporofítica sobre a 

geração gametofítica. 
D. 3 representa o aparecimento do fruto. 
E. 4 mostra o surgimento da independência da água para a 

reprodução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
www.colegiowr.com.br 

 

 

- 11 - 

FÍSICA 
QUESTÃO 46 
Quando dois capacitores, de capacitância C1 e C2, são ligados a uma 
bateria, como mostrado na figura abaixo, adquirem cargas Q1 e Q2, 
respectivamente.  
 

C1

C2

bateria

 
 
Sabendo que C1 > C2, podemos concluir que: 
a) Q1 > Q2 
b) Q2 = 2Q1 
c) Q2 > Q1 
d) Q1 < 2Q2 
e) Q1 = Q2 
 
QUESTÃO 47 
Um circuito é formado por dois fios muito longos, retilíneos e paralelos, 
ligados a um gerador de corrente contínua como mostra a figura. O 
circuito é percorrido por uma corrente constante I. 
 

 
 
Pode-se concluir que a força de origem magnética que um trecho 
retilíneo exerce sobre o outro é 
A. atrativa e proporcional a I4. 
B. atrativa e proporcional a I. 
C. atrativa e proporcional a I2. 
D. repulsiva e proporcional a I. 
E. repulsiva e proporcional a I2. 
 
QUESTÃO 48 
A figura representa a vista de perfil de uma espira condutora retangular 
fechada, que pode girar em torno do eixo XY.  
 

 
 
Se essa espira for girada de 90o, por uma força externa, de forma que 
seu plano, inicialmente paralelo às linhas do campo magnético 
uniforme B, se torne perpendicular a essas linhas, pode-se afirmar que 
A. aparece uma corrente elétrica induzida na espira, que gera um 

campo magnético que se opõe a essa rotação. 
B. aparece uma corrente elétrica induzida na espira, que gera um 

campo magnético que favorece essa rotação. 
C. aparece uma corrente elétrica oscilante induzida na espira, que 

gera um campo magnético oscilante. 
D. aparecem correntes elétricas induzidas de sentidos opostos em 

lados opostos da espira que, por isso, não geram campo 
magnético. 

E. aparecem correntes elétricas induzidas de mesmo sentido em 
lados opostos que, por isso, não geram campo magnético. 

 
 

QUESTÃO 49 
Uma agulha magnética atravessada numa rolha de cortiça flutua num 
recipiente que contém água, na posição mostrada na figura 1, sob a 
ação do campo magnético terrestre. 
 

 
Figura 1 

 
Coloca-se, envolvendo o recipiente, um outro imã com seus polos 
posicionados como indicado na figura 2: 
 

 
Figura 2 

 
A nova posição da agulha, sob a ação dos dois campos magnéticos, 
será: 
A.  

B.  

 
C.  

 
D.  

 
E.        
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QUESTÃO 50 
Uma barra de cobre MN, disposta perpendicularmente às linhas de 
indução de um campo magnético uniforme B, move-se com velocidade 
v perpendicular a B. 
 

 
 
Sendo B = 0,50 T, v = 100 m/s e l = 1,0 m o comprimento da barra, qual 
é o módulo da força eletromotriz induzida entre suas extremidades? 
A. 20 V 
B. 30 V 
C. 40 V 
D. 50 V 
E. 60 V 
 
QUESTÃO 51 
A segunda lei da Termodinâmica afirma, em sucintas palavras, que não 
há a possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. 
Esquematicamente, a figura abaixo revela como funciona uma máquina 
térmica. 
 

 
 
Considerando-se que o trabalho realizado nessa máquina valha 1,2 kJ e 
que a parte energética rejeitada para a fonte fria valha dois quintos da 
recebida da fonte quente, é correto afirmar que o rendimento da 
máquina retratada na figura e a parte energética rejeitada (em kJ) 
valem, respectivamente,  
A. 40 % e 1,2.  
B. 60% e 0,80.  
C. 40% e 1,0.  
D. 60% e 1,2.  
E. 40% e 0,60. 
 
QUESTÃO 52 
Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot, executa 
10 ciclos por segundo. Sabe-se que, em cada ciclo, ela retira 800 J da 
fonte quente e cede 400 J para a fonte fria. Se a temperatura da fonte 
fria é igual a 27 °C, o rendimento dessa máquina e a temperatura da 
fonte quente valem, respectivamente 
A. 20%; 327 K. 
B. 30%; 327 K. 
C. 30%; 700 K. 
D. 50%; 600 K. 
E. 50%; 700 K. 
 
 
 

QUESTÃO 53 
Na geladeira doméstica, o fluido de trabalho (fréon) opera em ciclos, 
transportando energia térmica. A figura a seguir ilustra de forma 
simplificada as trocas de calor envolvidas no funcionamento de uma 
geladeira. Na saída para a parte externa, o fréon é comprimido, recebe 
energia na forma de trabalho (W) e atinge uma temperatura elevada. 
Na serpentina, o fréon libera calor para o ambiente (Qamb) e, ao 
retornar para o interior, sofre uma expansão rápida, com grande queda 
de temperatura. Dessa maneira, o fréon torna-se capaz de retirar calor 
do interior da geladeira (Qint) antes de retornar ao compressor, 
realizando, assim, um ciclo completo. 
 

 
 
No processo de funcionamento de uma geladeira, 
A. a temperatura média do ambiente externo à geladeira diminuirá 

se sua porta permanecer aberta. 
B. a variação da energia em seu interior é diferente de zero em um 

ciclo completo. 
C. a quantidade de calor Qamb é superior à quantidade de calor Qint. 
D. a quantidade de calor Qamb é igual à quantidade de trabalho W. 
E. o calor flui espontaneamente de seu interior para o exterior. 
 
GEOGRAFIA 
QUESTÃO 54 
 

A implementação de lavouras e de pastagens, sem considerar a aptidão 
das terras e a adoção de práticas de manejo e conservação de solo, além da 
destruição de hábitats, são fatores que aceleraram os processos erosivos. 

Disponível em: https://www.embrapa.br. Acesso em 18/11/2021.  

 
Um processo que contribui para a aceleração do desgaste indicado no 
texto é o (a) 
A. plantio direto. 
B. pousio das terras. 
C. rotação de culturas. 
D. compactação do solo. 
E. terraceamento agrícola. 
 
QUESTÃO 55 
 

O processo de decisão do produtor rural, historicamente baseado na 
tradição, experiência e intuição, passou a ser apoiado por informações precisas 
e em tempo real. O último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 1,5 milhão de produtores rurais 
acessam dados por meio de dispositivos eletrônicos, número 1900% superior 
ao de 10 anos atrás, o que revela boa adesão às soluções digitais. 

Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 18/11/2021.  

 
O excerto corrobora uma mudança no setor agropecuário que tem 
como resultado a 
A. valorização do cultivo orgânico. 
B. preservação das espécies nativas. 
C. organização da estrutura fundiária. 
D. elevação da capacidade produtiva. 
E. diminuição dos índices pluviométricos. 
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QUESTÃO 56 
 
Texto I 
 

 
incrivel.club/wonder-curiosities/a-runner-from-san-francisco-creates-artworks-with-his-routes-and-

theyd-make-you-grab-your-running-shoes-too-935860/ Acessado em: 19/11/21. 

 
Texto II  
 

Um corredor de longa distância de San Francisco, na Califórnia (EUA), teve 
a ideia original de usar o mapa da cidade como tela para criar suas obras de 
arte. Com a ajuda de dois aplicativos de esportes, Lenny Maughan vai correndo 
e “desenhando” suas obras no mapa – os desenhos são os trajetos que ele 
percorre nas ruas da famosa cidade americana.  

Disponível em: https://incrivel.club. Acesso em: 19/11/2021.   

 
A resolução do corredor estadunidense exibida nos textos tem o 
objetivo de  
A. revitalizar vias destinadas a práticas esportivas.  
B. simplificar as representações artísticas clássicas.  
C. ressignificar as tecnologias de cartografia digital.  
D. suavizar distorções em projeções cartográficas.  
E. aperfeiçoar a definição dos limites citadinos. 
 
QUESTÃO 57 
 

O Círculo de Fogo, ou Anel de Fogo, compreende uma região ao redor do 
Oceano Pacífico cujo comprimento aproximado é de 40 mil quilômetros, 
incluindo a Indonésia e a região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. 
O Círculo de Fogo é caracterizado pela presença de vulcões ativos e terremotos 
frequentes. A região compreende cerca de 75% de todos os vulcões ativos e 
90% de todos os terremotos registrados no planeta.  

MANENTE, Matheus. Vulcão causa erupção impressionante na Indonésia. Disponível em: 

https://www.tempo.com. Acesso em: 19/11/2021.  

 
É considerada a área do planeta em que ocorrem mais atividades 
sísmicas e de vulcanismo. Os fenômenos naturais citados indicam que 
a região mencionada no texto é  
A. separada dos maiores continentes.  
B. causada pela profundidade dos oceanos.  
C. identificada pelo encontro de placas tectônicas.  
D. movimentada pelo processo de evolução do relevo.  
E. estabelecida pelo relevo mais suscetível à ação exógena. 
 
QUESTÃO 58 
 

A antiga Rua dos Turcos era agora um lugar de abandono, onde os últimos 
árabes se deixavam levar para a morte pelo costume milenar de se sentar à 
porta, embora fizesse muitos anos tinham vendido a última jarda de diagonal e 
nas vitrinas sombrias só restassem os manequins decapitados. A cidade da 
companhia bananeira, que talvez Patricia Brown tentasse evocar para os netos 
nas noites de intolerância e pepinos no vinagre de Prattville, Alabama, era uma 
planície de capim selvagem.  

MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem Anos de Solidão. Rio de Janeiro: Record, 1967. Disponível em: 

http://files.sismuc.org.br. Acesso em: 19/11/2021. 

Pelo detalhamento final do trecho, percebe-se que a cidade aludida 
está inserida em uma formação geomorfológica definida com base no 
(a)  
A. aferição da altitude.  
B. avanço do nível do mar.  
C. deposição de sedimentos.  
D. dobramento de placas tectônicas.  
E. preponderância de processos erosivos. 
 
QUESTÃO 59 
 

Até meados da década de 1990, Williamsburg era apenas mais um bairro 
residencial do distrito do Brooklyn, cujo único atrativo era sua paisagem – o 
famoso skyline da Ilha de Manhattan. Foi nessa época que artistas e artesãos 
locais migraram para o bairro em busca de aluguéis baratos e boa localização. 
Hoje, é um dos bairros mais badalados do mundo, que dita algumas das 
referências de moda, música, arte e gastronomia da sociedade ocidental. O 
processo foi tão grande, que alguns dos próprios gentrificadores se mudaram 
para o bairro vizinho, Bushwick, que atualmente passa por um processo quase 
idêntico ao de Williamsburg no começo dos anos 2000.  

Disponível em: https://www.ufjf.br. Acesso em: 19/11/2021.   

 
O fragmento apresenta os desdobramentos de um processo usual em 
espaços urbanos, o qual está diretamente relacionado ao  
A. aumento do custo de vida.  
B. exacerbação da violência urbana.  
C. degradação do transporte coletivo.  
D. enfraquecimento da atividade comercial.  
E. reordenamento do município pelo governo. 
 
QUESTÃO 60 
 

 
Disponível em: <http://www.santiago.pro.br/mapas/brasil/br_reg_geoeconomicas_mudo. bmp>. 

Acesso em: 18 ago. 2013. 

 
A representação espacial, apresentada em um parcelamento territorial 
no mapa, define as informações da divisão regional apresentada em 
uma 
A. divisão em complexos regionais, elaborada por Pedro Geiger, na 

década de 1960, com base em critérios históricos e econômicos. 
B. regionalização oficial do IBGE a partir da última Constituição 

Federal (1988), que estabelece cinco macrorregiões. 
C. primeira regionalização do Brasil, com base nas “regiões naturais”, 

feita pelo IBGE, na década de 1940. 
D. divisão regional elaborada por Milton Santos, com base na 

implantação do meio técnico-científico informacional. 
E. divisão brasileira em três regiões geoeconômicas: norte, nordeste 

e sul, para fins de administração pública federal. 
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QUESTÃO 61 
 

Divisão do mundo entre os países do Norte e Sul 

 
Disponível em: HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter.  

A Nova Des-Ordem Mundial. São Paulo: Unesp, 2006. p.50. (adaptado) 

 
A figura representa uma forma de regionalizar o mundo, entre os países 
do Norte e os países do Sul. A partir da análise da imagem, é correto 
afirmar que esse modelo de regionalização leva em consideração 
A. a Linha do Equador, que divide o mundo em dois hemisférios, o 

Norte e o Sul. 
B. as características climáticas e biogeográficas distintas entre o 

Norte e o Sul. 
C. as potencialidades paisagísticas e tecnológicas entre o Norte e o 

Sul. 
D. o nível de desenvolvimento socioeconômico entre os países do 

Norte e Sul. 
E. o nível de influência linguística entre os países emergentes do Sul. 
 
QUESTÃO 62 
 
Figura 1 

 
Disponível em: http://atlasescolar.ibge.gov.br. Acesso em: 2 out. 2015 (adaptado). 

 
Figura 2 

 
Disponível em: http://imgms.almanaque.abril.com.br. Acesso em: 2 out. 2015. 

No planejamento das ações governamentais, a segunda forma de 
regionalização apresenta a vantagem de 
A. respeitar a divisão político-administrativa. 
B. reconhecer as desigualdades sociais. 
C. considerar as identidades culturais. 
D. valorizar a dinâmica econômica. 
E. incorporar os critérios naturais. 
 
QUESTÃO 63 
 

Texto I 
 

Meu chapéu do lado 
Tamanco arrastando 
Lenço no pescoço 
Navalha no bolso 

Eu passo gingando 
Provoco e desafio 
Eu tenho orgulho 
Em ser tão vadio 

Sei que eles falam 
Deste meu proceder 

Eu vejo quem trabalha 
Andar no miserê. 

BATISTA, W. Lenço no pescoço. São Paulo: RCA Victor, 1933 (fragmento). 

 
Texto II 

 
Deixa de arrastar o teu tamanco 
Pois tamanco nunca foi sandália 
E tira do pescoço o lenço branco 

Compra sapato e gravata 
Joga fora esta navalha 

Que te atrapalha 
Malandro é palavra derrotista 

Que só serve pra tirar 
Todo o valor do sambista 

Proponho ao povo civilizado 
Não te chamar de malandro 

E sim de rapaz folgado. 
ROSA, N. Rapaz folgado. São Paulo: RCA Victor, 1938 (fragmento). 

 
Ao tratar da figura do malandro, as letras das canções apresentam uma 
divergência baseada na 
A. aceitação social dos artistas populares. 
B. condição econômica das classes trabalhadoras. 
C. participação política de indivíduos transgressores. 
D. opção religiosa da população afrodescendente. 
E. situação político-partidária dos cidadãos. 
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QUESTÃO 64 
 

 
Fonte: ARRAIS, Tadeu A. Geografia contemporânea de Goiás, Goiânia: Vieira, 2004, p. 89. 

 
Todas as semanas dezenas de ônibus chegam a Goiânia trazendo 
pessoas interessadas em comprar artigos de confecção nas várias feiras 
existentes na cidade. Diariamente, dezenas de ambulâncias e carros de 
prefeituras trazem pacientes para serem internados ou fazerem 
consultas nos hospitais de especialidades da cidade. Diuturnamente, 
estudantes de várias cidades da região metropolitana de Goiânia e de 
outros municípios do estado frequentam faculdades e universidades 
públicas e particulares sediadas no polo metropolitano. Esses exemplos 
demonstram a polarização que Goiânia exerce em relação aos estados 
e municípios vizinhos. 
 
Conforme o mapa, a polarização exercida por Goiânia 
A. ocorre principalmente em relação à região Nordeste. 
B. atinge também as regiões Sul e Sudeste. 
C. extrapola a região Centro-Oeste, atingindo também a região 

Norte. 
D. se circunscreve aos estados de Goiás e Tocantins. 
E. limita-se apenas à região metropolitana. 
 
HISTÓRIA 
QUESTÃO 65 
 

“Em junho de 1972, cinco homens foram detidos por invadirem a sede do 
Comitê do Partido Democrata no Edifício Watergate, em Washington. O grupo 
pretendia instalar um grampo telefônico e usar as informações obtidas para 
ajudar a reeleger o Republicano Richard Nixon.” 

Disponíve l em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/caso-

watergate/sobre.htm/Adaptado. 

  
Entre as principais características políticas desse evento relatado, tem-
se 
A. o assassinato do presidente dos EUA e a convocação de novas 

eleições gerais.  
B. a construção de um acordo nacional e a formação de um governo 

de coalizão.  
C. o cancelamento das eleições e a intervenção indireta do senado 

norte-americano. 
D. a impugnação da candidatura do Partido Republicano envolvido 

em fraudes eleitorais.  
E. a renúncia do presidente norte-americano num dos maiores 

escândalos de corrupção do país. 
 
 

QUESTÃO 66 
 

 
Imagem retirada da internet. 

 
A imagem acima explica a mudança na relação entre a União Soviética 
e a Tchecoslováquia durante a segunda metade do século XX. A 
mudança ocorreu entre os períodos 
A. de final da Primeira Guerra Mundial e movimento de 

Contracultura. 
B. de início da Guerra Fria e seu fim. 
C. da aproximação financeira/militar entre estes países pós Segunda 

Guerra Mundial e a Primavera de Praga. 
D. do estabelecimento do Pacto de Varsóvia e a Primavera de Praga. 
E. do estabelecimento do acordo econômico entre estes países e o 

fim da União Soviética.  
 
QUESTÃO 67   

 

 
Imagem retirada da internet – Referência na imagem. 

 
A mudança na interpretação das imagens analisadas pelo observador 
consiste 
A. no envelhecimento do personagem que, mais maduro, interpreta 

melhor o desenho exposto. 
B. no período histórico em que os desenhos são analisados: crise 

nuclear e crise ambiental, respectivamente. 
C. na definição de uma imagem ambígua que pode, independente do 

observador, ser interpretada de múltiplas maneiras. 
D. na melhora psíquica da humanidade que, após muitos conflitos, 

conseguiu alcançar um estado de paz. 
E. no desejo dos observadores que demonstram aprovação à 

produção de armamento nuclear e preservação da natureza, 
respectivamente.  
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QUESTÃO 68  
Os textos a seguir foram extraídos de duas crônicas publicadas no ano 
em que a seleção brasileira conquistou o tricampeonato mundial de 
futebol. 
 

O General Médici falou em consistência moral. Sem isso, talvez a vitória 
nos escapasse, pois a disciplina consciente, livremente aceita, é vital na 
preparação espartana para o rude teste do campeonato. Os brasileiros 
portaram-se não apenas como técnicos ou profissionais, mas como brasileiros, 
como cidadãos deste grande país, cônscios de seu papel de representantes de 
seu povo. Foi a própria afirmação do valor do homem brasileiro, como salientou 
bem o presidente da República. Que o chefe do governo aproveite essa pausa, 
esse minuto de euforia e de efusão patriótica, para meditar sobre a situação do 
país. (...) A realidade do Brasil é a explosão patriótica do povo ante a vitória na 
Copa.  

Danton Jobim. Última Hora, 23/6/1970 (com adaptações).  

 
O que explodiu mesmo foi a alma, foi a paixão do povo: uma explosão 

incomparável de alegria, de entusiasmo, de orgulho. (...) Debruçado em minha 
varanda de Ipanema, [um velho amigo] perguntava: — Será que algum 
terrorista se aproveitou do delírio coletivo para adiantar um plano seu qualquer, 
agindo com frieza e precisão? Será que, de outro lado, algum carrasco policial 
teve ânimo para voltar a torturar sua vítima logo que o alemão apitou o fim do 
jogo?  

Rubem Braga. Última Hora, 25/6/1970 (com adaptações). 

 
Os trechos acima destacam 
A. a alegria plena do povo brasileiro diante da sua situação. 
B. a euforia diante da vitória e o – possível – esquecimento da 

realidade. 
C. a propaganda positiva do governo militar ao se aproveitar da 

vitória na Copa do Mundo. 
D. questionamentos acerca da ingenuidade do povo brasileiro diante 

dos eventos ocorridos. 
E. a capacidade dos jogadores de futebol em oposição ao regime 

ditatorial brasileiro. 
 
QUESTÃO 69 
A charge a seguir faz alusão ao Ato Institucional número 5. A partir 
deste, imposto em 1968:  
 

 
Descrição: 

TE CUIDA QUE A BARRA TÁ PESANDO PARA AS COBRAS. 
MAS EU NÃO SOU COBRA. 

PROVA PRA ELES. 
 

A. a população estaria segura diante das “cobras” subversivas que 
almejavam instaurar o caos no Brasil. 

B. não haveria mais distinção entre governo e oposição, sendo todos 
contrários ao governo tratados como “cobras”. 

C. o governo estabelecia um bem-estar social a partir da perseguição 
militar a grupos clandestinos. 

D. todos os que se posicionassem contra o regime militar seriam 
perseguidos da mesma forma. 

E. as “cobras” políticas seriam perseguidas, eliminando toda a 
corrupção que ainda existia no Brasil.  

QUESTÃO 70 
 

Lei n. 3 353, de 13 de maio de 1888 
A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o 

Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia-
Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte: 

Art. 1º: É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. 
Art. 2º: Revogam-se as disposições em contrário. 
Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e 

execução da referida lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar 
tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º ano da 
Independência e do Império. 

Princesa Imperial Regente. 
Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 6 fev. 2015 (adaptado). 

 
Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi o(a) 
A. abandono de propostas de imigração. 
B. fracasso do trabalho compulsório. 
C. manifestação do altruísmo britânico. 
D. afirmação da benevolência da Corte. 
E. persistência da campanha abolicionista. 
 
QUESTÃO 71 
 

 
AGOSTINI, A. El Rey, nosso senhor e amo. Revista Ilustrada. Rio de Janeiro: edição 450, 5 fev. 1887. 

Disponível em: <http://memoria. 

bn.br/pdf/332747/per332747_1887_00450.pdf. Acesso em: 5 mai. 2019. 
 
A charge acima foi publicada em 1887 e retrata o imperador D. Pedro II 
já idoso. 
 
No contexto avançado de crise da monarquia brasileira, o chargista, em 
tom crítico, aborda a 
A. resignação do imperador com a transição à república. 
B. inércia do governo diante do avanço das lutas abolicionistas. 
C. incompetência da monarquia durante a Guerra do Paraguai. 
D. tranquilidade da economia brasileira no auge da exportação de 

café. 
E. percepção popular sobre o despreparo intelectual de D. Pedro. 
 
QUESTÃO 72  
 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) reuniu historiadores, 
romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da 
investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa 
instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador 
imperial. Assim, enquanto na Corte localizava-se a sede, nas províncias deveria 
haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam 
documentos e relatos regionais para a capital. 

DEL PRIORE, M.; VENÂNCIO, R. Uma breve história do Brasil. 

São Paulo: Planeta do Brasil, 2010 (adaptado). 
 
De acordo com o texto, durante o reinado de D. Pedro II, o referido 
instituto objetivava 
A. construir uma narrativa de nação. 
B. debater as desigualdades sociais. 
C. combater as injustiças coloniais. 
D. defender a retórica do abolicionismo. 
E. evidenciar uma diversidade étnica. 
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QUESTÃO 73  
 

A crítica mais recente tem visto com reservas as comparações que 
somente afinam o indianismo brasileiro romântico “pelo diapasão europeu da 
romantização das origens nacionais”, como diz Alfredo Bosi ao falar sobre o 
indianismo de Alencar e compará-lo ao de Gonçalves Dias. Segundo lembra o 
crítico, ao índio brasileiro, como “elemento nacional”, devia caber o papel de 
rebelde na polarização Brasil/Portugal, colônia/metrópole. Mas o mundo 
alencariano era conservador e se satisfazia em esgotar seus sentimentos de 
rebeldia meramente ao jugo colonial: por isso, o índio de Alencar entra em 
comunhão com o colonizador. 

(GUIDIN, Márcia Lígia. Poesia indianista. 

 Obra indianista completa. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. XXXI) 

 
A idealização romântica da conquista portuguesa na América, tal como 
se observa no indianismo do século XIX, enalteceu 
A. a resistência indígena aos bandeirantes de São Paulo, recusando a 

fé católica, o jugo colonial e a escravidão. 
B. o pacto luso-tapuia, que afastou este povo da aliança com os 

franceses, que tentaram diversas vezes se fixar no litoral. 
C. a coragem dos conquistadores portugueses que enfrentaram 

sozinhos os perigos do Novo Mundo. 
D. a aliança luso-tupi que envolvia troca de utensílios e tecnologia 

militar portuguesa por prestação de serviços. 
E. o conluio entre colonos e padres na guerra contra os índios tupis 

que lutavam contra o avanço português território adentro. 
 
QUESTÃO 74  

 

 
“Moema” - Victor Meireles (1866) 

 
I - Juca Pirama 

(Gonçalves Dias) 
 

No meio das tabas de amenos verdores, 
Cercado de troncos – coberto de flores, 
Alteiam-se os tetos d’altiva nação; 
São muitos seus filhos, e nos ânimos fortes, 
Temíveis na guerra, que em densas coortes 
Assombram das matas a imensa extensão. 
 
São rudos, severos, sedentos de glória, 
Já prélios incitam, já cantam vitória, 
Já meigos atendem à voz do cantor: 
São todos Timbiras, guerreiros valentes! 
Seu nome lá voa na boca das gentes, 
Condão de prodígios, de glória e terror! 
 
Fundado pelo regente Araújo Lima, o Instituto Histórico e Geográfico 
contou com intenso apoio de D. Pedro II, que presidiu mais de 500 de 
suas sessões. Empenhado na construção da “identidade nacional”, o 
Instituto Histórico e Geográfico, sob a influência do Romantismo 
europeu, criou na poesia, na pintura, na literatura de ficção um mito a 
que se deu o nome de: 
A. Bandeirismo 
B. Medievalismo 
C. Ascetismo 
D. Tropicalismo 
E. Indianismo 

QUESTÃO 75  
   

Há no Romantismo nacional uma expressão evidente do culto da 
nacionalidade, o qual, tomado num sentido mais amplo, se manifesta também 
em lutas pela afirmação da liberdade política e determina a exaltação de valores 
e tradições. Esse sentimento é tomado também nos seus aspectos sociais, sob 
o apanágio dos direitos do homem livre, razão de ser do movimento 
abolicionista e matéria para o romance, para o teatro e para a poesia da época. 

(Adaptado de: CANDIDO, Antonio e CASTELLO, José Aderaldo.  

Presença da Literatura Brasileira I. Das origens ao Romantismo.  

São Paulo: DIFE, 1974, p. 207-208) 

 
Deve-se depreender do texto que, no século XIX, 
A. há uma relação de causa e efeito entre a eclosão do movimento 

abolicionista e a do indianismo. 
B. a poesia abolicionista de um Castro Alves integra a valorização que 

então se empresta à luta pelos direitos humanos. 
C. a riqueza do teatro, da ficção e da poesia da época é integralmente 

devedora do sentimento nacionalista. 
D. é a retomada de valores e tradições do século anterior que dá base 

às conquistas do Romantismo. 
E. os ideais abolicionistas foram decisivos para a estabilização dos 

gêneros da poesia, do teatro e da ficção no Brasil. 
 
SUSTENTABILIDADE 
QUESTÃO 76 
 

Desertificação ameaça 2 bilhões, diz ONU 
Relatório divulgado por órgão das Nações Unidas revela riscos de seca no 

mundo todo.  
Outras causas da desertificação são o cultivo intensivo, o desmatamento, 

as práticas de irrigação não-sustentáveis, a superpopulação e as mudanças 
climáticas. A Espanha é um dos países mais vulneráveis da Europa. Mais de 
um terço da superfície do país está sob “risco significativo” de desertificação, 
segundo o ministério espanhol do Meio Ambiente. 

Para estudar esse problema e elaborar uma estratégia de dez anos para 
conter a seca que ameaça a população mundial, 2.000 delegados estarão na 
capital espanhola participando da VIII Conferência da ONU sobre a Luta contra 
Desertificação. Políticos e especialistas de quase 200 países, além de 
representantes de 800 organizações não-governamentais, participam do 
evento. 

BERNOULLI. Sustentabilidade. Livro 2. Planeta Terra. Pág. 109.  

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/desertificacao-

ameaca-2-bilhoes-diz-onu-amlpgw6lc7g6lbpmk8w4twimm/    
 
O processo de desertificação provoca  
A. perda da capacidade produtiva do solo  e ampliação de ganhos de 

produtividade. 
B. redução do PIB, deslocamentos populacionais, insegurança 

alimentar.  
C. incentivo aos investimentos locais e geração de empregos.  
D. necessidade de redistribuição de renda e redução de políticas 

sociais.  
E. ajuda humanitária aos deslocados e imediato reflorestamento.  
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QUESTÃO 77 
 

 
BERNOULLI. Sustentabilidade. Livro 2. Planeta Terra. Pág. 100. 

 
Permafrost, nos fins de 2021, totalizam um território correspondente à 
área do Brasil (se se considerar, como se deve, a Amazônia Azul).  As 
considerações identificadas no livro permitem inferir que  
A. o aquecimento global produziu nos tempos recentes o efeito 

estufa e estimulou a politização, por parte da ONU, da questão 
ambiental. 

B. permafrost seja uma espécie de reserva natural para ampliar solos 
cultiváveis, processo irreversível porque o efeito estufa nasceu 
com o Antropoceno.  

C. o derretimento é benéfico para todos porque mais terras 
agricultáveis serão incorporadas e haverá oferta global de 
alimentos.  

D. dada a pequenez do território, comparada com a grandeza 
planetária, a liberação de gases de efeito estufa é desprezível.  

E. os gases emitidos pelo permafrost aceleram o aquecimento 
global, que acelera o derretimento do permafrost. 

 
QUESTÃO 78 
 

“Historicamente, o acesso a espécies da biodiversidade de diversos países 
tropicais e, sobretudo, daqueles mega diversos, foi realizado sem a devida 
anuência oficial destes e, nos casos em que houve desenvolvimento de 
produtos comerciais, sem a devida contrapartida por sua utilização.  

Com os avanços, sobretudo a partir da década de 1980, de tecnologias 
voltadas ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos, esses recursos 
oriundos da biodiversidade se tornaram ainda mais estratégicos do ponto de 
vista comercial e de desenvolvimento econômico. O entendimento de que os 
recursos genéticos eram patrimônio de toda humanidade e pertenciam, 
portanto, a quem os descobrissem ou pesquisassem foi superado com a 
adoção da Convenção sobre Diversidade Biológica -CDB. Esta convenção 
inova ao reconhecer a soberania dos Estados sobre seus recursos genéticos.” 

10ª Conferência das Partes da Convenção – COP 10. Nagoya, 2010.  

 
 A Confederação Nacional da Indústria = CNI afirmou que os Protocolos de 
Nagoya poderão “contribuir para melhorar a imagem do Brasil em relação à 
conservação ambiental porque o acordo será um estímulo a mais para se 
conservar os recursos florestais”. 

BERNOULLI. Sustentabilidade. Livro 2. Planeta Terra. Pág. 108.  

 
A Convenção de Nagoya promove um acordo que  
A. limita royalties para as culturas populares dos povos da floresta.  
B. integra culturas populares e economias centrais para o bem da 

humanidade.   
C. estimula sustentabilidade unilateral do provedor de recurso 

genético.   
D. estimula preservação ambiental sem benefícios financeiros.  
E. impede contrabando de material genético e prejuízos para o país 

provedor.  

QUÍMICA 
QUESTÃO 79 
Ésteres são compostos encontrados em diversas situações do nosso 
cotidiano: flavorizantes, óleos e gorduras fazem parte desse grupo.  
 
Observe a equação a seguir, que representa uma reação química. 
 

R RR’
R’

_ _
_ _

_ _
_ __ _
_ _

(A) (B) (D)(C)

C C
O O

O O
O

H
H H O

H
+ +

+

2

 
 
Sobre a equação mostrada acima, pode-se dizer que 
A. ela representa uma reação de transesterificação. 
B. a substância C é um éter. 
C. a hidrólise ácida da substância representada pela estrutura C 

produz um sal. 
D. ela representa uma reação irreversível. 
E. sendo R = R’ = CH3 os nomes das substâncias representadas pelas 

estruturas A, B e C, podem ser, respectivamente, ácido etanoico, 
metanol e etanoato de metila. 

 
QUESTÃO 80 
Os compostos orgânicos podem participar de vários tipos de reação, 
dentre elas a oxidação, que pode ocorrer em diversas condições. 
Analise as afirmações e assinale a alternativa correta.  
A. A oxidação enérgica de alcenos sempre produz ácidos carboxílicos.    
B. A oxidação do propan-2-ol produz o propanal.    
C. A oxidação branda de alcenos produz aldeídos. 
D. A ozonólise de alcenos produz somente cetonas.   
E. A oxidação enérgica do 2,3-dimetil-2–buteno produz apenas 

acetona. 
 
QUESTÃO 81 
Células a combustível são eficientes e capazes de operar em 
temperaturas elevadas, produzindo voltagem de, aproximadamente, 
0,9 volts. As semirreações que ocorrem nessas células são dadas: 
 
No compartimento I: 
 

2 H2(g) + 4 OH–(aq)  4 H2O(l) + 4e– 
 
No compartimento II: 
 

1 O2(g) + 2 H2O(l) + 4e–   4 OH–(aq) 
 
A respeito desse tipo de pilha, pode-se dizer que 
A. o compartimento I é o cátodo. 
B. os elétrons fluem do cátodo para o ânodo. 
C. o compartimento II corresponde ao ânodo. 
D. sua utilização gera emissões poluentes. 
E. o combustível é oxidado no compartimento I. 
 
QUESTÃO 82 
O acordo proposto na Convenção de Viena, que diz respeito à defesa 
do meio ambiente, recomenda a redução da utilização de substâncias 
propelentes, como os CFCs, em aerossóis e aparelhos de refrigeração. 
 
Essa recomendação visa, principalmente, 
A. evitar a chuva ácida. 
B. prevenir a inversão térmica. 
C. preservar a camada de ozônio. 
D. controlar o aquecimento global. 
E. impedir a formação de ilhas de calor. 
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QUESTÃO 83 
Uma pilha foi formada, nas condições ambientais de temperatura e 
pressão, por um eletrodo de Alumínio e um eletrodo de Chumbo. São 
dados os potenciais-padrão de redução desses metais: 
 

Al+3 + 3e–  Al  E° = –1,66 V 
Pb+2 + 2e–  Pb E° = –0,13 V 

 
A diferença de potencial dessa pilha é: 
A. –1,40 V 
B. +1,40 V 
C. +1,53 V 
D. –1,53 V 
E. +3,45 V 
 
QUESTÃO 84 
O crescente aumento do teor de gás carbônico atmosférico é resultado 
de algumas atividades antrópicas. Essa alteração leva à 
A. elevação do pH dos oceanos. 
B. destruição da camada de ozônio. 
C. solidificação de grandes massas de água nos polos. 
D. formação do Vórtex polar. 
E. alteração na temperatura da superfície do planeta. 
 
QUESTÃO 85 
A Química Ambiental estuda todo e qualquer processo químico que 
ocorra na natureza, sendo importante para a manutenção da 
biodiversidade. É o campo de estudos que tem por objetivo conhecer 
esses processos, que ocorrem de forma natural ou provocada por 
alguma interferência humana.  
 
Sobre a Química Ambiental, pode-se inferir que 
A. é a responsável por resolver problemas industriais. 
B. é capaz de controlar os problemas ambientais sem envolvimento 

de outras áreas. 
C. estuda os processos químicos que ocorrem naturalmente ou de 

origem antropogênica. 
D. não se inter-relaciona com outras áreas científicas. 
E. tem como foco controlar a quantidade de poluentes pela remoção 

desses compostos do ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS 
QUESTÃO 86 
 

NOTICE OF BAGGAGE INSPECTION 
To protect you and your fellow passengers, the Transportation Security 

Administration (TSA) is required by law to inspect all checked baggage. As part 
of this process, some bags are opened and physically inspected. Your bag was 
among those selected for physical inspection. 

During the inspection, your bag and its contents may have been searched 
for prohibited items. At the completion of the inspection, the contents were 
returned to your bag. 

If the TSA screener was unable to open your bag for inspection because it 
was locked, the screener may have been forced to break the locks on your bag. 
TSA sincerely regrets having to do this, however TSA is not liable for damage 
to your locks resulting from this necessary security precaution. 

For packing tips and suggestions on how to secure your baggage 
during your next trip, please visit: 

www.tsa.gov 
Smart Security Saves Time 

 
As pessoas que receberam a notificação acima tiveram suas bagagens 
vasculhadas em busca de produtos proibidos. A agência responsável 
por isso afirma ser obrigada a realizar tal procedimento com a 
finalidade de 
A. proteger a pessoa notificada assim como seus companheiros 

passageiros. 
B. abrir as malas, revistá-las em busca de itens proibidos e por tudo 

de volta após a verificação. 
C. quebrar os cadeados caso eles estejam impedindo que a mala seja 

aberta para inspeção. 
D. pedir desculpas pelos danos às malas ou cadeados, decorrentes da 

investigação obrigatória. 
E. orientar os passageiros a respeito de como fazer as malas para 

suas próximas viagens. 
 
QUESTÃO 87 
 

It’s fairly simple to get a tattoo, but undoing 
that decision is a far more arduous 
undertaking. Recent data from Nova Scotia’s 
Dalhousie University estimates that 15 to 25 
percent of Americans have at least one 
tattoo—and 17 percent of them have 

considered removing their ink. These contrite millions may not have to worry 
about costly laser removal (over $75 per session) anymore. Alec Falkenham, a 
Ph.D. candidate at Dalhousie, has developed a tattoo removal cream that would 
cost just $4.50 per application, and causes none of the inflammation, blistering 
or scarring that comes with traditional removal procedures. 
 
A tatuagem é um desenho permanente feito na pele humana que, 
tecnicamente, é uma aplicação subcutânea obtida através da 
introdução de pigmentos por agulhas, um procedimento que durante 
muitos séculos era completamente irreversível. No texto acima, para a 
remoção de tatuagens não mais desejadas, o autor menciona uma 
técnica que 
A. é acessível, já que agora o removedor é aplicado na forma de um 

creme barato. 
B. foi desenvolvida em uma universidade, utilizando voluntários que 

desejavam retirar suas tatoos. 
C. produz cicatrizes, bolhas e inflamações menores do que aquelas 

percebidas no procedimento tradicional. 
D. retira a tinta da pele em apenas uma aplicação, através de um 

creme de remoção. 
E. auxilia pessoas que se arrependeram dos resultados da remoção 

de tatuagem a laser. 
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QUESTÃO 88 
 

 
 
Ao ler as palavras da campanha acima, divididas em uma afirmação e 
uma pergunta, pode-se perceber as respectivas funções de linguagem:  
A. referencial e conativa. 
B. emotiva e referencial. 
C. fática e metalinguística. 
D. poética e emotiva. 
E. metalinguística e referencial. 
 
QUESTÃO 89 
 

My brother the star, my mother the earth 
my father the sun, my sister the moon, 

to my life give beauty, to my 
body give strength, to my corn give 

goodness, to my house give peace, to 
my spirit give truth, to my elders give 

wisdom. 
Disponível em: www.blackhawkproductions.com. Acesso em: 8 ago. 2012. 

 
Ao expor sua relação com a natureza, o eu lírico 
A. revela o medo de perder seus parentes mais próximos. 
B. procura as coisas que daria aos seus pais e irmãos. 
C. descreve os benefícios que ela lhe proporciona. 
D. auxilia os idosos a encontrar a paz em sua  caminhada. 
E. recebe com gratidão o conselho dos mais velhos. 
 
QUESTÃO 90 
 

36 hours in Buenos Aires 
Contemporary Argentine history is a roller coaster of financial booms and 

cracks, set to gripping political soap operas. But through all the highs and lows, 
one thing has remained constant: Buenos Aires’s graceful elegance and 
cosmopolitan cool. This attractive city continues to draw food lovers, design 
buffs and party people with its riotous night life, fashion-forward styling, and a 
favorable exchange rate. Even with the uncertain economy, the creative energy 
and enterprising spirit of Porteños, as residents are called, prevail. Just look to 
the growing ranks of art spaces, boutiques, restaurants, and hotels.  

SINGER, P. Disponível em: www.nytimes.com. Acesso em: 30 jul. 2012. 

 
Para expor sua visão a respeito de Buenos Aires, o autor utiliza-se de 
A. uma comparação entre a cidade cheia de vida  e seu povo sempre 

simpático. 
B. um paralelo entre as incertezas políticas e econômicas em 

contraste com  sua constância urbana e a simpatia de seu povo. 
C. uma explicação para as dificuldades financeiras que o país tem 

atravessado nos últimos anos. 
D. a proporção em que a cidade cresce com o aumento de turistas 

interessados em sua vida noturna. 
E. a justificativa do autor em relação às suas dificuldades financeiras, 

frutos de um turismo incerto. 

 
 


