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LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÃO 01 
 

Menina na janela 
 
A lua é uma gata branca, 
mansa, 
Que descansa entre as nuvens. 
 
O sol é um leão sedento,  
mulambento,  
que ruge na minha rua. 
 
Eu sou uma menina bela,  
na janela,  
de um olhar sempre à procura. 

Sérgio Capparelli. Restos de arco-íris. 

 
No poema, os pronomes destacados têm a função coesiva de 
A. elemento referencial anafórico. 
B. elemento de conexão – valor circunstancial. 
C. elemento referencial catafórico. 
D. elemento de conexão – conjunção integrante. 
E. elemento de referenciação externa – dêitico. 
 
QUESTÃO 02 
 

Caetano Veloso anuncia álbum com canções inéditas após 9 anos 
REUTERS 

Caetano Veloso fechou contrato com a Sony Music Brasil para lançar, 
pela gravadora, um novo álbum com faixas inéditas neste ano. 

Ele, que tem mais de 50 discos, está atualmente em turnê pela Europa. 
Com “Voz & Violão”, Caetano vai passar por cidades de Portugal, França, 
Alemanha e Bélgica. 

“Fiquei muito animado em ver que a equipe da Sony é tão 
competente. Acho que isso vai contribuir muito para a divulgação desse 
trabalho que fiz com tanta dedicação”, afirmou o músico baiano em 
comunicado da Sony Music. 

O novo álbum será o primeiro de faixas inéditas de Caetano desde 
“Abraçaço”, lançado em 2012. 

Disponível em: https://f5.folha.uol.com.br/musica/2021/08/caetano-veloso-

anuncia-album-com-cancoes-ineditas-apos-9-anos.shtml. 

 
Há, no texto apresentado, mecanismos linguísticos responsáveis por 
dar ao texto uma adequação ao padrão culto da língua. Em relação à 
função exercida pelas orações destacadas, no período em que se 
encontram, 
A. a primeira exerce a função de sujeito em relação à principal. 
B. a segunda exerce a função de adjunto adnominal em relação à 

principal. 
C. ambas apresentam funções substantivas no período em que se 

encontram. 
D. a primeira tem valor circunstancial e a segunda é objeto indireto 

da oração principal. 
E. a segunda tem caráter generalizador em relação ao termo 

“trabalho”, presente na oração principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 
 

 
NIK. Gaturro Grandão. Buenos Aires: Catapulta Children entertainment. 2008. p. 86. 

 
Na tira, Gaturro reflete sobre o comportamento de seu dono, seu 
vizinho e sua vizinha. 
 
Analisando as orações subordinadas, presentes nos três primeiros 
quadrinhos, há, do ponto de vista da sintaxe, 
A. reiteração de orações subordinadas adverbiais finais reduzidas de 

infinitivo. 
B. duas orações subordinadas adverbiais condicionais reduzidas de 

infinitivo e uma de valor final. 
C. reiteração de orações subordinadas substantivas como estratégia 

para a construção da argumentação feita por Gaturro. 
D. quebra da estrutura paralelística uma vez que a primeira oração 

subordinada não apresenta simetria com as duas últimas. 
E. três orações subordinadas adverbiais com valores diferentes. As 

duas primeiras exercem a função de adjunto adnominal e a 
terceira de adjunto adverbial de concessão. 

 
QUESTÃO 04 
A pontuação constitui-se, também, em um recurso de coesão textual, 
responsável pela construção adequada do padrão culto da língua. 
 
Está adequado quanto à pontuação o período abaixo: 
A. A mãe expressou sua vontade, de que o filho viesse no natal. 
B. É possível, você emagrecer eliminando carboidratos de sua 

alimentação. 
C. A mãe, naquele momento observava os filhos, brincando na areia. 
D. O consumo da banana, que é rica em potássio, evita cãibras. 
E. Quando você ler histórias infantis ficará emocionado, com o 

cenário. 
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QUESTÃO 05 
 

 
 
A conjunção, presente na manchete de uma reportagem publicada na 
Folha de S. Paulo, possui a função semântica de 
A. adição de uma informação. 
B. caracterização de uma informação. 
C. complementação de um raciocínio lógico. 
D. concessão em relação à oração anterior. 
E. retificação em relação à oração anterior. 
 
QUESTÃO 06 
Leia: 
 

“Através de uma poesia formalmente trabalhada, numa linguagem 
cientificista-naturalista, ao lado de uma poesia sem rodeios, objetiva, 
Augusto dos Anjos atingiu uma popularidade incrível. Nela, ele exprimia seu 
“pessimismo”, sua angústia diante dos problemas pessoais e a incerteza 
diante de um novo século e uma Guerra Mundial emergente. Daí a 
constância do tema “morte” e, após ela, nada mais além da desintegração 
e dos vermes [...]” 

Disponível em: http://www.infoescola.com/escritores/augusto-dos-anjos/. 

 
A partir do texto acima, conclui-se que Augusto dos Anjos foi o poeta 
do 
A. pessimismo aliado à ciência que acusava a degradação humana 

mediante associações e comparações com processos químicos e 
biológicos. 

B. cientificismo triunfante que, aliado à ideia de progresso, marcou 
boa parte da lírica contemporânea aos primeiros anos da 
República. 

C. pessimismo acusatório que denunciou o latifúndio e a política 
oligárquica, reproduzindo na poesia as preocupações e temas de 
Lima Barreto. 

D. esteticismo que depurava a forma de seus sonetos à perfeição, 
sem jamais fazer concessões a temas considerados prosaicos ou 
de mau gosto. 

E. cientificismo militante disposto a abranger temas como o cálculo 
algébrico, a crítica literária e arquitetura para retirar o caráter 
subjetivo da poesia. 

 
QUESTÃO 07 
Leia: 
 

Assistimos então a um afastamento de Tarsila da estrutura cubista. A 
direção que a seduz agora é o surrealismo, mas não necessariamente a 
escola. [...] Ocorre na obra de Tarsila uma libertação quase anarquista do 
inconsciente. É a fase em que a artista alcança uma expressão solta e livre, 
onde o político fica menos explícito.”  

(JUSTINO, Maria José. O Banquete Canibal. Curitiba: Editora da UFPR, 2002. p. 84.) 

 
 

I – SONO II - URUTU 

  
 

III – ESTRADA DE FERRO 
CENTRAL DO BRASIL 

 

IV –  SOL POENTE 

 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto 
afirmar que pertencem à fase descrita no texto apenas as imagens: 
A. I e II 
B. I e IV 
C. II e III 
D. I, II e IV 
E. II, III e IV 
 

QUESTÃO 08 
 

 
 

Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: 
os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso 
que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a 
uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de 
carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por 
Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para 
estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar 
A. uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, esclarecendo-

se o referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. 
B. uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma 

verbal “é”, evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto 
pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. 

C. um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem negativa 
de mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge. 

D. uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à permanência 
de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. 

E. uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-se 
tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. 
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Texto para as questões 09 e 10. 
 

“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 auto 
absolvição? 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, 11 set. 91) 

 

QUESTÃO 09 
De acordo com o texto,  
A. os homens que sabem ouvir e contemplar tornam-se sábios e 

virtuosos.  
B. a virtude e o saber adquirem existência quando compartilhados 

pelos homens.  
C. a virtude e o saber existem no espírito do homem que consegue 

perceber a dualidade da existência.  
D. a virtude e o saber, por terem realidades paralelas, devem ser 

conquistados individualmente.  
E. o homem sábio e virtuoso, para iluminar-se, deve buscar uma vida 

isolada e contemplativa.  
 

QUESTÃO 10 
No texto, ao afirmar “então cogitei se não haveria um modo de obter o 
mesmo efeito, poupando tais trabalhos”, a personagem 
A. expressa a intenção de divulgar seus conhecimentos, 

aproximando-se dos outros homens.  
B. procura convencer o leitor a poupar esforços na busca do 

conhecimento.  
C. demonstra que a virtude e o saber exigem muito trabalho dos 

homens.  
D. resume no conceito da doutrina salvadora, desenvolvida no 

parágrafo.  
E. exprime a ideia de que a admiração dos outros é mais importante 

do que o conhecimento em si. 
 

QUESTÃO 11 
 

Os principais problemas da agricultura brasileira referem-se muito mais 
à diversidade dos impactos causados pelo caráter truncado da 
modernização, do que à persistência de segmentos que dela teriam ficado 
imunes. Se hoje existem milhões de estabelecimentos agrícolas 
marginalizados, isso se deve muito mais à natureza do próprio processo de 
modernização, do que à sua suposta falta de abrangência. 

(Folha de S. Paulo, 13 set. 94, 2-2)  

 
Segundo o texto,  
A. o processo de modernização deve tornar-se mais abrangente para 

implementar a agricultura.  
B. os problemas da agricultura resultam do impacto causado pela 

modernização progressiva do setor.  
C. os problemas da agricultura resultam da inadequação do processo 

de modernização do setor.  
D. segmentos do setor agrícola recusam-se a adotar processos de 

modernização.  
E. os problemas da agricultura decorrem da não modernização de 

estabelecimentos agrícolas marginalizados. 

QUESTÃO 12 
 

“Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida 
incomoda bastante, alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala 
como a sua. Imaginavazinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse 
alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver – se desencantaria de 
súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Porque, por 
pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela 
mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse 
gosto. Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, 
gastando pouco de sua vida para esta não acabar. Essa economia lhe dava 
alguma segurança pois, quem cai, do chão não passa.” 

(Clarice Lispector – A hora da estrela) 

 
Nesse trecho, Clarice Lispector principia a falar de Macabea, uma 
nordestina que, tendo vindo de Alagoas para o Rio de Janeiro, sofre o 
choque social da cidade grande. Entre os temas centrais do romance 
está a(o) 
A. seca do nordeste. 
B. exclusão social. 
C. saneamento básico. 
D. crescimento da migração. 
E. analfabetismo social.  
 
QUESTÃO 13 
 

A HORA DA ESTRELA 
Ele se aproximou e com a voz cantante de nordestino que a 

emocionou, perguntou-lhe: 
― E se me desculpe, senhorinha, posso convidar a passear? 
― Sim, respondeu atabalhoadamente com pressa, antes que ele 

mudasse de ideia. 
― E se me permite, qual é mesmo a sua graça? 
― Macabea. 
― Maca ― o quê? 
― Bea, foi ela obrigada a completar. 
― Me desculpe mas até parece doença, doença de pele. 
― Eu também acho esquisito mas minha mãe botou ele por promessa 

a Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse, até um ano de idade eu não 
era chamada porque não tinha nome, eu preferia continuar a nunca ser 
chamada em vez de ter um nome que ninguém tem mas parece que deu 
certo — parou um instante retomando o fôlego perdido e acrescentou 
desanimada e com pudor― pois como o senhor vê eu vinguei... pois é... 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1978 (fragmento). 

 
Nesse fragmento, presenciamos um momento significativo na vida de 
Macabea: a conquista de um namorado. De acordo com a leitura da 
obra,   
A. Macabea e Olímpico chegaram a ficar noivos. O noivado desfez-se 

por causa de Glória. 
B. Macabea namorava Olímpico de Jesus. No início, ele a tratava com 

carinho e delicadeza. Depois que conheceu Glória, passou a tratá-
la com grosseria. 

C. Macabea queria ser artista de cinema. Olímpico aprovava a ideia 
e incentivava-a. 

D. Olímpico tinha vontade de ser toureiro. Ele se orgulhava de ter um 
dente de ouro que lhe dava posição na vida. 

E. Macabea, apesar de raquítica e feia, queria parecer-se com a atriz 
Marylin Monroe. 
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QUESTÃO 14 
 

Poema de Sete Faces 
Carlos Drummond de Andrade 
    
Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida 
 
As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres 
A tarde talvez fosse azul 
Não houvesse tantos desejos 
 
O bonde passa cheio de pernas 
Pernas brancas pretas amarelas 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração 
Porém meus olhos 
Não perguntam nada 
 
O homem atrás do bigode 
É sério, simples e forte 
Quase não conversa 
Tem poucos, raros amigos 
O homem atrás dos óculos e do bigode 
 
Meu Deus, por que me abandonaste 
Se sabias que eu não era Deus 
Se sabias que eu era fraco 
 
Mundo mundo vasto mundo 
Se eu me chamasse Raimundo 
Seria uma rima, não seria uma solução 
Mundo mundo vasto mundo 
Mais vasto é meu coração 
 
Eu não devia te dizer 
Mas essa lua 
Mas esse conhaque 
Botam a gente comovido como o diabo 

Carlos Drummond de Andrade. In Alguma Poesia. 1930. 

 
O “Poema de sete faces”, do livro Alguma poesia, encena algumas das 
oscilações dramáticas que constituem fundamentos da poética de 
Carlos Drummond de Andrade. Nesse poema, o eu lírico apresenta 
duas perspectivas de observação da realidade e a que predomina na 
terceira estrofe é o olhar 
A. racional, ao observar o comportamento cotidiano. 
B. religioso, quando suplica a Deus um conforto espiritual.  
C. metafísico, ao sublimar um desejo impossível.  
D. emocional, ao se surpreender com a diversidade retratada.    
E. erótico, ao observar as pernas femininas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 

 
Disponível em: < https://revistaquem.globo.com> 

 

Levando em conta o projeto gráfico da capa da revista Quem e as 
relações entre as informações verbais e visuais, é possível inferir que 
A. caso a palavra “grande” fosse retirada da capa, ainda assim, o 

sentido pretendido pelo título seria mantido.  
B. as palavras “grande” e “pequena” são intencionalmente colocadas 

de forma equivocada, a fim de gerar um sentido diferente do 
habitual.   

C. o substantivo “pequena” é utilizado para marcar uma expressão 
de afeto em relação a Lô. 

D. respectivamente, as palavras “grande” e “pequena”, ao serem 
antepostas ao nome “Lô”, atribuem à humorista o sentido de 
“honrada, valiosa” e “característica física”.     

E. as palavras “grande” e “pequena” são colocadas por estarem 
literalmente atreladas às características da protagonista da capa 
da revista Quem.   

 
QUESTÃO 16 
 

 
Disponível em: https://www.tce.ba.gov.br/biblioteca/servicos/sumarioperiodicos/sumario/visualizar/53/ 
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Considerando os aspectos linguísticos e semânticos que estruturam a 
mensagem da capa da revista Carta Capital, pode-se depreender que 
A. há uma relação paronímia entre o substantivo e o adjetivo que 

compõem a manchete principal “A saúde está doente”. 
B. a ideia explicitada no período “A falta de médicos, a precariedade 

dos hospitais, os problemas de gestão e a insuficiência de recursos 
ameaçam o SUS” comprova a ideia estabelecida na manchete “A 
saúde está doente”. 

C. a mensagem “Confira os diagnósticos de Adib Jatene, Alexandre 
Padilha, Dráuzio Varella, José Gomes Temprão, Rogério Tuma e 
Riad Younes” é direcionada especificamente aos médicos da 
sociedade brasileira. 

D. as expressões que constituem os núcleos do sujeito em “A falta de 
médicos, a precariedade dos hospitais, os problemas de gestão e 
a insuficiência de recursos ameaçam o SUS” são sinônimas. 

E. a utilização de uma vírgula após “recursos” manteria a correção 
gramatical do fragmento em análise, em virtude de marcar o fim 
de uma coordenação de orações. 

QUESTÃO 17 
 

 
Disponível em https://www.sensacionalista.com.br 

 
O Sensacionalista apresenta-se como um site de humor que produz 
notícias falsas relacionadas a fatos e situações cotidianas. 
Considerando essa definição, para que a manchete seja coerente, 
dentro do seu contexto de produção, é preciso que o leitor  
A. apresente relação direta com trabalhos exaustivos e cobranças 

durante a semana.  
B. tenha conhecimento sobre os estudos relacionados à linearidade 

do tempo no universo.  
C. compreenda a questão cultural sobre o anseio das pessoas pelo 

descanso semanal.  
D. considere a objetividade característica do site em que a notícia foi 

publicada.  
E. conheça textos prévios os quais apresentem a definição de fenda 

no tempo.  
 
MATEMÁTICA 
QUESTÃO 18 
No ano de 2019, antes da Pandemia, um mestre em História da Arte 
obteve um financiamento para conhecer e estudar cinco museus, 
sendo três Brasileiros e os demais internacionais. Ele consultou a lista 
de museus sugeridos e, a seguir, os organizou na tabela abaixo. 
 

Museus nacionais Museus internacionais 
Masp — São Paulo Louvre — Paris 
MAM — São Paulo Prado — Madri 
Ipiranga — São Paulo British Museum — Londres 
Imperial — Petrópolis Metropolitan — Nova York 

 
Assim, com o financiamento adquirido, de quantos modos diferentes o 
Mestre poderá escolher os cinco museus que serão visitados?  
A. 12    
B. 18    
C. 24    
D. 36    
E. 150    
 

QUESTÃO 19 
A imagem a seguir, ilustra a planta baixa de um pequeno bairro da 
cidade de Anápolis. Uma jovem estudante sai de sua casa (localizada 
no ponto A) e caminha em direção à Universidade (localizada no ponto 
B) por um dos percursos mais curtos. Desse modo, ela caminhará 
sempre nos sentidos “vertical para cima” ou “horizontal para direita”.  
Assim, de quantos modos diferentes a jovem estudante poderá 
escolher um percurso que a leve de A até B? 
 

 
 
A. 95 040 
B. 40 635 
C. 5 040 
D. 924 
E. 792 
 

QUESTÃO 20 
Na figura abaixo, temos a representação interna de uma Kombi, meio 
de transporte popular entre os comerciantes. O lugar do motorista está 
marcado com a letra M e os lugares dos passageiros são os 
quadradinhos sombreados. 
 

 
 
A Kombi está, inicialmente, vazia, sendo Bia e Alice as primeiras a 
entrarem no veículo. Entretanto, elas desejam sentar-se juntas (uma 
ao lado da outra), mas Alice não quer ficar ao lado do motorista.  

(Obs. Alice e Bia não dirigem). 
 
Assim, de quantas maneiras as amigas Alice e Bia poderão sentar-se na 
Kombi?  
A. 12    
B. 15    
C. 30    
D. 8   
E. 24    
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QUESTÃO 21 
Leonardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama 
exclusivamente com as oito letras que compõem o seu nome, antes do 
símbolo @. 
 
O e-mail terá a forma ********@site.com.br e será de tal modo que 
as três letras “LEO” apareçam sempre juntas, em qualquer posição, mas 
exatamente nessa ordem. 
 
Ele sabe que o e-mail leonardo@site.com.br já foi criado por outro 
usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome 
forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. 
 
De quantas maneiras Leonardo pode criar o e-mail desejado?  
A. 119    
B. 719   
C. 639    
D. 5039    
E. 120    
 
QUESTÃO 22 
As caixas d’água de fibra de vidro passam a preferenciar a maioria dos 
construtores. Um desses modelos é um prisma reto com base 
quadrada. Com o objetivo de modificar a capacidade de 
armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo, com 
as medidas das arestas da base duplicadas, sem a alteração da altura, 
mantendo a mesma forma. 
 
Em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é  
A. oito vezes maior.    
B. quatro vezes maior.    
C. duas vezes maior.    
D. a metade.    
E. a quarta parte.    
 
QUESTÃO 23 
A disposição dos átomos de Carbono e Hidrogênio no metano (CH4) 
forma um tetraedro regular em cujos vértices estão os átomos de 
hidrogênio e o carbono na posição central da molécula. 
 

 
 
Considerando que as arestas l do tetraedro regular medem 6 cm e que 
a altura mede ℎ = ℓ√6, assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, o volume desse tetraedro.  
A. 3√3 𝑐𝑚     
B. 18√2 𝑐𝑚     
C. 18√3 𝑐𝑚     
D. 36√2 𝑐𝑚     
E. 54√2 𝑐𝑚     
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24 
Um tanque no formato de um paralelepípedo, com dimensões internas 
de 120 cm de comprimento, 1 m de largura e 0,5 m de profundidade, 
apresenta o nível da água atingindo 80% de sua altura máxima. Nessa 
situação, a quantidade de água que falta para encher completamente 
o tanque, em litros, corresponde a:  
A. 80 
B. 100 
C. 120 
D. 240 
E. 480 
 
QUESTÃO 25 
Uma empresa fabrica porta-joias com a forma de prisma hexagonal 
regular, com uma tampa no formato de pirâmide regular, como 
mostrado na figura. 
 

 
 
As faces laterais do porta-joias são quadrados de lado medindo 6 cm e 
a altura da tampa também vale 6 cm. A parte externa das faces laterais 
do porta-joias e de sua tampa são revestidas com um adesivo especial, 
sendo necessário determinar a área total revestida para calcular o 
custo de fabricação do produto. A área da parte revestida, em cm2, é 
igual a  
A. 72(3 + √3).    
B. 36(6 + √5).    
C. 108(2 + √5).    
D. 27(8 + √7).    
E. 54(4 + √7).    
 
QUESTÃO 26 
O número de bactérias em uma colônia pode ser encontrado pela 
função exponencial 𝑁(𝑡) = 1200 ∙ 2 , , “t” horas após o início de um 
experimento científico. Assim sendo, quanto tempo após o início das 
observações a colônia terá 3,84 ∙ 10  bactérias? 
A. 16 horas e 20 minutos 
B. 14 horas e 30 minutos 
C. 12 horas e 30 minutos 
D. 10 horas e 40 minutos 
E. 9 horas e 20 minutos 
 
QUESTÃO 27 
Qual o domínio da função real 𝑓(𝑥) =  √3 − 9 ? 
A. 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 ≠ 2}   
B. 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 < 2} 
C. 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 ≤ 2} 
D. 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 > 2} 
E. 𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ | 𝑥 ≥ 2} 
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FILOSOFIA 
QUESTÃO 28 
O conceito de “Indústria Cultural” foi utilizado pelos teóricos da Escola 
de Frankfurt da primeira geração, na Alemanha, para tratar de como a 
produção cultural, nas sociedades modernas, foi industrializada, 
simplificada, produzida para consumo das massas e transformada em 
produto a satisfazer a necessidade de prazeres imediatos. Os jornais, as 
revistas, os folhetins, o cinema, o rádio e, por fim, a televisão seriam os 
principais instrumentos de sua disseminação. 
 
Sobre a ação da Indústria Cultural vista nesta perspectiva, podemos 
afirmar que 
A. se tornou forte instrumento de alienação das massas, 

impossibilitando o desenvolvimento de um pensamento crítico e 
independente, por mercantilizar a cultura e padronizá-la.    

B. possibilitou a contestação da opressão ideológica sofrida pelas 
massas nas sociedades de consumo capitalista, sempre muito 
elitistas e defensores de uma cultura superior.    

C. se tornou diversificada, autêntica e voltada para a promoção de 
reflexões cuidadosas sobre a cidadania, como cultura feita para o 
consumo das massas.    

D. possibilitou a apropriação, por parte do trabalhador, da cultura de 
massa como instrumento de consciência política, auxiliando na 
propagação dos ideais e causas comunistas e anarquistas. 

E. se tornou um importante instrumento de conscientização das 
massas a respeito do valor artístico.  

 
QUESTÃO 29 
 

“Enquanto a filosofia moral se colocar a tarefa de contribuir para o 
aclaramento das intuições cotidianas adquiridas no curso da socialização, 
ela terá que partir, pelo menos virtualmente, da atitude dos participantes da 
prática comunicativa cotidiana”. 

Habermas, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. P.67. 

 
Considerando a concepção de eticidade discursiva de Habermas, 
podemos inferir que  
A. seguindo a tradição kantiana, trata-se de uma ética 

fundamentada, essencialmente, na razão prática que cada sujeito 
deverá impor aos outros indivíduos a partir de um processo 
comunicativo.    

B. Habermas propõe que sua ética discursiva deve romper com 
qualquer forma de racionalidade, ao defender que o princípio 
ético se fundamenta na ação desejante, nos sentimentos 
compartilhados.     

C. contra a perspectiva kantiana, onde a razão encontra em si mesma 
a lei moral universal, defende que ela decorre de uma razão 
comunicativa, que surge da comunicação e dos diálogos 
intersubjetivos.    

D. para o pensador alemão, somente uma razão pragmática tornará 
possível a instituição da moralidade a partir da adoção de um 
discurso convincente a ser comunicado a todos pelo legislador. 

E. o diálogo não configura em uma forma legítima de fazer política, 
já que a única via possível é a revolucionária.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
 

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.    
 
QUESTÃO 31 
 

 

 

 
 

É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. 
Condenado porque não se criou a si próprio; e, no entanto, livre porque, 
uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. 

(SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um Humanismo. São Paulo: 1973, p. 15.) 

 
Com base na charge e no pensamento filosófico de Sartre sobre a 
liberdade, concluímos que: 
A. O homem não é, senão o seu projeto, escolha e compromisso.    
B. O homem não está condenado à liberdade; ele tem escolha.    
C. O homem é livre sem escolha e sem compromisso.    
D. O homem é seu projeto responsável sem escolha.    
E. O homem é responsável e livre sem escolha.    
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QUESTÃO 32 
 

O homem, tal como o concebe o existencialista, se não é definível, é 
porque primeiramente não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como 
a si próprio se fizer. Assim, não há natureza humana, visto que não há Deus 
para a conceber. 

(SARTRE, Jean-Paul. O Existencialismo é um Humanismo. São Paulo: abril Cultural, 1973, p. 12). 

 
O enfoque existencialista questiona o modo de ser do homem. Entende 
esse modo de ser como o modo de ser-no-mundo. Na perspectiva 
existencialista, admitimos que a condição humana  
A. é apenas um vir-a-ser, um nada a priori.    
B. deve ser seguidora das escolhas dos outros.    
C. na sua própria essencialidade e no trajeto de sua liberdade não 

tem escolha.    
D. tem uma natureza concebida por Deus em sua essência.    
E. é irresponsável por si próprio ao conceber seus atos.    
 
SOCIOLOGIA 
QUESTÃO 33 
 

“É um grande erro comparar culturas diferentes. Por exemplo, há 
indígenas que caçam, pescam, coletam e para isso precisam de uma 
grande área, enquanto nós podemos escolher nossos produtos 
industrializados e com conservantes nas prateleiras de qualquer 
supermercado.”  

SAKAMOTO, Leonardo. Se os índios estão com fome e não têm terras, que comam brioches! 

Blog do Sakamoto. 25 jul. 2012. Disponível em: 

<http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2012/07/25/se-indios-estao-com-fome-e-nao-tem-

terras-que-comam-brioches/>. Acesso em: 04 set. 2021. 

 
A recomendação metodológica, que se depreende do texto, acerca da 
análise cultural, diz que 
A. as culturas devem ser estudadas e conhecidas a partir de sua 

especificidade, por meio da etnografia atual.  
B. as culturas são analisadas a partir de sua produção artística, para 

tanto, deve-se utilizar a análise bibliográfica.    
C. as culturas devem ser analisadas em uma perspectiva comparada, 

a partir de uma análise estatística e etnocêntrica europeia. 
D. as culturas devem ser estudadas a partir da sua saúde, onde se faz 

necessário entrevistar o maior número de pessoas possível. 
E. as culturas devem ser estudadas a partir de seu sistema político, 

por meio da pesquisa de opinião aplicada na sociedade 
pesquisada.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 
 

“A rigor, a esfera dos negócios humanos consiste na teia de relações 
humanas que existe onde quer que os homens vivam juntos. A revelação 
da identidade através do discurso e o estabelecimento de um novo início 
através da ação incidem sempre sobre uma teia já existente, e nela 
imprimem suas consequências imediatas. Juntos, iniciam novo processo, 
que mais tarde emerge como a história singular da vida do recém-chegado, 
que afeta de modo singular a história da vida de todos aqueles com quem 
ele entra em contato. [...] Em outras palavras, as histórias, resultado da ação 
e do discurso, revelam um agente, mas esse agente não é autor nem 
produtor. Alguém a iniciou e dela é o sujeito, na dupla acepção da palavra, 
mas ninguém é seu autor.” 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008 (adaptado). 

 
A filósofa alemã Hannah Arendt foi uma das mais refinadas pensadoras 
contemporâneas, refletindo sobre eventos como a ascensão do 
nazismo, o Holocausto, o papel histórico das massas etc. No trecho 
citado, ela reflete sobre a importância da ação e do discurso como 
fomentadores do que chama de “negócios humanos”. Nesse sentido, 
Arendt defende o seguinte ponto de vista: 
A. a necessidade do ser humano de ser autor e produtor de ações 

históricas lhe tira a responsabilidade sobre elas.    
B. o produtor de novos discursos sempre precisa levar em conta 

discursos anteriores para criar o seu argumento. 
C. a condição humana atual não está condicionada por ações 

anteriores, já que cada um é autor de sua existência, que é única.    
D. o agente de uma ação age a partir de sua vontade e escolha, 

sendo, portanto, sua ação desvinculada de qualquer ação 
pretérita.     

E. o agente de uma nova ação sempre age sob a influência de teias 
preexistentes de ações anteriores, resultado de um processo 
histórico.    

 
QUESTÃO 35 
Leia o fragmento do poema “Operário em construção”, de Vinícius de 
Moraes, a seguir.  
 

“E foi assim que o operário  
Do edifício em construção  
Que sempre dizia sim  
Começou a dizer não.  
E aprendeu a notar coisas  
A que não dava atenção:  
Notou que sua marmita Era o prato do patrão  
...  
Que sua imensa fadiga  
Era amiga do patrão.”  

Disponível em: <https://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-

avulsas/o-operario-em-construcao>. Acesso em: 06 set. 2021. 

 
Considerando que a divisão do trabalho é uma das características das 
sociedades modernas, o conceito sociológico que pode ser relacionado 
a esse fragmento textual é o de  
A. ação social, uma vez que o trabalho está relacionado aos costumes 

e tradições de um povo.  
B. mais-valia que representa a diferença entre o trabalho necessário 

à produção da vida do operário e o trabalho excedente.  
C. solidariedade orgânica, uma vez que a diversidade entre 

indivíduos permite que ocorra a união através da 
interdependência de funções sociais.  

D. consciência coletiva, pois expressa a forma moral vigente na 
sociedade, através de regras estabelecidas que atribuem valor e 
delineiam os atos individuais. 

E. alienação que se define como a análise dialética das relações 
capitalistas, ou seja, a interpretação pela qual os homens pensam 
sobre si mesmos e sua condição social.  
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QUESTÃO 36 
Leia a charge a seguir.  
 

 
LAERTE. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/>. Acesso em: 06 set. 2021. 

 
Transcrição: “Sinto muito = A empresa tem que fazer alguns cortes...”. 
 
A análise da charge nos remete ao fenômeno da insegurança no 
emprego, que, nas últimas décadas, tornou-se um tópico de discussão 
essencial dentro da Sociologia do Trabalho. Os efeitos nocivos da 
insegurança no emprego  
A. se restringem ao ambiente de trabalho, não afetando a saúde e a 

vida pessoal dos empregados.  
B. surgiram a partir dos anos de 1990, afetando exclusivamente os 

trabalhadores que exercem atividades intelectuais.  
C. surgiram muito recentemente, a partir dos anos 2020, 

promovendo profundas alterações no contexto do mercado de 
trabalho.  

D. produzem a sensação de apreensão quanto à continuidade futura 
de um cargo e/ou de um papel dentro do ambiente de trabalho.  

E. promovem o aumento da produtividade, pois os trabalhadores 
buscam se qualificar constantemente, o que resulta em melhores 
empregos e salários.  

 
QUESTÃO 37 
 

“A crise experimentada pelo capital, bem como suas respostas, das 
quais o neoliberalismo e a reestruturação produtiva da era da acumulação 
flexível são expressão, têm acarretado, entre tantas consequências, 
profundas mutações no interior do mundo do trabalho.” 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a 

negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 17. 

 
Corresponde a uma das inúmeras transformações no mundo do 
trabalho ocorridas no Brasil e em outros países nas últimas décadas: 
A. Ampliou-se a adoção dos sistemas fordista e taylorista, alterando 

os processos produtivos realizados a partir da manufatura. 
B. Houve um aumento do número de trabalhadores nas fábricas e 

demais unidades produtivas devido aos novos processos de 
gerenciamento. 

C. Há uma significativa ampliação da oferta de trabalho, seja pela 
incorporação do enorme contingente de mulheres, seja pelo 
crescimento do setor industrial. 

D. A redução expressiva do trabalho humano e a adoção da 
automação, como expressão do salto tecnológico, resultou em 
índices crescentes de desemprego e subemprego. 

E. O surgimento de novas modalidades de trabalho (em tempo 
parcial, precário, terceirizado, subcontratado, intermitente e 
aqueles vinculados à economia informal) contribuiu para a 
melhoria das condições de vida e de salário da classe operária. 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
QUESTÃO 38 
Os mamíferos são animais vertebrados pertencentes à Classe 
Mammalia (Linnaeus, 1758), que têm como característica a presença 
de pelos e de glândulas mamárias. Os mamíferos têm fecundação 
interna, mas o tipo de desenvolvimento embrionário varia entre os 
grupos. 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao desenvolvimento 
embrionário dos mamíferos.  
A. Os monotremados são encontrados principalmente nas regiões 

frias da Europa e possuem, como característica, o 
desenvolvimento embrionário semelhante ao das aves.    

B. O desenvolvimento vivíparo é uma característica dos marsupiais e 
placentários, que corresponde ao desenvolvimento completo do 
filhote dentro de uma estrutura chamada de útero.    

C. A equidna e o ornitorrinco são exemplos de marsupiais, nos quais 
o desenvolvimento ovíparo se refere à presença de ovos, porém, 
mesmo depois da eclosão dos filhotes, eles ainda dependem do 
leite materno para o desenvolvimento.    

D. As trocas gasosas, no desenvolvimento embrionário dos 
placentários, são realizadas na placenta, e o sangue fetal 
desoxigenado chega até a placenta pelas artérias umbilicais e 
retorna oxigenado ao feto pela veia umbilical.    

E. A placenta é um órgão constituído por um conjunto de estruturas 
maternas, tendo uma porção formada pelo útero e outra pelo saco 
vitelínico.    

 

QUESTÃO 39 
O Parque Zoológico da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul 
possui representantes de vertebrados nativos do nosso Estado. Entre 
eles podem ser citados o jacaré-de-papo-amarelo, a capivara, o gavião-
chimango, o puma, o cágado-de-barbichas e a ema. 
 
Com relação a esses animais, são feitas as seguintes afirmações: 
 
I. O jacaré-de-papo-amarelo e o cágado-de-barbichas são répteis, 

grupo que tem como uma das adaptações ao ambiente terrestre o 
ovo amniótico. 

II. O cágado-de-barbichas, a capivara e a ema possuem coração 
formado por dois átrios e dois ventrículos completamente 
separados. 

III. As excretas nitrogenadas do jacaré-de-papo-amarelo, do puma e 
do gavião-chimango são, respectivamente, a amônia, a ureia e o 
ácido úrico. 

 
Quais estão corretas?  
A. Apenas I.    
B. Apenas II.    
C. Apenas III.    
D. Apenas II e III.    
E. I, II e III.    
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QUESTÃO 40 
 

CINCO NOVAS ESPÉCIES DE AVES FORAM REGISTRADAS EM 
PERNAMBUCO 

Jonathas Lins e Victor Leandro participaram da observação e da 
documentação de cada uma das aves; taperuçu-velho e sabiá-una estão 

entre as espécies registradas 
Cientistas, pesquisadores e biólogos já identificaram 1.919 espécies de 

aves no território Brasileiro. Dessas, 1.294 ocorrem na Amazônia e 1.035 
vivem também na Mata Atlântica, casa para 351 espécies endêmicas. 

Em parceira com cientistas e observadores de aves, o biólogo Victor 
Leandro, junto do colega de profissão Jonathas Lins, participou do registro 
documentado de cinco novas espécies identificadas no estado de 
Pernambuco. Piru-piru, saíra-viuvinha, taperuçu-velho, sabiá-norte-
americano e sabiá-una foram observados e identificados cientificamente 
durante saídas a campo.  
BUCHERONI, Giulia. Cinco novas espécies de aves foram registradas em Pernambuco. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/2018/07/25/cinco-novas-

especies-de-aves-foram-registradas-em-pernambuco.ghtml> 25/07/2018 10h29. Atualizado há um 

ano. Acesso em: 12 out. 2019 (adaptado).  

 
As aves são animais vertebrados que, entre muitas características, 
possuem o corpo revestido de penas. Sobre esse grupo de animais, 
pode-se afirmar que: 
A. as aves classificadas como carinatas são aquelas que não 

apresentam uma quilha no osso esterno.     
B. as aves não possuem bexiga urinária e a amônia, sua principal 

excreta nitrogenada, é eliminada juntamente com as fezes 
pastosas.     

C. as aves apresentam pulmões foleáceos (filotraqueias), os quais 
permitem o armazenamento do ar responsável por facilitar o voo.     

D. o esôfago das aves possui uma dilatação denominada papo, que 
secreta suco gástrico.     

E. o sistema cardiovascular das aves é semelhante ao dos mamíferos, 
pois a circulação é fechada, dupla e o coração possui 4 cavidades.    

 
QUESTÃO 41 
Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas 
aves aquáticas vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são 
lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo 
de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, 
desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno 
ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a 
capacidade de flutuação. 
 
Para flutuar, essas aves precisam  
A. recuperar o tônus muscular.    
B. restaurar a massa corporal.    
C. substituir as penas danificadas.    
D. restabelecer a capacidade de homeotermia.    
E. refazer a camada de cera impermeabilizante das penas.    
 
QUESTÃO 42 
Os anfíbios estão entre os vertebrados mais ameaçados de extinção. 
Mudanças climáticas, poluição e o desmatamento estão entre as 
principais causas que têm levado ao declínio da população destes 
animais. 
 
Com relação à biologia dos anfíbios, pode-se dizer que 
A. são animais predadores, que se alimentam de diversos tipos de 

presas. Muitas espécies se alimentam de insetos e podem ajudar 
no controle biológico de mosquitos causadores de diversas 
doenças humanas. 

B. vivem em ambientes úmidos porque, além de necessitarem da 
água para a reprodução, a respiração ocorre exclusivamente 
através da superfície da pele (respiração cutânea) que não possui 
adaptações que impeçam a dessecação. 

C. a circulação é do tipo fechada e o sistema circulatório é constituído 
por dois átrios e dois ventrículos parcialmente divididos, o que 
permite a mistura do sangue arterial e venoso. 

D. além da presença de quatro membros utilizados para locomoção, 
estes animais são caracterizados pela ausência de cauda e têm 
como representantes típicos sapos, rãs e salamandras. 

E. a excreção é realizada através de rins metanefros, assim como 
ocorre em répteis, aves e mamíferos sendo a amônia o principal 
produto de excreção. Além disso, são animais homeotérmicos que 
conseguem regular a temperatura corporal. 

 
QUESTÃO 43 
 

Em raças de gado existem três genótipos possíveis para a -caseína 
A. O genótipo A1A1 determina que o animal produza apenas a -caseína 
A1. Vacas com o genótipo A2A2 produzem somente a -caseína A2, e 
vacas com o genótipo A1A2 produzem os dois tipos de -caseína. Alguns 
levantamentos mostram que a frequência do alelo A2 na população de 
animais da raça holandês varia de 24% a 62%. 

Disponível em: www.revistaleiteintegral.com.br. Adaptado.) 

 
Considere que em um rebanho da raça holandês esses alelos estejam 
distribuídos em conformidade com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. 
Admitindo que a frequência do alelo A2 nesse rebanho seja igual a 30%, 
a frequência de animais heterozigóticos será igual a  
A. 0,21.    
B. 0,09.    
C. 0,42.    
D. 0,49.    
E. 0,18.    
 
QUESTÃO 44 
Considere o cartum. 
 

 
 
De maneira bem-humorada e com certo exagero, a figura faz referência 
aos  
A. organismos transgênicos, nos quais genes de uma espécie são 

transferidos para outra espécie de modo que esta última expresse 
características da primeira.    

B. organismos geneticamente modificados, nos quais técnicas de 
engenharia genética permitem que se manipulem genes da 
própria espécie, fazendo-os expressar características desejáveis.    

C. animais híbridos, obtidos a partir do cruzamento entre indivíduos 
de espécies diferentes, o que permite que características de uma 
espécie sejam expressas por espécies não aparentadas.    

D. animais obtidos por seleção artificial, a partir da variabilidade 
obtida por acasalamentos direcionados, processo que permite ao 
homem desenvolver em espécies domésticas características de 
interesse comercial.    

E. animais resultantes de mutação gênica, mecanismo a partir do 
qual os indivíduos da espécie produzem novas características, em 
resposta às necessidades impostas pelo ambiente. 
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QUESTÃO 45 
A raposa, o lobo e o cão doméstico pertencem a espécies biológicas 
distintas entre si. Suponha que o seguinte experimento tenha sido 
realizado com sucesso: o núcleo de uma célula do corpo de um cão 
tenha sido transplantado para um óvulo anucleado de uma raposa e o 
embrião tenha sido implantado no útero de uma loba, ocorrendo a 
gestação. 
 
O animal será um clone que apresentará características genéticas 
A. da raposa, apenas. 
B. da loba, apenas. 
C. do cão, apenas. 
D. da mistura do cão e da raposa. 
E. da mistura da raposa e da loba. 
 
FÍSICA 
QUESTÃO 46 
O reostato é um dispositivo que pode ser usado para controlar o brilho 
de lâmpadas incandescentes, conforme indicado na figura abaixo.  
 

x

 
 

Qual gráfico melhor representa a dependência da potência P da 
lâmpada com o comprimento útil x do reostato? 
A.  

 
B.  

 
C.  

 
D.  

 
E.  

 
                      

 
 
 
 

QUESTÃO 47 
Seis pilhas iguais, cada uma com diferença de potencial V, estão ligadas 
a um aparelho, com resistência elétrica R, na forma esquematizada na 
figura.  
 

 
 
Nessas condições, a corrente medida pelo amperímetro A, colocado na 
posição indicada, é igual a: 
A. 1V/R 
B. 2V/R 
C. 3V/R 
D. 4V/R 
E. 5V/R 
 
QUESTÃO 48 
A figura abaixo apresenta a leitura de um amperímetro. 

 

 
 
Qual é o circuito cujo amperímetro apresenta a mesma leitura indicada 
na figura? 

Considere em cada circuito: E = 10V e R = 2 de cada um dos resistores. 
 

A. 

 
B. 

 
C. 

 
D. 

 
E. 
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QUESTÃO 49 
O funcionamento de uma bateria elétrica pode ser descrito pelo gráfico 
U x i a seguir, onde U é a diferença de potencial entre os terminais da 
bateria quando a mesma á atravessada pela corrente elétrica i. 

 

 
 
Qual é o valor da fem da bateira, bem como o valor da corrente para a 
qual a bateria estará em curto-circuito? 
A. 15 V e 60 A 
B. 15 V e 40 A 
C. 15 V e 20 A 
D. 10 V e 60 A 
E. 10 V e 40 A 
 
QUESTÃO 50 
No esquema representado na figura, os amperímetros ideais A1 e A2 
registram, respectivamente, 10 A e 4 A: 

 

 
 
Sendo R2 = 6 Ω, qual é o valor de R1? 
A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5  
E. 6  
 
QUESTÃO 51 
 

Em 1962, um jingle (vinheta musical) criado por Heitor Carillo fez tanto 
sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão ilustrado 
por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que 
batia em sua porta, personificando o “frio”, que não o deixaria entrar, pois 
não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. 
Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a 
respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. 

DUARTE, M. Jingle é a alma do negócio: livro revela os bastidores das músicas de propagandas. 

Disponível em: https://guiadoscuriosos.uol.com.br. Acesso em: 24 abr. 2019 (adaptado). 

 
Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos 
cobertores, respectivamente, as funções de 
A. aquecer a casa e os corpos. 
B. evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. 
C. minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. 
D. diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. 
E. aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 52 
Em um parque de diversões, um estudante curioso observa um balão 
de 10   ser enchido com gás hélio. Logo em seguida, descobre que 
foram utilizados dois gramas do gás para inflar completamente o balão. 
A que pressão interna está submetido o balão se a temperatura 
ambiente é de 27°C? 
Dados: 
Constante universal dos gases: R = 0,082 atmL/molK 
Massa molar do Hélio: 4,00 g/mol 
1 atm = 105 Pa 
 
A. 0,11 atm 
B. 4,98 atm 
C. 1,11 atm 
D. 2,49 atm 
E. 1,23 atm 
 
QUESTÃO 53 
Um gás ideal aprisionado em uma bolsa plástica flexível ocupa volume 
de 30 L na superfície do mar. Em uma ação rápida, a bolsa contendo o 
gás é mergulhada até a profundidade de 20 m. Sabe-se que a 
aceleração da gravidade é 10 m/s2, que a densidade da água é 1 103 
kg/m3 e que a pressão atmosférica ao nível do mar vale 1 105 Pa. 
 
Considerando que o gás tenha sofrido uma transformação isotérmica, 
o volume da bolsa plástica a 20 m de profundidade é 
A. 15 L. 
B. 10 L. 
C. 5 L. 
D. 20 L. 
E. 30 L. 
 
GEOGRAFIA 
QUESTÃO 54 
Em março de 2008, os monges e civis tibetanos, aproveitando-se da 
publicidade midiática em torno dos Jogos Olímpicos de Pequim, 
iniciaram uma série de manifestações com pretensões separatistas ou 
independentistas da China. Do ponto de vista geográfico, essas 
manifestações podem ser interpretadas a partir do conceito de 
território, que se refere, fundamentalmente, a um espaço definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder. 
 
Com base no conceito de território, essas manifestações com 
pretensões separatistas ou independentistas representavam um dos 
episódios da história de luta dos tibetanos para assegurarem o(a) 
A. usufruto das riquezas naturais presentes no território tibetano, 

controladas pela etnia chinesa han. 
B. expansão territorial para além das fronteiras do tibete histórico. 
C. estabelecimento de um estado democrático totalmente separado 

da religião no tibete. 
D. controle ou o domínio político do território tibetano. 
E. liberdade para professar o islamismo, livres das perseguições do 

estado comunista e ateu chinês. 
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QUESTÃO 55 
 

A Revolução Cultural chinesa promovida por Mao Tsé-Tung (1966-
1976) foi e tem sido um tabu nos últimos 50 anos. A data redonda foi 
celebrada segunda-feira, 16 de maio, em silêncio, contou o The Guardian. 
Não houve eventos sociais, os académicos não pensaram e analisaram a 
efeméride, e esperava-se que não houvesse tão pouco artigos sobre a 
temática na imprensa, pela pressão política e a censura brutal vivida 
naquele país asiático. 

Disponível em: https://observador.pt/2016/05/17/imprensa-chinesa-critica-revolucao-cultural/. 

 
Iniciada formalmente em agosto de 1966, a Revolução Cultural na 
China ocorreu em várias frentes, tanto de forma pacífica quanto de 
forma violenta tinha como propósito político 
A. eliminar a influência da cultura ocidental. 
B. democratizar o acesso a cargos eletivos. 
C. difundir ideais estéticos universais. 
D. acentuar a estratificação social. 
E. modernizar a política econômica maoista. 
 
QUESTÃO 56 
 

O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta 
que o mercado é só um instrumento econômico, que se emprega de forma 
indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém os próprios 
chineses já estão sentindo, na sua sociedade, o seu real significado: o 
mercado não é algo neutro, ou um instrumental técnico que possibilita à 
sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao 
contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é 
inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está 
levando a uma polarização da sociedade chinesa. 

OLIVEIRA, A. A Revolução Chinesa. Caros Amigos, 31 jan. 2011 (adaptado). 

 
No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas 
como antagônicas à construção de um país socialista. Nesse contexto, 
a característica fundamental do socialismo, à qual o modelo econômico 
chinês atual se contrapõe, é a 
A. desestatização da economia. 
B. instauração de um partido único. 
C. manutenção da livre concorrência. 
D. formação de sindicatos trabalhistas. 
E. extinção gradual das classes sociais. 
 
QUESTÃO 57 
 

Então, a era moderna é uma era obtusa de carnificina, guerra e 
opressão, tipificada pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pela 
nuvem de fumaça nuclear sobre Hiroshima e pelas manias sangrentas de 
Hitler ou de Stalin? Ou é uma era de paz, simbolizada pelas trincheiras 
nunca cavadas na América do Sul, as nuvens de cogumelo que nunca 
apareceram sobre Moscou e Nova York e as visões serenas de Mahatma 
Gandhi e Martin Luther King? Para satisfazer otimistas e pessimistas, 
podemos concluir dizendo que estamos no limiar do céu e do inferno, 
movendo-nos nervosamente dos portões de um para a antessala do outro. 

(HARARI, Yuval Noah. Sapiens – Uma breve história da humanidade. Trad. Janaína 

Marcoantonio. 38. ed. Porto Alegre: L&PM, 2018, p. 385). 

 
Mahatma Gandhi é um símbolo 
A. de luta pela independência da Índia, por meio de ações não 

violentas e uma grande campanha que clamava pela saída dos 
ingleses do território indiano. 

B. da resistência não violenta contra a intolerância religiosa exercida 
pelos muçulmanos aos hindus, no contexto de disputas entre 
esses dois grupos na Índia, após a independência. 

C. da estratégia de desobediência civil, durante a II Guerra Mundial, 
quando milhares de indianos foram recrutados à força pelo 
Exército Britânico e, em protesto, suas famílias fizeram greve de 
fome. 

D. da mobilização popular armada contra o colonialismo inglês, por 
meio de alianças com os japoneses, que passaram a apoiar a 
independência na Índia ao se tornarem inimigos da Inglaterra. 

E. do uso das mídias para a divulgação de uma causa, uma vez que 
os discursos de Gandhi ganharam repercussão mundial ao 
denunciarem injustiças como o sistema de castas e o domínio 
inglês na Índia. 

 
QUESTÃO 58 
 

Coreia do Norte faz teste com bomba e Trump chama ato de “hostil e 
perigoso”. 

O regime afirma ter executado sua sexta prova nuclear, que provocou 
forte tremor. 

El País, 03/09/2017. Disponível em: https://brasil. elpais.com/brasil/2017/09/03/internacional/ 

1504412077_373562.html. Acesso: 03/09/2017. 

 
Sobre o contexto geopolítico na península coreana, afirma-se que  
A. o tigre asiático em questão apresenta um regime hostil ao 

ocidente desde a época da Guerra Fria. 
B. o Japão é o aliado regional da Coreia do Norte, mas a pressão 

sobre o regime de Seul não tem sido eficaz. 
C. os Estados Unidos reagiram militarmente aos testes norte-

coreanos desferindo ataques cirúrgicos ao território do país. 
D. a Rússia apoia abertamente os testes realizados pelo regime de 

king Jong-un. 
E. o regime norte-coreano parece não se intimidar com as ameaças 

do ocidente nem com a pressão de sua aliada, a China. 
 
QUESTÃO 59 
 
Texto I 

 
Contenção de talude. 

Disponível em: http://www.dosselbrasil.com.br/v1/portfolio/contencao-de-

taludes/ Acesso em: 25 ago. 21. 

 
Texto II 

Os processos exógenos dividem-se em físicos e químicos. A alteração 
das rochas passa pela ação física e química, denominada intemperismo ou 
meteorização. A meteorização física das rochas se efetua por meio da 
fragmentação progressiva das rochas que estão mais expostas à superfície 
e à ação dos agentes atmosféricos. Diaclases e fraturas ocorrem tanto nas 
rochas de áreas frias e secas quanto nas de áreas quentes e úmidas. As 
linhas de fraqueza são produzidas pela variação térmica da atmosfera, que 
faz dilatar e contrair os minerais que compõem a massa rochosa, levando-
os à fadiga e ao fraturamento.  

Disponível em: ROSS, J. L. S. (org.). Geografia do Brasil. 6. ed. São 

Paulo: EdUSP, 2014. p. 42-43. Acesso em: 25/08/21.  

 
Em áreas topograficamente elevadas, a ação proposta no texto I visa 
atenuar as consequências do processo definido no texto II, que é 
caracterizado pelo  
A. diminuição do sopé.  
B. escavação dos solos rasos.  
C. levantamento de escarpas.  
D. deslizamento de blocos rochosos.  
E. afastamento de cuestas. 
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QUESTÃO 60 
 

Do casarão de sua família, o poeta, ainda menino, avistava o Pico do 
Cauê, serra riquíssima em minério de ferro que foi reduzida a uma cratera 
após décadas de exploração. A montanha de ferro era o orgulho dos 
itabiranos, sólida promessa de prosperidade que o poeta sabia que jamais 
se cumpriria.  

GABRIEL, Ruan de Souza. Drummond denunciou a mineração predatória e a 

Vale em versos e crônicas. Época, 30 jan. 2019. Disponível em: 

https://epoca.globo.com. Acesso em: 25/08/21. dez. 2020. 

 
Considerando o fragmento de texto, a atividade econômica de extração 
de minérios pode gerar consequências como a  
A. alteração das formas de relevo.  
B. inferência de danos à economia. 
C. redução dos ganhos extrativistas. 
D. mudança dos índices pluviométricos.  
E. transformação da área para fins agrícolas.  
 
QUESTÃO 61 
 

O Taj Mahal, um dos edifícios mais icônicos do planeta, está a mudar, 
vítima da poluição, da corrosão e da aparente falta de investimento na sua 
manutenção e recuperação. Anteriormente era branco, como o seu 
mármore – há um ditado famoso que diz que o Taj Mahal é rosado de 
manhã, branco leitoso à noite e dourado quando a lua brilha e lhe bate nas 
paredes. Agora o monumento é amarelado, quase acastanhado e em 
alguns pontos verde, devido à passagem do tempo e à extrema poluição na 
Índia, que inclui episódios recorrentes de chuvas ácidas.  

Disponível em: https://www.nit.pt. Acesso em: 25 ago. 21. 

  
O mármore é uma rocha metamórfica proveniente do calcário e 
dependendo da composição de seus minérios pode apresentar variadas 
cores. A rocha da estrutura desse majestoso edifício retratado no 
fragmento é formada a partir do(a)  
A. acumulação de sedimentos de origem fluvio-lacustres.  
B. solidificação do magma em profundidade na crosta.  
C. metamorfismo de materiais rochosos preexistentes.  
D. materialização de sais após evaporação de ambientes aquosos.  
E. arrefecimento acelerado em decorrência de erupções vulcânicas. 
 
QUESTÃO 62 
 

O ritmo marcante do tropicalismo regional, com estações muito 
chuvosas alternadas com estações secas que inclui um total de 
precipitações anuais de três a quatro vezes aquele ocorrente no domínio 
das Caatingas, implica uma preservação intensiva dos padrões dos cursos 
d’água regionais. Mesmo nos canais de escoamento laterais aos chapadões 
e de reduzida extensão permanece uma linha úmida d'água quase 
superficial, durante toda a estação seca no meio do ano.  

Disponível em: AB'SÁBER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades 

paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p.38. Acesso em: 25 ago. 21.  

 
A característica hidrográfica na região é resultante do clima pela 
pequena ocorrência e distribuição concentrada de chuvas ao longo do 
ano. A atividade hidrológica apresentada no texto é característica de 
cursos d’água  
A. perenes. 
B. sazonal. 
C. pendular. 
D. talvegues. 
E. dendríticos. 
 
 
 
 

QUESTÃO 63 
 

O problema das escalas é primordial ao raciocínio geográfico. A 
distinção entre pequena e grande escala na cartografia está relacionada ao 
tamanho ou às dimensões de ocorrência do fenômeno estudado.  

SANTOS, Joildes Brasil dos. Discussões sobre o conceito de escala e os mapeamentos de solos no 

Brasil. Caminhos da Geografia. Disponível em: http://www.seer.ufu.br. Acesso em: 25 ago. 21. 

  
A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, 
sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área 
real e a sua representação. O trecho enfatiza a função da escala 
cartográfica de  
A. indicar distâncias entre locais.  
B. auxiliar as pesquisas geográficas.  
C. prover coordenadas geográficas.  
D. corrigir as distorções em um mapa.  
E. ampliar a realidade na representação. 
 
QUESTÃO 64 
 
Texto I 

 
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2019/08/23/os-muitos-milhos-do-vale-sagrado-dos-

incas/ Acesso em: 25 ago.21. 

 
Texto II 

Se aprendermos com os incas, podemos mudar nossas estratégias de 
como garantir segurança em moradias. Os incas habitavam com grande 
segurança encostas mais íngremes que as do território brasileiro. Eles 
valorizavam a vida e o esforço humano de construir a infraestrutura 
necessária para sobreviver no mundo andino. 

Disponível em: http://capes.gov.br. Acesso em: 25 de ago. 2021. 

 
Os textos indicam que os incas adotavam uma técnica que é utilizada 
para  
A. considerar a ocupação em áreas desgastadas pela pluviosidade. 
B. tornar mínimo os impactos causados pelo intemperismo biológico.  
C. supervisionar as atividades mineradoras em aglomerados 

urbanos.  
D. amortecer o efeito orográfico sobre a circulação das massas de ar.  
E. debelar o surgimento de pragas e doenças que afetam as lavouras.  
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HISTÓRIA 
QUESTÃO 65 
 

 
Fonte: NOVAES, Carlos Eduardo & LOBO, César.  

História do Brasil para principiantes. São Paulo, Ática, 1997, p. 205 

 
O Rio de Janeiro de Machado de Assis (passagem do século XIX para o 
século XX) é uma cidade cosmopolita, que aglutina uma população 
trabalhadora heterogênea, composta de recém libertos, imigrantes e 
operários urbanos.  
 
Dentro desse contexto, a charge acima revela o(a) 
A. desenfreado avanço na construção de rodovias, necessárias ao 

desenvolvimento da indústria automobilística, e as formas de 
exploração do trabalho. 

B. expansão das relações capitalistas no Brasil, desenvolvendo um 
parque industrial de ponta e cooptando os trabalhadores em troca 
de altos salários. 

C. consolidação da burguesia industrial, como classe hegemônica no 
Brasil da Primeira República, limitando as manifestações 
operárias. 

D. concentração econômica da burguesia financeira internacional e 
as formas de dominação exercidas sobre as elites locais. 

E. descompromisso das elites brasileiras em regulamentar as 
relações de trabalho, considerando as manifestações operárias 
como “casos de polícia”. 

 
QUESTÃO 66 
 

“Enquanto o Modernismo trazia grandes transformações no campo da 
arte, uma grave crise política eclodia no Brasil. A sua origem situava-se na 
crescente insatisfação do Exército e das camadas médias urbanas [...]; as 
eleições foram vencidas por Artur Bernardes. Finalmente, as frustrações 
longamente acumuladas eclodiram: no dia 5 de julho de 1922, jovens 
oficiais do forte de Copacabana se rebelaram, com o apoio das guarnições 
do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Mato Grosso. O objetivo era impedir a 
posse de Artur Bernardes.”  

Luiz Koshiba, História do Brasil. 

 
O texto faz referência 
A. ao Coronelismo durante a década de 1920. 
B. à organização da marcha da Coluna Prestes pelo país. 
C. ao apoio do Exército ao Estado oligárquico. 
D. à ação dos militares na Proclamação da República. 
E. ao início do Tenentismo na República Velha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 67   
 

“É muito a contragosto que a classe governante britânica tem sido 
obrigada a tomar uma posição anti-Hitler. Ainda é possível que consigam 
se livrar disso, mas estão se armando na óbvia expectativa da guerra, e é 
quase certo que vão lutar quando se chegar ao ponto em que a alternativa 
seria abrir mão de sua propriedade em vez de, como foi até agora, sacrificar 
as de outras pessoas.”  

Sem contar os crioulos – George Orwell, 1939. 

 
O autor alega uma postura inglesa anterior ao início da Segunda Guerra 
Mundial baseada 
A. no revanchismo proveniente da Primeira Guerra Mundial. 
B. no apaziguamento definitivo a fim de evitar um novo confronto 

contra a Alemanha. 
C. em uma política de apaziguamento mesclada a uma “paz armada” 

na defesa de interesses nacionais. 
D. na defesa dos governos e povos atacados por Hitler desde sua 

ascensão ao poder. 
E. na defesa do nazismo disfarçado de preocupação com a 

manutenção da paz.  
 

QUESTÃO 68  
 

“Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior.” 
Winston Churchill, em discurso feito no Parlamento, 21 de agosto de 1941. 

 
A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não 
solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para 
alimentar antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra 
Mundial. Entre esses problemas: 
A. O crescente nacionalismo econômico e o aumento da disputa por 

mercados consumidores e por áreas de investimentos. 
B. O desenvolvimento do imperialismo chinês da Ásia, com abertura 

para o Ocidente. 
C. Os antagonismos austro-ingleses em torno da questão da Alsácia-

Lorena. 
D. A oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, 

enfraquecendo todo tipo de nacionalismo. 
E. A divisão da Alemanha, que a levou a uma política agressiva de 

expansão marítima. 
 
QUESTÃO 69 
 

“O fascismo é, portanto, contrário àquela forma de democracia que 
iguala uma nação à maioria [...], mas é a forma mais pura de democracia se 
a nação for considerada como deveria, a partir do ponto de vista da 
qualidade e não da quantidade [...].” 

Doutrina fascista – Benito Mussolini. 

 
O fascismo defendia 
A. a inclusão de todos os indivíduos nas tomadas de decisão. 
B. o ideal da comuna, em que o coletivo se sobressai ao indivíduo. 
C. a “elitização” das estruturas de poder pela defesa da “minoria 

capacitada”. 
D. um discurso antidemocrático de apelo ao republicanismo 

federalista. 
E. o nacionalismo como força motriz na formação e consolidação da 

sociedade.  
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QUESTÃO 70 
O recente incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, 
provocou enormes perdas, como a destruição do crânio de Luzia. A 
importância dessa descoberta arqueológica, para a História, está 
vinculada à 
A. constatação de que Luzia é o mais antigo ser humano descoberto 

no mundo, uma vez que sua datação se revelou 
surpreendentemente mais antiga do que a do crânio de Lucy, a 
quem seu nome faz referência. 

B. proposição de novas teorias sobre o processo de ocupação 
humana nas Américas, contrariando a tese de que a ocupação da 
América do Norte foi a mais antiga do continente. 

C. identificação de traços negroides em sua face e no corpo 
mumificados, revelando que os humanos encontrados naquele 
sítio arqueológico eram originários do continente africano ou 
descendentes dos primeiros aborígines australianos. 

D. revisão da tese de que as primeiras comunidades humanas na 
América teriam chegado ao território por via marítima, uma vez 
que os fósseis comprovaram que o povo ao qual Luzia pertenceu 
chegou à América por terra. 

E. formulação de hipóteses inéditas sobre os deslocamentos 
populacionais na história das Américas, principalmente a teoria de 
que fluxos migratórios de paleoíndios teriam vindo de regiões da 
Ásia, por meio do Estreito de Behring. 

 
QUESTÃO 71  
Leia o texto: 
 

Inúmeras pesquisas arqueológicas assinalam a ocupação do território 
brasileiro por populações paleoíndias há mais de 12 mil anos. Os 
pesquisadores acreditam hoje que houve várias etapas nesse processo de 
dispersão humana, pois novas descobertas arqueológicas questionam os 
dados que cercam antigas interpretações do povoamento americano, como 
a migração asiática pelo Estreito de Behring. Pesquisas dirigidas pela 
arqueóloga norte-americana Ana Roosevelt (1992) na Amazônia apontam 
registros de sociedades complexas, sofisticadas no desenvolvimento 
tecnológico (cerâmicas) e na organização social (cacicados). As 
investigações posteriores, se não mantêm um acordo completo, questionam 
as antigas hipóteses de povoamento, baseadas na pressuposição de 
existência de sociedades pequenas e simples, de caçadores e coletores, 
caracterizadas por uma alta mobilidade e o uso de materiais perecíveis e 
cestarias. 

OLIVEIRA, João Pacheco de; FREIRE, Carlos Augusto da Rocha. A presença indígena na formação do 

Brasil. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade/LACED/ Museu Nacional, 2006. p. 21. 

 
Em relação ao texto, não se pode afirmar que: 
A. É colocada em questão a interpretação relativa à migração asiática 

pelo Estreito de Behring. 
B. O desenvolvimento tecnológico das populações paleoíndias na 

região amazônica era diminuto. 
C. As populações paleoíndias não podem ser definidas como 

simplesmente nômades ou sedentárias. 
D. É possível identificar, a partir da pesquisa arqueológica, a 

organização social desses grupos préhistóricos que habitaram o 
Brasil. 

E. A arqueologia ainda não defende consensos absolutos no que diz 
respeito às populações pré-históricas da América. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 72  
   

 
Pintura rupestre da Toca do Pajaú – PI. Internet: www.betocelli.com>. 

 
A pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, 
expressa 
A. o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o 

processo de colonização do Brasil. 
B. a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia 

entre seus membros. 
C. aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a 

chamada pré-história do Brasil. 
D. os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros 

atualmente extintos. 
E. a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da 

América durante o período colonial. 
 
QUESTÃO 73  
Leia com atenção: 
 

Uma primeira fase de ocupação do Brasil ocorreu até mais ou menos 
6 mil anos AP levada a cabo por populações caçadoras e coletoras, e foi 
seguida, a partir de então, pelo desenvolvimento da agricultura, da 
produção de cerâmica e do aumento populacional. A expansão da 
agricultura foi fundamental para que as comunidades agrícolas 
dominassem, aos poucos, o território. (...) A diversidade humana era 
imensa. No Sul, havia assentamentos com abrigo subterrâneo para proteger 
do frio – os “buracos de bugre”. No litoral, os grandes sambaquis, e mais de 
30 metros de altura, dominavam a paisagem costeira. Na Amazônia, 
grandes aldeias, verdadeiras cidades, atestam a imensa variedade cultural 
indígena antes da chegada dos europeus. (...) Os índios costumam ser 
agrupados por afinidades linguísticas. A linguística analisa os idiomas e 
procura organizá-los em família e troncos de modo a desvendar as origens 
comuns e as divergências com o passar do tempo. 

(FUNARI, Pedro Paulo e PIÑON, Ana. A temática indígena 

na escola. São Paulo: Contexto, 2011, p. 56 e 57). 

 
A partir das ideias expostas no texto acima, conclui-se que os povos 
nativos do Brasil: 
A. Viviam em sociedades rigidamente estratificadas e hierarquizadas, 

com centralização de poder e avançado desenvolvimento 
econômico. 

B. Eram povos diversificados que viviam em diferentes estágios de 
desenvolvimento e falavam línguas distintas. 

C. Buscaram uma unidade cultural, formando uma aliança entre os 
diversos povos tupis, aruaques, caraíbas e guaranis. 

D. Foram predominantemente nômades, pois dependiam da caça e 
da agricultura, além de organizarem um sistema de trabalho 
manual rotativo. 

E. Tinham origem e línguas comuns, o que contribuiu para a 
unificação cultural e a ausência de guerras entre as diferentes 
tribos. 
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QUESTÃO 74  
A conquista de Cuzco, centro do Império Inca, deu-se por: 
A. Hernán Cortez, em 1519 
B. Francisco Pizarro, em 1533 
C. Juan Ponce De Leon, em 1508 
D. Vasco Nunes de Balboa, em 1509 
E. Diego de Velásques, em 1511 
 
QUESTÃO 75  
Leia o texto a seguir:  
 

É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o mundo novo uma só 
nação com um só vínculo, que ligue suas partes entre si e com o todo. Já 
que tem uma mesma origem, uma mesma língua, mesmos costumes e uma 
religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os 
diferentes Estados que haverão de formar-se [...].  

(Fonte: <http://www.iela.ufsc.br/noticia/sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar-

e-carta-da-jama-ica>. Acesso em: 06 agosto 2017.) 

 
Considerando o extrato da “Carta de Jamaica”, de Simón Bolívar, e com 
base nos conhecimentos sobre as independências na América 
espanhola, assinale a alternativa correta.  
A. Os movimentos de independência na América espanhola foram 

impulsionados pela tentativa de invasão napoleônica no Haiti 
recém-libertado. A Carta de Jamaica foi o documento que 
fundamentou esses movimentos.  

B. Os movimentos de independência foram liderados por mestiços e 
escravos que ansiavam conseguir a liberdade expulsando os 
espanhóis. Aproveitando a ausência do rei Fernando VII, 
encarcerado por Napoleão, Bolívar escreveu a carta na Jamaica, 
chamando todas as colônias a se unirem para formar uma grande 
federação contra a coroa espanhola.  

C. Simón Bolívar foi o grande artífice das independências da América 
espanhola. Seu carisma e poder de mando permitiram unir todos 
os movimentos em uma grande frente libertadora, que começou 
na Argentina em 1816 e chegou até a Colômbia em 1821.  

D. O projeto de Simón Bolívar era tornar as colônias governadas pela 
Espanha em uma grande confederação de estados nos moldes das 
colônias americanas do Norte, porém as diferenças entre alguns 
líderes no interior do movimento anticolonial não viam com bons 
olhos esse projeto.  

E. A Carta de Jamaica foi a primeira declaração de independência das 
colônias espanholas. Escrita no formato da declaração de 
independência haitiana, declarava o fim da escravidão nas 
colônias e a expulsão dos peninsulares das terras americanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE 
QUESTÃO 76 
 

 
 
Qual a opção correta para definir o termo compliance? 
A. O termo significa estar desalinhado às regras da empresa, mas que 

devem ser observadas e cumpridas atentamente as estruturas dos 
programas de conformidade. 

B. O conceito foi criado por duas corporações, Face e Google, para 
proteger os usuários e impedir que os dados de bilhões de pessoas 
sejam acessados ou vendidos para empresas e partidos políticos.  

C. O termo é traduzido como conformidade, que se relaciona com o 
conjunto das ações e condutas da empresa, para se adequar às 
regras e normas definidas por leis, órgãos regulamentadores e 
padrões internos e externos. 

D. O termo “compliance” vem do verbo em inglês “to comply”, que 
significa agir para preservar e fortalecer a confiabilidade dos dados 
do governo, somente no âmbito federal.  

E. O termo significa a criação de código de conduta para a 
regulamentação de padrões internos ou externos de um órgão do 
governo, que não necessita a adequação às regras e normas 
definidas por lei. 

 

QUESTÃO 77 
 

“O crescimento do número de doenças ocupacionais e acidentes de 
trabalho está relacionado, em grande medida, ao aumento do ritmo e da 
intensificação do trabalho exigidos pelos novos padrões de acumulação 
estabelecidos nas últimas décadas. Submetidos à tarefas repetitivas e 
pressionados pelas metas de produtividades milhares de trabalhadores no 
Brasil e no mundo sofrem com o trabalho degradante. Diferentemente do 
que afirmavam economistas como Galbraith, estudos atuais, inclusive da 
Organização Internacional do Trabalho, demonstram que o número de 
horas de trabalho anuais por pessoa não cessa de aumentar.” 

SOUZA, Aparecida Dard de. Quando Trabalhar Adoece. 

Disponível em http://www.unioeste.br/projetos/observatorio/textodoencasdotrabalho.asp.  

Acesso em 17 de ago. de 2021.  
 

 
Pode-se atribuir o fenômeno acima ao 
A. crescente apego dos mais jovens ao trabalho. 
B. bom relacionamento empregado-empregador. 
C. desinteresse atual de retorno à casa e ao lar. 
D. estágio do sistema econômico mundial. 
E. fato de o trabalho ser próximo da residência. 
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QUESTÃO 78 
 

Texto I 
Perséfone e Hades (o que reina no mundo dos mortos) 
Perséfone foi raptada do Olimpo por Hades. Sua mãe, Deméter (em 

latim, Ceres, a deusa da agricultura), entristeceu e acabou por se descuidar 
de suas tarefas, deixando as terras tornarem-se estéreis. Também 
Perséfone recusou-se a ingerir qualquer alimento, em sinal de sua recusa a 
Hades. Deméter e Hermes, foram buscá-la do mundo dos mortos. Contudo, 
Perséfone havia comido uma romã e daí concluiu-se que não tinha rejeitado 
inteiramente Hades. Assim, estabeleceu-se um acordo: ela passaria metade 
do ano junto a seus pais, quando seria a eterna adolescente cheia de vida, 
favorecendo as atividades da mãe [agricultura], e o restante do ano com 
Hades, quando se tornaria a sombria Perséfone e entristeceria a mãe.  

Tradução livre da  www.wikipedia. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9fone.  
 
Texto II 

Estio na estação chuvosa de 2019/20 
“Os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, os 

principais para o abastecimento do país, estão em queda desde janeiro, 
época em que deveriam estar enchendo para sustentar o fornecimento de 
energia durante o período seco. O ONS (Operador Nacional do Sistema 
Elétrico) revisou a expectativa de aumento de carga de energia no Brasil 
em fevereiro e anunciou um aumento de 15%, mais do que o dobro da 
estimativa da semana passada, de que a carga subiria 7,1% neste mês na 
comparação com fevereiro de 2013. O ONS acrescentou que o 
Sudeste/Centro-Oeste teve o segundo pior janeiro em regime de chuvas 
para geração de energia pelas hidrelétricas desde 1931.” 

Disponível em http://oglobo.globo.com/economia/previsoes-para-fevereiro-

pioram-sistema-indica-cenario-de-racionamento-de-energia-11547470 .  

 
Os dois discursos tratam, de maneiras diferentes, do mesmo tema. São 
explicações diferentes em nível  
A. do tempo de que tratam. Enquanto o primeiro trabalha os tempos 

heroicos, quando humanos e deuses eram indistintos, o segundo 
trata dos tempos atuais, quando a produção e distribuição de 
energia elétrica são estáveis apesar da estiagem.  

B. metodológico. Enquanto o primeiro apoia-se no mito para atribuir 
sentido às estações naturais, o segundo utiliza-se da coleta 
empírica de dados para comparar e concluir que a estiagem maior 
prejudica a produção de energia.  

C. filosófico. Enquanto o primeiro utiliza-se do mito para provar a 
concepção humanista, apresentando os deuses com desejos, 
tristeza e alegria, o segundo é moralista e pedagógico, 
aterrorizando a população brasileira ao defender o racionamento 
de energia.  

D. estilístico. Enquanto o primeiro utiliza-se de recursos literários 
para argumentar, criando uma prosa convidativa, o segundo 
utiliza-se de dados estatísticos para tornar a notícia chata e 
inverossímil.  

E. epistemológico. Enquanto o primeiro utiliza-se de elementos 
mitológicos para falsear o real, reproduzindo a mentira, o segundo 
recorre à coleta de dados para comprovar que o aquecimento 
global é um fenômeno que independe da ação humana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
QUESTÃO 79 
O ácido butenodioico apresenta Isomeria Geométrica do tipo Cis-Trans. 
O ácido Cis-butenodioico é chamado de ácido Maleico e ácido Trans-
butenodioico é chamado de ácido Fumárico.  
 
Aquecendo-se uma porção de ácido maleico e outra de ácido fumárico, 
obtém-se o 
A. anidrido fumárico e o ácido maleico permanece inalterado. 
B. anidrido maleico e o ácido fumárico permanece inalterado. 
C. aldeído fumárico. 
D. anidrido maleico e anidrido fumárico. 
E. aldeído maleico. 
 
QUESTÃO 80 
Isomeria é o fenômeno pelo qual dois ou mais compostos apresentam 
a mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural.  
 
Com relação ao fenômeno Isomeria, podemos afirmar que 
A. a butanona e butanol são isômeros de função. 
B. o pent-2-eno não apresenta Isomeria Geométrica. 
C. na metameria, os compostos são diferentes pelo heteroátomo. 
D. a mistura racêmica é um isômero óptico inativo. 
E. o ácido 2-cloropropanoioco não apresenta carbono quiral. 
 
QUESTÃO 81 
Em uma aula de química, o professor explicou que uma reação tende a 
entrar em equilíbrio quando realizada em sistema fechado. Ele 
forneceu a seguinte reação para exemplificar: 
 

X + Y   2 Z + W 
 
Foram misturados 4 mols de cada reagente em um recipiente de 1L e, 
transcorrido certo tempo, o equilíbrio foi estabelecido sendo formados 
2 mols do produto W. O valor numérico da constante de equilíbrio, Kc, 
encontrado para essa reação, foi de: 
A. 1  
B. 2  
C. 4 
D. 8 
E. 16 
 
QUESTÃO 82 
A água é uma substância importante para a sobrevivência da 
humanidade. Uma forma de produzi-la é através da reação: 
 

H2(g) + ½ O2(g)  H2O(g)      H = – 241,6 kJ mol–1 
 
Uma maneira de aumentar o rendimento dessa produção é 
A. diminuindo a concentração do oxigênio gasoso. 
B. aumentando a temperatura do sistema. 
C. acrescentando um catalisador. 
D. diminuindo a concentração de hidrogênio gasoso. 
E. aumentando a pressão sobre o sistema. 
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QUESTÃO 83 
Os ácidos são substâncias ou íons que liberam o próton H+, quando se 
encontram em solução aquosa, e são capazes de neutralizar a ação das 
bases. Essa ação neutralizante está intimamente ligada ao valor de sua 
constante de acidez. É dada uma tabela abaixo contendo alguns ácidos: 
 

Constantes de equilíbrio de ácidos fracos a 25 °C 

 
 
Com base na tabela e nas informações fornecidas, o ácido mais 
eficiente como solução neutralizante é o: 
A. H2CO3 
B. HCO3

 
C. H2PO4

 
D. HPO42 
E. HSO4

 
 
QUESTÃO 84 
A ordem de uma reação é de suma importância na determinação de 
sua velocidade em relação à variação da concentração de seus 
reagentes. 
 
Considere a reação química elementar genérica a seguir: 
 

3A + 1B     2C + 3D 
 
A ordem global dessa reação química é:  
A. 1 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
E. 9 
 

QUESTÃO 85 
A velocidade de uma reação química pode ser influenciada por diversos 
fatores. Observe a charge: 
 

 
Por isso eles aumentaram tanto a velocidade máxima. 

 
A manipulação desses fatores pode tanto aumentar quanto diminuir 
sua velocidade. Sobre esse tema, pode dizer que 
A. a redução da temperatura aumenta a velocidade das reações 

exotérmicas. 
B. a trituração de um sólido influi na velocidade de suas reações. 
C. o aumento da concentração de um reagente aumenta o número 

de colisões efetivas, aumentando a energia de ativação. 
D. um catalisador aumenta a velocidade de uma reação, pois eleva 

sua energia de ativação. 
E. o aumento da pressão sobre qualquer sistema reacional aumenta 

sua velocidade.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS 
QUESTÃO 86 
 

 
 
No quadrinho acima, em um diálogo entre o neto e a avó, três modais foram utilizados: had to, can e need. No contexto em que foram usados, 
esses modais expressam, respectivamente, o sentido de 
A. necessidade; permissão; obrigação. 
B. obrigação; capacidade; necessidade. 
C. recomendação; habilidade; sugestão. 
D. ausência de necessidade; permissão; dúvida. 
E. permissão; capacidade; expectativa. 
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QUESTÃO 87 
 

 
 
Na conversa entre os netos e a sua avó, eles tentam argumentar a respeito do modo como se deslocam para a escola. Nesse contexto, na primeira 
fala do primeiro quadrinho, o modal “should” foi utilizado para transmitir a ideia de  
A. obrigação. 
B. necessidade. 
C. dúvida. 
D. sugestão. 
E. pedido. 
 

QUESTÃO 88 
 

 

 
 

 
 
 
Every year, more than 32 billion cubic meters (m3) of treated water–

roughly the equivalent of 13 million Olympic size swimming pools–leak from 
urban water supply systems before reaching the consumer, while 16 billion m3 
are delivered to consumers for zero revenue. Half are in developing countries, 
where public water services are starving for additional revenues to finance 
expansion of services and where most connected customers suffer from 
intermittent supply and poor water quality. 

Extraído de https://www.wsp.org/content/2016-cartoon-calendar. 
 
 

 
O texto acima, que tem a água como seu tema central, tem a intenção de 
A. expor o contraste entre o volume de água que chega a um determinado consumidor - mesmo após grande desperdício - e a carência de 

investimentos necessários para fornecê-la a sociedades que sofrem pelo seu fornecimento perene. 
B. criticar a atuação do governo devido a sua omissão em fornecer água potável de qualidade para as comunidades mais distantes dos grandes 

centros urbanos. 
C. incentivar o leitor a se integrar com mais afinco às questões relativas à captação, tratamento e distribuição de água limpa para as sociedades 

urbanas. 
D. revelar os interesses comerciais que se utilizam da água para aumentarem seus lucros, deixando de lado as sociedades que dependem 

diretamente da água para a sua subsistência. 
E. diagnosticar um problema que vem assolando as sociedades desde o início das civilizações, propondo ações que devem não apenas melhorar 

a qualidade da água, mas também levá-la onde ela é mais necessária. 
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QUESTÃO 89 
 

 
 
No cartum acima, a personagem masculina expõe seu desejo a respeito de uma determinada situação em sua vida. Nele, fica evidente que ela 
A. tem dificuldade em se lembrar do que aconteceu no ano que está prestes a terminar. 
B. divertiu-se muito no ano que está prestes a terminar, desejando que o ano seguinte tenha a mesma diversão. 
C. critica a falta de atividades que pudessem entreter pessoas da sua faixa etária, revelando a sua insatisfação. 
D. teme que suas expectativas a respeito do ano vindouro não sejam tão boas quanto a realidade que a espera. 
E. mostra-se decepcionado com a velocidade com a qual os anos passam e não lhe permitem curtir seus momentos tranquilamente. 
 
QUESTÃO 90 
 

 
 
Na ilustração acima, retirada da página inicial http://www.iwishiworkedthere.com/, pode-se afirmar que a fala “I wish I worked there!” revela 
alguém que 
A. se arrepende de não ter tentado. 
B. tem o desejo de trabalhar naquele lugar. 
C. perdeu a vontade de trabalhar naquele lugar. 
D. está incomodado com o modo como os outros trabalham. 
E. trabalhou naquele lugar há algum tempo. 
 


