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 LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto e responda às questões 01 e 02. 
 

Vivendo e... 
Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Duvido que se hoje pegasse uma 

bola de gude conseguisse equilibrá-la na dobra do dedo indicador sobre a unha 
do polegar, quanto mais jogá-la com a precisão que tinha quando era garoto. 
(...)  

Juntando-se as duas mãos de um determinado jeito, com os polegares 
para dentro, e assoprando pelo buraquinho, tirava-se um silvo bonito que 
inclusive variava de tom conforme o posicionamento das mãos. 

Hoje não sei mais que jeito é esse. Eu sabia a fórmula de fazer cola 
caseira. Algo envolvendo farinha e água e muita confusão na cozinha, de onde 
éramos expulsos sob ameaças. Hoje não sei mais. A gente começava a contar 
depois de ver um relâmpago e o número a que chegasse quando ouvia a 
trovoada, multiplicado por outro número, dava a distância exata do relâmpago. 
Não me lembro mais dos números. (...) 

Lembro o orgulho com que consegui, pela primeira vez, cuspir 
corretamente pelo espaço adequado entre os dentes de cima e a ponta da 
língua de modo que o cuspe ganhasse distância e pudesse ser mirado. 
Com prática, conseguia-se controlar a trajetória elíptica da cusparada com uma 
mínima margem de erro. Era puro instinto. Hoje o mesmo feito requereria 
complicados cálculos de balística, e eu provavelmente só acertaria a frente da 
minha camisa. Outra habilidade perdida. 

Na verdade, deve-se revisar aquela antiga frase. É vivendo e ... Não falo 
daquelas coisas que deixamos de fazer porque não temos mais as 
condições físicas e a coragem de antigamente, como subir em bonde andando 
– mesmo porque não há mais bondes andando. Falo da sabedoria 
desperdiçada, das artes que nos abandonaram. Algumas até úteis. Quem 
nunca desejou ainda ter o cuspe certeiro de garoto para acertar em algum alvo 
contemporâneo, bem no olho, e depois sair correndo? Eu já. 

(Luis Fernando Veríssimo) 

 
QUESTÃO 01 
Para contar fatos ocorridos na vida do narrador, o autor utilizou 
diversas formas verbais no pretérito. No trecho “...tirava-se um silvo 
bonito que inclusive variava de tom conforme o posicionamento das 
mãos.”, as formas verbais estão no 
A. pretérito perfeito, para indicar ações iniciadas e concluídas no 

passado. 
B. pretérito imperfeito, para expressar fatos frequentes no passado. 
C. pretérito mais-que-perfeito, para descrever fatos da infância do 

narrador. 
D. pretérito imperfeito, para indicar ações que foram iniciadas, mas 

não concluídas. 
E. pretérito perfeito, para expressar ações realizadas no passado 

remoto. 
 
QUESTÃO 02 
Considerando a análise dos recursos linguísticos destacados no texto 
anterior, verifica-se que 
A. “se” desempenha a função de pronome reflexivo. 
B. “dobra” é um numeral multiplicativo. 
C. “buraquinho” é um substantivo no diminutivo sintético. 
D. “esse” é um pronome demonstrativo catafórico. 
E. “corretamente” é classificado como advérbio de afirmação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 
 

 
 

A partir do uso apenas da linguagem não verbal, a charge acima critica 
o/a 
A. uso excessivo das redes sociais. 
B. lavagem desnecessária de carros. 
C. alto valor das contas de água. 
D. comportamento desrespeitoso com vizinhos. 
E. desperdício dos recursos hídricos. 
 
QUESTÃO 04 
 

 
(Quino. Mafalda) 

 
A personagem Mafalda faz o uso do pronome demonstrativo “esse” de 
forma inadequada, no último quadrinho, porque o referente  
A. está próximo dela. 
B. está distante dela. 
C. é outra pessoa. 
D. é outro objeto. 
E. é indeterminado. 
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QUESTÃO 05 
 

Tô pra ver  
(Criolo) 
  
Tô pra ver um daqui sucumbir 
Você pode até sorrir mas no final vai chorar 
Mexeu com nois assim... Somos forte 
Tô com a favela eu tô forte... 
 
Tô pra ver um daqui sucumbir 
Você pode até sorrir mas no final vai chorar 
Mexeu com nois assim... Somos forte 
Tô com a favela eu tô forte... 
 
Tô pra ver um daqui pedir toalha, água 
Não resistir a essa batalha 
Do rap não sou uma estrela, eu sou uma arma 
Que cospe a verdade, que pega e fala 
 
É do perreio, desespero, descabelo e da desgraça 
Que nutre o ódio e prolifera em toda a massa 
O gosto amargo, descaso que se passa 
É trabalhar sem ter se envolver vira fumaça 
 
Do que esconderam debaixo do tapete, 
Saciar meu povo, que tá com sede de verdade 
Sim, aqui se pode, correr atrás 
Traíras não podem conquistar o que teriam de graça 
 
De que adianta ter conceito nas festa 
Se moral na quebrada, sua carapuça caiu 
Ai coisa feia... é óleo de peroba nessa cara de madeira 
Em toda quebrada tem (tem) você sabe bem (bem) 
 
O que ele quer é te derrubar owoh, mas não vão conseguir 
Porque: 
Tô pra ver um daqui sucumbir 
Você pode até sorrir mas no final vai chorar 
 
(...) 
 
Ensinamentos dessa caminhada 
O sol que te aquece de graça 
O artesão que a madeira talha 
Agulha no palheiro, um dia a gente acha 
 
 (...) 
 
Dignidade do poeta que vai se diluindo, 
Numa luta covarde vou seguindo, tossindo 
O que mais me incomoda é sua pobreza de espírito 
O que mais te incomoda é que eu sou feliz fazendo isso 
 
Desistir, nunca, não sou covarde, 
Queira ou não rap é uma realidade 
 
Desistir, nunca, meu povo não é covarde 
Queira ou não rap é uma realidade de luta... 

 
Observa-se marcas de linguagem informal da canção do rapper Criolo 
nos seguintes trechos: 
A. “Você pode até sorrir”/ “desistir, nunca” 
B. “tô pra ver”/ “que cospe” 
C. “tá com sede”/ “numa luta covarde” 
D. “o sol que te aquece”/ “o artesão que a madeira talha” 
E. “pega e fala”/ “o sol que te aquece” 
 

 
 

QUESTÃO 06 
Leia os trechos das obras Iracema e Inocência. 
 

“Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros 
que as asas da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira.  

O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no 
bosque como seu hálito perfumado.  

Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as 
matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. “O 
pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra 
com as primeiras águas”. 

(Iracema, 1981, p. 14).  

 
“Corta extensa e quase despovoada zona da parte sul-oriental da 

vastíssima província de Mato Grosso a estrada que da vila de Santana do 
Paranaíba vai ter ao sítio abandonado de Camapuã. Desde aquela povoação, 
assente próximo ao vértice do ângulo em que confinam os territórios de São 
Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso até ao Rio Sucuriú, afluente do majestoso 
Paraná [...]; depois, porém, rareiam as casas, mais e mais, e caminha-se largas 
horas, dias inteiros sem se ver morada nem gente até ao retiro de João Pereira, 
guarda avançada daquelas solidões, homem chão e hospitaleiro, que acolhe 
com carinho o viajante desses alongados páramos, oferece-lhe momentâneo 
agasalho e o provê da matalotagem precisa para alcançar os campos de 
Miranda e Pequiri, ou da Vacaria e Nioac, no Baixo Paraguai”  

(Inocência, 1992, p.23-4). 

 
Nos fragmentos dos romances Iracema e Inocência, quanto à 
identificação do elemento comum, pode-se concluir que 
A. as personagens são apresentadas de modo realista em ambos os 

textos.  
B. o narrador, em primeira pessoa, dialoga com o leitor apenas no 

segundo texto.  
C. no primeiro texto há um realismo apurado; no segundo, existe um 

idealismo sutilizado da natureza.  
D. em ambos os textos, a personagem é a preocupação central do 

narrador.  
E. no primeiro texto, a natureza é poeticamente descrita; no 

segundo, a preocupação é com a natureza observada e vivida. 
 
QUESTÃO 07 
No poema escrito em louvor de Iracema, Manuel Bandeira 
afirma que, ao compor esse livro, Alencar: 

 
“[...] escreveu o que é mais poema 
que romance, e poema menos  
que um mito, melhor que Vênus.” 

 
Segundo Bandeira, em Iracema 
A. Alencar parte da ficção literária em direção à narrativa mítica, 

dispensando referências a coordenadas e personagens históricas. 
B. o caráter poemático dado ao texto predomina sobre a narrativa 

em prosa, sendo, por sua vez, superado pela constituição de um 
mito literário. 

C. a mitologia tupi está para a mitologia clássica, predominante no 
texto, assim como a prosa está para a poesia. 

D. ao fundir romance e poema, Alencar, involuntariamente, produziu 
uma lenda do Ceará, superior à mitologia clássica. 

E. estabelece-se uma hierarquia de gêneros literários, na qual o 
termo superior, ou dominante, é a prosa romanesca, e o termo 
inferior, o mito. 
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QUESTÃO 08 
Leia o fragmento abaixo: 
 

O SERTÃO E O SERTANEJO 
Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo 

matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se 
em vicejante tapete de relva, quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por 
acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Minando à 
surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer 
aragem, por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, 
como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se 
alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais 
lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, 
deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi 
seguindo os velozes passos. Por toda a parte melancolia; de todos os lados 
tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece que 
uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas 
jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa 
atividade. 

(TAUNAY, Visconde de. Inocência.) 

  
O romance romântico teve fundamental importância na formação da 
ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer 
que uma das principais e permanentes contribuições do Romantismo 
para construção da identidade da nação é a 
A. possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da 

natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta 
de perspectiva de renovação.   

B. consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela 
classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das 
riquezas naturais do país.   

C. construção, em linguagem simples, realista e documental, sem 
fantasia ou exaltação, de uma imagem da terra que revelou o 
quanto é grandiosa a natureza brasileira.   

D. expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o 
sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os 
lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros.   

E. valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do 
interior do Brasil, formulando um conceito de nação centrado nos 
modelos da nascente burguesia brasileira.   

 

QUESTÃO 09 
Acerca do modo como se compõe a narração de Lucíola, de José de 
Alencar, verifica-se que 
A. o livro é uma coleção de cartas trocadas entre a Senhora G.M. e 

Paulo. Há, assim, dois narradores que contam versões 
complementares de uma mesma história. A Senhora G.M., amiga 
de Lúcia (já morta no momento da escrita das missivas), recorda 
fatos da vida da protagonista antes de Paulo a encontrar. Já Paulo, 
em suas cartas, conta do que viveu no período em que se 
relacionou (chegando a se casar) com Lúcia, sendo depois traído 
por ela.  

B. a obra é narrada em primeira pessoa por Paulo Silva, que conta 
sua história com Lúcia em cartas dirigidas a uma certa senhora, G. 
M. No prefácio, intitulado “Ao Autor”, a senhora G. M. afirma que 
reuniu as cartas de Paulo e as apresenta em formato de livro com 
o título Lucíola. Os capítulos corresponderiam, assim, a cartas que 
Paulo teria enviado a sua interlocutora para comentar por escrito 
– vexado de fazê-lo oralmente, dado o que há de polêmico no 
tema – a vida de uma prostituta, que foi a mulher que ele mais 
amou.  

C. o romance Lucíola é uma literatura moderna, influenciada por A 
Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, elaborado formalmente 
de modo complexo. Sobrepõem-se (e  contradizem-se) as vozes de 
Paulo e Lúcia. Não há uma definição quanto ao perfil moral da 
protagonista, já que, em sua própria narração, ela se ressente dos 
percalços de sua vida de prostituída, e mostra arrependimento. Já 
aos olhos de Paulo, no que narra da vida dela, Lúcia é descrita 
como uma mulher sem caráter.  

D. a narrativa é definida como romance epistolar (baseado no 
modelo do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 
Goethe). Lucíola tem a sua intriga informada, de modo muito 
emotivo, pelas cartas de Lúcia a sua irmã Ana. Perto da morte, ela 
escreve um texto revelador de aspectos obscuros de sua vida – 
como a até então omitida prática da prostituição -, buscando, ao 
final, purificar-se com o perdão da destinatária de seu escrito.  

E. o livro é narrado em terceira pessoa, visto pela perspectiva 
onisciente de um narrador isento e objetivo (como é próprio dos 
textos realistas escritos por José de Alencar). Lucíola tem uma 
estrutura de ação linear, que conduz o leitor, de modo lógico, ao 
desfecho da história de Lúcia, apresentada a princípio como uma 
prostituta jovem, bela e rica, mas que tem o transcurso de sua vida 
modificado pela aproximação de Paulo e sua proposta de 
“salvação” motivada pelo amor que ele demonstra sentir por ela. 

 
QUESTÃO 10 
Leia o fragmento extraído da obra Memórias de um sargento de 
milícias: 
 

“Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibebe¹ em 
Lisboa, sua pátria; aborrecera-se, porém, do negócio, e viera ao Brasil. Aqui 
chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o 
vemos empossado, o que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas 
viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria de 
hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia² rechonchuda e bonitona. O 
Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal-
apessoado, e sobretudo era maganão³. Ao sair do Tejo, estando a Maria 
encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído junto dela, 
e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A 
Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do 
gracejo, e deu-lhe também em ar de disfarce um tremando beliscão nas costas 
da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra: 
levaram o resto do dia de namoro cerrado; ao anoitecer passou-se a mesma 
cena de pisadela e beliscão, com a diferença d serem desta vez um pouco mais 
fortes; e no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares, 
que pareciam sê-lo de muitos anos.”  

(ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias) 

 
Glossário: 
1algibebe: mascate, vendedor ambulante. 
2saloia: aldeã das imediações de Lisboa. 
3maganão: brincalhão, jovial, divertido. 
 
No excerto, o narrador incorpora elementos da linguagem usada pela 
maioria das personagens da obra, como se verifica em 
A. “aborrecera-se, porém, do negócio.” 
B. “de que o vemos empossado.” 
C. “rechonchuda e bonitona.” 
D. “envergonhada do gracejo.” 
E. “amantes tão extremosos.” 
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QUESTÃO 11 
 

Mãe apaga redes sociais da filha de 14 anos com 
quase 2 milhões de seguidores: “Proteger a futura 

saúde mental” 
Quanto mais seguidores nas redes sociais, mais fama. Quanto mais 

exposição, maior a quantidade de mensagens negativas, principalmente dos 
chamados haters — termo usado na internet para classificar pessoas que 
postam comentários de ódio —, mas também mensagens positivas, elogios e 
bajulações. E, acredite, essas últimas eram as maiores preocupações da 
paulista e mãe de três Fernanda Rocha Kanner, 38 anos, de São Paulo. E foi 
por isso que ela resolveu apagar as redes sociais da Nina, 14 anos. Mas a 
decisão não passou despercebida, afinal, a jovem tinha quase 2 milhões de 
seguidores. 

Depois de receber diversas mensagens de pessoas que seguiam a filha 
adolescente, questionando o seu sumiço, a mãe decidiu fazer um post: “Decidi 
apagar a conta do Tiktok e do Instagram dela. Chata, eu sei, mas nossa função 
como mãe não é ser amiguinha”, começou. “O carinho que vocês têm por ela é 
a coisa mais fofa, mas eu não acho saudável nem para um adulto e muito 
menos para uma adolescente basear referências de autoconhecimento em 
feedback virtual. Isso é ilusão e ilusão mete uma neblina danada na estrada do 
se encontrar”, justificou. “Eu não quero que ela cresça acreditando que é esse 
personagem. Não quero ela divulgando roupas inflamáveis de poliéster made 
in China. Não quero minha filha brilhante se prestando a dancinhas diárias 
como um babuíno treinado. Acho divertido... e mega insuficiente. Triste geração 
em que isso justifica fama”, afirmou. “Saudade de quando precisava ter talento 
em alguma coisa para se destacar”, disse Fernanda. 

A mãe continuou: “Não quero que ela se emocione com biscoitos (assim 
que fala?) e elogios. Nem que se abale com críticas de quem não conhece. 
Opiniões são só reflexos de quem está oferecendo e não de quem recebe. Você 
me acha linda porque você é linda ou está feliz. Você me acha feia porque você 
é feia ou teve um dia ruim. Eu não tenho nada a ver com isso. A fã número um 
dela sou eu e ela continuará dando as caras por aqui, se quiser. Quando ela 
tiver conteúdo interessante para dividir, ela pode voltar a ter conta”, disse. “A 
vida só presta quando se é feliz offline primeiro”, finalizou. 
Disponível em: https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2021/07/mae-apaga-

redes-sociais-da-filha-de-14-anos-com-quase-2-milhoes-de-seguidores-proteger-futura-saude-

mental.html 

 
O texto acima, dentre os gêneros jornalísticos, é categorizado como: 
A. Reportagem, por aprofundar um assunto. 
B. Notícia, por expor o fato através do lead e do aprofundamento do 

lead. 
C. Artigo de opinião, por emitir ponto de vista pessoal sobre o fato. 
D. Editorial, por emitir o ponto de vista do veículo sobre o fato. 
E. Resenha, por resumir e analisar uma obra artística. 
 
QUESTÃO 12 
 

 
Disponível em: https://www.s1noticias.com/charge-do-dia-noticias-falsas/#axzz7CyRs2RWF 

 
 

A principal crítica da charge acima é 
A. demonstrar a dificuldade em acessar notícias na 

contemporaneidade. 
B. a falta de acesso à internet no Brasil. 
C. a manipulação das notícias pelas fontes tradicionais de 

informação. 
D. a credibilidade dada às notícias falsas veiculadas nas redes sociais. 
E. a incredibilidade das notícias veiculadas nas redes sociais. 
 
QUESTÃO 13 
 

A pluma da felicidade 
Estamos ainda em novembro, mas o clima de fim de ano já é evidente nas 

cidades. O comércio se prepara para o Natal, os shoppings montam árvores e 
renovam a decoração, as pessoas começam a pensar em presentes e 
lembranças a amigos e familiares, os planos de Réveillon ganham contornos 
mais nítidos. A atmosfera é de antecipação, tão agradável quanto aqueles 
minutinhos que antecedem a chegada dos primeiros convidados para o jantar, 
quando, com a casa arrumada e a alma leve, experimentamos uma sensação, 
breve e relaxante, de felicidade por vir. Estamos nos preparando, sobretudo 
espiritualmente, para as festas em que trocaremos votos de felicidade para o 
novo ciclo que se inicia. 

Mas o que é mesmo felicidade? Felicidade não se define, como se fosse 
verbete de dicionário, nem se quantifica, como se estivéssemos no Butão, o 
pequeno país oriental que trocou o PIB pelo FIB (Felicidade Interna Bruta). 
Felicidade se sente. Cada um de nós, mesmo sem recorrer a palavras ou 
números, intui o que é ser feliz. Ou talvez o que é estar feliz, já que a felicidade 
é fugidia por natureza. Mesmo resistente a definições, a felicidade tem sido 
desde sempre objeto da atenção de escritores e poetas. 

Para saber se está feliz, a pessoa precisa de um termo de comparação. Ou 
seja, quem nunca enfrentou uma dificuldade maior não terá repertório 
emocional suficiente para avaliar a própria felicidade. “Sem arrufos não se 
aprecia a felicidade, como sem tempestade não se aprecia o bom tempo”, 
escreveu Machado de Assis, comentando, em um de seus contos, uma mágoa 
passageira que atormentava um casal. É aquela história: se você nunca assistiu 
a um filme ruim, como saberá identificar o bom filme? 

Não é à toa que o nosso mais festejado romancista traz o tema para o 
âmbito da relação amorosa. É nesse campo que a felicidade pode mostrar a 
sua melhor face. Ou o seu avesso. Tudo depende da atitude de cada um. Será 
que este ou aquele “arrufo” é mesmo necessário? E entre amigos queridos, o 
discurso duro e racional deve sempre se sobrepor a quaisquer outras 
perspectivas? Nesse caso, quanto a mim, continuarei a ser o algodão entre 
cristais belos e frágeis. Fico com o poeta Ferreira Gullar, que disse certa vez: 
“Eu não quero ter razão, quero é ser feliz”. 

A felicidade, porém, é escorregadia, difícil segurá-la nas mãos por muito 
tempo. Antes que possamos perceber, ela poderá estar escorrendo por entre 
os dedos. Já foi descrita como uma hóspede tão discreta que só nos damos 
conta de sua existência quando está de partida. “É como a pluma, que o vento 
vai levando pelo ar”, compara Vinicius de Moraes. 

A felicidade não é apenas breve. Ela também se mostra refratária aos que 
a buscam diretamente. Por isso deve ser acolhida, e não perseguida. Em geral, 
ela se materializa quando não estamos prestando atenção. Faça um movimento 
brusco em direção àquela pluma pintada em nossa imaginação pelo poeta, e 
ela pode se perder, dando piruetas no espaço com o deslocamento do ar. 
Quanto mais tentamos apanhá-la, mais ela é levada para longe. Aí, de repente, 
não mais que de repente, um dia a gente se distrai e, quando vai ver, lá está 
ela, pousada em nosso ombro. 

Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/coluna-da-lucilia/a-pluma-da-felicidade/ 

 
O texto acima possui características de artigo de opinião, uma vez que 
A. narra um fato ocorrido com o autor. 
B. aborda um assunto de interesse geral. 
C. há o predomínio do ponto de vista pessoal sobre um assunto. 
D. há o predomínio da 3ª pessoa do singular e do plural. 
E. apresenta uma moral em relação ao assunto. 
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QUESTÃO 14 
 

Encanto: Você se compara demais às 
outras pessoas? 

Discussões sobre talentos, propósitos e missões de vida são comuns em 
obras da ficção não é à toa - não há quem não tenha se questionado, pelo 
menos uma vez, sobre o que os torna únicos de alguma forma, sobre quais 
objetivos vale a pena perseguir e quais parecem fora do alcance. Em Encanto, 
Mirabel é quem puxa essa conversa, com uma camada muito relevante: como 
não se comparar constantemente com os outros - em especial com seu sucesso 
- em um sistema que incentiva e recompensa aqueles que se sobressaem, em 
detrimento daqueles que não se encaixam perfeitamente? 

Aqui, o contraponto vem com as irmãs de Mirabel: uma é dotada de 
superforça e a outra (que representa o arquétipo clássico de “princesa da 
Disney” neste desenho) tem o poder de fazer flores surgirem. Podemos pensar 
nestas duas personagens como representantes de características sempre 
muito exigidas nas mulheres: feminilidade e resistência inabaláveis, poderes 
que trazem grandes responsabilidades. Se por um lado, o reforço positivo 
naturalmente nos alimenta e nos faz sentir validadas, a pressão por mantê-los 
pode facilmente se transformar em uma vida frustrada e cheia de ansiedade, 
como as das duas irmãs. 

Cada um dos personagens traz um paralelo com o mundo real através de 
seus poderes mágicos, mas o mais interessante talvez seja a situação de 
Bruno, membro da família que aparentemente foi banido e cujo poder, de prever 
o futuro, ninguém quer falar muito sobre porque sentem que há algo de sombrio 
nessa habilidade. A família Madrigal rejeita os avisos que Bruno dá sobre o 
futuro porque nem sempre são positivos. Não querem ser avisados de que algo 
de ruim pode acontecer e dispensam a “negatividade”. Percebeu? 

Para trazermos esta ideia ao mundo real, podemos refletir, por exemplo, 
sobre quantos cenários vivemos hoje que vêm sendo uma “tragédia anunciada” 
há muito tempo - avisos que são constantemente rejeitados e, seus 
mensageiros, rechaçados. Aliás, não é uma exclusividade do tempo presente: 
o mesmo acontece, há séculos, àqueles que tentam se informar e informar sua 
comunidade sobre os caminhos que vêm a seguir - cientistas, líderes, 
pensadores. 

Disponível em: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-284646/criticas-adorocinema/ 

 
A resenha é um texto jornalístico que possui como principais 
características: 
A. Noticiar o lançamento de uma obra e resumi-la. 
B. Resumir uma obra e emitir opinião parcial sobre ela. 
C. Resumir uma obra e avaliar de forma imparcial e técnica. 
D. Noticiar o lançamento de uma obra e informar onde pode ser 

acessada. 
E. Ensinar as técnicas utilizadas para a produção artística. 
 
QUESTÃO 15 
 

 
Disponível em: https://twitter.com/sptrans/status/1462043048645476356?s=20 

Nas postagens em redes sociais, são usados recursos para se aproximar 
e comunicar com o público. No tweet publicado pela companhia de 
trânsito de São Paulo, um desses recursos é o emprego de  
A. data e hora, que comprovam que a publicação é verdadeira.  
B. emojis, para transmitir a mensagem com linguagem informal.  
C. imagens populares, que alcançam os jovens usuários da rede.  
D. orientações de trânsito, para selecionar o público-alvo desejado.  
E. norma-padrão, de forma a evitar confusão na interpretação 

textual. 
 
QUESTÃO 16 
 
Texto I 

De onde surgiu a palavra “meme”? 
Por Paulo Rodrigues Melo Neto 

É criação do biólogo britânico Richard Dawkins, no livro O gene egoísta. A 
intenção era batizar uma unidade de informação cultural – assim como gene é 
uma unidade de informação genética.  

Exemplos: uma melodia assobiada que se espalha pelo escritório, um jeito 
de usar boné que vira moda na escola ou aquele vídeo que você e mais meio 
milhão curtiram e compartilharam no Facebook.  

Na busca por uma palavra que lembrasse “gene”, o autor reduziu o termo 
grego “mimesis” (“imitação”).  

Disponível em: http://www.gazetainformativa.com.br/memes-memes-e-memes/ 

 
Texto II 

 
Disponível em: https://blogs.opovo.com.br/leiturasdabel/2016/12/07/com-memes-e-citacoes-clarice-

lispector-e-a-autora-mais-querida-da-internet/ 

 
O que caracteriza o texto II como um exemplar do gênero meme, de 
acordo com o texto I, é a  
A. divisão do texto em duas partes para articular os tons crítico e 

humorístico.  
B. referência popular para criticar a citação de frases sem a leitura 

das obras.  
C. autoridade da autora Clarice Lispector para criticar leitores pós-

modernos.  
D. relação entre literatura e história para a emissão de um ponto de 

vista.  
E. incorporação de termos coloquiais para modernizar a norma culta. 
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QUESTÃO 17 
 

O hipertexto melhor se define como um conjunto de nós ligados por 
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou parte de 
gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem ser eles 
mesmos hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como 
uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria deles, estende suas 
conexões em estrela, de modo reticular. Dessa maneira, o hipertexto, 
configurado em redes digitais, desterritorializa o texto, deixando-o sem 
fronteiras nítidas, sem interioridade definível. O texto, assim constituído, é 
dinâmico, está sempre por fazer. Isto implica, por parte do leitor, um trabalho 
contínuo de organização, seleção, associação, contextualização de 
informações e, consequentemente, de expansão de um texto em outros textos 
ou a partir de outros textos, uma vez que os textos constitutivos dessa grande 
rede estão contidos em outros e também contêm outros. 

KOCH, I. G. V. Hipertexto e construção do sentido. ALFA: Revista de Linguística, São Paulo, v. 51, n. 1, 

2009. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/alfa/article/view/1425. Acesso em: 22 nov. 2021. 

 
Conforme a leitura do texto, pode-se inferir que o hipertexto muda a 
noção tradicional de autoria, porque 
A. o leitor constrói a versão final do texto. 
B. o autor detém o controle absoluto do que escreve. 
C. os limites entre o leitor e o autor são bem definidos. 
D. apenas o autor é ativo na construção do texto. 
E. os hiperlinks passam a configurar os textos digitais. 
 
ARTE 
QUESTÃO 18 
 

 
CLAUDE MONET (1840-1926) - Claude Monet REGATA EM SAINTE- ADRESSE 

1867 - Óleo sobre tela 75 x 102 cm. 
Museu de Arte Metropolitan Nova York, EUA. 

 
O Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou 
profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do 
século XX. O Impressionismo foi um estilo de pintura caracterizado pela 
busca de maior naturalidade em sua composição. Além de Monet, 
Degas e Renoir, outros artistas passaram a explorar novas 
possibilidades para definir um novo conceito estético.  
Nesse estilo, era uma marca definidora  
A. o uso da cor preta, dando contornos mais nítidos aos objetos.  
B. a procura do retrato fiel, preso nos conceitos classicizantes da 

arte. 
C. a recorrência às pinceladas rápidas sem contorno definido sob 

uma luz artificial.  
D. a busca de paisagens com amplitude espacial e submetida aos 

efeitos da luz natural.  
E. o retrato da cor preta em diferentes momentos para captar as 

diferentes emoções do pintor. 
 
 
 

QUESTÃO 19 
 

 
Pierre-Auguste Renoir PASSAGEM PELO MATO ALTO 1875. 60 x 74 cm Óleo 

sobre tela Museu de Orsay Paris, França. 
 

Em 1874 ocorre, na França, o movimento impressionista que 
revolucionou e influenciou as artes mundiais, especialmente na 
pintura, determinando todo o percurso das tendências artísticas do 
século XX. O nome Impressionismo está ligado às “impressões da luz”, 
ou seja, o efeito que a luz natural produz quando refletida pelos 
objetos.  
 
Ao observar o quadro PASSAGEM PELO MATO ALTO DE 1875, percebe-
se que Renoir utilizou nele a seguinte característica impressionista:  
A. Desvalorização da decomposição das cores.  
B. Uso de efeitos de sombras pretas e luminosas. 
C. Ênfase nos temas da natureza, principalmente de paisagens.  
D. Estilo de técnicas de pintura que desvalorizam a ação da luz 

natural.  
E. Manchas soltas que não captam os movimentos da cena 

retratada. 
 
QUESTÃO 20 
 

 
Claude Monet - REGATA EM ARGENTEUIL 1874. Óleo sobre tela 48 x 75 cm 

Museu de Orsay Paris, França. 
 
Os efeitos provocados por luz, cores e movimentos nas telas dos 
artistas do período marcaram uma verdadeira revolução nas artes 
plásticas; desafiaram convenções e continuam influentes e 
reverenciados até os dias de hoje. O Impressionismo foi um dos 
principais movimentos artísticos do século XIX, e Claude Monet foi um 
de seus maiores representantes.  
 
A obra anterior enquadra-se na estética impressionista por apresentar  
A. cópia fiel da realidade por meio da mistura de tintas na paleta.  
B. clara busca pela simetria e pela nitidez no contorno dos objetos.  
C. opacidade, ao romper com o jogo de luz oriundo das impressões.  
D. objetos de acordo com a impressão que a luz produzia à vista. 
E. carência de figurativismo na construção de suas paisagens.  
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QUESTÃO 21 
 

 
Berthe Morisot ESCONDE-ESCONDE 1873 –  
Óleo sobre tela 45 x 55 cm Coleção Privada. 

 
Impressionismo é o termo usado para designar uma corrente pictórica 
que tem origem na França. Entre seus principais integrantes estão 
Monet, Pierre Auguste Renoir (1841-1919), Alfred Sisley (1839-1899), 
Frédéric Bazille (1841-1870), Camille Pissarro (1831-1903), Paul 
Cézanne (1839-1906), Edgar Degas (1834-1917), Berthe Morisot (1841-
1895) e Armand Guillaumin (1841-1927). Apesar de a individualidade 
dos artistas e de as ideias e atitudes serem ímpares, apresentavam uma 
unidade na forma de pintar, pois traziam luminosidade nas cores e um 
naturalismo na arte. Observadores atentos da natureza, esses artistas 
passaram a 
A. retratar, em suas obras, as cores que idealizavam de acordo com 

o reflexo da luz solar nos objetos. 
B. retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando, em suas 

telas, as imagens por eles idealizadas. 
C. empregar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas 

diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. 
D. aproveitar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos 

esfumaçados, tal como eram realizadas no Renascimento. 
E. utilizar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor 

definiam as imagens e as cores do objeto representado. 
 
MATEMÁTICA 
QUESTÃO 22 
Em um triângulo, um dos ângulos mede 60° e os lados adjacentes a este 
ângulo medem 1 cm e 2 cm. O valor do perímetro deste triângulo, em 
centímetros, é:  
A. 3 + √5    
B. 5 + √3    
C. 3 + √3    
D. 3 + √7    
E. 5 + √7    
 
QUESTÃO 23 
Sejam α, β e γ as medidas dos ângulos internos de um triângulo. 
Se   

 
=  ,   

 
=  1 e o perímetro do triângulo é 44, então a 

medida do maior lado desse triângulo é:  
A. 5 
B. 10    
C. 15    
D. 20    
E. 25    
 
 

QUESTÃO 24 
Considere as seguintes informações: 
 
 De dois pontos A e B, localizados na mesma margem de um rio, 

avista-se um ponto C, de difícil acesso, localizado na margem 
oposta; 

 Sabe-se que B está distante 1000 metros de A; 
 Com o auxílio de um teodolito (aparelho usado para medir 

ângulos) foram obtidas as seguintes medidas: BÂC = 30° e                       
ABC = 80°. 

 
Deseja-se construir uma ponte sobre o rio, unindo o ponto C a um 
ponto D entre A e B, de modo que seu comprimento seja mínimo. 
Podemos afirmar que o comprimento da ponte será de 
aproximadamente 
A. 477 metros. 
B. 524 metros.    
C. 532 metros.    
D. 500 metros.   
E. 1.048 metros.    

Dado: 
Sen 80° = 0,985, sen 70° = 0,940, cos 80° = 0,174 e cos 70° = 0,340. 

 
QUESTÃO 25 
Sobre os lados de um triângulo retângulo, constroem-se quadrados, 
conforme mostra a figura a seguir. 

 
Sendo “a” a medida da hipotenusa, “b” e “c” as medidas dos catetos e 
P e Q os pontos representados na figura, então a distância entre P e Q 
é igual a: 
A. (𝑎 + 𝑏 ) 
B. (2𝑎 + 𝑏 )   
C. (𝑎 + 2𝑏 )    
D. (3𝑎 + 𝑏 ) 
E. (𝑎  + 3𝑏 )  
 
QUESTÃO 26 
O faturamento líquido de uma determinada empresa que desenvolve 
aplicativos para smartphones aumentou em 2021 da seguinte forma: 
em janeiro o faturamento foi de R$ 13000,00; em fevereiro, R$ 
14500,00; em março, R$ 16000,00. Esse padrão de crescimento se 
manteve para os meses subsequentes. Qual o faturamento líquido, em 
reais, dessa empresa de tecnologia em julho deste ano?  
A. 19.000    
B. 19.500    
C. 20.500    
D. 22.000    
E. 23.500    
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QUESTÃO 27 
Thomas Robert Malthus foi um economista britânico e considerado o 
pai da demografia por sua teoria para o controle do aumento 
populacional, conhecida como malthusianismo, que têm como 
princípio fundamental a hipótese de que as populações humanas 
crescem em progressão geométrica. Malthus estudou possibilidades de 
restringir esse crescimento, pois os meios de subsistência poderiam 
crescer somente em progressão aritmética. Segundo ele, esse 
crescimento populacional é limitado pelo aumento da mortalidade e 
por todas as restrições ao nascimento, decorrentes da miséria e do 
vício. Seus estudos estão permeados não só por muita análise de dados 
estatísticos, mas também por conceitos cristãos como o mal, a salvação 
e a condenação. 
 
A lei de Malthus cita progressões aritméticas (PA) e progressões 
geométricas (PG). Se os dois primeiros termos de uma sequência são 
x1 = 4 e x2 = 8 o sexto termo será 
A. x6 = 16 se for uma PA e x6 = 24 se for uma PG.    
B. x6 = 24 se for uma PA e x6 = 96 se for uma PG.    
C. x6 = 24 se for uma PA e x6 = 128 se for uma PG.    
D. x6 = 30 se for uma PA e x6 = 128 se for uma PG.    
E. x6 = 48 se for uma PA e x6 = 64 se for uma PG.    
 
QUESTÃO 28 
Uma sequência numérica muito famosa é a sequência de Fíbonacci 
(1, 1, 2, 3, 5, 8,  … ). Essa sequência possui uma lei de formação 
simples: cada elemento, a partir do terceiro, é obtido somando-se os 
dois anteriores. Se 𝑝 e 𝑞 são os menores números primos que são 
termos dessa sequência localizados após o décimo termo, então, valor 
de q – p, com q > p, é: 
A. 89 
B. 144 
C. 233 
D. 235 
E. 322 
 
QUESTÃO 29 
Define-se geometricamente a razão áurea do seguinte modo: O ponto 
C da figura abaixo divide o segmento 𝐴𝐵 na razão áurea quando os 
valores AC/AB e CB/AC são iguais. Esse valor comum é chamado “razão 
áurea”. 
 

 
 
A razão áurea, também denominada proporção áurea, número de ouro 
ou divina proporção, conquistou a imaginação popular e é tema de 
vários livros e artigos. Em geral, suas propriedades matemáticas estão 
corretamente enunciadas, mas muitas afirmações feitas sobre ela na 
arte, na arquitetura, na literatura e na estética são falsas ou 
equivocadas. Infelizmente, essas afirmações sobre a razão áurea foram 
amplamente divulgadas e adquiriram status de senso comum. Mesmo 
livros de geometria utilizados no ensino médio trazem conceitos 
incorretos sobre ela. 
 
O conceito de simetria surgiu na Grécia antiga, como uma tentativa de 
explicar a beleza por bases racionais. Os gregos não eram dados a muita 
subjetividade - eles gostavam de achar que havia lógica por trás de 
tudo. Por isso, conceberam a ideia de proporção áurea, uma relação 
matemática segundo a qual a divisão da medida da maior parte pela 
menor parte de um segmento (dividido em duas partes) é igual à 
divisão do segmento inteiro pela parte maior. E procuravam essa 
proporção mágica em tudo, inclusive em seres humanos. Considere um 
segmento de reta AB, dividido em duas partes, a e b, com b < a. De 
acordo com a descrição acima, a proporção áurea se verificaria para a 
igualdade:  

A. b/a = (a + b)/(a  b)    
B. (a  b)/a = (a + b)/b    
C. a/b = (a  b)/a    
D. a/b = (a + b)/(a  b)    
E. a/b = (a + b)/a    
 
QUESTÃO 30 
O dono de uma empresa dispunha de recurso para equipá-la com novos 
maquinários e empregados, de modo a aumentar a produção horária 
de até 30 itens. Antes de realizar o investimento, optou por contratar 
uma equipe de consultoria para analisar os efeitos da variação v da 
produção horária dos itens no custo 𝐶 do produto. Perante as 
condições estabelecidas, o estudo realizado por essa equipe obteve a 
seguinte função: 
 

𝐶(𝑣) = −0,01 𝑣 + 0,3𝑣 + 50, com −10 ≤ 𝑣 ≤ 30 
 
A equipe de consultoria sugeriu, então, uma redução na produção 
horária de 10 itens, o que permitiria enxugar o quadro de funcionários, 
reduzindo o custo, sem a necessidade de investir novos recursos. 
 
O dono da empresa optou por não seguir a decisão e questionou qual 
seria o aumento necessário na produção horária para que o custo do 
produto ficasse igual ao obtido com a redução da produção horária 
proposta pela consultoria, mediante os recursos disponibilizados. 
 
De acordo com a função obtida, a equipe de consultoria deve informar 
que, nesse caso,  
A. é impossível igualar o custo da redução proposta, pois os recursos 

disponíveis são insuficientes, uma vez que essa igualdade exigiria 
um aumento na produção horária de 50 itens.    

B. é possível igualar o custo da redução proposta, uma vez que essa 
igualdade exigiria um aumento na produção horária de 15 itens, o 
que está dentro dos recursos disponíveis.    

C. é possível igualar o custo da redução proposta, uma vez que essa 
igualdade exigiria um aumento na produção horária de 20 itens, o 
que está dentro dos recursos disponíveis.    

D. é impossível igualar o custo da redução proposta, pois os recursos 
disponíveis são insuficientes, uma vez que essa igualdade exigiria 
um aumento na produção horária de 40 itens.    

E. é possível igualar o custo da redução proposta, desde que sejam 
empregados todos os recursos disponíveis, uma vez que essa 
igualdade exigiria um aumento na produção horária de 30 itens.    

 
QUESTÃO 31 
Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos 
realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos 72 
mil reais no mês de janeiro (mês 1), que o maior gasto mensal ocorreu 
no mês de agosto (mês 8) e que a prefeitura gastou 105 mil reais no 
mês de dezembro (mês 12). A curva que modela esses gastos é a 
parábola 𝑦 = 𝑇(𝑥), com 𝑥 sendo o número correspondente ao mês e 
𝑇(𝑥), em milhar de real. 
 
A expressão da função cujo gráfico é o da parábola descrita é: 
A. 𝑇(𝑥) = −𝑥 + 16𝑥 + 57    
B. 𝑇(𝑥) = − 𝑥 + 11𝑥 + 72    

C. 𝑇(𝑥) = 𝑥 − 𝑥 +     

D. 𝑇(𝑥) = −𝑥 − 16𝑥 + 87    
E. 𝑇(𝑥) = 𝑥 − 𝑥 + 72    
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QUESTÃO 32 
Considere os esboços dos gráficos das funções 𝑓(𝑥) = 4 + log (𝑥 + 1) 
e 𝑔(𝑥) = , mostrados na figura. 
 

 
 
Sabendo-se que as intersecções desses dois gráficos ocorrem em 
pontos cujas coordenadas são expressas por números inteiros, a 
solução da inequação 𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥) é o conjunto: 
A. {𝑥 ∈ ℝ|𝑥 < 0 𝑒 𝑥 > 4}    
B. {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 7}    
C. {𝑥 ∈ ℝ|𝑥 < 0 𝑒 𝑥 > 7}    
D. {𝑥 ∈ ℝ|0 < 𝑥 < 4}    
E. {𝑥 ∈ ℝ|4 < 𝑥 < 7}    
 
QUESTÃO 33 
Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente 
não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. 
Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num 
fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do 
carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e 
arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil 

encontrado: 𝑄(𝑡) = 𝑄 ⋅ 2  em que 𝑡 é o tempo, medido em ano, 
𝑄(𝑡) é a quantidade de carbono 14 medida no instante 𝑡 e 𝑄  é a 
quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. 
 
Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 
fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 
neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a 
quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. 

 
Fóssil 𝑄  𝑄(𝑡) 

1 128 32 
2 256 8 
3 512 64 
4 1024 512 
5 2048 128 

 
O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi  
A. 1.    
B. 2.    
C. 3.    
D. 4.    
E. 5.    
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
QUESTÃO 34 
 

Mas quem me criou? Não foi o meu Deus, que não somente é bom, mas é 
ele a própria bondade? Como explicar que a minha vontade tenda para o mal e 
não para o bem? Será isso talvez uma punição justa? Quem plantou em mim 
esses germes de sofrimento e os alimentou, uma vez que sou criatura do meu 
Deus que é cheio de amor? Se foi o diabo, de onde vem ele? Se também ele 
se tornou diabo por sua própria vontade perversa, ele que era um anjo bom 
inteiramente criado por um Deus de bondade, de onde lhe veio essa vontade 
má que o tornou diabo? 

AGOSTINHO. Confissões. Tradução de Maria Luiza Jardim 

Amarante. São Paulo: Paulus, 1997. [Fragmento] 

 
Para o filósofo, o mal, isto é, a corrupção é  
A. uma criação de Deus, pois nada existe sem que Ele tenha criado. 
B. uma força que surgiu como uma oposição à matéria divina 

representada por Deus. 
C. inerente ao ser humano, ou seja, é parte da natureza humana que 

foi criada por Deus. 
D. a evidência da inexistência de um deus que seja, ao mesmo tempo, 

onisciente, onipotente e benevolente. 
E. uma das possibilidades presentes no mundo material e que não 

surgiu no ato de criação do mundo pela Divindade. 
 
QUESTÃO 35 
 

[...] como minha intenção é escrever o que tenha utilidade para quem 
estiver interessado, pareceu-me mais apropriado abordar a verdade efetiva das 
coisas, e não a imaginação. Muitos já conceberam repúblicas e monarquias 
jamais vistas, e que nunca existiram na realidade; de fato, a maneira como 
vivemos é tão diferente daquela como deveríamos viver que quem despreza o 
que se faz pelo que deveria ser feito aprenderá a provocar sua própria ruína, e 
não a defender-se. 

MAQUIAVEL. O príncipe. Brasília: UnB, 1999. [Fragmento] 

 
Maquiavel declara abertamente que seu ponto de partida, assim como 
o de chegada, é a realidade concreta, a realidade tal como ela é, e não 
como se gostaria que ela fosse, motivo pelo qual é considerado o 
fundador daquilo que passou a ser designado como: 
A. Realismo Político 
B. Utopismo Político 
C. Fisiologismo Político 
D. Pragmatismo Político 
E. Contratualismo Político 
 
SOCIOLOGIA 
QUESTÃO 36 
 

Pode-se afirmar agora, com base em convincente evidência, que a 
selvageria precedeu a barbárie em todas as tribos da humanidade, assim como 
se sabe que a barbárie precedeu a civilização. A história da raça humana é uma 
só – na fonte, na experiência, no progresso. 

MORGAN, Lewis Henry. A sociedade antiga. In: CASTRO, Celso (Org.). Evolucionismo cultural: textos de 

Morgan, Tylor e Frazer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. p. 21. [Fragmento] 

 
No século XIX, a perspectiva mais aceita pelos intelectuais mais 
respeitados no círculo antropológico era a de que toda a humanidade 
compartilhava de uma mesma linha evolutiva que se iniciava nas 
sociedades consideradas mais “primitivas” e tinha seu ápice naquelas 
consideradas “civilizadas”, como a europeia. Essa linha de pensamento 
ficou conhecida, posteriormente, como  
A. “Relativismo Cultural”.  
B. “Intolerância Cultural”. 
C. “Antropologia Reversa”. 
D. “Evolucionismo Cultural”. 
E. “Antropologia Participante”. 
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QUESTÃO 37 
Franz Boas realizou uma expedição à ilha de Baffin (Canadá), com o 
intuito de estudar os esquimós (hoje conhecidos, no Canadá, como 
Inuit). No dia 23 de dezembro de 1883, fez questão de registrar em seu 
diário:  
 

“Frequentemente me pergunto que vantagens nossa ‘boa sociedade’ 
possui sobre aquela dos ‘selvagens’ e descubro, quanto mais vejo de seus 
costumes, que não temos o direito de olhá-los de cima para baixo. Onde, em 
nosso povo, poder-se-ia encontrar hospitalidade tão verdadeira quanto aqui? ... 
Nós, ‘pessoas altamente educadas’, somos muito piores, relativamente 
falando... Creio que, se esta viagem tem para mim (como ser pensante) uma 
influência valiosa, ela reside no fortalecimento do ponto de vista da relatividade 
de toda formação [Bildung], e que a maldade, bem como o valor de uma pessoa, 
residem na formação do coração [Herzensbildung], que eu encontro, ou não, 
tanto aqui quanto entre nós.” 

COLE, Herbert. The value of a person lies in his Herzensbildung: Franz Boas’ Baffin Island 

letter diary, 1883 1884 apud CASTRO, Celso. Apresentação. In: BOAS, Franz; CASTRO, 

Celso (org.). Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. [Fragmento] 

 
Franz Boas, a partir de sua estadia entre os esquimós, descrita no 
fragmento textual, questionou a 
A. suposta superioridade da civilização europeia. 
B. capacidade de os selvagens conseguirem alcançar o estágio 

civilizatório. 
C. crença de que todas as raças possuem mesma capacidade de 

inteligência. 
D. visão de que os selvagens são bons, ingênuos e felizes em estado 

de natureza. 
E. ideia de que as raças inferiores podem chegar ao elevado grau das 

raças superiores. 
 

BIOLOGIA 
QUESTÃO 38 
 

Nas últimas décadas vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado 
uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma 
variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. 
Atualmente têm se destacado as superbactérias que acumularam vários genes 
determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes a 
praticamente todos os antimicrobianos. 

FERREIR A, F. A.; CRUZ, R. S.; FIGUEIREDO, A. M. S. O problema da resistência a 

antibióticos. Ciência Hoje, v.48, n.287, 2011 (adaptado). 

 
Essa resistência tem ocorrido porque os(as)  
A. bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada.    
B. antibióticos são utilizados pela população de maneira 

indiscriminada.    
C. bactérias possuem plasmídeos que contêm genes relacionados à 

virulência.    
D. bactérias podem ser transmitidas para um indivíduo utilizando 

várias estratégias.    
E. serviços de saúde precários constituem importantes focos de 

bactérias patogênicas.    
 
QUESTÃO 39 
 

Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de 
promoção de saúde e qualidade de vida da população. Muitas vezes, a falta de 
saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse 
contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 
30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nesta 
localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta 
de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de 
cabeça e dores musculares. 

Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 27 fev. 2012 (adaptado). 

 
 

Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da 
localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de  
A. difteria.    
B. botulismo.    
C. tuberculose.    
D. leptospirose.    
E. meningite meningocócica.    
 
QUESTÃO 40 
A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para 
determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na 
montagem fotográfica, em sequência, dos pares de cromossomos e 
permite identificar um indivíduo normal (46, 𝑋𝑋 𝑜𝑢 46, 𝑋𝑌) ou com 
alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma 
criança do sexo masculino com alterações morfológicas e 
comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula 
cariotípica 47, 𝑋𝑌,  + 18. 
 
A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como  
A. estrutural, do tipo deleção.    
B. numérica, do tipo euploidia.    
C. numérica, do tipo poliploidia.    
D. estrutural, do tipo duplicação.    
E. numérica, do tipo aneuploidia.    
 
QUESTÃO 41 
O quadro abaixo apresenta os principais tipos de células dos tecidos 
conjuntivos, bem como suas características e origem celular. 
 

Tipos de células Características principais 
Origem celular 

1 

Presentes nos tecidos 
frouxos; ricos em 

heparina e histamina. 
Participam das 

reações alérgicas. 

Diferenciação de 
células-tronco 

multipotentes da 
medula óssea 

vermelha. 

Adipócitos 2 
Diferenciação de 

células 
mesenquimatosas. 

Condroblastos 

Produzem as fibras e a 
substância 

amorfa da matriz 
cartilaginosa. 

3 

4 

Degradam a matriz 
óssea, promovendo 

a reciclagem do tecido 
ósseo. 

Fusão e 
diferenciação de 

monócitos. 

 
Assinale a alternativa que completa corretamente o quadro.  
A. 1 – Macrófagos; 2 – Produzem imunoglobulinas que combatem 

agentes invasores; 3 – Diferenciação de células-tronco; 4 – 
Osteoblastos.    

B. 1 – Plasmócitos; 2 – Produzem as fibras e a substância amorfa da 
matriz do tecido adiposo; 3 – Diferenciação de linfócitos; 4 – 
Osteócitos.    

C. 1 – Osteoblastos; 2 – Armazenam substâncias energéticas; 3 – 
Diferenciação de células mesenquimatosas; 4 – Condroblastos.    

D. 1 – Mastócitos; 2 – Armazenam substâncias energéticas; 3 – 
Diferenciação de células mesenquimatosas; 4 – Osteoclastos.    

E. 1 – Neutrófilos; 2 – Armazenam glicogênio; 3 – Diferenciação de 
células totipotentes; 4 – Osteoclastos.    
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QUESTÃO 42 
O quadro indica o resultado resumido de um exame de sangue 
(hemograma) de uma jovem de 23 anos. 
 

Hemograma 
Valores encontrados 

Valores de 
referência 

(acima de 12 
anos – sexo 
feminino) 

Eritrócitos (× 10 𝑚𝑚⁄ ) 4,63 3,8 − 4,8 
Plaquetas (mil 𝑚𝑚⁄ ) 87 150 − 400,0 
Leucócitos totais (𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑚⁄ ) 6,04 4,5 − 11,0 

 
Com base nesses resultados, qual alteração fisiológica a jovem 
apresenta?  
A. Dificuldade de coagulação sanguínea.     
B. Diminuição da produção de anticorpos.     
C. Aumento dos processos infecciosos e alérgicos.     
D. Diminuição no transporte dos gases respiratórios.     
E. Aumento da probabilidade de formação de coágulo no sangue.    
 
QUESTÃO 43 
 

O útero é um órgão de 7 𝑐𝑚 com o formato de uma pera. Durante a 
menstruação e, enquanto descama, libera prostaglandina que faz o útero 
contrair para eliminar o sangue. Esse processo comprime os nervos e os vasos 
que passam pelo músculo uterino. Por isso, a mulher sente dor. 

VARELA, Drauzio. Cólicas menstruais. Disponível em: 

<http://drauziovarella.com.br/mulher-2/colicasmenstruais>.  (Adaptado). 

 
O útero é um órgão formado por músculo  
A. estriado esquelético, de contração involuntária.     
B. estriado esquelético, de contração voluntária.     
C. estriado cardíaco, de contração involuntária.     
D. liso, de contração involuntária.     
E. liso, de contração voluntária.     
 
QUESTÃO 44 
A velocidade de propagação do estímulo nervoso na membrana de um 
neurônio varia entre 10  𝑐𝑚 𝑠⁄  e 1  𝑚 𝑠⁄ . Tais velocidades, no entanto, 
são insuficientes para coordenar as ações de animais de grande porte. 
Em uma girafa, por exemplo, um impulso que viajasse à velocidade de 
1  𝑚 𝑠⁄  levaria entre três e quatro segundos para percorrer a distância 
que vai da pata traseira ao encéfalo. Se fosse essa realmente a 
velocidade de condução nervosa na girafa, ela seria um animal lento e 
descoordenado, incapaz de enfrentar situações que exigissem 
respostas rápidas. 
 
No entanto, sabemos que a propagação do impulso pode atingir 
velocidades de até 200  𝑚 𝑠⁄ , o que é garantido pela presença de:  
A. Sinapses    
B. Bainha de mielina    
C. Nódulos de Ranvier    
D. Neurotransmissores 
E. Dendritos 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45 
 

A malária estava relativamente bem controlada nos anos 1950/1960, mas 
reapareceu nos anos 1970/1980 com a ocupação populacional desordenada 
que ocorreu na periferia da Amazônia Legal. Estradas foram abertas, sistemas 
de irrigação instalados e houve a corrida do ouro em Rondônia, no noroeste 
amazônico. Tudo isso fez com que o número de casos aumentasse 
consideravelmente e atingisse o pico de 500 mil novos casos notificados por 
ano. 

VARELA, Drauzio. Doenças Tropicais.  

Disponível em: <https://drauziovarella.com.br/letras/t/doencastropicais/>. 

Acesso em: mar.2017. Adaptado. 

 
Pode-se considerar como uma das medidas preventivas de natureza 
individual utilizadas no controle da malária 
A. a cloração da água a partir das estações de tratamento de 

afluentes antes de ser direcionada para uso doméstico. 
B. a lavagem adequada das verduras e frutas compradas nas feiras, 

antes de serem utilizadas na alimentação. 
C. a construção de esgotamento sanitário nas residências. 
D. a eliminação do caramujo hospedeiro presente nas “lagoas de 

coceiras”. 
E. o uso de repelentes, de calças e de camisas de mangas compridas, 

principalmente no período de fim da tarde e início da noite, para 
evitar picadas do mosquito. 

 
QUESTÃO 46 
Foi noticiado nos jornais que um grupo de ativistas, em defesa dos 
animais, invadiu um laboratório de pesquisas e acabou encontrando só 
insetos, popularmente chamados de barbeiros, resultando na liberação 
de milhares desses insetos na região. Os mesmos jornais informaram 
que a população local corria sérios riscos por causa da libertação de tais 
barbeiros que eram utilizados em pesquisas.  
 
É correto afirmar que o risco se devia ao fato de que os barbeiros são 
A. danosos à agricultura. 
B. insetos peçonhentos. 
C. transmissores da febre amarela. 
D. vetores da encefalite. 
E. transmissores (vetores) da doença de Chagas. 
 
QUESTÃO 47 
O Toxoplasma gondii, um dos principais parasitas do homem, encontra-
se amplamente disseminado na região Sul do Brasil. Ele causa a 
toxoplasmose, cujo desenvolvimento pode gerar consequências nos 
humanos, como _______________ nos adultos e _______________ 
nos fetos. 
 
Apresenta como hospedeiros naturais os felinos, em cujo tubo 
digestivo ____________ completa seu ciclo vital, formando cistos que, 
ao serem expelidos com as fezes, podem contaminar ____________. A 
toxoplasmose ainda pode ser adquirida pelo contato frequente com 
animais domésticos, especialmente com gatos contaminados. 
 
Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas acima. 
A. catarata – crescimento reduzido dos ossos – a bactéria – carne 

crua e frutas. 
B. cegueira – destruição do encéfalo – o protozoário – verduras e 

água. 
C. catarata – destruição do encéfalo – o vírus – carne crua e frutas. 
D. surdez – crescimento reduzido dos ossos – a bactéria – carne crua 

e frutas. 
E. surdez – teratogenia – o vírus – alimentos e água. 
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FÍSICA 
QUESTÃO 48 
A visão é um dos principais sentidos usados pelos seres humanos para 
perceber o mundo e a figura a seguir representa de forma muito 
simplificada o olho humano, que é o veículo encarregado de levar essas 
percepções até o cérebro. 
 

 
 
Sendo assim, com base na figura, é correto afirmar que o olho é 
A. míope e a correção é feita com lente convergente. 
B. míope e a correção é feita com lente divergente. 
C. hipermetrope e a correção é feita com lente convergente. 
D. hipermetrope e a correção é feita com lente divergente. 
E. normal e, nesse caso, não precisa de correção. 
 
QUESTÃO 49 
O olho humano pode ser considerado, de forma simplificada, como 
constituído por uma lente biconvexa, denominada cristalino, situada na 
região anterior do globo ocular e pela retina, que funciona como um 
anteparo sensível à luz, localizada no fundo desse globo. 
 

 
Fonte: MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. 

Curso de Física, vol. 2. São Paulo: Scipione, 1997, p.790. 

 
Devido a defeitos refrativos, em algumas pessoas a imagem se forma 
na frente da retina e para outras atrás da retina, trazendo dificuldades 
de enxergar nitidamente. Outro problema que ocorre com a idade é a 
perda da capacidade de acomodação do olho, chamada de “vista 
cansada” ou presbiopia, que causa dificuldades de enxergar de perto. 
Os defeitos da visão, miopia, hipermetropia e presbiopia, são passíveis 
de correção, respectivamente, com o uso de lentes 
A. convergentes, divergentes, convergentes. 
B. divergentes, convergentes, divergentes. 
C. divergentes, convergentes, convergentes. 
D. convergentes, divergentes, divergentes. 
E. convergentes, convergentes, divergentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 
Anita e Roberto, após uma consulta oftalmológica, foram 
diagnosticados com miopia e hipermetropia, respectivamente. As 
figuras representam os perfis de três lentes esféricas de vidro, A, B e C, 
que poderiam ser utilizadas por eles para corrigir seus defeitos de visão. 
 

 
 
Para corrigir seus defeitos de visão, Anita e Roberto poderiam utilizar, 
respectivamente, as lentes 
A. B e A. 
B. B e C. 
C. C e A. 
D. A e B. 
E. A e C. 
 
QUESTÃO 51 
Uma esteira rolante transporta 15 caixas de bebida por minuto de um 
depósito no subsolo até o andar térreo. A esteira tem comprimento de 
12 m, inclinação de 30° com a horizontal e move-se com velocidade 
constante. As caixas a serem transportadas já são colocadas com a 
mesma velocidade da esteira. Se cada caixa pesa 200 N, o motor que 
aciona esse mecanismo deve fornecer uma potência de 
A. 20 W. 
B. 40 W. 
C. 300 W. 
D. 600 W. 
E. 1 000 W. 
 
QUESTÃO 52 
Em um teste de colisão, um automóvel de 1500 kg colide frontalmente 
com uma parede de tijolos. A velocidade do automóvel anterior ao 
impacto era de 15 m/s. Imediatamente após o impacto, o veículo é 
jogado no sentido contrário ao do movimento inicial com velocidade 
de 3 m/s. Se a colisão teve duração de 0,15 s, a força média exercida 
sobre o automóvel durante a colisão foi de 
A. 5 000 N. 
B. 10 000 N. 
C. 30 000 N. 
D. 150 000 N. 
E. 180 000 N. 
 
QUESTÃO 53 
Um projétil com velocidade de 500 m/s e massa 0,05 kg atinge 
horizontalmente um bloco de madeira de massa 4,95 kg, em repouso 
sobre um plano horizontal sem atrito, e nele se aloja. 
 
A velocidade com que o conjunto bala bloco se moverá após o choque 
é de 
A. 5 m/s. 
B. 10 m/s. 
C. 14 m/s. 
D. 18 m/s. 
E. 20 m/s. 
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QUESTÃO 54 
Considere a figura abaixo que representa um tubo em forma de “U”, 
aberto em ambas as extremidades, contendo dois líquidos imiscíveis, A 
e B, em equilíbrio hidrostático. 

 
 
Qual é a expressão que representa a densidade do líquido A (dA)? Dê 
sua resposta em função da densidade do líquido B (dB) e das distâncias 
indicadas na figura. 

A. 
⋅(   )

 

B. 
⋅

 

C. 
⋅

 

D.  

E. 
⋅

  
 

 
QUESTÃO 55 
O coração é um músculo que na prática funciona como uma bomba de 
sangue, que é um fluido. Em um ser humano adulto, o coração pode 
exercer uma pressão máxima de cerca de 120 mmHg no sangue 
durante a contração (sístole), e de cerca de 80 mmHg durante o 
relaxamento (diástole). Como a densidade do sangue é muito próxima 
da densidade da água (dSANGUE ≃ 1,04 g/cm3), podemos dizer que, para 
uma pessoa de 1,80 m de altura quando de pé, a diferença de pressão 
hidrostática entre a cabeça e os pés  equivale à pressão criada por uma 
coluna de 180 cmH2O. Quando essa pessoa se deita, a pressão 
hidrostática fica praticamente constante em todos os pontos do corpo, 
com valor igual à pressão do coração. Assim, quando um indivíduo que 
está deitado se levanta muito rapidamente, em seu corpo ocorre 
A. a elevação de pressão arterial da cabeça, determinada por 

dSANGUE⋅h⋅g, o que causará um aumento do fluxo sanguíneo no 
cérebro. Como o fluxo deve ser contínuo e o ajuste pela expansão 
das artérias não é instantâneo, a pessoa pode sentir-se tonta. 

B. o aumento de pressão arterial da cabeça, determinado por 
dSANGUE⋅h, o que causará uma redução do fluxo sanguíneo no 
cérebro. Como o fluxo deve ser contínuo e o ajuste pela expansão 
das artérias não é instantâneo, a pessoa pode sentir-se tonta. 

C. a queda de pressão arterial da cabeça, determinada por 
dSANGUE⋅h⋅g, o que causará uma diminuição do fluxo sanguíneo no 
cérebro. Como o fluxo deve ser contínuo e o ajuste pela expansão 
das artérias não é instantâneo, a pessoa pode sentir-se tonta. 

D. a diminuição de pressão arterial da cabeça, determinada por 
dSANGUE⋅h, o que causará uma redução do fluxo sanguíneo no 
cérebro. Como o fluxo deve ser contínuo e o ajuste pela expansão 
das artérias não é instantâneo, a pessoa não deverá sentir-se 
tonta. 

E. a manutenção da pressão arterial da cabeça, determinada por 
dSANGUE⋅h⋅g, o que  causará um fluxo sanguíneo constante no 
cérebro. Como o fluxo deve ser contínuo e o ajuste pela expansão 
das artérias não é necessário nesse caso, a pessoa não deverá 
sentir-se tonta. 

 
 

QUESTÃO 56 
Um navio flutua porque 
A. seu peso é igual ao peso do fluido deslocado. 
B. seu volume é igual ao volume do fluido deslocado. 
C. seu peso é menor do que o peso do líquido deslocado. 
D. seu peso é maior do que o peso do líquido deslocado. 
E. seu peso é pequeno quando comparado com seu volume. 
 
QUESTÃO 57 
Um elevador hidráulico é acionado por um pequeno êmbolo de área 
igual a 4⋅10–4 m2. Um automóvel de peso de 2⋅104 N está sobre o 
êmbolo maior, de área 0,16 m2. A intensidade da força que deve ser 
aplicada ao êmbolo menor para conseguir manter o peso do automóvel 
é de: 
A. 20 N 
B. 30 N 
C. 40 N 
D. 50 N 
E. 100 N 
 
GEOGRAFIA 
QUESTÃO 58 
Os movimentos tectônicos são comuns em países como Chile e Japão, 
localizados em uma das principais zonas sísmicas do globo, o Círculo do 
Fogo do Pacífico. Essas zonas são caracterizadas pela 
A. formação de bacias sedimentares nas áreas de baixa altitude. 
B. ocorrência do processo de erosão física da superfície terrestre. 
C. estabilidade das rochas magmáticas presentes na litosfera. 
D. estruturação de formas de relevo geologicamente muito antigas. 
E. presença de contato entre duas ou mais placas tectônicas. 
 
QUESTÃO 59 
Um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco (AC) partiu 
em uma viagem de férias para Fernando de Noronha (PE). No entanto, 
a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com duas 
escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Considerando que os 
viajantes saíram de Rio Branco às 6h da manhã, a hora local de 
desembarque no destino final foi 
A. 17h30. 
B. 18h30. 
C. 20h30. 
D. 22h30. 
E. 23h30. 
 
QUESTÃO 60 
O processo de formação dos solos é relativamente lento e gradual, de 
forma que os elementos e as condições naturais envolvidas são 
fundamentais para a determinação dos tipos e características desse 
recurso natural. Sobre a formação dos solos, também conhecida como 
pedogênese, podemos inferir que 
A. ocorre com um ritmo de intensidade determinado pela posição 

latitudinal do local. 
B. acontece, inicialmente, pelo incremento de material orgânico 

sobre formações rochosas. 
C. depende, entre outros fatores, da atuação dos agentes 

intempéricos, tais como a água e os ventos. 
D. constitui uma camada do relevo desprovida de qualquer tipo de 

estratificação. 
E. não apresenta variações morfológicas entre as diferentes 

localizações geográficas. 
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QUESTÃO 61 
A Projeção de Mercator é uma das mais utilizadas para a representação 
da Terra. Ela está devidamente classificada, conforme o seu 
posicionamento na superfície de projeção, em 
A. cilíndrica. 
B. cônica. 
C. plana. 
D. azimutal. 
E. meridional. 
 
QUESTÃO 62 
Uma bacia hidrográfica representa toda a área em que há uma mesma 
drenagem de água, envolvendo sempre um rio principal e os seus 
afluentes e subafluentes, que, juntos, formam uma rede hidrográfica. 
A consideração principal para distinguir ou “separar” uma bacia 
hidrográfica da outra é 
A. a extensão do rio principal. 
B. o limite entre os divisores de água. 
C. a hierarquia que compõe a rede hídrica. 
D. a quantidade de chuvas e suas direções. 
E. as oscilações nas formas de relevo. 
 
QUESTÃO 63 
Considerando os sistemas agrícolas, são características da agricultura 
intensiva a mão de obra 
A. qualificada, minifúndios, produtos para exportação. 
B. desqualificada, rotação de culturas, latifúndios. 
C. qualificada, alta produtividade, latifúndios. 
D. desqualificada, baixa produtividade, minifúndios. 
E. qualificada, alta produtividade e minifúndios. 
 
QUESTÃO 64 
 

Parece inevitável que nas atividades humanas todas as soluções de um 
problema mais cedo ou mais tarde acabem gerando outros problemas. Como 
sugeriu o geógrafo sueco Torsten Hägerstrand, o processo de inovação sempre 
tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, um “lado destrutivo” e um lado 
criativo. O lado destrutivo ele denomina “denovação” em oposição à inovação. 
No caso da Primeira Revolução Industrial, por exemplo, basta pensar nos 
operadores de teares manuais que não conseguiam competir com a nova 
tecnologia. 

BURKE, Peter. Problemas causados por Gutenberg: a explosão da informação nos primórdios da Europa 

Moderna. In: Estudos Avançados, São Paulo, v. 16, n. 44, p. 173-185. Disponível em: 

https://www.scielo.br. Acesso em: 18/11/2021.  

 
Considerando a visão contrastante em relação ao progresso técnico 
apresentado no texto, a Primeira Revolução Industrial ocasionou como 
lado criativo o(a) 
A. crescimento da população urbana. 
B. conservação de garantias trabalhistas. 
C. manutenção nos padrões de consumo. 
D. ampliação da produção de itens artesanais. 
E. diversificação de especialidades de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 65 
 

Essa expressão foi criada em 1960 pelo geógrafo francês Jean Gottmann 
para classificar a região dos Estados Unidos que envolvia as cidades de Boston, 
Washington D.C. e Nova York. Esse termo designa uma região ou área 
superurbanizada, que congrega em torno de si uma articulação entre 
metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades, concentrando boa 
parte da população e dos serviços de um país.  

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 19/11/2021.  

 
A região indicada é geograficamente conceituada como um (a)  
A. metacidade, por apresentar o elevado crescimento populacional.  
B. megalópole, por especificar uma área urbana formada por cidades 

contíguas.  
C. megacidade, por analisar os grupos de maiores aglomerações 

urbanas atuais.  
D. cidade local, por indicar a proximidade em relação a centros 

urbanos desenvolvidos.  
E. centro regional, por expor cidades que influenciam 

economicamente outras regiões. 
 
QUESTÃO 66 
 

No mundo da produção e do trabalho, difundiu-se nos anos 1980 um 
modelo fundado nas possibilidades abertas pela introdução de um novo padrão 
tecnológico: a revolução microeletrônica. Aqui um pequeno grupo de 
trabalhadores multifuncionais ou polivalentes opera uma ilha de máquinas 
automatizadas, num processo de trabalho intensificado, que diminui ainda mais 
a porosidade no trabalho.  

Disponível em: BEHRING, Elaine Rossetti. Política social no capitalismo 

tardio. São Paulo: Cortez, 2015. Acesso em: 19/11/21. 

 
O modo de produção apresentado no texto tem por característica a  
A. geração de estoques.  
B. produção por demanda.  
C. verticalização da produção.  
D. concentração em uma unidade fabril.  
E. massificação de bens de alta tecnologia. 
 
HISTÓRIA 
QUESTÃO 67 
 
 Viajar de carro, ônibus, trem ou avião. Usufruir da iluminação elétrica de 
nossas residências ou mesmo enviar uma mensagem no celular. Tais 
elementos do nosso dia a dia tiveram origem nos desdobramentos das 
Revoluções Industriais. Esse processo se iniciou na Inglaterra do século XVIII 
e, a partir daí, alcançou outros lugares do mundo. Além de transformar o modelo 
de produção, as Revoluções Industriais trouxeram mudanças políticas, culturais 
e sociais, tendo, entre outros resultados, a formação de uma nova classe. 

(Meu Bernoulli. Vol.04. Pág. 63) 
 
A nova classe social que resultou do contexto presente no texto foi 
A. o Clero. 
B. a Nobreza. 
C. a Burguesia. 
D. o Operariado. 
E. o campesinato. 
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QUESTÃO 68  
 

O século XVIII conheceu inovações tecnológicas tão significativas que 
provocaram a transição de uma economia agrária e artesanal para outra, em 
que a máquina passou a ter grande importância. Houve, então, a transformação 
da pequena indústria artesanal para o consumo em pequena escala em uma 
grande produção. As maquinofaturas possibilitam o aumento da produção e 
um barateamento dos preços dos produtos, facilitando o consumo e 
contribuindo para o enriquecimento dos donos das fábricas. 

(Meu Bernoulli. Vol.04. Pág. 64) 

 
Um dos fatores fundamentais para que as transformações citadas no 
texto ocorressem foi o(a) 
A. uso da eletricidade como fonte de energia para movimentar as 

máquinas. 
B. existência de terras comunais em expansão, permitindo a 

produção em larga escala. 
C. utilização de minérios, principalmente de aço, que impulsionaram 

a indústria química. 
D. presença de uma burguesia mercantil interessada na manutenção 

das práticas mercantilistas estatais. 
E. surgimento de máquinas modernas que substituíram o trabalho 

manual, feito com o auxílio de ferramentas. 
 
QUESTÃO 69 

 
Houve um momento na história do mundo em que a Grã-Bretanha podia 

ser descrita como sua única oficina mecânica, seu único importador e 
exportador em grande escala, seu único transportador, seu único país 
imperialista e quase que seu único investidor estrangeiro; é, por esse motivo, 
sua única potência naval e o único país que possuía uma verdadeira política 
mundial. Grande parte desse monopólio devia-se, simplesmente, à solidão do 
pioneiro, soberano de tudo quanto se ocupa por causa da ausência de outros 
ocupantes. 

HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Inglesa ao Imperialismos. Rio de Janeiro: 

Forence Universitária, 1983. p. 9. (Fragmento) 

 
Entre os fatores que justificam o “pioneirismo industrial inglês”, 
podemos citar 
A. o fato de ser uma ilha. 
B. o acúmulo primitivo de capital. 
C. a indisponibilidade de mão de obra. 
D. a presença de um Estado mercantilista. 
E. a presença de matérias primas, como o aço. 
 
QUESTÃO 70  
 

Os principais distúrbios começaram em Nottingham, em 1811. Uma grande 
manifestação de malharistas, gritando por trabalho e um preço mais liberal, foi 
dissolvida pelo Exército. Naquela noite, sessenta armações de malha foram 
destruídas na grande vila de Arnold por amotinados que não toaram nenhuma 
precaução em se disfarçar e foram aplaudidos pela multidão. Por várias 
semanas, os distúrbios continuaram, principalmente à noite, por todas as vilas 
de malharias do Noroeste de Nottinghmshire. Embora policiais especiais e 
tropas patrulhassem as vilas, não se conseguiu fazer nenhuma prisão. 

THOMPSON, E. R. A formação da classe operária 

Inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. v. 3, p. 125. 
 
Os atos descritos acima foram denominados de 
A. Ludismo. 
B. Socialismo. 
C. Anarquismo. 
D. Comunismo. 
E. Sindicalismo. 
 
 
 

QUESTÃO 71  
 

Essas contradições internas trariam consigo a rápida decadência e 
transformação do sistema. Em outras palavras, a partir do antigo sistema, 
devido a suas contradições, começam a se estabelecer, pouco a pouco, os 
fundamentos de um sistema oposto, o qual acaba por substituir o antigo ao 
mesmo tempo que lhe absorve os elementos mais significativos. 

(Meu Bernoulli. Vol.04. Pág.80) 

 
A teoria acima está associada à corrente de pensamento conhecida 
como 
A. Anarcocapitalismo. 
B. Socialismo Cristão. 
C. Socialismo Utópico. 
D. Anarquismo niilista. 
E. Materialismo Histórico. 
 
QUESTÃO 72  

 
Em 1815, os vencedores de Napoleão reuniram-se em um Congresso na 

cidade de Viena, capital da atual Áustria, com o objetivo de restaurar a velha 
ordem transformada pela Revolução Francesa, evitar que as ideias liberais se 
espalhassem e [...] reconduzir ao poder as antigas dinastias. Os participantes 
do Congresso de Viena [...] discutiam as mudanças que deveriam ser feitas 
para anular as consequências produzidas pela Revolução Francesa e pelo 
governo de Napoleão. A criação da Santa Aliança, uma associação formada 
pelos três reinos mais importantes presentes no Congresso – Rússia, Áustria e 
Prússia –, com poder de intervenção em nações onde movimentos liberais 
pudessem pôr em xeque os poderes absolutos, contribuía para ajudar a 
reconstruir a ordem conservadora europeia. 

A CRISE portuguesa e a Revolução do Porto. Multirio. 

Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/crise_portuguesa.html. 

Acesso em: 14 out. 2019. (Fragmento) 

 
Entre as determinações do Congresso de Viena, estava 
A. a restauração do Ancient Regime em seus aspectos meramente 

sociais e econômicos. 
B. a restauração do Ancient Regime com base nos princípios da 

legitimidade e do equilíbrio. 
C. o retorno do Ancient Regime e das antigas Casas Reais, com base 

no princípio da reciprocidade. 
D. o equilíbrio no retorno das Casas Reais do Ancient Regime, 

preservando algumas conquistas liberais. 
E. a destituição de todos os monarcas que apoiaram as ideias 

conservadoras das revoluções. 
 
QUESTÃO 73 
 

Três monarcas governaram Portugal durante o século XVIII. O longo 
reinado de Dom João V cobriu a primeira metade do século, durante a qual 
fluíram grandes riquezas para Lisboa, vindas dos territórios brasileiros, a ‘vaca 
leiteira’ de Portugal, como tão pitorescamente descreveu o professor Charles 
Boxer o papel da América Portuguesa nesse período. Em 1750 Dom João V foi 
sucedido por seu filho Dom José I, cujo reinado se assinalou pela longa 
predominância do Marques de Pombal nos assuntos de Estado e pelo reinado 
da devota, e mais tarde louca, Dona Maria I, que sucedeu ao seu pai em 1777. 

(Kenneth Maxwell. Marques de Pombal: paradoxo do Iluminismo) 

 
A partir da leitura do texto e tendo em conta a relação entre a política 
de Marques de Pombal e o Brasil, assinale a alternativa que apresente 
a grande riqueza que fluía para Portugal levada do território brasileiro, 
bem como uma medida da administração pombalina com impacto na 
exploração de tal riqueza: 
A. ouro – criação da Derrama. 
B. ouro – criação das Casas de Fundição. 
C. ouro – Tratado de Methuen. 
D. cana-de-açúcar – criação do Conselho Ultramarino. 
E. cana-de-açúcar – extinção das Capitanias Hereditárias. 
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QUESTÃO 74 
 

“O resto empório das douradas Minas 
Por mim o falará: quando mais finas 
Se derramam as lágrimas no imposto 
Clama o desgosto de um país decadente.” 

(Cláudio Manoel da Costa) 

 
O intelectual e advogado, autor da poesia acima, foi um dos integrantes 
da mais importante revolta colonial brasileira, conhecida como 
Inconfidência Mineira. Sobre esse movimento podemos afirmar que 
A. era de natureza nativista e influenciado pelos discursos 

iluministas. Buscava a proclamação da república, que teria Ouro 
Preto como capital, também o perdão de todas as dívidas para 
com a Fazenda Real. 

B. manifestava-se contra os rigores da política fiscal metropolitana 
sobre a Capitania das Minas, exercida através da Casa de 
Contratação, e inspirava-se nos ideais revolucionários franceses. 

C. visava à independência econômica e à política da Colônia. O 
levante foi deflagrado quando se exigiu o pagamento dos 
impostos atrasados pelas Casas de Fundição em todo o país. 

D. era de caráter nacionalista, visando à independência da Colônia e 
ao rompimento dos laços com a metrópole, com o livre direito de 
implantação de manufaturas nas capitanias e ao comércio 
exterior. 

E. foi ideologicamente influenciado pelos princípios iluministas, 
divulgados em Minas por uma elite intelectual e acolhidos pela 
população local, devido à crise econômica. 

 
QUESTÃO 75 
Uma das principais exigências dos rebeldes na Revolta de Vila Rica, em 
1720, foi a 
A. diminuição dos preços das roupas comercializadas. 
B. modificação do domínio português em Minas Gerais. 
C. anulação do decreto de criação das Casas de Fundição. 
D. supressão das cobranças na Intendência dos Diamantes. 
E. recusa na aceitação dos governantes enviados pela coroa. 
 
QUÍMICA 
QUESTÃO 76 
Os oceanos absorvem aproximadamente um terço das emissões de CO2 
procedentes de atividades humanas, como a queima de combustíveis 
fósseis e as queimadas. O CO2 combina-se com as águas dos oceanos, 
provocando uma alteração importante em suas propriedades. 
Pesquisas com vários organismos marinhos revelam que essa alteração 
nos oceanos afeta uma série de processos biológicos necessários para 
o desenvolvimento e a sobrevivência de várias espécies da vida 
marinha. 
 
A alteração a que se refere o texto diz respeito ao aumento 
A. da acidez da águas dos oceanos. 
B. do estoque de pescado nos oceanos. 
C. da temperatura média dos oceanos. 
D. do nível das águas dos oceanos. 
E. da salinização das águas dos oceanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 77 
O ferro é um elemento abundante em todo o universo. Na terra, esse 
elemento ocupa a quarta posição em abundância e pode ser obtido por 
meio de diversos minerais, como a magnetita, a siderita, a pirita, a 
ilmenita, a limonita e a hematita. Considerando a hematita (Fe2O3), a 
obtenção do metal pode ser representada pela equação a seguir: 
 

Fe2O3  +  3 CO     2 Fe  +  CO2 
 
Tendo em vista que tal reação tem rendimento de 70 % em massa, 
assinale a alternativa que corresponde à massa de ferro, em 
quilogramas, obtida quando se reage 1 tonelada de hematita com uma 
quantidade suficiente de monóxido de carbono. 

Dados: 
MM(C) = 12,0 g/mol 
MM(O) = 16,0 g/mol 
MM(Fe) = 56,0 g/mol 

A. 470 
B. 480 
C. 490 
D. 500 
E. 510 
 
QUESTÃO 78 
As misturas efervescentes, em pó ou em comprimidos, são comuns 
para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa 
forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, 
aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar 
a absorção do fármaco pelo organismo. 
 
A matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido 
tartárico ou o ácido cítrico que reagem com um sal de caráter básico, 
como o bicarbonato de sódio (NaHCO3), quando em contato com a 
água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre 
uma série de reações químicas simultâneas: liberação de íons, 
formação de ácido e liberação do gás carbônico – gerando a 
efervescência. 
 
As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura 
efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação 
dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. 
 
I. NaHCO3  Na+ + HCO–3 
II. H2CO3   H2O + CO2 

III. HCO–3 + H+   H2CO3 

IV. H3A    3H+ + A– 
 
A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do 
gás ocorrem, respectivamente, nas seguintes etapas: 
A. IV, I, II e III  
B. I, IV, III e II 
C. IV, III, I e II  
D. I, IV, II e III 
E. IV, I, III e II 
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QUESTÃO 79 
No processo de produção de cervejas, uma das reações utilizadas é a 
fermentação alcoólica, que consiste na conversão de açúcares, como a 
glicose, em álcool etílico. A equação química dessa reação é: 
 

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 
 
Considerando um processo de conversão com eficiência de 85%, qual 
será a massa de etanol obtida da fermentação de 100 kg de glicose? 

(Massa molar (g/mol): C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0) 
A. 51,11 kg 
B. 46,00 kg 
C. 92,00 kg 
D. 180,00 kg 
E. 43,44 kg 
 
QUESTÃO 80 
O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem 
ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva 
ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água 
da chuva são o H2CO3, formado pela reação do CO2 atmosférico com a 
água, o HNO3, o HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são 
formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de 
nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. 

 
A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da 
concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa 
pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para 
minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações 
idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às 
águas das chuvas? 
A. HNO3 e HNO2 
B. H2SO4 e H2SO3 
C. H2SO3 e HNO2 
D. H2SO4 e HNO3 
E. H2CO3 e H2SO3 
 
QUESTÃO 81 
A pirita (FeS2) é encontrada na natureza agregada a pequenas 
quantidades de níquel, cobalto, ouro e cobre. Os cristais de pirita são 
semelhantes ao ouro e, por isso, são chamados de ouro dos tolos. Esse 
minério é utilizado industrialmente para a produção de ácido sulfúrico. 
Essa produção ocorre em várias etapas, sendo que a primeira é a 
formação do dióxido de enxofre, segundo a equação a seguir. 
 

4 FeS2(s) + 11 O2(g)  2 Fe2O3(s) + 8 SO2(g) 
 
Na segunda etapa, o dióxido de enxofre reage com oxigênio para 
formar trióxido de enxofre e, por fim, o trióxido de enxofre reage com 
água, dando origem ao ácido sulfúrico. 
 
Sabendo que o minério de pirita apresenta 92% de pureza, calcule a 
massa aproximada de dióxido de enxofre produzida a partir de 200 g 
de pirita. 
A. 512,8 g 
B. 213,7 g 
C. 196,5 g 
D. 68,3 g 
E. 17,1 g 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 82 
Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, que 
podem atuar como solventes do dióxido de enxofre (SO2), um 
importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo 
são a ativação do calcário, por meio de calcinação, e a fixação do SO2 
com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações 
químicas simplificadas. 
 

CaCO3  CaO + CO2 

CaO + SO2 + O2  Sal de cálcio 

 
Considerando-se as reações envolvidas nesse processo de 
dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio corresponde a 
A. CaSO3. 
B. CaSO4. 
C. CaS2O8. 
D. CaSO2. 
E. CaS2O7. 
 
QUESTÃO 83 
Um resíduo industrial é constituído por uma mistura de carbonato de 
cálcio (CaCO3) e sulfato de cálcio (CaSO4). O carbonato de cálcio sofre 
decomposição térmica se aquecido entre 825 e 900 °C, já o sulfato de 
cálcio é termicamente estável. A termólise do CaCO3 resulta em óxido 
de cálcio e gás carbônico. 
 

CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 
 
Uma amostra de 10,00 g desse resíduo foi aquecida a 900 °C até não se 
observar mais alteração em sua massa. Após o resfriamento da 
amostra, o sólido resultante apresentava 6,70 g. 
 
O teor de carbonato de cálcio na amostra é de, aproximadamente, 
A. 33 %. 
B. 50 %. 
C. 67 %. 
D. 75 %. 
E. 80 %. 
 
QUESTÃO 84 
Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e 
indique aquelas que envolvem transformações químicas. 
 
1. Aquecer uma panela de alumínio; 
2. Acender um fósforo; 
3. Ferver água; 
4. Queimar açúcar para fazer caramelo; 
5. Fazer gelo. 
 
A. 1, 3 e 4 
B. 2 e 4 
C. 1, 3 e 5 
D. 3 e 5 
E. 2 e 3 
 
 
 
 
 
 
 
 





 calor
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QUESTÃO 85 
Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com 
enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando 
envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo 
água quente e sal de cozinha. 
 
A reação não balanceada que ocorre é: 
 

Ag2S (s) + Al (s)    Al2S3 (s) + Ag (s) 
 

Dados da massa molar dos elementos (g mol–1): Ag = 108; S = 32. 
UCKO, D. A. Química para as ciências da saúde: 

uma introdução à química geral, orgânica e biológica. 

São Paulo: Manole, 1995 (adaptado). 

 
Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será 
regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 g de Ag2S é 
A. 0,54 g. 
B. 1,08 g. 
C. 1,91 g. 
D. 2,16 g. 
E. 3,82 g. 
 
INGLÊS 
QUESTÃO 86 
 

5 Ways Pets Can Improve Your Health 
A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally 

feel the love. In fact, for nearly 25 years, research has shown that living with 
pets provides certain health benefits. Pets help lower blood pressure and lessen 
anxiety. They boost our immunity. They can even help you get dates. 

Allergy Fighters: A growing number of studies have suggested that kids 
growing up in a home with “furred animals” will have less risk of allergies and 
asthma. 

Date Magnets: Dogs are great for making love connections. Forget Internet 
matchmaking — a dog is a natural conversation starter. 

Dogs for the Aged: Walking a dog or just caring for a pet — for elderly people 
who are able — can provide exercise and companionship. 

Good for Mind and Soul: Like any enjoyable activity, playing with a dog can 
elevate levels of serotonin and dopamine — nerve transmitters that are known 
to have pleasurable and calming properties. 

Good for the Heart: Heart attack patients who have pets survive longer than 
those without, according to several studies. 

DAVIS, J. L. Disponível em: www.webmd.com. Acesso em: 21 abr. 2013 (adaptado). 

 
Ao discutir sobre a influência de animais de estimação para o bem-estar 
do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza 
palavras e expressões como research, a growing number of research e 
several studies com o objetivo de 
A. mostrar que animais de estimação ajudam na cura de doenças 

como alergias e asma. 
B. convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação 

para a saúde. 
C. fornecer dados sobre os impactos de animais de estimação nas 

relações amorosas. 
D. explicar como o contato com animais de estimação pode prevenir 

ataques cardíacos. 
E. esclarecer sobre o modo como idosos devem se relacionar com 

animais de estimação. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 87 
 
If children live with criticism, they learn to condemn. 
 

If children live with fear, they learn to be apprehensive. 
 

If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. 
 

If children live with ridicule, they learn to feel shy. 
 

If children live with tolerance, they learn patience. 
 

If children live with praise, they learn appreciation. 
 

If children live with acceptance, they learn to love. 
 

If children live with approval, they learn to like themselves. 
 

If children live with recognition, they learn it is good to have a goal. 
 

If children live with sharing, they learn generosity. If children live with fairness, 
they learn justice. 
 

If children live with kindness and consideration, they learn respect. 
 

If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to 
live. 

NOLTE, D. L. Disponível em: www.americanfamilytraditions.com. Acesso em: 30 jul. 2012. 

 
Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. 
Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos 
Estados Unidos confirmam que as crianças 
A. temem quem as amedronta. 
B. aprendem com o que vivem. 
C. amam aqueles que as aceitam. 
D. são gentis quando respeitadas. 
E. ridicularizam quem as intimida. 
 
QUESTÃO 88 
Assinale a alternativa que corresponde à voz ativa da sentença a seguir: 
 

“The 1994 cup was hosted by the United States.” 
 
A. The United States hosted the 1994 Cup. 
B. The United States will host the 1994 Cup. 
C. The United States have hosted the 1994 Cup. 
D. The United States had hosted the 1994 Cup. 
E. The United States will have hosted the 1994 Cup. 
 
QUESTÃO 89 
 
Feeling my way through the darkness 
Guided by a beating heart 
I can’t tell where the journey will end 
But I know where to start 
 
They tell me I’m too young to understand 
They say I’m caught up in a dream 
Well, life will pass me by if I don’t open up my eyes 
Well, that’s fine by me 
 
Pode-se dizer que o eu lírico tem uma interpretação inusitada sobre a 
vida, que consiste em 
A. agir de maneira cautelosa para não ter arrependimentos. 
B. agir de maneira consciente em relação a seu futuro. 
C. arriscar para que possa alcançar o seu sonho. 
D. ser feliz e educado acima de tudo. 
E. não se preocupar com o futuro. 
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QUESTÃO 90 
 

British Government to Recruit Teens as Next 
Generation of Spies 

ln the 50 years since the first James Bond movie created a lasting 
impression of a British secret agent, a completely different character is about to 
emerge. Britain’s intelligence agencies are to recruit their next generation of 
cyber spies by harnessing the talents of the “Xbox generation”.  

In an expansion of a pilot program, Foreign Secretary William Hague 
announced Thursday that up to 100 18- year-olds will be given the chance to 
train for a career in Britain’s secret services. The move to recruit schoolleavers 
marks a break with the past, when agencies mainly drew their staff from among 
university graduates.  

“Young people are the key to our country’s future success, just as they were 
during the war”, Hague said. “Today we are not at war, but I see evidence every 
day of deliberate, organized attacks against intellectual property and 
government networks in the United Kingdom.”  

The new recruitment program, called the Single Intelligence Account 
apprenticeship scheme will enable students with suitable qualifications in 
science, technology or engineering, to spend two years learning about 
communications, security and engineering through formal education, technical 
training and work placements. 

Jeary, P. Disponível em: http://worldnews.nbcnews.com. 

Acesso em: 19 nov. 2012.  
 
Segundo informações veiculadas pelo NBC News, a geração digital já 
tem seu espaço conquistado nas agências britânicas de inteligência. O 
governo britânico decidiu que  
A. enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a propriedade 

intelectual no Reino Unido. 
B. abandonará a política de contratação de universitários como 

agentes secretos. 
C. recrutará jovens jogadores de Xbox como ciberespiões das 

agências de inteligência. 
D. implantará um esquema de capacitação de adolescentes para 

atuarem como agentes secretos. 
E. anunciará os nomes dos jovens a serem contratados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


