PORTUGUÊS
QUESTÃO 1.

c)
d)
e)

composto.
inexistente.
indeterminado.

QUESTÃO 3.
PNEUMOTÓRAX
(Manuel Bandeira)
Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico:
— Diga trinta e três.
— Trinta e três... trinta e três... trinta e três...
— Respire.
— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o
pulmão direito infiltrado.
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
"Mandou chamar o médico:/ (...) Respire".
A classificação dos sujeitos das duas orações em destaque,
define-se
a)
b)
c)

d)

e)

- Sabe o que você fez, Mário?
- O quê?
- Uma metáfora.
- Mas não vale porque saiu só por puro acaso.
- Não há imagem que não seja casual, filho.
Trecho do livro “O Carteiro e o poeta” de Pablo Neruda.

A análise sintática, quanto ao número de orações, no trecho de
Pablo Neruda, está definida num total de
a)
b)
c)
d)
e)

4.
5.
6.
7.
8.

QUESTÃO 4.

em ambos os casos, por indeterminado.
na primeira oração como inexistente e na segunda oração
como oculto, por ser representado pelo pronome tu.
na primeira oração como oculto, que pode ser
representado pelo pronome ele e na segunda oração como
inexistente.
na primeira oração como indeterminado e na segunda
oração como oculto, que pode ser representado pelo
pronome tu.
na primeira oração como oculto, que pode ser
representado pelo pronome ele e na segunda oração como
oculto, que pode ser expresso por "o senhor".

QUESTÃO 2.
Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama: O que mais o
surpreende na humanidade?
E ele respondeu:
"Os homens me surpreendem... os homens perdem a
saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para
recuperar a saúde; e por pensarem ansiosamente no futuro,
esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver
o presente nem o futuro; e vivem como se nunca fossem
morrer e, morrem como se nunca tivessem vivido.
Então busquemos o equilíbrio, a harmonia!"
"Os homens me surpreendem."

Disponível em: https://supertarefas.blogspot.com. Acesso em: 4 mar. 2020.

Os sujeitos citados, no segundo quadrinho, de modo
respectivo, são:

Disponível em: https://supertarefas.blogspot.com. Acesso em: 4 mar. 2020.

No trecho, o termo "os homens" é um sujeito
a)
b)

oculto.
simples.

a)
b)
c)
d)
e)

Insetos, peixes e pássaros.
Pássaros, Gatos e peixes.
Gatos, pássaros e peixes.
Peixes, pássaros e gatos.
Peixes, insetos e gatos.
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QUESTÃO 5.

QUESTÃO 7.

CHEGA DE SAUDADE
Vai, minha tristeza
E diz a ela
Que sem ela não pode ser
Diz-lhe numa prece
Que ela regresse
Porque eu não posso mais sofrer
[...]
Disponível em: https://www.pensador.com. Acesso em: 6 mar. 2020.

O período de uma frase é constituído pelo número de orações
que o compõe. Nesse sentido, o poema de Vinicius de Moraes
apresenta, na sequência de seus versos, a seguinte ordem:
a)
b)
c)
d)
e)

Simples, simples, simples, simples, simples e composto.
Simples, simples, composto, simples, simples e composto.
Simples, simples, simples, composto, simples e composto.
Composto, simples, composto, simples, simples e simples.
Composto, composto, simples, simples, simples e
composto.

QUESTÃO 6.

Disponível em: https://blog.ahazou.com. Acesso em: 8 fev. 2020.

As frases que formam a propaganda são classificadas em
a)
b)
c)
d)
e)

interrogativa e declarativa afirmativa.
imperativa e declarativa afirmativa.
declarativa negativa e exclamativa.
interrogativa e exclamativa.
Imperativa e interrogativa.

REDAÇÃO
LEIA O TEXTO E RESPONDA.

Fernando Gonsales. Níquel Náusea – Nem tudo que balança cai!. São Paulo:
Devir, 2003. p. 7.

O primeiro quadrinho marca a presença de dois tipos de
sujeitos, sendo eles
a)
b)
c)
d)
e)
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simples e oculto.
simples e composto.
inexistente e simples.
oculto e indeterminado.
indeterminado e simples.

DOIS IRMÃOS: UMA JORNADA FANTÁSTICA NÃO
SURPREENDE TANTO QUANTO PODERIA
Novo filme da
Pixar apenas arranha a
superfície do que se
propõe a contar!
(...) Então temos
aqui
todos
os
elementos necessários
para um excelente
filme da Pixar: uma
ambientação peculiar, protagonistas improváveis e, acima de
tudo isso, um drama muito tangente e humano. A partir daí, Ian
e Barley precisam viajar por seu mundo – um lugar mágico,
que é habitado por seres fantásticos e mitológicos – tudo
enquanto redescobrem a magia que se perdeu há muito tempo.
E com essa premissa, Dois Irmãos: Uma Jornada
Fantástica é um bom filme. Ele não desaponta, mas também,
infelizmente, não surpreende tanto quanto poderia – e lembrese que, nesse sentido, estamos falando do produto de um
estúdio que é conhecido por trazer alguns dos maiores
clássicos das animações nas duas últimas décadas.
Em vez de se aprofundar nos aspectos de sua premissa,
o filme apenas raspa na superfície, e funciona muito melhor
como um drama familiar do que como uma aventura de
fantasia. Quem espera ver um filme focado na relação de dois
irmãos que precisam pôr de lado suas adversidades vai sair
mais feliz do que quem espera ver criaturas mágicas e feitiços
espetaculares.
No fim, a sensação
que fica é a de “quero
mais”, mas não de uma
forma satisfatória. Se Toy
Story conseguiu nos imergir
inteiramente em um mundo
habitado por brinquedos
falantes, e se Procurando
Nemo sabe criar um

III SIMULADO
universo complexo no oceano, Dois Irmãos poderia se passar
em um universo normal com personagens humanos sem
problema, já que a ambientação não vale de muita coisa na
narrativa.
Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que o filme
seja ruim. Ainda é um longa da Pixar, o que significa que, de
um aspecto técnico e estético, o longa ainda é melhor do que
90% das animações de grandes estúdios da atualidade.
Porém, é justamente o roteiro escrito por Dan Scanlon, Keith
Bunin e Jason Headley que parece não ter muito interesse em
ir além do óbvio, por mais que haja potencial para isso.
A crítica até aqui pode ter soado muito negativa, mas
acredite: Dois Irmãos não é, de forma alguma, um filme ruim.
Só é um pouco aquém do que a Pixar nos acostumou a fazer.
Ainda assim, o longa fica várias degraus acima de produções
realmente fracas do estúdio, como O Bom Dinossauro ou as
sequências da franquia Carros.
Para quem quer ver um drama familiar a la Pixar, com
toques sutis de magia, é uma pedida certa. Mas para quem
quer se deslumbrar em um mundo novo e rico, é melhor
esperar pelo próximo lançamento do estúdio, que chega aos
cinemas em julho – Soul. Ainda assim, é um filme que crianças
vão gostar e que pode até arrancar alguns sorrisos e lágrimas
dos mais velhos.
A
Jornada
Fantástica do título
acaba sendo mais
um
“passeio
divertido”, e que
poderia ser melhor
trabalhada em uma
continuação
que
desse
mais
destaque para esse
universo – e é uma pena que o primeiro filme original da Pixar
desde Viva: A Vida é uma Festa não consiga se estabelecer de
uma forma icônica e memorável. Mas, ainda assim, não deixa
de ser um longa doce, emocional e divertido.

c)
d)

QUESTÃO 10.
Quais as PRINCIPAIS CARACTERISTICAS CORRETAS do
TEXTO DE OPINIÃO?
a)

b)

c)

d)

De acordo com as videoaulas e os seus estudos, CRÔNICA
ARGUMENTATIVA é:
a)

b)

c)
QUESTÃO 8.

a)

b)
c)

d)

É um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor
apresenta seu ponto de vista crítico sobre determinado
tema, e por isso recebe esse nome.
É um tipo de texto dissertativo-narrativo onde o autor
apresenta seu ponto de vista sobre determinado assunto.
É um tipo de texto descritivo onde o autor não apresenta
seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso
recebe esse nome.
É um tipo de texto literário onde o autor apresenta seu
ponto de vista sobre determinada obra, e por isso recebe
esse nome.

d)

O gênero textual CRÔNICA
principais caracteristicas:
a)

b)

c)

d)

a)

b)

Um tipo de conto em que a narração é a sua principal
marca. Ela é muito utilizada pelos autores, sobretudo os
livros.
Um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal
marca. Ela é muito utilizada pelos meios de comunicação,
sobretudo os jornais e as revistas.
Um tipo de texto não verbal e a sua principal marca é a
propaganda. Ela é muito utilizada pelos meios de
comunicação, sobretudo os comerciais.
É uma poesia em que a as rimas é a sua principal marca.
Ela é muito utilizada pelos poetas, sobretudo nos livros..

QUESTÃO 12.

QUESTÃO 9.
Qual fragmento do texto: DOIS IRMÃOS: UMA JORNADA
FANTÁSTICA NÃO SURPREENDE TANTO QUANTO
PODERIA deixa ainda mais claro e evidente que se trata de
um texto de opnião?

Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Uso da
argumentação e persuasão. Produções veiculadas nos
meios de comunicação. Possuem uma linguagem simples,
objetiva e subjetiva. Escolha de temas da atualidade.
Textos escritos em segunda pessoa. Não faz da
argumentação e persuasão. Produções veiculadas apenas
nos livros. Possuem uma linguagem complexa, e muito
subjetiva. Escolha de temas da atualidade e históricos.
Textos escritos em terceira pessoa. Uso da argumentação
fictícia e fantasiosa. Produções veiculadas nos meio
literários. Possuem uma linguagem smetafórica, e
subjetiva. Escolha de temas da jornalisticos.
Textos escritos em versos. Uso da poesia e estrofes.
Produções veiculadas nos meios de literários. Possuem
uma linguagem simbólica. Escolha de temas filosoficos.

QUESTÃO 11.

Disponível em: https://www.legiaodosherois.com.br/2020/critica-dois-irmaosuma-jornada-fantastica-nao-surpreende-tanto-quanto-poderia.html

Após ler o texto e, de acordo com as videoaulas e seus
estudos em casa, marque o CONCEITO CORRETO sobre
TEXTO DE OPINIÃO:

“(...)é melhor esperar pelo próximo lançamento do estúdio,
que chega aos cinemas em julho – Soul.”
“A crítica até aqui pode ter soado muito negativa, mas
acredite: Dois Irmãos não é, de forma alguma, um filme
ruim. Só é um pouco aquém do que a Pixar nos
acostumou a fazer”.

ARGUMENTATIVA tem como

Argumentação e persuasão; linguagem coloquial, simples
e direta; textos relativamente curtos; temas cotidianos e
polêmicos; crítica, humor e ironia; induz a reflexão;
Argumentação e narração; linguagem metafórica, e
subjetiva; textos relativamente longos; temas fictícios;
subjetividade; induz a reflexão
Não possui argumentação e persuasão; linguagem
coloquial e indireta; textos longos; temas do cotidiano;
ironia; induz aos estudos.
Apenas persuasão sem argumentos; linguagem simples;
textos relativamente curtos; apenas temas polêmicos;
crítica; induz a parcialidade.

“(...) Ian e Barley precisam viajar por seu mundo – um
lugar mágico, que é habitado por seres fantásticos e
mitológicos”.
“(...)uma ambientação peculiar, protagonistas improváveis
e, acima de tudo isso, um drama muito tangente e
humano”.
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Leia a Crônica Argumentativa da jornalista Sue Anne
Calixto:

descrever o que é isso. Mas não só de sushi, tem de
churrasco, de camarão com jambu e diferentes opções para
todos os gostos. O meu país é tão populoso que é normal ver
todos os locais com gente, e alguns extremamente lotados,
principalmente aos finais de semana.
Chega
a
ser um paradoxo
o contraste do
carrinho
de
lanche em cada
esquina, e uma
academia
em
todo o lugar. A
realidade é que
malhamos
pra
poder comer, né.
O meu país tem até um jornal próprio, o “Jornal da Marambaia”.
Um grupo no Facebook onde são divulgadas as principais
notícias do bairro. E tudo o que acontece no bairro é divulgado,
desde novos lugares que chegaram a casos de violência (mas
não vamos entrar neste detalhe).
O meu país Marambaia tem tudo mesmo. Tem hospitais,
escolas, tem supermercados, tem barzinhos, tem festas, tem
área militar, tem cemitério, tem canal, tem prédios e até
faculdade. Daria pra viver morando só aqui mesmo. É por isso
que amo o meu país.
Disponível em: http://expedicaopara.com.br/cronicas/cronica-da-cidade-meu-paismarambaia/

QUESTÃO 13.
Qual característica abaixo revela o que os autores expressam
na Crônica Argumentativa?
a)
O meu país Marambaia é um mundo inteiro mesmo. Tem
tudo aqui. Começa que só pra chegar as pessoas já sofrem,
porque os ônibus que vêm para cá dão a volta no mundo pra
poder chegar, e ainda não há tantas opções assim. Na área
onde moro, por exemplo, só passa o Marambaia Ver-o-Peso.
Caso eu queira outras opções, é necessário caminhar por
cerca de quinze minutos. Sendo que uma dessas opções é o
Sacramenta Nazaré, que é conhecido como o “Pedreira Lomas
da Marambaia”. Mas tudo bem, ainda assim eu amo o meu
país (menos quando estou com fome e quero logo chegar em
casa).
Tem uma escola aqui chamada de Escola Mendara. Todo
mundo que conheço que mora aqui já estudou lá. É tipo a
primeira escola de todo bom morador do bairro. Isso faz com
que praticamente todo mundo se conheça, porque com certeza
já se enxergaram pelos corredores do “Mendarinha”, o apelido
carinhoso dessa escola.
Outra coisa também supercomum aqui no meu país é o
futebol na praça Dom Alberto Ramos. Vocês têm noção do que
é estar indo para a faculdade, às sete da manhã, e já ter gente
no maior pique jogando bola? E a mesma coisa na hora da
volta pra casa, gente de toda idade está lá, se divertindo no
futebol. Qualquer hora que sair de casa eles estarão lá, ao
menos no horário em que a praça esteja aberta. É como uma
rotina, pode estar caindo o mundo, mas o sagrado futebol
precisa acontecer.
Agora vai para a parte que eu mais gosto, a parte da
comida. No meu país tem simplesmente tudo pra comer. Tem
opções para todos os gostos, bolsos e horários. Tem um
carrinho de lanche a cada esquina, tem de hambúrguer, hot
dog, coxinha, batata frita…tem também pizzarias, sushis,
barzinhos, sorveterias, docerias. Tem restaurantes que vendem
diferentes pratos desde comidas típicas a filé e simples
coxinhas. E quero dizer que aqui tem as melhores tortas de
morango e alemã da vida.
Mas acredito que uma das coisas mais diferentes
relacionadas à comida que encontramos aqui é um carrinho de
lanche que vende coxinha de sushi. Não há nem palavras para
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b)

c)

d)

e)

Os cronistas, autores que escrevem as crônicas,
expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição,
ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto.
Os contistas, autores que escrevem as crônicas,
expressam nesse tipo de texto um conto, história ou ficção
sobre tal assunto.
Os historiadores, autores que escrevem as crônicas,
expressam nesse tipo de texto um relato e registros sobre
tal assunto.
Os cronistas, autores que escrevem as crônicas,
expressam nesse tipo de texto um assunto sem interesse
social, sem ponto de vista ou juízo de valor sobre tal
assunto.
Os cronistas, autores que escrevem as crônicas,
expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição,
ponto de vista ou juízo de valor sobre tal assunto.

QUESTÃO 14.
Qual fragmento do texto: MEU PAÍS MARAMBAIA deixa mais
evidente que se trata de uma crônica?
a)

b)
c)

d)

“Mas acredito que uma das coisas mais diferentes
relacionadas à comida que encontramos aqui é um
carrinho de lanche que vende coxinha de sushi.’’
”(...) o “Jornal da Marambaia”. Um grupo no Facebook
onde são divulgadas as principais notícias do bairro”.
“Tem um carrinho de lanche a cada esquina, tem de
hambúrguer, hot dog, coxinha, batata frita…tem também
pizzarias, sushis, barzinhos, sorveterias, docerias”.
”E tudo o que acontece no bairro é divulgado, desde novos
lugares que chegaram a casos de violência”.

III SIMULADO
INGLÊS
LEIA O TEXTO ABAIXO SOBRE A BIOGRAFIA DE WALT
DISNEY E RESPONDA ÀS QUESTÕES:
1901 – Walt Disney is born in Chicago.
1908 – Walt starts school.
1918 – He starts high school.
1919 – He decides to be a soldier.
1923 – He moves to California to sell his cartoons.
1925 – He gets married to his wife, Lillian.
1935 – Walt and Lillian have a baby girl named Diane.
1937 – They adopt a baby girl named Sharon.
1955 – Disneyland theme park opens in California.
1965 – The film Mary Poppins wins five Oscars.
1966 – Walt Disney dies.
(Available at: <www.readwritethink.org>. Accessed: 20 Dec., 2017.)

QUESTÃO 15.
Onde Walt Disney Nasceu?
a)
b)
c)
d)
e)

California.
Miami.
Chicago.
New Jersey.
New York.

QUESTÃO 16.
Em qual ano Walt Disney se mudou para a Califórnia?
a)
b)
c)
d)
e)

1966.
1923.
1925.
1901.
1908.

QUESTÃO 17.
Em qual ano Walt Disney casou-se?
a)
b)
c)
d)
e)

1966.
1923.
1925.
1901.
1908.

QUESTÃO 18.
Quando um dos parques mais conhecidos do mundo,
Disneyland, foi aberto na Califórnia?
a)
b)
c)
d)
e)

1955.
1923.
1925.
1918.
1937.

QUESTÃO 20.
Com base no que você estudou sobre o Passado Simples,
responda à seguinte questão a seguir:
A: When did you fly to Miami?
B: __________.
a)
b)
c)
d)
e)

Last month
In Chicago
By bus
Because I needed to work
John

QUESTÃO 21.
Na sentença “When the first European colonists arrived in
1500...”, a palavra arrived é um verbo que está no:
a)
b)
c)
d)
e)

simple present tense;
simple future tense;
simple past tense;
past perfect tense;
present perfect tense.

ARTE
QUESTÃO 22.
A representação gráfica de um desenho em profundidade, que
cria uma ilusão visual chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Ponto de fuga
Perspectiva
Retrospectiva
Tridimensional
Bidimensional

QUESTÃO 23.
A convergência de todas as linhas de um desenho em direção
ao horizonte é chamado de:
a)
b)
c)
d)
e)

Linha do horizonte
Linhas verticais
Linhas retas
Ponto de fuga
Plano de fuga

QUESTÃO 24.
Observe atentamente a imagem abaixo e marque a alternativa
correta:

QUESTÃO 19.
Quantos Oscars o filme Mary Poppins ganhou?
a)
b)
c)
d)
e)

1.
3.
4.
5.
6.

a)
b)
c)

Um estilo de arte abstrata criada por Yves Laurent e que
consistia em transformar a arte em moda.
Um estilo de arte chamado abstracionismo que consistia
em desenhar e pintar imagens de paisagens.
Um estilo de arte chamado neoplasticismo que consistia
em desenhar e pintar imagens de paisagens.
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d)

e)

A imagem é um quadro de Theo van Doesburg a revista
De Stij, publicado de 1917 a 1928. Essas publicações
foram fundamentais para o desenvolvimento da arte
abstrata e da escola alemã de desenho industrial Bauhaus.
A imagem é um quadro de Piet Mondrian que desenvolveu
uma maneira de criar, utilizando apenas os elementos
básicos da visualidade como linhas, ângulos retos, formas
geométricas – e as cores primárias (vermelho, azul e
amarelo).

QUESTÃO 25.

Um exemplo de perspectiva linear é quando as linhas paralelas
de uma paisagem parecem convergir em direção a um ponto
de fuga, como os trilhos de trem, que parecem diminuir ou até
sumir no horizonte. Assim podemos observar que:
a)
b)

c)
d)
e)

A perspectiva nos permite reproduzir tudo de modo
imaginativo, que não condiz com o mundo real.
A perspectiva não nos permite enxergar as coisas além da
linha do horizonte, tão pouco a visão de baixo para cima
ou a de cima para baixo de um prédio por exemplo.
A perspectiva nos permite ver que o que está em primeiro
plano tem um tamanho maior do que o que está no fundo.
O que está no primeiro plano parece menor o que está em
segundo plano parece maior.
Com a linha do horizonte, tudo parece estar no mesmo
plano e do mesmo tamanho.

QUESTÃO 27.
Observe atentamente as obras abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA.

O contexto da realização da Gioconda (Mona Lisa) é
relativamente bem conhecido. Para a disposição formal da
Gioconda, o artista baseou-se em exemplos de retratos
florentinos dos finais do século XV, ou seja, o foco no busto
voltado cerca de dois terços para o observador, ornado por
vezes com duas colunas que faziam a transição para um fundo
com paisagem. Sobre essa produção artística, que se localiza
nas artes visuais (artes plásticas), é correto afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

O autor da obra é Leonardo da Vinci, que a produziu em
óleo sobre choupo, 77X53 cm, encontrada hoje em Paris
(França), no museu do Louvre.
Miguelângelo produziu a obra na Renascença e hoje
podemos visualizá-la no teto da Capela Sistina, na cidade
do Vaticano, residência oficial do Papa.
Trata-se de uma produção artística de Sandro Botticelli,
pintor italiano modernista que muito influenciou a pintura
do século XX.
Picasso produziu a obra nos moldes renascentistas e
podemos ter acesso à pintura no museu do Louvre, em
Paris, França.
Anita Malfatti produziu a obra no Brasil e encaminhou para
fazer parte do acervo do museu do Louvre, em Paris,
França, em pleno período modernista.

QUESTÃO 26.

A partir da leitura dos textos não verbais e verbais, assinale a
alternativa INCORRETA:
a)
b)

c)
d)

e)
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A função de persuadir é reforçada através do jogo
intertextual, presente na peça publicitária.
A Mona Lisa representada na peça publicitária parodia a
obra de Leonardo da Vinci, considerada perfeita pelos
críticos de arte, com o objetivo principal de criticá-la.
A ideia da peça publicitária é provocar no consumidor o
desejo de ter suas roupas perfeitas, limpas e perfumadas.
Elementos da obra de Leonardo da Vinci foram
incorporados na peça publicitária: cabelos compridos,
sorriso indefinido e a posição das mãos, provocando
comicidade no leitor.
A obra de Leonardo da Vinci serviu de paródia para a peça
publicitária, ressaltando um jogo cômico. É uma forma
diferente de convencimento, cuja intenção é vender o
produto.

III SIMULADO
QUESTÃO 28.

QUESTÃO 31.

Um grupo de músicos precisa de alguém que os oriente
durante um concerto para esta pessoa fica a responsabilidade
de alcançar por meio da música a intenção do compositor em
expressar emoções ou narrar uma história. Para este
profissional é dado o nome de:

"Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário:

a)
b)
c)
d)
e)

Maestro.
Cantor.
Pintor.
Fotógrafo.
Ator.

Brasileiros do Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei
de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência
com os Brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer
descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento
de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro
ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por
descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos
independentes de fato e de direito? Não há delírio igual (...)."
(Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR.
Pernambuco: Publicações Oficiais, 1924).

HISTÓRIA

O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de
insatisfação política contra a:

QUESTÃO 29.

a)

“... quando o príncipe regente português, D. João, chegou de
malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande
alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal era a própria
encarnação do rei (...) que aqui desembarcava. D. João não
precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente
ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis”.

b)

(Lilia Schwarcz. As Barbas do Imperador.)

c)

d)

O significado da chegada de D. João ao Rio de Janeiro pode
ser resumido como:
e)
a)
b)
c)
d)

e)

decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não
conseguia se impor no contexto político europeu.
fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante
os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte.
inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a
sede política do império passava do centro para a periferia.
alteração da relação política entre monarcas e vice-reis,
pois estes passaram a controlar o mando a partir das
colônias.
imposição do comércio britânico, que precisava do
deslocamento do eixo político para conseguir isenções
alfandegárias.

QUESTÃO 32.
Termos da abdicação de Dom Pedro I:
Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que
hei muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu mui
amado e prezado filho o Sr. Pedro de Alcântara. Boa Vista – 7
de abril de 1831, décimo de Independência e do Império – D.
Pedro I.
Antônio Mendes Jr. Et al. Brasil-História, Texto e Consulta. Império. São Paulo:
Brasiliense, 1977. p. 200.

QUESTÃO 30.
A instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808,
representou uma alternativa para um contexto de crise política
na Metrópole e a possibilidade de implementar as bases para a
formação de um império luso-brasileiro na América. Das
alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO diz respeito ao
período joanino.
a)

b)

c)

d)
e)

Ocupação da Guiana Francesa e da Província Cisplatina e
sua incorporação ao Império Português, como resultado da
política externa agressiva adotada por D. João.
Abertura dos portos da Colônia às nações aliadas de
Portugal, como a Inglaterra, dando início a uma fase de
livre-comércio.
Ocorreu uma inversão da relação entre metrópole e
colônia, já que a sede política do império passava do
centro para a periferia.
Atendeu às exigências do comércio britânico, que
conseguiu isenções alfandegárias.
Ocorreu a Revolução Pernambucana de1817, que
defendia o separatismo com o governo republicano e a
manutenção da escravidão.

extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e
sua substituição pelo Poder Moderador.
mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que
vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao
Parlamento, o que só era possível aos portugueses.
atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissolver a
Constituinte de 1823 e outorgar uma Constituição que
conferia amplos poderes ao Imperador.
liberalização do sistema de mão de obra nas disposições
constitucionais, por pressão do grupo português, que já
não detinha o controle das grandes fazendas e da
produção de açúcar.
restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço
do monopólio português e aumento dos tributos contidos
na Carta Constitucional

Os fatos que conduziram à abdicação foram:
a)

b)

c)

d)

e)

repressão aos revolucionários da Confederação do
Equador, incorporação da Guiana Francesa e outorga da
Constituição;
favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento
dos portugueses, dívida externa elevada com a Guerra da
Cisplatina e falência do Banco do Brasil;
repressão aos revolucionários da Confederação do
Equador, perda da Província Cisplatina e falência do
Banco do Brasil;
perda da província Cisplatina, dissolução da Assembleia
Constituinte e punição exemplar aos pistoleiros que
executaram o jornalista Líbero Badaró;
controle das finanças nacionais, respeito aos constituintes
que elaboraram a primeira constituição e favorecimento
aos comerciantes brasileiros.

QUESTÃO 33.
O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabelecia o
voto censitário. Esta afirmação significa que:
a)
b)
c)

o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais
para ser eleitor era necessário possuir uma determinada
renda anual
as eleições eram efetuadas em dois turnos sucessivos
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III SIMULADO
d)
e)

o voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres
por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento
geral da população.

b)

QUESTÃO 34.

c)

A Constituição de 1824, resultante da dissolução da
Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da
institucionalização do poder monárquico no Brasil.
Essa Constituição:

d)

a)

b)

c)

d)
e)

criou o Poder Moderador de exclusividade do Imperador, o
que na prática significava conceder-lhe poderes quase
absolutos.
provocou a insatisfação em diversas províncias, estando
na base da eclosão de diversas rebeliões, como a
Confederação do Equador, a Sabinada e o Contestado.
favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação
independente, o que ocorreu sem reveses, à exceção dos
Estados Unidos por conta da doutrina Monroe.
estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os
governadores das províncias.
determinou que representantes para o Senado e a Câmara
seriam eleitos pelo voto direto e secreto.

QUESTÃO 35.
Em 1824, o carmelita frei Caneca, figura importante da
Confederação do Equador, criticou a Constituição outorgada
por D. Pedro I. Frei Caneca dizia que a mesma, além de
oprimir a Nação brasileira, não lhe garantia a Independência,
ameaçava sua integridade e atacava sua soberania, pois
naquela havia um dispositivo, adotado das ideias do filósofo
francês Benjamin Constant, considerado por frei Caneca a
chave-mestra da opressão. Identifique esse dispositivo nas
alternativas a seguir:
a)
b)
c)
d)
e)

O Ato Adicional.
O Conselho de Estado
O Poder Moderador.
O Senado Vitalício.
A Lei de Interpretação do Ato Adicional.

e)

Não houve diferença entre a colonização da América
Anglo-saxônica e da América Latina, pois ambas foram
colônias de exploração, ou seja, o principal objetivo da
Metrópole era explorar as riquezas naturais da colônia.
Na colonização da América Anglo-saxônica, os
colonizadores incentivaram a fixação da população na
colônia, disponibilizando parte do lucro adquirido na
exploração para o desenvolvimento dela.
A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida
como colonização de povoamento, pois o principal objetivo
dos colonizadores era explorar as riquezas naturais da
região.
A colonização da América Anglo-saxônica ficou conhecida
como de exploração, pois um dos objetivos dos
colonizadores era promover o desenvolvimento das
colônias a fim de obter mais lucros com a sua exploração.

QUESTÃO 38.
O continente americano mostra grande variação climática em
sua extensão, com características de vegetação também muito
variada. Isso se deve a fatores naturais como
a)
b)
c)
d)
e)

diversidade de solo.
grande extensão territorial.
diversidade de altitudes.
pequenas faixas de terra.
médias faixas terras.

QUESTÃO 39.
A Cordilheira dos Andes se estende desde a Venezuela até a
Patagônia, alcançando aproximadamente 8000 km de
extensão, caracterizando a paisagem do Chile, Argentina,
Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, também conhecidos como
países Andinos. A cordilheira dos Andes localiza-se
a)
b)
c)
d)
e)

na Ásia.
na América do Sul.
na Europa.
na América do Norte.
na América Latina.

QUESTÃO 40.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 36.
A regionalização histórico-social da América divide o continente
em:
a)
b)
c)

d)
e)

Três regiões: América do Norte, América Central e
América do Sul.
Duas regiões: América Latina e América Anglo-saxônica.
Cinco regiões: países que falam língua inglesa, países que
falam língua espanhola, países que falam francês, países
que falam holandês e países que falam português.
Quatro regiões: Países Platinos, Países Andinos e
Guianas e o Brasil.
Três regiões: Caribe, América Latina e América do Norte.

QUESTÃO 37.
Com relação à colonização dos países que integram a América
Anglo-saxônica, é correto afirmar que:
a)
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Não houve diferença entre a colonização da América
Anglo-saxônica e da América Latina, pois ambas foram
colônias de povoamento, ou seja, o principal objetivo da
Metrópole era explorar as riquezas naturais da colônia.

Rio que corta todo o norte da América do Sul. É o maior rio do
planeta Terra, tanto em volume de água quanto em
comprimento (6937,08 km de extensão), nas cheias a distância
de uma margem a outra pode chegar a 50 km. Tem sua origem
na nascente do rio Apurímac (alto da parte ocidental da
cordilheira dos Andes), no sul do Peru, e deságua no Oceano
Atlântico junto ao rio Tocantins, no norte brasileiro. este rio é o
a)
b)
c)
d)
e)

São Francisco.
Mississipi.
Danúbio.
Amazonas.
São Francisco.

III SIMULADO
QUESTÃO 41.
A seguir, há uma representação do território norte-americano:

FILOSOFIA
QUESTÃO 43.
Leia o texto a seguir sobre a Moral e a Ética:
A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos
homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma
específica de comportamento humano.
(VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p.
12.)

O autor acima enfatiza a singularidade da definição sobre ética.
No que se refere à temática, assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
A partir da representação Oeste-Leste, podemos afirmar que o
território norte-americano
a)
b)
c)
d)

e)

possui, como maioria de seu território, os planaltos.
difere totalmente do brasileiro, pois o primeiro é bem mais
desgastado que o segundo.
é muito quente, pois seu território mantém muitas
montanhas, o que o torna mais próximo dos raios solares.
começa desde o litoral, com planícies persistindo por uma
boa extensão, depois por planaltos, e, por fim, como
planície novamente, terminando no litoral.
começa desde o litoral, com montanhas persistindo por
uma boa extensão, depois por planícies, novamente se
torna montanhas, mas, desta vez, bem mais desgastadas
pelas intempéries.

e)

A ética é uma reflexão sobre o comportamento moral dos
homens em sociedade.
A ética é a moral e diz respeito à singularidade das normas
e valores.
O comportamento moral supõe a reflexão e declina dos
princípios e das normas que regem esse comportamento.
A ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos
psicológicos, deixando à margem um conjunto de normas
e prescrições.
A ética é a teoria e não parte do fato da existência no
âmbito da história da moral.

QUESTÃO 44.

QUESTÃO 42.
Um conjunto composto por algumas das economias em
desenvolvimento, que apresentaram melhorias nas suas
economias ao longo dos últimos anos e combinam uma grande
atratividade para investidores estrangeiros. Esses países
organizaram-se informalmente por meio de uma sigla e,
recentemente, criaram um banco de ajuda monetária para
países periféricos, em desafio claro ao Fundo Monetário
Internacional e ao Banco Mundial.
O texto acima se refere:
a)
b)
c)
d)
e)

ao G-20 – grupo de países emergentes
ao Mercosul – bloco econômico formado por países em
desenvolvimento
ao BRICS – composto por Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul
ao MIST – formado por México, Indonésia, Coreia do Sul e
Turquia.
ao G-7 grupo dos países mais ricos do mundo.

A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere
é o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

constrangimento por olhares de reprovação.
costume imposto aos filhos por coação.
consciência da obrigação moral.
pessoa habitante da mesma casa.
temor de possível castigo.

9

III SIMULADO
QUESTÃO 45.

QUESTÃO 49.

Sobre as éticas do período moderno, entre os séculos XVI e
XVIII, é correto afirmar:

A terceira regra da moral provisória elaborada por Descartes é:
deve-se tentar vencer a si mesmo em vez de querer mudar o
mundo.

a)
b)
c)
d)
e)

Foram elaboradas baseadas nos ensinamentos bíblicos
Não valorizavam a racionalidade, mas a fé e o temor a
Deus.
Se inspiraram nos filósofos cristãos.
Valorizavam a racionalidade em contraposição aos
dogmas transmitidos pela Igreja Católica.
Não há diferença entre a ética moderna e as anteriores,
como a antiga e medieval.

QUESTÃO 46.

Como podemos interpretar essa regra?
a)
b)
c)
d)
e)

é mais fácil controlar nossas paixões que o mundo lá fora.
é preferível tentar mudar o mundo do ponto de vista
político.
é impossível controlar as nossas paixões.
devemos, a cada ação, procurar encontrar a graça de
Deus.
que não devemos nos importar com a ordem política,
apenas consigo mesmo.

Sobre a diferença entre a ética medieval e a ética do chamado
“renascimento cultural” é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Na época medieval foi retomada os valores da cultura
clássica, ou seja, dos gregos e romanos.
Na época renascentista, a Bíblia era considerada verdade
absoluta.
Na época medieval nasce uma corrente chamada
humanismo.
Na época renascentista, o conhecimento ganha uma certa
independência em relação à religião.
Não houve diferença entre a ética medieval e a ética
renascentista.

QUESTÃO 47.
Segundo Descartes, filósofo moderno, depois do período
medieval havia muitas dúvidas em relação a todos os campos
de saberes. Em relação à moral, é certo que:
a)
b)

c)
d)

e)

MATEMÁTICA
QUESTÃO 50.
Em uma outra caça ao tesouro foi utilizado um mapa com
malha quadriculada. Dessa vez a distância em linha reta entre
os pontos eram de:
• Entre A e B: 50 passos
• Entre B e C: 20 passos
• Entre C e D: 30 passos
• Entre D e E: 40 passos
• Entre E e F: 60 passos
Considere que no mapa a seguir cada lado do quadrado mede
10 passos e que todos os segmentos são consecutivos.
̅̅̅̅ 𝑒 𝐸𝐹
̅̅̅̅ são:
Podemos afirmar que 𝐴𝐵

Descartes pensou em uma moral que resgatava os valores
da antiguidade clássica.
Descartes aceitou os dogmas transmitidos pela tradição
cristã, ou seja, admitia as verdades inquestionáveis da
Bíblia.
Descartes pensou em uma moral definitiva, oposta à moral
da antiguidade e do período medieval.
Descartes elaborou uma “moral provisória”, para substituir
a moral da época medieval. Essa moral seria baseada na
racionalidade e não mais na fé.
Descartes não tentou provar racionalmente a existência de
Deus.

QUESTÃO 48.
A filosofia racionalista de René Descartes (XVII) exprime para
muitos historiadores da filosofia o início da modernidade.
Descartes recusava as explicações baseadas na fé ou em
autoridades da antiguidade. O homem é capaz de se atingir a
verdade sem recorrer aos dogmas bíblicos. Descartes era
cristão, mas acreditava firmemente na capacidade intelectual
do homem.
Essa posição cartesiana, típica da modernidade, chamamos de
a)
b)
c)
d)
e)
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Teocentrismo.
Heliocentrismo.
Geocentrismo.
Antropocentrismo.
Cosmocentrismo.

a)
b)
c)
d)
e)

Perpendiculares
Paralelos
Colineares
Consecutivos
Congruentes

III SIMULADO
QUESTÃO 51.

Na imagem abaixo, foi desenhado a vista frontal de uma
dessas pirâmides.

A imagem a seguir representa um dos postulados de Euclides.
Qual das alternativas abaixo está relacionado com a imagem?

Sobre a imagem 2, qual das alternativas abaixo está correta?
a)
b)
c)
d)
e)

̅̅̅̅ e 𝐵𝐶
̅̅̅̅ são colineares.
𝐴𝐵
̅̅̅̅ e 𝐷𝐸
̅̅̅̅ são colineares.
𝐴𝐵
̅̅̅̅
𝐵𝐶 e ̅̅̅̅
𝐶𝐷 são colineares.
̅̅̅̅
𝐴𝐵 e ̅̅̅̅
𝐷𝐸 são consecutivo.
̅̅̅̅ e 𝐷𝐸
̅̅̅̅ são colineares.
𝐵𝐶

QUESTÃO 54.
a)
b)
c)
d)
e)

Existem infinitos pontos no plano.
Um plano é um conjunto de pontos.
Por um ponto passam infinitas retas.
A reta é um conjunto de pontos.
Para determinar uma reta são necessários apenas dois
pontos.

QUESTÃO 52.

No Ensino Médio, os alunos que estão se preparando para o
ENEM aprendem um tópico bem importante da Matemática
chamado Geométrica Analítica. Nesse tópico, existe uma
expressão que representa a Circunferência. Há dois tipos de
Equação da Circunferência: a Equação Geral e a Equação
Reduzida. Uma equação reduzida da circunferência poderá ser
transformada em equação geral, entre outras formas, por meio
da aplicação de um produto notável.

Uma molécula de água é formada por três átomos (2 átomos
de hidrogênio e 1 de oxigênio). Nessa ligação o ângulo que é
formado é de 104,5°.

Qual seria a classificação desse ângulo?
a)
b)
c)
d)
e)

Um exemplo de Equação Reduzida de uma Circunferência é:
(x – 1)2 + (y + 4)2 = 1. Desenvolva os produto notável (y+4)2

Agudo.
Reto.
Obtuso.
Raso.
Nulo.

a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 53.
As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para
abrigar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas,
no entanto, as três mais conhecidas são Quéops, Quéfren e
Miquerinos, na península de Gizé. Este conjunto arquitetônico
é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com corpo de leão
e a cabeça de um faraó.
https://www.todamateria.com.br/as-piramides-do-egito/

y2 – 2y2 - 42
y² +2y4 – 4²
y² + 2y4 + 4²
4² + 2²y + y²
2x²+4x+4

QUESTÃO 55.
O produto

é igual a

a) 6
b) 1
c) 0
d) – 1
e) – 6
QUESTÃO 56.
A respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

(x + a)2 = x2 + a2
(x + a)2 = x2 + xa + a2
(x – a)2 = x2 – a2
(x – a)2 = x2 – 2xa + a2
(x – a)2 = x2 – 2x + a
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III SIMULADO
BIOLOGIA
QUESTÃO 57.

QUESTÃO 60.
Identifique de quem é o esquema do ciclo evolutivo.

Atualmente costumamos classificar os seres vivos em
categorias taxonômicas principais. Marque a alternativa que
indica corretamente essas categorias na ordem da maior
abrangência para a mais restrita ou seja de Reino até espécie.
a)
b)
c)
d)
e)

Reino – classe – filo – ordem – gênero – família – espécie.
Reino – filo – ordem – classe – família – gênero – espécie.
Reino – filo – classe – família – ordem – gênero – espécie.
Reino – filo – classe – ordem – família – gênero – espécie.
Reino – filo – classe – ordem – família – espécie – gênero.

QUESTÃO 58.

a)
b)
c)
d)
e)

Briófitas.
Algas verdes.
Angiospermas.
Gimnospermas.
Pteridófita.

QUESTÃO 61.

Quais as primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre?
(obs: Porém são totalmente dependentes da água para
reprodução, e que não apresentam vasos condutores de seiva)
a) Briófitas.
b) Algas verdes.
c) Angiospermas.
d) Gimnospermas.
e) Protozoários.

As briófitas são plantas que necessitam da água para a
reprodução. Marque a alternativa que justifica esta frase.

Estes vegetais que apresentam estruturas chamadas rizoides,
as quais, servindo à fixação, também se relacionam à
condução de água e dos sais mineiras para o caulóide e filóide.
São vegetais de pequeno porte, em decorrência da falta de
vasos condutores. Vivem em ambiente úmido e sombreado.

a)

O texto acima se aplica a uma:

QUESTÃO 59.

b)
c)
d)

e)
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As briófitas necessitam de água para a reprodução, por
que são as plantas mais evoluídas.
As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois a
água é fundamental para o encontro dos gametas.
As briófitas necessitam de água para a reprodução para
que as flores sejam fecundadas pelos beija flor.
As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois
os frutos são dispersados pela água para alimentar os
peixes.
As briófitas não necessitam de água para a reprodução, já
que o gameta feminino é levado pelo vento em direção ao
gameta masculino.

a)
b)
c)
d)
e)

das pteridpófitas.
dos mixofitos.
das briófitas.
das clorofitas.
das gimnospermas.

III SIMULADO
QUESTÃO 62.

QUESTÃO 65.
O acúmulo de plásticos na natureza pode levar a impactos
ambientais negativos, tanto em ambientes terrestres quanto
aquáticos. Uma das formas de minimizar esse problema é a
reciclagem, para a qual é necessária a separação dos
diferentes tipos de plásticos. Em um processo de separação foi
proposto o seguinte procedimento:
I.

Coloque a mistura de plásticos picados em um tanque e
acrescente água até a metade da sua capacidade.
II. Mantenha essa mistura em repouso por cerca de 10
minutos.
III. Retire os pedaços que flutuaram e transfira-os para outro
tanque com uma solução de álcool.
IV. Coloque os pedaços sedimentados em outro tanque com
solução de sal e agite bem.

Uma característica evolutiva de um pinheiro(gimnosperma) em
relação à samambaia (Pteridófita) é que:
a)
b)
c)
d)
e)

o pinheiro depende da água para a fecundação.
o pinheiro produz folhas.
o pinheiro produz sementes.
o pinheiro produz frutos.
o pinheiro possui vasos condutores.

Qual propriedade da matéria possibilita a utilização do
procedimento descrito?
a)
b)
c)
d)
e)

Massa.
Volume.
Densidade.
Porosidade.
Maleabilidade.

QUESTÃO 66.
QUESTÃO 63.
Um analista de laboratório recebeu uma amostra de uma
substância em pó, para fazer sua identificação. Dentre as
propriedades que poderiam ser analisadas, a única que não
seria útil para identificar essa amostra:

Dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente
conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas
não necessitam de água para a sua fecundação. Marque o
nome da estrutura que permitiu essa independência da água e
o tipo de polinização que acontece.
a)
b)
c)
d)
e)

Fruto, entomofilia.
Flores, ornitofilia.
Sementes, zoofilia.
Grãos de pólen, anemofilia.
Gametas flagelados, hidrofilia.

a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 67.
A matéria apresenta diversas propriedades que são separadas
em gerais e em específicas. Sobre isso, analise as afirmativas
a seguir e assinale a alternativa correta.
I.

II.

QUÍMICA

III.

QUESTÃO 64.
IV.
Considere o sistema representado abaixo:
V.

O número de elementos, de átomos e de moléculas
representados no sistema é, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

seu ponto de fusão.
sua densidade.
sua massa.
sua dureza.
sua solubilidade em água.

a)
b)
c)
d)
e)

As propriedades gerais são comuns a todos os tipos de
matéria, portanto, não servem para caracterizar um tipo
específico.
As propriedades específicas podem diferenciar um tipo de
matéria de outro.
Massa e inércia se relacionam, pois quanto maior for a
massa do corpo mais fácil será retirá-lo do estado de
inércia.
De acordo com as propriedades divisibilidade e
indestrutibilidade, a matéria pode ser dividida até porções
muito pequenas, mas nunca destruída.
Dureza é a capacidade de resistência que a superfície de
um material oferece ao ser riscado por outro. Tenacidade é
a resistência que o material oferece ao choque mecânico,
isto é, ao impacto.
Todas as alternativas estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.
I, II, III e V estão corretas.
I, II, IV e V estão corretas.
I, III, IV e V estão corretas.

4, 12 e 5.
9, 4 e 4.
5, 5 e 5.
4, 3 e 2.
12, 5 e 4.

13

III SIMULADO
QUESTÃO 68.
Um cientista recebeu 6 substâncias (I a VI) mostradas na
tabela abaixo para realizar um experimento específico em seu
laboratório. Após inúmeras tentativas, o cientista concluiu que
as substâncias compostas são mais eficazes para o
experimento.
Substância

Fórmula Química

I

CO2

II

Cl2

III

H2

IV

H2SO4

V

H2O

VI

O2

Fórmula Química do
pigmento
MnO2

Lilás

Co2O3

Azul

Cr2O3

Verde

Fe2O3

Amarelo

Cor

Analisando a fórmula química desses pigmentos podemos
concluir que:
a)
b)
c)
d)
e)

o pigmento lilás apresenta 3 elementos e 2 átomos.
o pigmento azul apresenta 2 elementos e 5 átomos.
o pigmento verde apresenta 3 elementos e 6 átomos.
o pigmento amarelo apresenta 2 elementos e 6 átomos.
o pigmento azul apresenta 3 elementos e 6 átomos.

FÍSICA

Então, para que o experimento seja bem sucedido, o cientista
escolheu as substâncias:
QUESTÃO 71.
a)
b)
c)
d)
e)

I, IV e V.
II, III e VI.
I, II, V e VI.
I, III, IV e V.
II, III, V e VI.

QUESTÃO 69.
Analise os sistemas de 1 a 8 representados abaixo:

Em um experimento de hidrostática e pressão atmosférica,
obtém-se uma garrafa de 2 litros, cheio de água, com 3 furos
de cima para baixo. Consta que um dos 3 furos possui um fluxo
de ejeção maior (velocidade e alcance maior), comparado com
os demais, sendo assim responda corretamente:
a)

b)

c)

d)
e)
Dentre esses sistemas, podemos classificar como mistura,
apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

5, 6 e 8.
2, 3 e 7.
1, 2, 3 e 4.
4, 5, 6 e 8.
5, 6, 7 e 8.

QUESTÃO 70.
As cores com as quais se compõem os magníficos vitrais que
ornamentam, por exemplo, catedrais famosas, podem ser
obtidas a partir de misturas de pigmentos, durante o processo
de fabricação dos vidros. Alguns exemplos são encontrados no
quadro a seguir:
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O fluxo no último furo é maior devido a profundidade e pela
pressão atmosférica. Isto é, pela pressão hidrostática,
maior a profundidade maior a pressão e a pressão
atmosférica exercida na região superior da garrafa.
O fluxo no último furo é maior devido a profundidade. Isto
é, pela pressão hidrostática, menor a profundidade maior a
pressão.
O fluxo no último furo é menor devido a profundidade. Isto
é, pela pressão hidrostática, maior a profundidade maior a
pressão.
O fluxo no último furo é igual aos demais.
Não é possível explicar.

QUESTÃO 72.
José aperta uma tachinha entre os dedos, como mostrado
nesta figura:

III SIMULADO
A cabeça da tachinha está apoiada no polegar(P) e a ponta, no
indicador(i). Sejam F(i) o módulo (intensidade) da força e p(i) a
pressão que a tachinha faz sobre o dedo indicador de José.
Sobre o POLEGAR, essas grandezas são, respectivamente,
F(p) e p(p). Considerando-se essas informações, é CORRETO
afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

F(i) > F(p)
F(i) = F(p)
F(i) > F(p)
F(i) = F(p)
F(i) = F(p)

e
e
e
e
e

QUESTÃO 74.

p(i) = p(p)
p(i) = p(p)
p(i) > p(p)
p(i) > p(p)
p(i) = p (p) = 0

QUESTÃO 73.
Em O mergulho em águas profundas requer preparo físico e
treinos avançados para adaptar o organismo aos efeitos da
Pressão hidrostática.

Em um parque é feito o experimento de altitude que um balão
cheio de gás hélio pode atingir ao ser solto a partir da
superfície. Desta forma, sabendo que a densidade do gás hélio
é 𝑑ℎ𝑒 = 0,18 𝑔/𝑚𝑙 e a densidade doa Ar é 𝑑𝐴𝑅 = 1,0 𝑔/𝑚𝑙. O
movimento de Ascenção (subida)do balão é devido,
a)
b)
c)
d)
e)

A densidade do gás hélio é maior que o Ar
A densidade do gás hélio é menor que o Ar
A densidade do gás hélio é maior que o ozônio
A densidade do gás hélio é menor que o gás carbônico
A densidade do gás hélio é igual ao Ar

QUESTÃO 75.
Sabe-se que a densidade do gelo é 0,92g/cm³, a do óleo é
0,8g/cm³ e a da água é de 1,0g/cm³. A partir destes dados
podemos afirmar que:

Sabe-se que uma das regiões do corpo humano mais sensível
a variação de pressão é o sistema auditivo, especialmente, o
Tímpano. A partir de seus conhecimentos sobre a pressão
hidrostática, no mergulho o ser humano deve ter cuidado tanto
ao submergir (desce) quanto emergir (subir), mesmo usando
equipamentos de mergulho, pois:
a)
b)
c)
d)
e)

Em regiões mais profundas a pressão hidrostática é menor
que a pressão atmosférica
Em regiões mais profundas a pressão hidrostática é
equivalente a pressão atmosférica
Em regiões menos profundas a pressão hidrostática é
maior que a pressão atmosférica
Em regiões mais profundas a pressão hidrostática é
elevada
A pressão hidrostática e pressão atmosférica são
inversamente proporcionais a baixa temperatura

a)
b)
c)
d)
e)

o gelo flutua no óleo e na água.
o gelo afunda no óleo e flutua na água.
o gelo flutua no óleo e afunda na água.
o óleo flutua sobre a água e o gelo flutua sobre o óleo.
a água flutua sobre o gelo e afunda sobre o óleo.

QUESTÃO 76.
Na década de 80, houve um grande deslocamento de pessoas
de todo o Brasil para a região da Serra Pelada, no Pará, a
procura de Ouro. Tamanho foi a cobiça pela extração de
minério que praticamente não houve o devido cuidado com a
extração; sendo usado o Mercúrio para separar as impurezas
“pressas” com o ouro metálico. Por isso, muitas regiões em
serra pelada foram contaminadas pelos rejeitos de mercúrio.
Sabe-se que o mercúrio, é um metal pesado com densidade d
= 13,6 g/cm³. Portanto, dada a situação, qual é a massa de um
volume de mercúrio V = 500 cm³
a)
b)
c)
d)
e)

5.800 g
6.800 g
7.800 g
8.800g
580 g
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III SIMULADO
QUESTÃO 77.

QUESTÃO 79.

No litoral brasileiro foi descoberto pela PETROBRAS, uma das
maiores reserva de pré-sal no mundo até então. Todavia, para
extrair o petróleo, deve desenvolver uma estratégia para
perfurar a camada de sal ocupada em cima da camada de
petróleo, como ilustra a imagem:

O equilíbrio é a capacidade de:
a)
b)
c)
d)

Sustentar o corpo em apenas uma base.
Executar movimentos em alta velocidade.
Realizar vários exercícios em movimento coordenado.
Resistir a um estímulo em maior tempo possível.

QUESTÃO 80.
São considerados espaços
condicionamento físico as:
a)
b)
c)
d)

informais

de

ginástica

de

Escolas
Shoppings
Academias
Cinemas

QUESTÃO 81.
Qual o principal objetivo das ginásticas de condicionamento
físico:
a)
b)
c)
d)

Melhoria da composição corporal
Comparação de resultados
Reflexão Crítica
Corpo e cultura

QUESTÃO 82.
A _______ é a capacidade de realizar movimentos com
amplitude máxima.

Com isso é correto afirmar
a)
b)
c)
d)
e)

O pré-sal é mais denso que a camada de sal
O pré-sal é menos denso que a camada de sal
O pré-sal é igualmente denso que a camada de sal e póssal juntas
Não variação densidades
O pré-sal e o sal são misturas homogêneas

As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela
exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à
aquisição e a manutenção da condição física individual ou a
modificação da composição corporal.
Geralmente, são
organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos,
com frequência e intensidade definidas. Podem ser orientadas
de acordo com uma população específica, como a ginástica
para gestantes, ou atreladas a situações ambientais
determinadas, como a ginástica laboral.
(BRASIIL, 2018, p. 215)

QUESTÃO 78.
Quais destas modalidades são consideradas ginástica de
condicionamento físico:
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Tênis.
Musculação.
Voleibol.
Futebol.

Agilidade
Flexibilidade
Coordenação motora
Velocidade

QUESTÃO 83.
A _______ é a capacidade de fazer tensão em determinada
resistência.
a)
b)
c)
d)

ED. FÍSICA

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Equilíbrio
Resistência
Velocidade
Força

QUESTÃO 84.
A _______ é a capacidade de executar movimentos em alta
velocidade.
a)
b)
c)
d)

Agilidade
Velocidade
Flexibilidade
Coordenação motora

