PORTUGUÊS
Do rock

- Vem, papai!
O peso dos meus invernos e minhas banhas causa breve
hesitação. Mas ali estamos, eu e a senhorita Regina Celi, uma
menina que ainda pego no colo e aqueço com meu amor e o
meu carinho, quando ela tem medo do mundo ou de não saber
os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas na hora do
exame. Ela me chama e me perdoa.
Então, aumento o volume do som, espero o tal do U2 dar
um grito histérico e medonho – e esqueço o cheque, a vida e a
faina humana rebolando este cansado corpo-pasto de espantos
– até que o fôlego e o U2 acabem na manhã e no som.
(CONY, Carlos Heitor. In: crônicas para se ler na escola. Rio de Janeiro.
Objetiva, 2009)

QUESTÃO 1.
Tocam a campainha e há um estrondo em meus ouvidos.
A empregada estava de folga, o remédio era atender o maucaráter que me batia à porta aquela hora da manhã. Vejo o
camarada de bigodinho com o embrulho largo e enfeitado.
- É aqui que mora a senhorita Regina Celi?
Digo que não e fulmino o importuno com um olhar cheio
de ódio e sono, mas antes de fechar a porta sinto alguma coisa
de íntimo naquele “senhorita Regina Celi”, sim, há uma Regina
Celi em minha casa, minha própria filha, mas apenas de 12
anos, uma guria bochechuda, não merecia o título e a função
de senhorita.
Chamo o homem que já estava no elevador. Eram CDs, a
garota encomendara um mundão de CDs numa loja próxima, e
pedira que mandassem as novidades, pois as novidades
estavam ali, embrulhadinhas e com nota fiscal bem às claras.
Gemo surdamente na hora de assinar o cheque e recebo
o embrulho. A garota dormia impune, o mundo podia desabar,
e ninguém a despertaria do sono de 12 anos. Deixo o embrulho
em cima do som e volto para a cama, forçar o sono e a
tranquilidade interior, abalada pelo cheque tão matutino e fora
de propósito. Quando ordeno os pensamentos e ambições no
estreito espaço do meu pensamento e retomo um sono e um
sonho sem cor nem gosto, começa o rock.
Anos atrás, seria começa o beguine. Mas o beguine
passou de moda, e o swing, o mambo, o baião e outras pragas
vindas de alheias e próprias pragas. Pois aí estava o rock,
matinal, cor de sangue e metal inundando o dia e o quarto com
sua voz rouca, seu compasso monótono e histérico.
Purgo honestamente meus pecados e lembro o pai, que
me aturava a mania pelos sambas de Ary Barroso. O velho não
dizia nada, mas eu olhava fundo e talvez tivesse ganas de me
esganar. Mas me aturava e aturava o meu Brasil brasileiro.
Hoje, aturo o rock. Vou ao banheiro, lavo o rosto, visto um
short e vou para a sala disposto a causar boa impressão à
senhorita Regina Celi, que de baby-doll, esbaforida, se
degringola ao som de U2.
O tapete já fora arrastado e amarfanhado a um canto.
Meu castiçal de prata foi profanado com a cara de um tipo até
simpático que naquela manhã ganhará alguma coisa à custa
do meu labor e cheque.
A senhorita Regina Celi tem a cara afogueada, os pés e
as pernas avançam e ficam no mesmo lugar, o corpo todo
treme e sua, até que ela me estende o braço.

Segundo o texto, o pai foi inicialmente apresentado na história
como um homem:
a)
b)
c)
d)
e)

Entusiasmado com a vida e cheio de bom humor.
Entusiasmado com a vida, mas sem nenhuma memória da
infância.
Entusiasmado com a vida, mas nutrido por sentimentos
ruins.
Cansado, introspectivo e mal-humorado.
Cheio de sonhos e planos.

QUESTÃO 2.
A expressão “gemo
representa ideia de:
a)
b)
c)
d)
e)

surdamente”

empregada

no

texto

Satisfação, conformidade.
Desconforto, insatisfação.
Surpresa, alegria.
Tranquilidade, orgulho.
Admiração, entusiasmo.

QUESTÃO 3.
Leia: “A empregada estava de folga”. Segundo o que você
aprendeu acerca da sintaxe da língua, tem-se nesse enunciado
um exemplo de:
a)
b)
c)
d)
e)

Período simples representado por uma locução verbal.
Período composto representado pelo verbo ‘estava’.
Período simples representado pelo verbo ‘estava’.
Período composto representado pelos termos ‘estava’ e
‘de folga’.
Não há no enunciado um exemplo de período, mas de
frase.
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III SIMULADO
QUESTÃO 4.

QUESTÃO 7.

Leia: “o remédio era atender o mau-caráter que me batia à
porta aquela hora da manhã. Segundo o que você aprendeu
acerca das orações subordinadas substantivas, tem-se
nesse enunciado um exemplo de:

Leia estes versos:
Lá toda a vida poder morar!
Cidadezinha… Tão pequenina
Que toda cabe num só olhar…

a)
b)
c)
d)
e)

A expressão “Que toda cabe num olhar” é subjetiva e no texto
representa uma ideia de:

Oração subordinada substantiva subjetiva.
Oração subordinada substantiva objetiva direta.
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
Oração subordinada substantiva predicativa.
Oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 5.

a)
b)
c)
d)
e)

Lugar imenso e tranquilo.
Lugar agitado e imenso.
Lugar bonito, mas barulhento.
Lugar pequeno e tranquilo.
Lugar distante e imenso.

Leia: “a garota pediu que seus CDs fossem entregues em
casa”. Segundo o que você aprendeu acerca das orações
subordinadas substantivas, tem-se nesse enunciado um
exemplo de:
a)
b)
c)
d)
e)

Oração subordinada substantiva subjetiva.
Oração subordinada substantiva objetiva direta.
Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
Oração subordinada substantiva predicativa.
Oração subordinada substantiva completiva nominal.

QUESTÃO 6.
Cidadezinha

Cidadezinha cheia de graça…
Tão pequenina que até causa dó!
Com seus burricos a pastar na praça…
Sua igrejinha de uma torre só...
Nuvens que venham, nuvens e asas,
Não param nunca, nem um segundo…
E fica a torre sobre as velhas casas,
Fica cismando como é vasto o mundo!…
Eu que de longe venho perdido,
Sem pouso fixo (que triste sina!)
Ah, quem me dera ter lá nascido!
Lá toda a vida poder morar!
Cidadezinha… Tão pequenina
Que toda cabe num só olhar…

REDAÇÃO
Leia o texto a seguir para responder às questões de 8 a 14:

Todos na luta contra uma pandemia sem precedentes
[...] Não podemos simplesmente voltar ao que era antes
do ataque da COVID-19, com sociedades desnecessariamente
vulneráveis a crises. A pandemia relembrou-nos, da forma mais
dura, do preço que pagamos pela fraqueza dos nossos
sistemas de saúde, da proteção social e dos serviços públicos.
Sublinhou e realçou as desigualdades, acima de tudo a
desigualdade de gênero, desnudando como a economia formal
se sustenta à custa de um trabalho de assistência invisível e
não remunerado. Colocou em destaque os correntes desafios
dos direitos humanos, incluindo o estigma e a violência contra
as mulheres.
Agora é o tempo de redobrar os nossos esforços para
construir economias e sociedades mais inclusivas e
sustentáveis, que sejam mais resilientes face às pandemias, às
alterações climáticas e aos outros desafios globais. A
recuperação deve conduzir a uma economia diferente. O nosso
plano continua a ser a Agenda para os Objetivos para o
Desenvolvimento Sustentável de 2030.
O Sistema das Nações Unidas está totalmente
mobilizado: apoiando a resposta dos países, colocando as
nossas cadeias de abastecimento à disposição de todos e
apelando a um cessar-fogo global.
Acabar com a pandemia em todo o mundo é tanto um
imperativo moral como uma questão de sábio interesse próprio.
Neste momento excepcional que vivemos uma verdadeira
odisseia, não podemos recorrer às ferramentas habituais.
Tempos extraordinários exigem medidas extraordinárias.
Enfrentamos um desafio colossal que requer uma ação
decisiva, coordenada e inovadora, da parte de todos e para
todos.
(Trecho adaptado do artigo de opinião de António Guterres – secretário-geral
das Nações Unidas). https://nacoesunidas.org/artigo-todos-na-luta-contra-umapandemia-sem-precedentes/

(In: Lili inventa o mundo. São Paulo: Global, 2005. By Elena Quintana)

Sobre o título dado ao texto, a única afirmação correta é:
a)
b)
c)
d)
e)
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Representa o tamanho do lugar e seus muitos problemas
sociais.
Representa o tamanho do lugar e os seus muitos lugares a
desbravar.
Representa o afeto despertado no eu lírico pelas boas
vibrações do lugar.
Representa a tristeza despertada no eu lírico, pois sente
pena da situação do lugar.
Representa a dúvida despertada no eu lírico, pois não
sabe se permanece no lugar ou segue sua rota.

QUESTÃO 8.
Ao ler o artigo de opinião, percebe-se que o tema é atual e
muito polêmico. Sobre isso, marque a alternativa INCORRETA:
a)

b)

O artigo de opinião, por tratar de temas da atualidade,
polêmicos e até mesmo provocativos, exigirá do(a)
autor(a) competência para a seleção dos melhores
argumentos sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar
posições alheias.
É um texto a ser publicado em veículos de comunicação
que podem ter leitores de diferentes perfis. Nesse sentido,
é fundamental adequar a linguagem, prevendo as
características do público que acessa aquele determinado
meio.

III SIMULADO
c)

d)

e)

O título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento,
com criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias
a serem defendidas no artigo.
Não é permitido flexionar verbos e pronomes na 1ª pessoa
do singular, ou seja, embora seja essencial a
fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem
ser construídas de forma subjetiva. Contudo muitos
articulistas optam pela 3ª pessoa do discurso.
O gênero tem tese e argumentos em defesa do ponto de
vista do articulista.

QUESTÃO 9.

e)

“Agora é o tempo de redobrar os nossos esforços para
construir economias e sociedades mais inclusivas e
sustentáveis”.

QUESTÃO 13.
O contexto de produção desse artigo de opinião é:
a)
b)
c)
d)
e)

contexto jornalístico
contexto literário
contexto editorial
contexto escolar
contexto publicitário

Qual a finalidade do artigo de opinião?
a)
b)
c)
d)
e)

Expor ao leitor de informações.
Persuadir o leitor sobre a opinião do articulista.
Descrever fatos da atualidade.
Narrar diferentes opiniões de articulistas.
Causar o pânico na população.

QUESTÃO 10.
Sobre a temática do texto, marque a correta:
a)
b)
c)
d)
e)

O texto trata somente sobre as consequências da
pandemia no mundo.
Tem como foco a violência contra a mulher.
Trata sobre os desafios que o mundo tem na luta contra a
pandemia.
Os doentes são os únicos que sofrem com a pandemia.
É um desafio que rapidamente pode ser resolvido.

QUESTÃO 14.
Em qual alternativa encontramos uma palavra que faz
sutilmente uma intertextualidade dentro do texto?
a)
b)
c)
d)
e)

Colossal
Resiliente
Imperativo
Pandemia
odisseia

INGLÊS
QUESTÃO 15.
Complete o espaço da frase abaixo utilizando o Present Perfect
Continuous Tense:

QUESTÃO 11.
Julia _____ abroad for a long time. (to live)
Em qual dos períodos a seguir NÂO há presença de opinião do
articulista?
a)

b)

c)

d)

e)

“Não podemos simplesmente voltar ao que era antes do
ataque
da
COVID-19,
com
sociedades
desnecessariamente vulneráveis a crises”
“A pandemia relembrou-nos, da forma mais dura, do preço
que pagamos pela fraqueza dos nossos sistemas de
saúde, da proteção social e dos serviços públicos.”
“Agora é o tempo de redobrar os nossos esforços para
construir economias e sociedades mais inclusivas e
sustentáveis, que sejam mais resilientes face às
pandemias, às alterações climáticas e aos outros desafios
globais.”
O Sistema das Nações Unidas está totalmente mobilizado:
apoiando a resposta dos países, colocando as nossas
cadeias de abastecimento à disposição de todos e
apelando a um cessar-fogo global.
Acabar com a pandemia em todo o mundo é tanto um
imperativo moral como uma questão de sábio interesse
próprio.

QUESTÃO 12.
Marque a alternativa que prove que o texto foi escrito em
primeira pessoa:
a)
b)
c)

d)

a)
b)
c)
d)
e)

Have lived
Has been living
Have been living
Has lived
Has left

QUESTÃO 16.
Escolha a alternativa que melhor preenche a lacuna abaixo:
Joseph has been living in Italy _____ 2000.
a)
b)
c)
d)
e)

When
For
While
Since
whilst

QUESTÃO 17.
Escolha a resposta correta para completar cada frase de
acordo com o uso do Present Perfect ou Present Perfect
Continuous:
The box of cookies is empty. Marvin _____ all the candies.

“O Sistema das Nações Unidas está totalmente
mobilizado”
“Sublinhou e realçou as desigualdades, acima de tudo a
desigualdade de gênero”.
Colocou em destaque os correntes desafios dos direitos
humanos, incluindo o estigma e a violência contra as
mulheres.
“Acabar com a pandemia em todo o mundo é tanto um
imperativo moral como uma questão de sábio interesse
próprio.”
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a)
b)
c)
d)
e)

has eaten
has been eating
have eat
have eating
have been eating

QUESTÃO 18.

QUESTÃO 20.
Podemos deduzir da tira que
a)
b)
c)

Com base no seu conhecimento sobre condicionais, escolha a
alternativa adequada:

d)

If you mix black and white, you _____.

e)

a)
b)
c)
d)
e)

get gray
would get gray
got gray
gotten gray
was gray

QUESTÃO 19.

Calvin quer acordar sua mãe para que ela possa ajudá-lo
em sua tarefa.
O tigre teve o mesmo pesadelo que Calvin.
Calvin teve um pesadelo em perder sua lição de casa e ser
assassinado por seu professor.
O tigre acha que não tem tempo para terminar a tarefa a
tempo.
a mãe de Calvin provavelmente não o deixará tomar café.

QUESTÃO 21.
Mark Zuckerberg’s 650 Million Friends (and counting)
Back in June 2009, the globe’s potpourri of socialnetworking sites was extremely diverse: Google’s Orkut
dominated India and Brazil; Central and South America
preferred Hi5; Maktoob was king in the Arab world. The
Vietnamese liked Zing, the Czechs loved Lidé, South Koreans
surfed Cyworld. Two years after that, and Facebook has stolen
users away from its rivals very fast. It’s completely knocked Hi5
off the map in former strongholds such as Peru, Mexico, and
Thailand. After a tense back-and-forth with Orkut in India,
Facebook has emerged victorious. And it’s becoming more
popular in Armenia, Georgia, and the Netherlands, where local
providers are making a desperate last stand.
There are some glaring exceptions to Facebook’s
colonization kick. Russians continue to use Vkontakte and
Odnoklassniki, with Facebook a distant fourth in the rankings.
China remains highly committed to domestic sites such as
Qzone and Renren. But for the rest of us, we’re living in
Zuckerberg’s world.
(endereço eletrônico omitido propositadamente)
Na sentença “And it’s becoming more popular in Armenia,
Georgia, and the Netherlands...”, o pronome it refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

Orkut.
India.
Armenia.
Hi5.
Facebook.

ARTE
QUESTÃO 22.

Transformando a frase de Calvin do 2º quadrinho: “If I don’t
have it, she’ll kill me!” na 2ª Condicional, como se em uma
situação hipotética, teríamos:
a)
b)
c)
d)
e)

If I hadn’t had it, she would have killed me.
If I didn’t have it, she would have killed me.
If I haven’t had it, she would kill me.
If I hadn’t have it, she would had killed me.
If I didn’t have it, she would kill me.

A imagem acima mostra a imagem de Monalisa re produzida
em um muro com a técnica de Stencil, feita pelo artista Bansky.
Assim como ele, vários outros artistas também usaram a
imagem de Monalisa como referência para suas produções.
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Que nome se dá ao uso de uma obra de arte como referência
para a criação de outra obra de arte?
a)
b)
c)
d)
e)

Plágio
Releitura
Reprodução
Imaginação
Apropriação

QUESTÃO 23.

a)
b)
c)
d)
e)

Inseriram um tapa olho na pintura.
Acrescentaram óculos à Monalisa.
Acrescentaram objetos ao quadro.
Acrescentaram roupas diferentes.
Acrescentaram bigodes à Monalisa.

QUESTÃO 25.
Observe a imagem abaixo.

Ao demarcar sua arte com a representação do corpo volumoso
e em movimento, valorizado em suas formas arredondadas e
esteticamente expressivas, o colombiano Fernando Botero traz
possibilidades de leitura do corpo que contrapõem padrões
hegemônicos de beleza e de saúde fortemente disseminados
pela mídia.

Fonte: HANSTEIN, M. Fernando Botero. Colombia, TASCHEN, 2007.

Sobre o tema, marque o que for correto.
a)

b)

c)

d)

e)

A mulher representada na arte de Botero é, em geral,
corpulenta, valorizada em suas formas arredondadas e,
muitas vezes, hábil na dança, imagem que contrasta com
a representação social atual que associa gordura a
sedentarismo e doença.
A associação da abundância das formas e volumes
corporais com a beleza traduz um ideal estético
predominante na sociedade, principalmente europeia, até
meados de 1900.
A hostilidade demonstrada pelo cristianismo aos excessos
e os avanços no conhecimento nutricional levaram os
sujeitos à crença na “falência moral do gordo”, uma vez
que a gordura excessiva não estaria seguindo os novos
ideais de beleza.
somente ao final do século XX que a ciência inicia estudos
acerca da obesidade e elabora teorias que relacionam o
excesso de peso corporal a problemas de saúde.
O apelo estético crescente a um padrão de beleza que
valoriza o “magro” e discrimina o “gordo” é importante
como fator motivacional para que o indivíduo com
sobrepeso busque ser aceito no grupo social, cuidando de
sua saúde por meio da prática de exercícios físicos, dieta e
cirurgia bariátrica.

Marcel Duchamp é um artista que provocou reflexões sobre a
arte e a sociedade do seu tempo. Além de releituras de obras
famosas, como a Monalisa, ele se apropriou de objetos do
cotidiano para propor discussões sobre o significado da arte e
sobre os canônes da academia de arte.
Que nome recebeu a produção de obras de arte feitas com
objetos do cotidiano?
a)
b)
c)
d)
e)

Ready made
Abstracionismo
Releitura
Performance
Action Painting

QUESTÃO 26.

QUESTÃO 24.
Muitos artistas buscaram em obras conhecidas inspiração para
criar obras novas. O artista surrealista Salvador Dalí procurou
dar uma nova identidade a pintura Monalisa. Ao fazer isso o
artista fez referencia a um trabalho de Marcel Duchamp
também com a Monalisa. Qual foi a interferência que estes dois
artistas fizeram na obra de maneira bem parecida?

A escultura Doríforo do escultor grego Policleto é considerada
a representação do corpo perfeito. Ela segue o canône em que
todas as partes do corpo estabelecem relações de proporções
entre si. Esta regra de proporção para reprodução exata do
tamanho de um indivíduo chama-se:
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a)
b)
c)
d)
e)

Regra das 6 cabeças.
Regra das 8 cabeças.
Regra da frontalidade.
Regra das 7 cabeças.
Regra do perfil.

c)

d)

QUESTÃO 27.
Hoje em dia muitos artistas fazem a reelaboração ou
readaptação de uma composição musical para uma
composição sonora diferente da original. Fazer isto em uma
música recebe o nome de:
a)
b)
c)
d)
e)

Cópia.
Reprodução.
Plágio.
Arranjo.
Compasso.

QUESTÃO 30.
A Constituição federal brasileira de 1934, a segunda da
República, manteve a base liberal e democrática da anterior,
mas incorporou novidades importantes. Entre elas:

QUESTÃO 28.
O ritmo subdivide o tempo agrupando os sons de acordo com a
sua duração. Todos os sons e as pausas acontecem durante
determinado tempo. Com base nestas informações podemos
afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

e)

Ao correlacionar a figura de Getúlio Vargas ao ditador
nazista, Adolf Hitler, na data em questão, buscou-se
associar as ditaduras políticas de ambos.
O temor norte-americano de uma aproximação getulista do
Eixo no início dos anos 40 resultou numa busca de
aproximação cada vez maior por parte dos americanos em
relação ao Brasil e resultou num empréstimo financeiro
com vistas à construção de uma siderúrgica, o que explica
uma de suas charges.
O interesse “continuista” de Getúlio no período
denominado de “redemocratização” levou-o ironicamente a
buscar apoio até mesmo no PCB de Prestes, ao qual
perseguira sistematicamente ao longo das gestões
anteriores, daí a ironização da charge.

O ritmo binário em uma música refere-se a dois tempos.
O ritmo quaternário refere-se a três tempos, repetidos
quatro vezes.
O ritmo terciário refere-se a três batidas com intervalos de
três tempos.
Que o compasso de uma música é sempre binário.
Que o compasso de uma música é sempre quaternário.

a)

b)

c)

d)

e)

HISTÓRIA

a implantação do sufrágio universal e secreto, o voto direto
e obrigatório para todos os cidadãos e independência dos
três Poderes da República;
o regime representativo e federativo, a autonomia dos
estados, o direito ao habeas-corpus, a criação do
casamento civil e do serviço militar obrigatório;
a dissolução dos partidos políticos e do Parlamento, a
instituição do imposto sindical, a criação da Polícia Secreta
e do Ministério do Trabalho;
o estabelecimento da jornada de trabalho de 44 horas
semanais, o amplo direito de greve, o seguro desemprego
e a criação do pluripartidarismo;
o direito de voto feminino, a legislação trabalhista, o salário
mínimo para os trabalhadores e a criação das justiças
Eleitoral e do Trabalho.

QUESTÃO 31.
QUESTÃO 29.
Com meu chapéu de lado, tamanco arrastando
Lenço no pescoço, navalha no bolso
Eu passo gingando, provoco e desafio
Eu tenho orgulho de ser vadio.

Observe a charge política abaixo: Charge Política.
CHARGE POLÍTICA

(Wilson Batista 1933)

Quem trabalha é quem tem razão
Eu digo e não tenho medo de errar
o bonde de São Januário
leva mais um operário
sou eu que vou trabalhar.
(Wilson Batista/Ataulfo Alves, 1940)

Da comparação entre as letras desses sambas, depreende-se
que:
FONTE: História para o Ensino Médio: história geral e do Brasil: volume único São Paulo: Scipione, 2001 - série parâmetros.

A charge em questão evidencia irreverentemente momentos da
trajetória política de Getúlio Vargas, correlacionando-os a
figuras de destaque num dado momento histórico. Indique a
alternativa que não diz respeito aos períodos getulistas
apontados:
a)

b)
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A associação entre Getúlio Vargas e o presidente norteamericano Roosevelt diz respeito à aproximação entre
Brasil e Estados Unidos da América momentos antes da
entrada de ambos na 2.ª Guerra Mundial.
O movimento revolucionário de 1930 foi resultado de uma
aglutinação de forças e instituições que buscavam
participação política, anteriormente negada pelas
oligarquias cafeeiras, daí sua associação a ditadores.

a)
b)
c)

d)

e)

as mudanças visíveis nos conteúdos dos sambas sugerem
adesão à ideologia do Estado Novo;
as mudanças significativas de conteúdo decorrem da
valorização do trabalho industrial no Rio de Janeiro;
as datas das composições correspondem ao mesmo
período do governo de Vargas, indicando que as
mudanças são mera coincidência;
as mudanças das letras não são significativas, já que
ambas as composições tratam de problema de gente
pobre e humilde;
as letras das músicas estão distantes dos interesses
políticos do Estado Novo, que não se preocupava em fazer
propaganda

III SIMULADO
QUESTÃO 32.

QUESTÃO 35.
ROSA DE HIROXIMA
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.

MORAES, Vinicius de. Rosa de Hiroxima. Disponível em:
<http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/rosa-dehiroxima>. Acesso em: 11 de maio de 2017.

O autor do texto faz referência aos desdobramentos da
Segunda Guerra Mundial diretamente decorrentes
a)
b)
c)
d)
e)

da evolução dos blindados, da artilharia e das armas
automáticas da infantaria.
do impacto da tecnologia sobre as operações terrestres.
do desenvolvimento da energia nuclear para fins bélicos.
dos benefícios das tecnologias de propulsão para a
indústria de alimentos.
da
contribuição
da
eletrônica
militar
para
o
desenvolvimento da medicina.

QUESTÃO 33.
Na madrugada do dia 1º de setembro de 1939, as forças
armadas alemãs transpuseram a extensa fronteira comum e
invadiram as planícies poloneses com seus tanques. Não
houve declaração de guerra. Um incidente forjado na fronteira
serviu como pretexto para o ato agressivo.
GONÇALVES, W. da Silva. A segunda Guerra Mundial. In: REIS FILHO, D. A.,
FERREIRA J., ZENHA, C. O Século XX. O tempo das crises. Revoluções,
fascismos e guerras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

A invasão da Polônia deu início ao conflito armado mais
sangrento da história da humanidade. O estopim da guerra
teve como protagonista o(a)
a)
b)
c)
d)
e)

Grécia.
Império Austro-Húngaro.
Itália.
Alemanha.
URSS.

QUESTÃO 34.
No ano de 1945, bombas nucleares destruíram as cidades
japonesas de Hiroshima e Nagasaki, impressionando o mundo
pelo seu poder de devastação.
Assinale a alternativa que corresponde, de forma correta e
respectivamente, a guerra em questão e ao país que lançou as
bombas.
a)
b)
c)
d)
e)

A Segunda Guerra Mundial eclodiu quando, no final da década
de 1930, Hitler iniciou seu programa de expansão do nazismo
pela Europa. Esse conflito durou até o ano de 1945, quando os
chamados Aliados (Estados Unidos, União Soviética, França e
Inglaterra) derrotaram a Alemanha.
Assinale a alternativa CORRETA sobre esse conflito.
a)

b)

c)

d)

e)

O Brasil, através da Força Expedicionária Brasileira (FEB),
enviou soldados para combater os Aliados na Europa e,
com isso, reafirmou sua posição de apoio aos países do
Eixo.
Os Estados Unidos não participaram da Guerra desde seu
início. Apenas declararam guerra ao Eixo (Alemanha, Itália
e Japão) após o ataque à base estadunidense de Pearl
Harbor.
A participação da União Soviética, na Segunda Guerra
Mundial, foi interrompida devido à eclosão de uma
revolução socialista, que derrubou o czarismo e levou o
operariado ao poder.
Durante a Guerra, o envio de judeus para os campos de
concentração nazistas recebeu duras críticas da
população alemã, que não apoiava a ideia de Hitler de
exterminar este povo.
Esse conflito desenvolveu-se, basicamente, em solo,
sendo bastante raro, na época, o uso de aviões ou de
embarcações para fins militares.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 36.
A China é apontada, hoje, como uma futura superpotência
mundial. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das
desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens
para o capitalismo internacional. Assinale a única alternativa
FALSA em relação a essas vantagens:
a)
b)
c)
d)
e)

O grande mercado consumidor real e potencial que o país
oferece.
A localização privilegiada junto às economias que mais
crescem no mundo contemporâneo.
A sólida infraestrutura em termos de transportes, energia e
comunicações.
Mão de obra muito farta e extremamente barata em
relação a outros países da região.
A sólida organização social, ritmo de crescimento
populacional controlada e IDH elevado.

QUESTÃO 37.
Sabe-se que, de todos os países considerados emergentes no
cenário econômico mundial contemporâneo, um deles
apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento e
mercado consumidor em expansão, até mesmo por tratar-se da
maior população do planeta. Assinale a opção que identifica
esse país.
a)
b)
c)
d)
e)

Indonésia.
Brasil.
Japão.
Noruega.
China.

Segunda Guerra Mundial e Estados Unidos.
Guerra dos Cem Anos e Inglaterra.
Guerra da Síria e Ira.
Guerra Fria e União Soviética.
Primeira Guerra Mundial e Franca.
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III SIMULADO
QUESTÃO 38.

QUESTÃO 41.

"Trata-se, na verdade, de uma tentativa de conciliar o processo
de abertura econômica (o estímulo à iniciativa privada, ao
capital estrangeiro, à modernização do país) com a
manutenção, no plano político, de uma ditadura de partido
único."

Os países abaixo que implantaram uma estrutura econômica
nos Tigres Asiáticos como forma de desconsiderar o socialismo
foram:

(SENE. E. & MOREIRA, J.C. "Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e
Globalização." São Paulo: Ed. Scipione, 1998, p.178.)

O texto refere-se ao sistema político-econômico adotado no(a)
a)
b)
c)
d)
e)

Índia.
Coréia do Sul.
Rússia.
China.
Brasil.

QUESTÃO 39.
Apesar das críticas, nos últimos tempos, alguns países
superaram o subdesenvolvimento. São os NIC (Newly
Industrialized Countries), também conhecidos como "Tigres
Asiáticos". São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Coreia do Sul, Coreia do Norte, China e Taiwan
(Formosa).
Hong Kong, Taiwan (Formosa), China e Coreia do Sul.
Taiwan (Formosa), Cambodja, Coreia e China.
China, Coreia, Hong Kong e Cingapura.
Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan (Formosa) e Singapura.

QUESTÃO 40.
“O termo ‘Tigres Asiáticos’ se refere a quatro países da Ásia
(Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan), que a partir
da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento
industrial e econômico. Em razão da agressividade
administrativa e da localização desses países, eles receberam
tal denominação. Foram vários os fatores responsáveis pelo
desenvolvimento econômico dos Tigres Asiáticos. Implantou-se
nestes países um modelo industrial caracterizado como IOE
(Industrialização Orientada para a Exportação). Esse modelo
econômico é fundamentalmente exportador, dessa forma, sua
produção é diversificada e voltada para o mercado de países
desenvolvidos, no entanto, o consumo interno não é
incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos
são elevados.”
Fonte: http://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/tigres-asiaticos.htm, acesso
em: 26/09/2011

O texto nos sugere que
a)

b)

c)

d)

e)

os Tigres Asiáticos têm um crescimento econômico médio,
onde sua industrialização voltada exclusivamente para o
mercado interno.
o crescimento econômico e industrial dos Tigres Asiáticos
se deu pelo fato de sua produção, além de ser
diversificada, é voltada para os países desenvolvidos.
o modelo industrial conhecido como IOE (Industrialização
Orientada para a Exportação) impulsionou o consumo
interno.
Os países subdesenvolvidos, como o Brasil e México, são
os principais focos da produção industrial dos Tigres
Asiáticos, onde estes adquirem boa parte de sua produção
Os Tigres Asiáticos são países que apresentaram
crescimento a partir do ano de 2005.

a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÃO 42.
A Polícia Federal apontou, recentemente, um elo entre uma
facção criminosa brasileira e traficantes de origem libanesa
ligados ao Hezbollah. Trata-se de mais um indício de que a
globalização também é marcada pela atuação em rede, em
âmbito mundial, do crime organizado. A própria ONU tem
alertado para a adesão, em escala sem precedentes na
história, de estrangeiros, especialmente jovens, a organizações
terroristas. Entre essas organizações, destaca-se atualmente
uma que prima pela violência de seus métodos, os quais
incluem a decapitação das vítimas, com imagens gravadas e
postas em circulação em todo o mundo. A referida organização
atua principalmente na Síria e no Iraque e se autodenomina
a)
b)
c)
d)
e)

Primavera Árabe.
Al Qaeda.
Estado Islâmico.
Movimento Jihadista.
Boko Haram.

FILOSOFIA
QUESTÃO 43.
Então, todos os alemães dessa época são culpados?
– Esta pergunta surgiu depois da guerra e permanece até hoje.
Nenhum povo é coletivamente culpado. Os alemães contrários
ao nazismo foram perseguidos, presos em campos de
concentração, forçados ao exílio. A Alemanha estava, como
muitos outros países da Europa, impregnada de
antissemitismo, ainda que os antissemitas ativos, assassinos,
fossem apenas uma minoria. Estima-se hoje que cerca de 100
000 alemães participaram de forma ativa do genocídio. Mas o
que dizer dos outros, os que viram seus vizinhos judeus serem
presos ou os que os levaram para os trens de deportação?
(Annette Wieviorka. Auschwitz explicado à minha filha, 2000. Adaptado.)

Ao tratar da atitude dos alemães frente à perseguição nazista
aos judeus, o texto defende a ideia de que
a)

b)

c)

d)

e)
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Alemanha e Estados Unidos.
Estados Unidos e Japão.
México e Japão.
Japão e Canadá.
Estados Unidos e Brasil.

os alemães comportaram-se de forma diversa perante o
genocídio, mas muitos mostraram-se tolerantes diante do
que acontecia no país.
esse tema continua presente no debate político alemão,
pois inexistem fontes documentais que comprovem a
ocorrência do genocídio.
esse tema foi bastante discutido no período do pós-guerra,
mas é inadequado abordá-lo hoje, pois acentua as
divergências políticas no país.
os alemães foram coletivamente responsáveis pelo
genocídio judaico, pois a maioria da população teve
participação direta na ação.
os alemães defendem hoje a participação de seus
ancestrais no genocídio, pois consideram que tal atitude foi
uma estratégia de sobrevivência.

III SIMULADO
QUESTÃO 44.

QUESTÃO 47.
Segundo as Conferências de Genebra, são considerados
crimes de guerra
I. matar mais de mil inimigos
II. assassinar reféns de guerra
III. Destruir irresponsavelmente cidades e devastá-las sem
necessidade militar comprovada
IV. Maltratar a população
Estão corretas
a) I e II
b) I, II, III,
c) II, III, IV
d) III e IV
e) Apenas a III
QUESTÃO 48.
LEIA, abaixo, o comentário que a filósofa Hannah Arendt fez
sobre as ações do comandante do Reich, Adolf Karl Eichmann,
acusado de crimes contra o povo judeu:
“Os feitos eram monstruosos, mas o executante (...) era
ordinário, comum, e nem demoníaco nem monstruoso.”

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 importo aos filhos por coação.
consciência da obrigação moral.
pessoa habitante da mesma casa.
temor de possível castigo.

Hannah Arendt, A vida do espírito.In: Eduardo Jardim de Moraes e Newton
Bignotto, Hannah Arendt: diálogos, reflexões e memórias. Belo Horizonte: Editora
UFMG, p.138.

Assinale a alternativa em que o fator cultural presente nas
ações comentadas explica CORRETAMENTE o fenômeno
histórico acima mencionado:
a)

QUESTÃO 45.
b)
A maioria das pessoas acha a prática da guerra algo imoral
Isso não é necessariamente verdade. Há a teoria da guerra
justa. Veja as opções abaixo que tenham razões para a
permissão da guerra e assinale a opção correta:
Defender-se contra uma ofensa que seja atual ou que ouse
ameaçar a paz
II. Invadir um território sem quaisquer argumentos que provem
um motivo plausível
III. Recuperar o que é legalmente devido para o Estado lesado
IV. Punir o Estado que proferiu a ofensa

c)

I.

d)

e)

A execução de atos criminosos com requintes de
crueldade, ordenada pelas autoridades, foi praticada por
pessoas comuns, afetadas principalmente pela falta de
alimento e de emprego.
A banalidade na execução de crimes contra a humanidade
se deve à burocratização do genocídio, implementada pela
cúpula nazista, para liberar as pessoas de preocupações
com a moral comum e com as leis.
A participação da juventude hitlerista no processo de
construção do nacionalismo reforçou o senso político de
oposição aos regimes socialistas autoritários.
A experiência nazista é um exemplo de fortalecimento da
sociedade pelo Estado, criador de símbolos e valores
culturais, que reforçam os princípios autoritários de
governo.
O nazismo foi uma experiência histórica que confirma a
tendência totalitária dos regimes de esquerda

Estão corretas:
QUESTÃO 49.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
II e IV.
I, III e IV.
III e IV.
I e III.

QUESTÃO 46.
Quais os conceitos que a filósofa Hannah Arendt formulou ao
cobrir o julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann?
a) condição humana e labor
b) cuidado de si e princípio responsabilidade
c) mal radical e banalidade do mal
d) guerra justa e guerra injusta
e) maldade gratuita e banalidade do bem

O julgamento de Eichmann no Tribunal de Nuremberg tornouse um exemplo do tribunal Militar Internacional, criado na
cidade alemã do mesmo nome, para julgar os principais
criminosos da Segunda Guerra Mundial. As querelas
envolvendo as defesas e acusações dos réus foram expressas
numa das obras-primas do século XX da filósofa política
Hannah Arendt: Eichmann em Jerusalém. Os argumentos de
Arendt são expressos na expressão
a)
b)
c)
d)
e)

A singularidade do mal.
A raridade do bem.
A banalidade do mal.
A excepcionalidade do bem.
mal demoníaco
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III SIMULADO
MATEMÁTICA
QUESTÃO 50.
b)
A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa é 45 anos.
Qual é a razão entre as idades de Pedro e Josefa?
a)
b)
c)
d)
e)

45/30
15/10
30/15
10/45
30/45

c)

QUESTÃO 51.
Uma caixa de chocolate possui 250g de peso líquido e 300g de
peso bruto. Qual é a razão do peso líquido para o peso bruto?
a)
b)
c)
d)
e)

1/6
2/6
3/6
5/6
6/6

d)

QUESTÃO 52.
Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A
figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as
cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram
vendidas.

e)

QUESTÃO 54.
No centro de uma cidade, há três estacionamentos que cobram
da seguinte maneira:
Estacionamento A
R$ 5,00 pela primeira hora,
R$ 3,00 por cada hora subsequente
Estacionamento B
R$ 4,00 por hora

A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas
do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor
é
a) 17/70
b) 17/53
c) 53/70
d) 53/17
e) 70/17

Estacionamento C
R$ 6,00 pela primeira hora,
R$ 2,00 por cada hora subsequente
Será mais vantajoso, financeiramente, parar
a)
b)

QUESTÃO 53.

c)

Para esvaziar um reservatório que contém 1.430 litros de água,
é aberta uma torneira em sua base. Supondo que a vazão
dessa torneira seja constante e igual a 22 litros por minuto,
qual dos gráficos abaixo descreve a quantidade de água no
reservatório (em litros), em função do tempo (em minutos), a
partir do momento em que a torneira é aberta?

d)

a)
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e)

no estacionamento A, desde que o automóvel fique
estacionado por quatro horas.
no estacionamento B, desde que o automóvel fique
estacionado por três horas.
em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado
por uma hora.
em qualquer um, desde que o automóvel fique estacionado
por duas horas.
no estacionamento C, desde que o automóvel fique
estacionado por uma hora.

QUESTÃO 55.
A raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por
mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem
o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e
felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a
cobertura (porcentagem de vacinados) da campanha, em cães,
nos anos de 2013, 2015 e 2017, no município de Belo
Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos

III SIMULADO
anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e
deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a
variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica,
nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, deu-se de
forma linear.

a)
b)
c)
d)
e)

vesículas fagocitárias
microvilosidades
desmossomos
flagelos
cílios

QUESTÃO 58.

Disponível em: http://pni.datasus.gov.br. Acesso em: 5 nov. 2017.

Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014?
a)
b)
c)
d)
e)

62,3%.
63,0%.
63,5%.
64,0%.
65,5%.

QUESTÃO 56.
O gráfico abaixo apresenta o consumo de energia (em kwh) de
um chuveiro elétrico em função do tempo (em minutos).

A membrana plasmática se trata de uma estrutura que separa
o interior das células do meio externo. Ele possui uma
característica de extrema importância para a manutenção da
vida: a permeabilidade seletiva. Isso, basicamente, quer dizer
que tudo o que entra e sai das células depende diretamente
dela. A membrana plasmática, apesar de invisível ao
microscópio óptico, está presente:
a)
b)
c)
d)
e)

em todas as células, seja ela procariótica ou eucariótica.
apenas nas células dos eucariontes.
apenas nas células dos procariontes.
apenas nas células animais.
apenas nas células vegetais.

QUESTÃO 59.

Se cada 100 kwh custam R$ 52,00, qual é o custo médio, em
reais, relativo ao consumo de 20 horas do chuveiro elétrico?
a)
b)
c)
d)
e)

56,16.
62,44.
93,60.
98,64.
104,00.

Quimicamente,
a
principalmente por:

BIOLOGIA
QUESTÃO 57.

a)
b)
c)
d)
e)

membrana

celular

é

constituída

carboidratos e ácidos nucleicos.
acetonas e ácidos graxos.
carboidrato e açucares.
proteínas e lipídios.
RNA e DNA.

QUESTÃO 60.

Na mucosa intestinal, as células apresentam grande
capacidade de absorção de nutrientes devido à presença de
dobras de membrana (especializações) denominadas de:
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III SIMULADO
As células são os componentes fundamentais de todos os
seres vivos, não sendo encontradas apenas nos vírus.
Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas
por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto,
nem todas as células que possuem núcleo organizado através
de uma carioteca, recebendo o nome de:
a)
b)
c)
d)
e)

células eucarióticas.
células vegetais.
células procarióticas.
células autotróficas.
células heterotróficas

QUÍMICA
QUESTÃO 64.
O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em
1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a
constatação de Bednorz e Müller de que materiais cerâmicos
podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um Prêmio
Nobel a esses dois físicos, em 1987. Um dos elementos
químicos mais importantes na formulação da cerâmica
supercondutora é o Ítrio: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
4d1.

QUESTÃO 61.
Analisando a distribuição eletrônica do Ítrio, pode-se concluir
que o número de camadas e o subnível mais energético
serão, respectivamente,
a)
b)
c)
d)
e)

4 e 1s2
4 e 4p6
5 e 5s2
4 e 4d1
5 e 4d1

QUESTÃO 65.

As células são formadas tanto por substâncias orgânicas como
inorgânicas. A membrana plasmática, por exemplo, é
constituída por substâncias orgânicas que servem de barreiras
especifica, selecionando o que entra e o que sai da célula, esta
característica é denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

permeabilidade de fluxo.
permeabilidade absoluta.
permeabilidade seletiva.
hiperpermeabilidade.
impermeabilidade.

QUESTÃO 62.
A Biologia Celular, também chamada de Citologia, é a parte da
Biologia relacionada com o estudo das células, as estruturas
fundamentais dos seres vivos. O desenvolvimento dessa
ciência foi possível graças ao desenvolvimento do microscópio,
que tornou possível a observação dessas estruturas. Ao
analisar uma célula de qualquer ser vivo é possível perceber
três partes básicas. Quais são elas?

"Em entrevista concedida nesta semana à revista britânica
Autocar, o executivo Artur Martins confirmou que a Kia colocará
no mercado, dentro de poucos anos, um carro movido a
hidrogênio. Chefão da área de marketing da empresa na
Europa, Martins adiantou que o projeto está em estágio
relativamente avançado de desenvolvimento e que deve
estrear por volta de 2021."
(FAGUNDES, Dyogo; Kia confirma lançamento de carro movido a hidrogênio em
2021. Disponível em < http://carplace.uol.com.br/kia-confirma-lancamento-decarro-movido-a-hidrogenio-em-2021. Acesso em 14 de mai. 2019.

No texto acima, foi citado um dos elementos mais presentes na
Terra, o Hidrogênio. Este pode apresentar, pelo menos, três
isótopos: prótio (1H1), deutério (1H2) e trítio (1H3). Sobre os
isótopos, podemos concluir que são:
a)

b)
c)
d)

e)
a)
b)
c)
d)
e)

Membrana plasmática, citoplasma e núcleo com carioteca.
Membrana plasmática, organelas e material genético.
Membrana plasmática, citoplasma e material genético.
Membrana plasmática, citoplasma e organelas.
Membrana plasmática, organelas e núcleo.

QUESTÃO 63.
O retículo endoplasmático geralmente
tem suas porções classificadas em
granular e agranular. A porção do retículo
chamada de granular ou rugosa está
relacionada com a produção de
proteínas, e qual a principal função das
mitocôndrias?
a)
b)
c)
d)
e)
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transporte e armazenamento.
síntese e esteróide.
síntese de glicedes.
respiração celular.
digestão celular.

Átomos de um mesmo elemento químico e apresentam
números de massa e de nêutrons diferentes, porém
número de prótons iguais.
Átomos de elementos químicos diferentes e apresentam o
mesmo número de prótons.
Átomos de um mesmo elemento e apresentam números
de massa, atômico e nêutrons iguais.
Átomos de um mesmo elemento e apresentam mesmo
número de massa, porém diferem quanto aos números de
nêutrons e de prótons.
Átomos de um mesmo elemento e apresentam mesmo
número de nêutrons, porém diferem quanto aos números
de massa e de prótons.

QUESTÃO 66.
Muitos produtos tecnológicos da atualidade são resultados de
experimentos que trouxeram grandes resultados para o
desenvolvimento da Química. Um destes experimentos foi o da
ampola de Crookes:

III SIMULADO
A contribuição para o modelo atômico de Thomson e um
produto da atualidade que decorreram do experimento acima
foram:
a)
b)
c)
d)
e)

Descoberta do elétron; lâmpada fluorescente.
Descoberta do nêutron; máquina de raios x.
Descoberta do próton; lâmpada fluorescente.
Descoberta dos raios catódicos; máquina de raios x.
Descoberta do modelo pudim de passas; máquina de raios
x.

QUESTÃO 70.
Ao longo dos anos cientistas propuseram, em diferentes
épocas, modelos atômicos na tentativa de explicar a estrutura
íntima da matéria. Algumas características desses modelos são
apresentadas no quadro a seguir.
Modelo

Características

I

Núcleo atômico denso, com carga positiva e elétrons
em órbitas celulares.

II

Átomos maciços e indivisíveis.

III

Núcleo atômico denso, com carga positiva e elétrons
em órbitas circulares de energia quantizada.

QUESTÃO 67.
O uso cada vez maior de produtos de alumínio (13Al27) está
relacionado às suas propriedades naturais, como leveza,
resistência à corrosão e alta condutividade térmica, que
justificam a intensiva utilização do metal em embalagens e
utensílios domésticos.
Sobre o elemento citado no texto, podemos concluir que seu
número de massa (A), número atômico (Z), número de prótons
(p), número de elétrons (é) e número de nêutrons (n), são
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

40, 13, 13, 13 e 27.
27, 13, 13, 13 e 40.
27, 13, 13, 13 e 14.
13, 27, 27, 27 e 14.
40, 27, 27, 27 e 13.

QUESTÃO 68.
Até chegar ao modelo atômico atual, a Ciência teve vários
cientistas que contribuíram para evolução desses modelos
atômicos. Um dos modelos mais conhecidos é o de Bohr, que
assume:
a)
b)
c)

d)

e)

O átomo é uma esfera de carga elétrica positiva,
apresentando cargas negativas, elétrons, incrustados.
O átomo apresenta um núcleo denso, contendo elétrons e
prótons. Ao redor do núcleo estão os nêutrons.
O átomo apresenta um núcleo, contendo prótons e
elétrons. Ao redor dele está a eletrosfera que, por sua vez,
possui níveis de energia.
O átomo apresenta um núcleo, contendo prótons e
nêutrons. Ao redor dele está a eletrosfera que, por sua
vez, possui níveis de energia, de acordo com a
quantização de energia dos elétrons.
O átomo possui um volume determinado pela quantidade
de prótons. Já a sua massa é caracterizada pela
quantidade de elétrons existentes.

QUESTÃO 69.
A figura a seguir ilustra a evolução histórica de propostas de
modelos atômicos.

Analisando o quadro de características, podemos concluir que
a associação modelo-cientista correta é
a)
b)
c)
d)
e)

I – Rutherford; II – Bohr; III – Thomson.
I – Thomson; II – Rutherford; III – Bohr.
I – Dalton; II – Bohr; III – Rutherford.
I – Rutherford; II – Thomson; III – Dalton.
I – Rutherford; II – Dalton; III – Bohr.

FÍSICA
QUESTÃO 71.
A figura abaixo representa o Sol, três astros celestes e suas
respectivas órbitas em torno do Sol: Urano, Netuno e o objeto
na década de 1990, descoberto, de nome 1996 TL66.

Segundo a 3 lei de Kepler, os astros citados que possuem um
período de translação maior e menor respectivamente, é
a)
b)
c)
d)
e)

1996 TL e Urano
1996 TL e Netuno
Netuno e 1996 TL
Urano e Netuno
Netuno e 1996 TL

QUESTÃO 72.
Um menino de massa 20 kg desce por um escorregador de 3,0
m de altura em relação à areia de um tanque, na base do
escorregador. Adotando g = 10 m/𝑠 2 , qual o trabalho realizado
pelo peso do menino, em joules
Quais desses modelos propõem a existência de elétrons em
camadas externas ao núcleo?
a)
b)
c)
d)
e)

Dalton e Thomson.
Rutherford e Bohr.
Rutherford e Dalton.
Bohr e Thomson.
Dalton e Rutherford.

a)
b)
c)
d)
e)

800 J
700 J
600 J
500 J
400 J
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III SIMULADO
QUESTÃO 73.
Uma força de 20 N desloca, na mesma direção e sentido, um
corpo de 4 kg, em uma distância de 10 m. O fenômeno todo
ocorre em 5 segundos. Qual o módulo da potência realizada
pela força, em kw?
a)
b)
c)
d)
e)

0,01 kw
0,02 kw
0,03 kw
0,04 kw
0,05 kw

QUESTÃO 74.

QUESTÃO 76.
A respeito dos tipos de alavanca, existem 3 exemplos de
acordo com as imagens. Portanto, marque a alternativa correta
que corresponde respectivamente a cada figura:
Segundo a ilustração de associação de polias, é descrita 3
polias moveis e 1 fixa, com base em seus conhecimentos sobre
alavanca e polias, pretende-se erguer um objeto de 100kg, o
valor da tração T3, É:
a)
b)
c)
d)
e)

1000 N
500 N
250 N
125 N
62,5 N

QUESTÃO 75.
Qual dos seguintes gráficos, melhor representa o módulo da
força (F) de atração gravitacional entre dois corpos em função
da distância (d) entre eles?

a)
b)
c)
d)
e)

Interfixa; inter-resistente e inter-resistente
Inter-potente; interfixa e inter-resistente
Interfixa; inter- potente e inter-resistente
Interpotente; interpotente e interfixa
Interesistente; inter-resistente e interfixa

QUESTÃO 77.
Considerada uma das leis que explica a dinâmica dos corpos
celestes, as imagens a seguir ilustram esta lei newtoniana.
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III SIMULADO
TEXTO
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 81.
Desta forma, a seguinte lei, explica também, porque corpos;
como os satélites, podem ficar em orbita e até mesmo a
interação gravitacional, entre planetas. Qual destas leis
representa as ilustrações:
a)
b)
c)
d)
e)

Lei da inercia
Lei da conservação da energia
Lei da dinâmica
Lei da Gravitação universal
Lei da relatividade

ED. FÍSICA
TEXTO
As danças de salão que são dançadas em pares, e contato
buscam variar os passos e estruturas, buscando harmonia
entra a dupla e com a música. Nesse tipo de dança, o
deslocamento acontece em sentido anti-horário (MORAES,
2013).
QUESTÃO 78.
Assinale quais das alternativas a baixo são danças de salão
internacional:
a)
b)
c)
d)

Salsa/ Tango/ Bolero
Venerão/ Tecnobrega /Salsa
Forró/ Bolero/ Lambada
Sertanejo/ Forró/ Funk

QUESTÃO 79.
O Tango é uma dança de salão que surgiu na:
a)
b)
c)
d)

Suécia
Inglaterra
Argentina
Bolívia

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 82.
A __________ é a capacidade de resistir a um estímulo em
maior tempo possível.
a)
b)
c)
d)

Equilíbrio.
Resistência.
Velocidade.
Força.

QUESTÃO 83.
A __________ é a capacidade de realizar vários exercícios em
movimento coordenado.
a)
b)
c)
d)

Coordenação motora
Flexibilidade
Equilíbrio
Agilidade

QUESTÃO 84.
A __________ é a capacidade de realiza movimentos rápidos e
com mudança de direção.
a)
b)
c)
d)

Coordenação motora
Velocidade
Equilíbrio
Agilidade

QUESTÃO 80.
Assinale a alternativa correta:
a)

b)

c)
d)

A palavra bolero tem muitos significados distintos. Por
exemplo, na Espanha, pode ser uma pessoa que cuida de
novilhos, um mentiroso ou uma música que se dança ao
som da guitarra, pandeiro e castanholas. Já no Brasil,
bolero além de dança e música, também pode se referir a
uma peça de vestuário.
Existem três tipos de boleros representados na sociedade:
1) Boleros primogênitos; 2) Boleros Latino-americanos e 3)
Bolero carioca.
O Bolero é uma dança de salão tradicionalmente praticada
em Cuba.
Todas as alternativas estão corretas.
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