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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

 

 

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

 
Netflix estrenará documental, “Guatemala: Corazón del 

Mundo Maya” 
 

―Guatemala: Corazón del Mundo Maya‖ es el nombre de un 
documental que Netflix proyectará. Dicha producción será 
estrenada el próximo 30 de noviembre. En ella se destacará los 
recursos naturales y culturales turísticos del país. 

Según la plataforma, el documental de una hora de 
duración fue dirigido por Luis Ara e Ignacio Jaunsolo y contó 
con la narración de Christian Morales. 

―Guatemala: Corazón del Mundo Maya‖ abarca desde 
Sierra de las Minas hasta Esquipulas. Además, explora las 
riquezas culturales y geológicas del país, incluidas las antiguas 
ciudades mayas y otras maravillas naturales. 

Disponível em: <https://republica.gt/2019/11/21/netflix-estrenara-documental-
guatemala-corazon-del-mundo-maya/>. [Adaptado]. Acesso em: 02 nov. 

2019 
 

Sobre o documentário da Netflix 
 

 É um documentário sobre a Sierra de las Minas na 
Guatemala. 

 É uma produção que trata de antigas cidades maias, e 
também das riquezas naturais e geológicas da Guatemala. 

 O documentário da Netflix foi dirigido e produzido por Luis 
Ara e narrado por Christian Morales. 

 O documentário foi nomeado ―Guatemala: Corazón del 
Mundo Maya‖ para destacar os recursos naturais e 
culturais guatemaltecas. 

 Antes de se tornar seriado no Netflix, o documentário foi 
apresentado nos cinemas da Guatemala.  

 

QUESTÃO 2.  

Chipa paraguaya 

 
Ideal para el mate. Su sabor riquísimo tienta a todos los 
amantes de lo salado. Su textura suave tienta el paladar. 

 
Tiempo de preparación: 30 a 45 minutos 
Tiempo de cocción: de 15 a 30 minutos. 

 
Ingredientes 
 

1 kilo de Harina de mandioca 
Cantidad de Leche 
4 unidades de Huevo 
1 cucharada de Sal 
100 gramos de Manteca 
30 gramos de Queso rallado 
30 gramos de Queso Mar del Plata 

 
Preparación 
 
Colocar en un bol la harina mandioca y agregarle la sal. 

Mezclar y agregarle la manteca a temperatura ambiente cortada 
en trocitos. Disolver con las manos hasta formar una arenilla. 

Tener aparte batidos los huevos y mezclados con el queso 
rallado. Agregar a la preparación anterior e integrar todo. 
Agregar el queso Mar del Plata cortado en daditos. 

Luego ir agregando leche de a cucharadas mientras se 
mezcla hasta formar una masa de consistencia húmeda 
(alrededor de 3 o 4 cucharadas; que no quede muy blanda). 

Amasar sobre la mesa hasta que se forme una masa 
suave. 

Dejar reposar un rato tapada con film y lienzo. 
Precalentar el horno. 
Formar bollitos y tajear el centro con un cuchillo. 
Hornear hasta que estén algo dorados en el exterior. (El 

centro debe quedar blando por el queso).  
Servir calentitas. 

Disponível em: <http://biencasero.clarin.com/recetas/5789-chipa--paraguaya/>. 
[Adaptado]. Acesso em: 02 nov. 2019 

 
Segundo o texto, a Chipa paraguaya é 
 

 uma massa suave muito doce. 
 uma espécie de bolo congelado. 
 um prato típico do Mar del Plata. 
 uma comida que deve ser servida quente. 
 um alimento frito e doce. 

 
QUESTÃO 3.  

Texto I 
 

 
Disponível em: < https://mundo.sputniknews.com/infografia/201907261088155428-

peru-abre-sus-puertas-a-los-juegos-panamericanos/>. [Adaptado]. 

 
Texto II 

 
A lo largo de los 17 días de competición, la capital peruana 

recibirá a 6.800 atletas de toda América. Los deportistas 
competirán por medallas en 61 disciplinas, 22 de las cuales son 
clasificatorias para los JJOO de Tokio 2020. 

Unos días más tarde —del 23 de agosto al 1 de 
septiembre—, Lima será el escenario de las competiciones de 
los Juegos Parapanamericanos que, en esta edición, cuentan 
con un número récord de participantes: 1.890. 

Disponível em: <https://mundo.sputniknews.com/infografia/201907261088155428-
peru-abre-sus-puertas-a-los-juegos-panamericanos/>. [Adaptado]. 
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Segundo os textos 
 

 todos os atletas que conquistem medalhas na competição 
estão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. 

 os Jogos Pan-americanos são realizados em 41 países. 
 a edição dos jogos Parapan-americanos de 2019 teve 

recorde de atletas  
 a primeira edição dos Jogos Pan-americanos foi em 1951 e 

a segunda em 1956. 
 Lima sediará primeiro os jogos Parapan-americanos e uma 

semana depois receberá a competição dos jogos Pan-
americanos. 

 
QUESTÃO 4.  

Argentina: Contextos Sociolingüísticos 

 
La República Argentina está ubicada en el extremo sur de 

América. Por su extensión, es el segundo estado de América 
del Sur y el octavo en el mundo. A pesar de la magnitud, su 
población total es de 36.260.130, con una densidad de 13 
habitantes por kilómetro cuadrado. Esta última cifra, no 
obstante, es poco representativa si consideramos que es un 
país signado por una variada densidad demográfica. Mientras 
que sólo la capital (ciudad de Buenos Aires) tiene 13.679 
habitantes por km

2
, la gélida provincia austral de Santa Cruz, 

por ejemplo, tiene 0,8 habitantes por km
2
.  

Como consecuencia de la colonización española del siglo 
XVI, la actual República Argentina se encuentra entre los 
países latinoamericanos de habla hispana, con el español 
establecido como única lengua oficial, muy a pesar de sus 
lenguas nativas. A excepción de Brasil, sus países vecinos son 
hispanohablantes, al igual que casi todo el resto de 
Latinoamérica. Por esta contigüidad, es posible hablar de una 
de las áreas lingüísticas más extensas del mundo, 
geográficamente compacta. 

(POZZO, M. I. La enseñanza de lenguas extranjeras en Argentina. In: Diálogos 
Latinoamericanos. Aarus/DIN: LACUA, 2009.) 

 
De acordo com as informações contidas no texto, pode-se 
inferir que  

 
 Argentina es el segundo entre los países de América del 

Sur con una de las mayores densidades demográficas del 
continente. 

 Los argentinos se distribuyen de forma equilibrada entre 
todas las regiones del país, desde la capital hasta las 
provincias más al sur. 

 La densidad demográfica argentina corresponde a la 
extensión territorial del país, pues un tercio de los 
argentinos viven concentrados en la ciudad de Buenos 
Aires. 

 La provincia de Santa Cruz posee, en media, más de un 
ciudadano viviendo en 1 km

2
. 

 La ciudad de Buenos Aires posee una densidad 
demográfica mucho mayor que la media del país, lo que 
demuestra la variedad de formas de ocupación del 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 5.  

Evasión del circulo 

Necesitas… 
*Un cordel de lana 
* Un anillo liso. 
* Un bote de Spray vacío donde se  lea ―magia‖ 
1) Haz que pasas el cordel por el anillo está pasado encima. 
Pon la lana doblada en dos. Sujeta los extremos en la otra 
mano. 
2) Rodea el anillo con el cordel de lana (como cuando pones 
una pelota de papel al extremo de una goma elástica para 
arrojarlo). No dejes que vean que la lana nos está introducida 
en el anillo. 
3) Haz que tiras una vez para liberar el anillo sin conseguirlo. 
Coge el spray, sisea simulado el líquido al salir. Tira de nuevo 
el anillo. Esta vez déjalo escapar. 
Si tienes labia y desparpajo este truco de saldrá a la perfección. 
¡Buena suerte, compañero! 
 
―Evasión del círculo‖ pode ser classificado como: 
 

 reportaje. 
 un texto instructivo. 
 una carta personal. 
 un documento oficial. 
 un cuento. 

 

Inglês 

 

QUESTÃO 1.  

WHAT WILL IT LOOK LIFE? 

 
As much as intelligent extraterrestrial life could confound our 
expectations - the way this composite image is designed to do - 
physical and chemical properties are universal, so it is 
reasonable to expect that any intelligent life we're likely to 
encounter will share some basic characteristics with Earth life:  
SIZE Intelligent life must be complex and multicellular, and 
scientists believe that cells have an inherent minimum size, so 
we don't expect intelligent life to be tiny.  
HEAD Light, sound, and odor will exist throughout the universe, 
so sensory organs are good bets, probably located near a large, 
complex brain.  
SKELETON An internal skeleton to support and protect vital 
body parts and a central nervous system for internal 
communication may be necessary.  
LIMBS Intelligent beings will almost certainly have appendages 
for locomotion and toolmaking.  
Although aliens could have multiple limbs and eyes, on Earth 
two eyes and four limbs work well without overtaxing the brain. 
That doesn't mean that we should expect to find Hollywood 
aliens though. "Nature is probably much more inventive than we 
are," says Seth Shostak of the SETI Institute in California. 
 

National Geographic, Jan. 2000, p. 51.  
 
De acordo com o texto, os seres extraterrestres teriam, dentre 
outras, as características  
 

 tamanho minúsculo, cérebro complexo e membros de 
locomoção. 

 órgãos sensoriais, cérebro grande e sistema nervoso 
central. 

 cérebro pequeno, tamanho grande e sistema nervoso 
central. 

 órgãos sensoriais, esqueleto interno e tamanho minúsculo. 
 órgãos musculares, nervos e fibras minúsculos. 
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QUESTÃO 2.  

 

Although robots have made great strides in manufacturing, 
where tasks are repetitive, they are still no match for humans, 
who can grasp things and move about effortlessly in the 
physical world. 
Designing a robot to mimic the basic capabilities of motion and 
perception would be revolutionary, researchers say, with 
applications stretching from care for the elderly to returning 
overseas manufacturing operations to the United States (albeit 
with fewer workers). 
Yet the challenges remain immense, far higher than artificial 
intelligence obstacles like speaking and hearing. ―All these 
problems where you want to duplicate something biology does, 
such as perception, touch, planning or grasping, turn out to be 
hard in fundamental ways,‖ said Gary Bradski, a vision 
specialist at Willow Garage, a robot development company 
based in Silicon Valley. ―It‘s always surprising, because humans 
can do so much effortlessly.‖ 
 

http://www.nytimes.com, July 11, 2011. Adaptado 
 
Segundo o texto, um grande desafio da robótica é 
 

 não desistir da criação de robôs que falem e entendam o 
que  

 ouvem. 
 melhorar a capacidade dos robôs para a execução de 

tarefas repetitivas. 
 não tentar igualar as habilidades dos robôs às dos seres 

humanos. 
 voltar a fabricar robôs que possam ser comercializados 

pela indústria norte-americana. 
 projetar um robô que imite as habilidades básicas de 

movimento e percepção dos seres humanos. 
 
QUESTÃO 3.  

 
Masters of War 

Come you masters of war 
You that build all the guns 
You that build the death planes 
You that build all the bombs 
You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
l just want you to know 
l can see through your masks. 
You that never done nothin‘ 
But build to destroy 
You play with my world 
Like it‘s your little toy 
You put a gun in my hand 
And you hide from my eyes 
And you turn and run farther 
When the fast bullets fly. 
Like Judas of old 
You lie and deceive 
A world war can be won 
You want me to believe 
But l see through your eyes 
And l see through your brain 
Like l see through the water 
That runs down my drain. 
 

BOB DYLAN. The Freewheelin’ Bob Dylan. Nova York: Columbia Records, 1963 
(fragmento). 

 

Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e 
reflexões que aparecem na forma de protesto contra 
 
 
 

 o envio de jovens à guerra para promover a expansão 
territorial dos Estados Unidos. 

 o comportamento dos soldados norte-americanos nas 
guerras de que participaram. 

 o desinteresse do governo pelas famílias dos soldados 
mortos em campos de batalha. 

 as Forças Armadas norte-americanas, que enviavam 
homens despreparados para as guerras. 

 o sistema que recruta soldados para guerras motivadas por 
interesses econômicos. 

 

QUESTÃO 4.  

 
93 Million Miles – Jason Mraz 

93 million miles from the sun 
People get ready, get ready 
Cause here it comes, it's a light 
A beautiful light, over the horizon 
Into our eyes 
Oh, my, my, how beautiful 
Oh, my beautiful mother 
She told me, son, in life you're gonna go far 
If you do it right, you'll love where you are 
Just know, wherever you go 
You can always come home 

Fonte http://www.vagalume.com.br/jason-mraz/93-million-miles.html#ixzz2grEwn2MI
 

 
Certas canções marcam momentos específicos de nossas 
vidas. Na língua inglesa, uma das características é a repetição 
e rima de palavras, sendo a música abaixo um ótimo exemplo 
disso.  
 
Dessa forma, podemos concluir que o autor está 
 

 cansado de caminhar muitas milhas. 
 feliz por saber que tem um lugar para o qual voltar. 
 decepcionado por ter viajado bastante. 
 triste de deixar sua vida de errante. 
 pessimista quanto ao seu futuro. 

 

QUESTÃO 5.  

I, too 

I, too, sing America. 
I am the darker brother. 
They send me to eat in the kitchen 
When company comes, 
But I laugh, 
And eat well, 
And grow strong. 
Tomorrow, 
I‘ll be at the table 
When company comes. 
Nobody‘ll dare 
Say to me, 
―Eat in the kitchen,‖ 
Then. 
Besides, 
They‘ll see how beautiful I am 
And be ashamed 
I, too, am America. 

HUGHES, L. In: RAMPERSAD, A.; ROESSEL, D. (Ed.) The collected poems of 
Langston Hughes. New York: Knopf, 1994. 

 

Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no 
século XX e escreveu I, too em 1932. No poema, a personagem 
descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento 
de 
 

 superioridade, pela arrogância. 
 vergonha, pelo retraimento. 
 compreensão, pela aceitação. 
 coragem, pela superação. 
 resignação, pela submissão. 
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Português 

 
QUESTÃO 6.  

 
http://aprovadonovestibular.com 

 
Na máxima, a condição humana está fundamentada na 
construção entre as relações ontológicas: homem e mulher. 
Após a leitura dos versos a cima, no fragmento apresentado, 
permite identificar uma aproximação com o gênero 
 

 Música, pela construção do campo harmônico e adequação 
das palavras. 

 Anedota, pela comicidade presente no último verso e 
surpresa do desfecho .  

 Diário, pela necessidade de documentar os desejos 
individuais e escrever no papel a falta do companheiro dos 
homens.   

 Silogismo, por premissas sentenciosas e desfechos 
precisos ou falaciosos. 

 Crônica, pela temática do cotidiano presente em todas as 
sociedades e o isolamento da vida pós moderna.  

 
QUESTÃO 7.  

Receita 

Tome-se um poeta não cansado, 
 Uma nuvem de sonho e uma flor, 
 Três gotas de tristeza, um tom dourado, 
 Uma veia sangrando de pavor. 
 Quando a massa já ferve e se retorce 
 Deita-se a luz dum corpo de mulher,  
Duma pitada de morte se reforce, 
 Que um amor de poeta assim requer. 

 SARAMAGO, J. Os poemas possíveis. Alfragide: Caminho, 1997.  

 

Os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente 
estáveis e podem reconfigurar- -se em função do propósito 
comunicativo. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois  
 

 introduz procedimentos prescritivos na composição do 
poema.  

 explicita as etapas essenciais à preparação de uma 
receita.  

 explora elementos temáticos presentes em uma receita.  
 apresenta organização estrutural típica de um poema.  
 utiliza linguagem figurada na construção do poema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 8.  

O senso comum é que só os seres humanos são capazes 
de rir. Isso não é verdade?  

Não. O riso básico – o da brincadeira, da diversão, da 
expressão física do riso, do movimento da face e da 
vocalização – nós compartilhamos com diversos animais. Em 
ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas – que 
nós não somos capazes de perceber – e que eles emitem 
quando estão brincando de ―rolar no chão‖. Acontecendo de o 
cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, 
o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga 
séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que 
nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse 
mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais 
têm o senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de 
humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão 
evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos 
permitem, por exemplo, interpretar uma piada. 

 Disponível em: http://globonews.globo.com. Acesso em: 31 maio 2012 (adaptado). 

 
A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre 
as partes do texto. Analisando o trecho ―Acontecendo de o 
cientista provocar um dano em um local específico no cérebro‖, 
verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma 
relação de 
 

 finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por 
finalidade provocar a falta de vocalização dos ratos. 

 oposição, visto que o dano causado em um local específico 
no cérebro é contrário à vocalização dos ratos. 

 condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no 
cérebro para que não haja vocalização dos ratos.  

 consequência, uma vez que o motivo de não haver mais 
vocalização dos ratos é o dano causado no cérebro.  

 proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro não é 
mais possível que haja vocalização dos ratos. 

 
QUESTÃO 9.  

 
 ―Oi, te liguei? 
Deve 'tá ocupadinha, tudo bem 
'Tá com outro contatinho 
Te liguei? 
Deve 'tá ocupadinha, tudo bem 
'Tá com outro contatinho 
Quem mandou você brincar? 
Tu foi sentar em outro lugar, senta, senta, senta, senta 
E quem mandou você brincar? 
Tu foi sentar em outro lugar‖ 
 
Ao analisar a letra acima, percebe-se que a função da 
linguagem predominante tem como destaque o elemento básico 
da comunicação conhecido como 
 

 receptor  
 mensagem 
 código 
 canal 
 emissor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aprovadonovestibular.com/
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QUESTÃO 10.  

A Amazônia tem um papel de destaque na contenção do 
processo de aquecimento global. Ela estoca cerca de 90 
bilhões de toneladas de carbono, o que corresponde a 35% do 
carbono presente nas florestas tropicais no mundo. No entanto, 
os pesquisadores mostram que, além da perda de carbono 
através do desmatamento, a floresta também perde muito 
carbono quando é degradada. A exploração madeireira e os 
incêndios acidentais na região causam a perda de cerca de 54 
milhões de toneladas de carbono, que representam 40% da 
perda anual pelo desmatamento da floresta, o que não vem 
sendo contabilizado nos números oficiais. Para se ter uma ideia 
melhor dessa quantidade, a perda equivale a mais de 40 
milhões de carros circulando durante um ano. 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1818560/pesquisa-revela-os-
danos-do-fogo-e-exploracao-madeireira-sobre-a-amazonia 

 
As funções da linguagem são formas diferentes de o ouvinte-
falante se comunicar. Dentre elas há aquela que tem o objetivo 
de informar, notificar, anunciar, indicar. Levando em 
consideração esses princípios bem como o texto acima 
constata-se que as principais características dela são 
 

 os verbos na primeira pessoa, além da ênfase no 
destinador da mensagem. 

 os vocativos e verbos no modo imperativo especificando o 
decodificador da mensagem. 

 os jogos de palavras e sentidos figurados para enfatizar a 
mensagem. 

 a intertextualidade e o foco no código para discutir o 
próprio código. 

 os verbos na terceira pessoa bem como a objetividade 
ressaltando o contexto. 

 

Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

A arte colonial mineira seguia as proposições do Concílio de 
Trento (1545-1553), dando visibilidade ao catolicismo 
reformado. O artífice deveria representar passagens sacras. 
Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e 
temas das obras. Sua função era criar, segundo os padrões da 
Igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, grandes 
mecenas das artes em Minas Gerais. 

(Adaptado de Camila F. G. Santiago, ―Traços europeus, cores mineiras: três pinturas 
coloniais inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva‖, em 

Junia Furtado (org.), Sons, formas, cores e movimentos na modernidade 
atlântica. Europa, Américas e África. São Paulo: Annablume, 2008, p. 385.) 

 
Considerando as informações do enunciado, a arte colonial 
mineira pode ser definida como 
 

 renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria 
do catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos, 
segundo os padrões do Concílio de Trento. 

 barroca, já que seguia os preceitos da Contra reforma. Era 
financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos 
artífices locais. 

 escolástica, porque seguia as proposições do Concílio de 
Trento. Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas 
reproduziam as obras de arte sacra europeias. 

 popular, por ser criada por artífices locais, que incluíam 
escravos, libertos, mulatos e brancos pobres que se 
colocavam sob a proteção das confrarias. 

 vanguardista, pois notamos elementos de ordem caótica e 
critica , seguindo o Concilio de Tentro . 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 12.  

“Em tristes sombras morre a formosura, 
 em contínuas tristezas a alegria” 
 
Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma 
figura de linguagem que consiste em aproximar termos de 
significados opostos, como ―tristezas‖ e ―alegria‖. O nome desta 
figura de linguagem é 
 

 metáfora 
 aliteração 
 eufemismo 
 antítese 
 sinédoque 

 
QUESTÃO 13.  

Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a 
quem queria bem 

 
Ardor em firme coração nascido! 
Pranto por belos olhos derramado! 
Incêndio em mares de água disfarçado! 
Rio de neve em fogo convertido! 
Tu, que em um peito abrasas escondido 
Tu, que em um rosto corres desatado, 
Quando fogo em cristais aprisionado, 
Quando cristal em chamas derretido. 
Se és fogo como passas brandamente? 
Se és neve, como queimas com porfia? 
Mas ai! Que andou Amor em ti prudente. 
Pois para temperar a tirania, 
Como quis, que aqui fosse a neve ardente, 
Permitiu, parecesse a chama fria. 

(MATOS, Gregório. In: Clássicos da poesia brasileira. Sel. e org. Frederico 
Barbosa. São Paulo: Klick, 1997.) 

 
Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos sobre o 
autor e a estética barroca, pode-se afirmar que 

 
 o poema manifesta algumas das principais características 

de seu autor e também do período barroco em geral: o 
tédio, o pessimismo, o negativismo, a exacerbação do 
amor e o gosto pelo sofrimento, culminando em uma total 
descrença em relação à vida. 

 o texto evidencia uma das principais características do 
período barroco, que é o jogo verbal com as antíteses, 
processo que culmina por caracterizar o conflito interno do 
eu-lírico. 

 um dos principais procedimentos presentes no texto é a 
utilização de antíteses, que consiste em atribuir às palavras 
e, em última instância, à linguagem em geral, exageros e 
sentidos desproporcionais para aumentar a carga 
dramática. 

 uma das principais características do período barroco, e 
que se pode notar no texto, é a exploração ostensiva da 
linguagem popular e cotidiana inserida no cerne da 
linguagem poética. 

 uma das principais marcas de gregório de matos, e que se 
pode notar neste poema, é a utilização das ironias e 
sarcasmos, no sentido de promover uma reflexão no leitor, 
que leva à crítica aos valores sociais, políticos e religiosos 
da época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1818560/pesquisa-revela-os-danos-do-fogo-e-exploracao-madeireira-sobre-a-amazonia
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1818560/pesquisa-revela-os-danos-do-fogo-e-exploracao-madeireira-sobre-a-amazonia
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QUESTÃO 14.  

Quando abri os olhos, vi o vulto de uma mulher e o de uma 
criança. As duas figuras estavam inertes diante de mim, e a 
claridade indecisa da manhã nublada devolvia os dois corpos 
ao sono e ao cansaço de uma noite mal dormida. Sem 
perceber, tinha me afastado do lugar escolhido para dormir e 
ingressado numa espécie de gruta vegetal, entre o globo de luz 
e o caramanchão que dá acesso aos fundos da casa. Deitada 
na grama, com o corpo encolhido por causa do sereno, sentia 
na pele a roupa úmida e tinha as mãos repousadas nas páginas 
também úmidas de um caderno aberto, onde rabiscara, meio 
sonolenta, algumas impressões do vôo noturno. Lembro que 
adormecera observando o perfil da casa fechada e quase 
deserta, tentando visualizar os dois leões de pedra entre as 
mangueiras perfiladas no outro lado da rua. 

HATOUM, M. Relato de um certo Oriente. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
(Fragmento) 

 
Ao final da década de 80, o amazonense Milton Hatoum 
surpreende o mundo das letras com a excelência de seu 
romance de estréia, Relato de um certo Oriente, hoje traduzido 
para várias línguas. Abaixo, encontram-se trechos de críticos e 
teóricos literários, relacionados à obra em questão ou à 
narrativa em geral. A alternativa que pode ser corretamente 
associada a esse fragmento, no que concerne à narrativa: 
 

 [...] É possível que o reconhecimento de certas 
manifestações culturais como sendo ou não literatura só 
seja possível quando o aparato crítico da teoria da 
literatura bem como os procedimentos e valores da crítica 
se tenham refinado o suficiente para uma (ainda que 
tênue) percepção da alteridade. (lajolo, m. Regionalismo e 
história da literatura: quem é o vilão da história?.in: freitas, 
m. (org.) Historiografia brasileira em perspectiva. 6. Ed. 
São paulo: contexto, 2007) 

 As complicações da narrativa são ainda mais intensificadas 
pelo encaixe de histórias dentro de outras histórias, de 
modo que o ato de contar uma história se torna um 
acontecimento na história [...] (culler, j. Teoria literária. Uma 
introdução. São paulo: beca produções culturais ltda., 
1999) 

 Essa concepção empenhada, quem sabe devida às 
circunstâncias da sua vida, nos leva a perguntar de que 
maneira as suas convicções e sentimentos se projetam na 
visão do homem e da sociedade, e em que medida afetam 
o teor da sua realização como escritor. [...]. (candido, a. A 
educação pela noite & outros ensaios. São paulo: ática, 
1989) 

 Faz-se presente [...] Uma linguagem que revela vacilos, 
titubeios, uma vez que a narradora expõe sua dúvida na 
forma de organizar as vozes do passado. (chiarelli, s. Vidas 
em trânsito; as ficções de samuel rawet e milton hatoum. 
São paulo: annablume, 2007). 

 No caso do ―eu‖ como testemunha, o ângulo de visão é, 
necessariamente, mais limitado. [...] Ele narra da periferia 
dos acontecimentos, não consegue saber o que se passa 
na cabeça dos outros, apenas pode inferir, lançar 
hipóteses, servindo-se também de informações, de coisas 
que viu ou ouviu [...]  (leite, l. O foco narrativo. São paulo: 
ática, 2000) 
 

QUESTÃO 15.  

 
O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem 
de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. 
Passou um homem depois e disse: Essa volta que o rio faz 
por trás de sua casa se chama enseada. 
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia 
uma volta atrás da casa. 
Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem. 

BARROS, M. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro: Record, 2001 

Manoel de Barros desenvolve uma poética singular, marcada 
por ―narrativas alegóricas‖, que transparecem nas imagens 
construídas ao longo do texto. No poema, essa característica 
aparece representada pelo uso do recurso de 

 
 apropriação do universo poético pelo olhar objetivo. 
 recorte de elementos como a casa e o rio no 

subconsciente. 
 rejeição da imagem de vidro e de cobra no imaginário 

poético. 
 resgate de uma imagem da infância, com a cobra de vidro. 
 transfiguração do rio em um vidro mole e cobra de vidro. 

 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

 
A necessidade de guardar mensagens secretas, consideradas 
importantes, de forma que somente pessoas certas possam 
decifrá-las, vem acompanhando a sociedade há milênios, 
desde a época do antigo Egito, passando pelas guerras até os 
tempos atuais. 
[...] Muitas técnicas para codificar e decodificar mensagens 
secretas faz uso de álgebra linear. Um dos métodos é bastante 
simples e envolve apenas um par de matrizes inversas, A e B = 
A

–1
, cujos elementos são todos inteiros. 

(Disponível em: <http://vidigal.ouropreto.ifmg.edu.br/wp-
content/uploads/sites/12/2015/04/MATRIZES-E-CRIPTOGRAFIA.pdf>. 

Acesso em: 21 out. 2017.) 

 

Se A = [
  
  

], então a soma dos elementos da matriz B 

equivale a: 
 

 –1 
 1 
 17 
 –17 
 7 

 
QUESTÃO 17.  

Uma transportadora utiliza, por mês, combustíveis como diesel, 
gasolina e álcool em sua frota de carros e caminhões. A matriz 
A fornece a quantidade de litros consumidos de cada 
combustível, em que suas colunas representam 
respectivamente diesel, gasolina e álcool e a matriz B 
representa o preço médio, em reais, por litro de combustível em 
determinado mês. 

 
 
Assim, pode-se estimar que a transportadora gastou com esses 
combustíveis, nesse mês, o equivalente a: 
 

 R$ 3 998 
 R$ 6 972 
 R$ 7 095 
 R$ 11 093 
 R$ 18 065 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

7 

QUESTÃO 18.  

   

 
 
O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de 
um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de 
que a outra espécie se alimenta. 
Atribuindo valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 
zero, quando ocorre o contrário, tem-se a seguinte tabela: 
 

 Urso Esquilo Inseto Planta 

Urso 0 1 1 1 

Esquilo 0 0 1 1 

Inseto 0 0 0 1 

Planta 0 0 0 0 

 

A matriz ij 4x4A (a ) , associada à tabela, possui a seguinte 

lei de formação:  
 

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 


 

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 


 

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 


 

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 


 

  ij

0,  se i j
a

1,   se i j 


 


 

 
QUESTÃO 19.  

Ao comprar os produtos necessários para fazer uma feijoada, 

uma dona de casa resolveu pesquisar preços em três 

supermercados. A matriz P dos preços está representada a 

seguir; a primeira linha mostra os preços por kg do 

supermercado A; a segunda, do supermercado B; a terceira, do 

supermercado C. Esses preços são relativos, respectivamente, 

aos produtos feijão, linguiça, tomate e cebola. 

 

52,05 9,89 2,48 1,78

3
P 1,93 11,02 2,00 1,60 Q

2

1,70 10,80 2,40 1,20 3

  
  
   
  
     

 

 

Sabendo que a matriz Q representa as quantidades 
necessárias, respectivamente, de feijão, linguiça, tomate e 

cebola, a dona de casa economizará mais se efetuar as 
compras no supermercado  
 

 A.    
 B.    
 C.    
 A ou B indiferentemente.    
 A ou C indiferentemente.    

 
QUESTÃO 20.  

Juntas, Clara e Josefina realizaram certo trabalho, pelo qual 

Clara recebeu, a cada hora, R$ 8,00  a mais do que Josefina. 

Se, pelas 55 horas que ambas trabalharam, receberam o total 

de R$ 1760,00,  a parte dessa quantia que coube a Clara foi  

 

  R$ 660,00.  

  R$ 770,00.  

  R$ 990,00.  

  R$ 1100,00.  

  R$ 200,00 

 
QUESTÃO 21.  

Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará 

um prêmio de R$20,00  ao participante, cada vez que ele 

acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo 

deverá pagar R$10,00.  Não há cobrança inicial para participar 

do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu 

R$100,00.  

 
Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o 
alvo?  
 

 30    
 36    
 50    
 60    
 64    

 
QUESTÃO 22.  

De quantas maneiras diferentes podemos escolher seis 
pessoas, incluindo pelo menos duas mulheres, de um grupo 
composto de sete homens e quatro mulheres?   
 

 210    
 250   
 371     
 462    
 756      

 
QUESTÃO 23.  

Certo departamento de uma empresa tem como funcionários 
exatamente oito mulheres e seis homens. A empresa solicitou 
ao departamento que enviasse uma comissão formada por três 
mulheres e dois homens para participar de uma reunião. O 
departamento pode atender à solicitação de quantas maneiras 
diferentes? 
 

 840.     
 720.     
 401.     
 366.     
 71.    
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QUESTÃO 24.  

A turma de espanhol de uma escola é composta por 20 
estudantes. Serão formados grupos de três estudantes para 
uma apresentação cultural. De quantas maneiras se podem 
formar esses grupos, sabendo-se que dois dos estudantes não 
podem pertencer a um mesmo grupo?  
 

 6.840     
 6.732     
 4.896     
 1.836     
 1.122      

 
QUESTÃO 25.  

Seis amigos foram comer uma pizza e se acomodaram em 
torno de uma mesa circular com seis lugares. O número de 
maneiras diferentes que eles poderão se sentar sendo que 
João e Maria desejam se sentar um ao lado do outro é 
 

 720. 
 240. 
 120. 
 48. 
 24. 

 
QUESTÃO 26.  

Durante suas férias, oito amigos, dos quais dois são canhotos, 
decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam 
formar quatro duplas para a realização do torneio. Nenhuma 
dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos. 
 
De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 
quatro duplas?  
 

  69  

  70  

  90  

  104  

  105  

 
QUESTÃO 27.  

Um ovo de brinquedo contém no seu interior duas figurinhas 
distintas, um bonequinho e um docinho. Sabe-se que na 

produção desse brinquedo, há disponível para escolha 20  

figurinhas, 10  bonequinhos e 4  docinhos, todos distintos. O 

número de maneiras que se pode compor o interior desse ovo 
de brinquedo é  
 

  15.200  

  7.600  

  3.800  

  800  

  400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28.  

Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, 

utilizando a escala 1: 500, sendo que as quadras possuem as 

mesmas medidas, conforme a figura. 
 

 
 
O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a 
medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado 

por ele que ela media 73 m.  

 
O valor a ser colocado na planta, em centímetro, referente ao 
comprimento da ponte deve ser  
 

  1,46.  

  6,8.  

  14,6.  

  68.  

  146.  

 
QUESTÃO 29.  

A figura a seguir representa parte da planta de um loteamento, 

em que foi usada a escala 1: 1.000.  No centro da planta uma 

área circular, com diâmetro de 8 cm,  foi destinada para a 

construção de uma praça. 
 

 
 
O diâmetro real dessa praça, em metro, é:  
 

  1.250  

  800  

  125  

  80  

  8  
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QUESTÃO 30.  

Os números nas seis faces de um cubo são seis múltiplos 

consecutivos de 3.  Além disso, as somas dos números em 

faces opostas são todas iguais. A figura, a seguir, mostra três 

faces com os números 18, 24  e 27.  

 
A soma dos três números que estão nas faces ocultas do cubo é  

 

  66.  

  72.  

  84.  

  36.  

  48.  
 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 31.  

"Os cosmógrafos e navegadores de Portugal e Espanha 
procuram situar estas costas e ilhas da maneira mais 
conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-nas 
mais para o Oriente, de forma a parecer que pertencem ao 
Imperador (Carlos V); os portugueses, por sua vez, situam-nas 
mais para o Ocidente, pois deste modo entrariam em sua 
jurisdição."              

 Carta de Robert Thorne, comerciante inglês, ao rei Henrique VIII, em 1527.  
 

O texto remete diretamente  
 

 à competição entre os países europeus retardatários na 
corrida pelos descobrimentos.    

 aos esforços dos cartógrafos para mapear com precisão as 
novas descobertas.   

 ao duplo papel da marinha da Inglaterra, ao mesmo tempo 
mercantil e corsária.   

 às disputas entre países europeus, decorrentes do Tratado 
de Tordesilhas.    

 à aliança das duas Coroas ibéricas na exploração 
marítima.    

 

QUESTÃO 32.  

Nas outras republicas, quando um homem é covarde, contenta-
se em dar-lhe esse nome... Em Esparta, ao contrario, corar-se-
ia por ter um covarde como companheiro de mesa (...) Nas ruas 
ele deve ceder o passo, nas assembléias, levantar-se mesmo 
diante dos homens mais moços...‖. 

             Xenofonte. Republica dos Lacedemônios, Cap. IX. 
 

O ato de covardia era tão repulsivo aos espartanos, 
especialmente devido. 

 

 a necessidade de homens valentes e corajosos para 
defenderem a polis da ameaça de invasões externas. 

 representar o fracasso do processo pedagógico, que 
buscava moldar nos cidadãos um espírito de destemor e 
valentia. 

 a mentalidade militarista da cultura dórica que marcava a 
sociedade demonstrada na conquista de toda a região do 
Peloponeso. 

 a necessidade de preparar uma raça de guerreiros 
valentes, a fim de manter a dominação, e exploração, 
sobre os hilotas.  

 a sociedade ser devota ao deus Ares, cuja proteção da 
Pólis dependia da ausência de manifestação de covardia. 

 
QUESTÃO 33.  

―... As condições de vida e trabalho do escravo urbano 
dependiam mais do contexto em que trabalhavam e das  
funções que exerciam do que de seu STATUS jurídico‖  

             Mário José Maestri Filho, o Escravismo Antigo, Atual Editora.          

 
 A O escravismo praticado no mundo antigo, como ressalta o 
autor do texto acima, possuia peculiaridades interessantes, 
nesta perspectiva podemos inferir que 

 
 haviam escravos que se recusavam a exercer 

determinadas atividades. 
 os escravos urbanos possuiam status jurídico distinto dos 

demais. 
 as funções exercidas pelos escravos urbanos lhes 

garantiam desfrutar de padrões de vida, muito mellhor que 
os rurais. 

 o status jurídico de um escravo urbano tornava possivel a 
aqusição da alforria bem antes que os escravos rurais. 

 os escravos que atuavam no contexto urbano e exerciam 
funções mais sofisticadas podiam viver melhor 

 
QUESTÃO 34.  

Entre aproximadamente 1050 e 1250 [...], ocorreu uma 
revolução agrícola que alterou, de todo, a natureza e aumentou 
muitíssimo a produção dos campos da Europa. 
     Um dos primeiros e mais importantes avanços na agricultura 
foi o emprego do arado pesado. [...] No decurso da Idade Média 
inicial, criou-se um arado bem mais pesado e eficiente, capaz 
de lavrar as terras do norte. Além disso, esse novo arado era 
dotado de novos componentes que lhe permitiam revolver os 
sulcos e arejar perfeitamente a terra. Os benefícios foram 
imensos. 
     Ao emprego do arado pesado, ligou-se, de perto, 
a introdução da rotação de cultivos denominada sistema de três 
campos. 
   Uma terceira inovação importante foi o emprego de moinhos. 
[...] Assim que os europeus dominaram a complexa tecnologia 
da construção de moinhos de água, voltaram a atenção para o 
aproveitamento da energia eólica: por volta de 1170, 
construíram seus primeiros moinhos de vento. Outras 
inovações foram o carrinho de mão e a grade de destorroar, um 
implemento que era puxado sobre a terra, após a aradura, para 
aplainar a terra e misturar as sementes. 

BURNS, Edward M. História da civilização ocidental. 42. ed. São Paulo: Globo, 2003. 
(adaptado) 

 
O fragmento faz referência às diversas inovações tecnológicas 
experimentadas pelos europeus na transição da Alta Idade 
Média (século V ao X) para a Baixa Idade Média (século XI ao 
XV). Tais inovações permitiram 
 

 o aumento da produção agrícola, a formação de 
excedentes, a retomada do comércio e a gradativa 
consolidação da classe burguesa. 

 o aumento da produção agrícola, assim como o 
fortalecimento do sistema feudal e das relações servis de 
produção. 

 o aumento da produção, a criação dos laços de suserania 
e vassalagem, e o declínio do poder da Igreja. 

 o aumento da produção, o declínio das atividades 
comerciais urbanas e o fortalecimento da nobreza. 

 o aumento da produção, a descentralização do poder 
político e o desaparecimento das relações escravistas de 
produção. 
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QUESTÃO 35.  

Parece-me gente de tal inocência que, se homem 
os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles 
não têm nem entendem nenhuma crença, segundo parece. E, 
portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem 
bem a sua fala e os entenderem, não duvido, segundo a santa 
intenção de Vossa Alteza, fazerem-se cristãos e crerem na 
nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, 
porque, certo, esta gente é boa e de boa simplicidade e 
imprimir-se-á [facilmente] neles qualquer cunho que lhes 
quiserem dar. 

Pero Vaz de Caminha. Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil, 1
o
 de 

maio de 1500. 

 
Sobre o texto apresentado e o período histórico em que 
foi escrito, pode-se inferir que 
 

 os portugueses viam os nativos como superiores em seus 
valores morais. 

 não existiam preocupações econômicas dos lusos 
em relação à nova terra. 

 o autor formula juízos de valor sobre os indígenas a partir 
de sua própria cultura. 

 os interesses religiosos lusos eram incompatíveis com 
a catequese cristã. 

 os nativos não possuíam crenças religiosa. 
 

Geografia 
 
QUESTÃO 36.  

O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães localiza-se em 
área de rochas paleomesozoicas da Bacia do Paraná, que 
formam a Chapada dos Guimarães. As rochas paleozoicas 
correspondem a arenitos das formações Furnas e Ponta 
Grossa e as mesozoicas, a arenitos eólicos Botucatu, 
parcialmente recobertos por sedimentos Bauru. 

(www.chapadaexplorer.com.br. Adaptado.) 
  

Os tipos de rochas citadas que integram a geologia da 
Chapada dos Guimarães são resultantes da 
 

 dinâmica interna da Terra, através do vulcanismo. 
 dinâmica externa da Terra, através do intemperismo. 
 deriva continental, pela metamorfização das rochas. 
 epirogênese, em razão das falhas tectônicas. 
 orogênese, em razão dos abalos sísmicos. 

 
QUESTÃO 37.  

As rochas do planeta são classificadas em ígneas ou 
magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas 
magmáticas divide-se em dois tipos: intrusivas e extrusivas. 
Isso dependerá de duas coisas básicas: 1) da constituição 
química do magma; 2) do processo de consolidação do magma. 
 
Uma forma para se diferenciar esses dois tipos de rochas, 
intrusiva e extrusiva, se dá por meio 
 

 da destinação econômica das rochas, sendo as rochas 
intrusivas destinadas à construção civil e as rochas 
extrusivas destinadas à mineração comercial. 

 da observação, a olho nu, dos componentes das rochas, 
sendo possível visualizar, nas rochas intrusivas, os cristais 
que as formaram, a exemplo do granito. 

 do leve atrito da rocha com as mãos, sendo que as rochas 
extrusivas, ao serem friccionadas, vão se decompondo 
fisicamente, a exemplo do basalto. 

 da classificação dos minerais que as formam, segundo a 
qual as rochas intrusivas classificam-se como metálicas, 
como o ferro, e as rochas extrusivas como não-metálicas, 
como o carvão mineral. 

 do resfriamento do magma, tendo as rochas intrusivas um 
resfriamento mais rápido, enquanto nas extrusivas o 
resfriamento é lento. 

 
QUESTÃO 38.  

Para um trabalho escolar, um grupo de alunos recebeu a 
incumbência de elaborar uma maquete baseada na composição 
química da estrutura interna da Terra. É essencial que a 
representação tenha as distinções de composição, densidade e 
temperatura das camadas do interior do planeta. 
 
As camadas representadas pelos estudantes deverão 
corresponder à 
 

 hidrosfera, à litosfera e à biosfera 
 troposfera, à estratosfera e à termosfera 
 plataforma continental e à zonas abissais 
 crosta, ao manto e as núcleos externo e interno 
 litosfera, à astenosfera, à mesosfera e ao núcleo 

 
QUESTÃO 39.  

Na década de 1970, a União Soviética começou a apresentar 
baixo dinamismo econômico e defasagem tecnológica em 
relação aos países capitalistas. Neste cenário, em 1985, Mikhail 
Gorbatchev iniciou reformas com o intuito de recolocar o país 
no mesmo patamar dos concorrentes ocidentais, com medidas 
que promoveram 
 

 a criação da Comunidade dos Estados Independentes e a 
promoção da democracia. 

 a implantação da ditadura do proletariado e a condenação 
dos líderes da resistência. 

 a estatização dos meios de produção e a elaboração de 
planos quinquenais. 

 d)a implantação do autoritarismo militar e o fechamento do 
Parlamento 

 a reestruturação da economia soviética e a abertura 
política da nação. 

 
QUESTÃO 40.  

O período geopolítico considerado bipolar se configurou como 
rearranjo do espaço mundial delineado pelas duas nações 
vitoriosas do conflito, os Estados Unidos e a ex-União Soviética 
regionalizaram a terra não em critérios geográficos e sim 
ideológicos, criando uma disputa inédita, entre dois modos 
distintos de produção.  
Em relação a essas disputas ideológicas no período 
mencionado, pode-s inferir que o(s) a(s 
 

 socialismo tinha por objetivo ampliar sua influência pelos 
continentes através do convencimento de uma sociedade 
justa e igualitária, contra os valores mercantis do 
capitalismo. 

 Estados Unidos combateu o socialismo soviético, através 
da articulação com alguns países asiáticos como o Japão, 
que desejava enviar armas nucleares para a ex-União 
Soviética, após a catástrofe que sofrera na segunda guerra 
mundial. 

 bipolaridade teve como uma das principais lógicas a 
expansão do socialismo, fortemente combatida pelo 
capitalismo, que tinha como uma de suas premissas 
atenuar os desníveis socioeconômicos entre os países, o 
que foi fortemente combatido pelo capitalismo. 

 modo de produção capitalista e socialista divergiram pelas 
conquistas de áreas de influência, ocasionando problemas 
políticos sem interferência nos acordos de não proliferação 
de armas nucleares. 

 o espaço mundial sofreu uma divisão equilibrada, na 
medida em que a Europa, Ásia e América optaram por 
aderir ao modo de produção capitalista e a África, Oceania 
e Antártida ao socialista. 
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Filosofia 
 

QUESTÃO 41.  

―As normas morais variam e dependem da cultura e do período 
histórico. Também podem ser questionadas e destituídas‖. Isso 
significa que: 
 

 Não precisamos deliberar sobre as normas impostas; 
 Nós temos que concordar com as normas morais porque 

são as normas da nossa cultura; 
 As normas morais são impostas pelos governos e devemos 

seguir de forma incondicional. 
 Não agimos de forma ―moral‖ se obedecermos às regras 

que a sociedade estabelece. 
 A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas 

guiam seus comportamentos e, por isso, está sujeita a 
mudanças, por isso dependem do país e do momento 
histórico em que as pessoas estão inseridas. 

 
QUESTÃO 42.  

―Costuma-se definir a moral como um conjunto dos 
comportamentos, dos valores e das regras de conduta de uma 
comunidade. (...) Já a Ética possui um campo de investigação 
próprio: teorização e conceituação sobre o sentido e as práticas 
humanas.‖ 

(BELO, Renato. Filosofia: história e dilemas. São Paulo: FTD, 2015. p. 317.) 

 
Segundo o texto podemos diferenciar ―moral‖ e ―ética‖ como: 
 

 Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre 
esses valores. 

 Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. 
 Moral é a prática conceitual e Ética é o estudo dos 

conceitos políticos. 
 Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia. 
 Moral é sinônimo de ―ética aplicada‖. 

 
QUESTÃO 43.  

A moral apresenta características específica de uma sociedade, 
podendo sofrer alterações ao decorrer dos anos. Seus 
princípios são válidos dentro do contexto cultural que foi 
desenvolvida, porém não pode se estender para outras 
sociedades devido seus valores serem construídos em fatores 
e condições diferentes. De acordo com as aulas, a moral é: 
 

 Um princípio universal 
 Um padrão válido apenas em sociedades específicas e 

nunca pode se tornar ética. 
 Um conjunto de princípios e valores dentro de uma 

sociedade onde alguns desses principios podem alcançar 
valor universal e por consequência ético. 

 Moral é o mesmo que ética  
 A moral é um princípio regulador da ação humana e deve 

ser obedecida em qualquer situação e qualquer 
circunstância em todo o lugar do mundo sendo única e 
exclusiva.  

 

Sociologia 
 
QUESTÃO 44.  

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba alerta pais e 
responsáveis por crianças e adolescentes e os profissionais da 
educação e saúde em relação ao ‗jogo‘ Baleia Azul, que propõe 
50 desafios aos participantes e sugere o suicídio como última 
etapa. 

Disponível em: <http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/jogo-baleia-azul-
deixa-curitiba-em-alerta-oito-ja-brincaram-com-morte/>. Acesso em: 22 abr. 

2017. 

 
Esse foi um dos alertas, nos últimos meses, relacionados ao 
―jogo Baleia Azul‖ e à possibilidade de suicídios de 

adolescentes (13 a 17 anos) ligadas a ele. Pode-se realizar 
uma relação desses possíveis suicídios com os tipos de 
suicídios de Durkheim, pois, para esse pensador, os indivíduos 
são determinados pela realidade coletiva. 
 
Assim, o suicídio gerado pelo ―jogo‖ seriam classificados como 
 

 fatalista 
 egoísta 
 etnocêntrico 
 anômico 
 altruísta. 

 
QUESTÃO 45.  

Durkheim caracteriza o suicídio ─ até então considerado objeto 
de estudo da epidemiologia, da psicologia e da psiquiatria ─ 
como fato social e, por isso, dotado das características da 
coercitividade, da exterioridade, da generalidade. É tomado, 
pois, como objeto de estudo sociológico, em virtude do fato de  
 

 variar na razão inversa ao grau de integração dos grupos 
sociais de que faz parte o indivíduo, ou seja, quanto maior 
o grau de integração ao grupo social, mais elevada é a 
taxa de mortalidade-suicídio da sociedade.  

 configurar-se como uma morte que resulta direta ou 
indiretamente, consciente ou inconscientemente de um ato 
executado pela própria vítima.  

 depender, exclusivamente, do temperamento do suicida, 
de seu caráter, de seu histórico familiar, de sua biografia, 
uma vez que não deixa de ser um ato do próprio indivíduo.  

 relacionar-se somente com a possibilidade de está 
vinculada aos aspecto culturais e biológicos de cada 
sociedade. 

 ser possível observar uma certa predisposição social para 
fornecer determinado número de suicidas, ou seja, a ideia 
de suicídio está espalhada dentro da sociedade, basta o 
indivíduo ser atingido por uma motivo ou circunstância. 

 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 

QUESTÃO 46.  

A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a 
processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para 
regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de 
picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem 
evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas 
ocorrências devem seguir  determinadas orientações. Ao 
procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado 
por um médico a tomar preventivamente ou  como medida de 
tratamento: 
 

 antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico 
caso seja picado por uma cobra e vacina contra 
leptospirose. 

 vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico 
caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em 

contato com a Leptospira sp. 

 soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja 
picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas. 

 antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela 
como para veneno de cobras, e vacina contra a 
leptospirose. 

 soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp e 

vacina contra a febre amarela caso entre em contato com o 
vírus causador da doença. 
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QUESTÃO 47.  

A classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças 
anatômicas, a composição química e estrutura genética. Assim, 
o nome de cada espécie deve ser constituído por duas 
palavras: a primeira designando o gênero; e a segunda, a 
espécie. No Brasil, existem cerca de 118 espécies de primatas, 
sendo considerado o país com o maior número de espécies. A 
Amazônia é o bioma com a maior diversidade, onde é possível 
se encontrarem três delas: Alouatta belzebul, Ateles belzebuth 
e Ateles paniscus. Com base nessas considerações e nos 
princípios que regem essa classificação, é possível concluir 
que: 
 

 Alouatta belzebul e Ateles belzebuth possuem maior grau 
de parentesco que Ateles paniscus e Ateles belzebuth. 

 Ateles paniscus e Ateles belzebuth apresentam o mesmo 
gênero. 

 Alouatta belzebul e Ateles belzebuth são espécies que 
compartilham o mesmo gênero. 

 Ateles paniscus e Ateles belzebuth são de famílias 
diferentes. 

 Alouatta belzebul e Ateles belzebuth, apesar de gêneros 

diferentes, pertencem à mesma espécie. 
 
QUESTÃO 48.  

Nos oceanos, pode ocorrer a seguinte cadeia alimentar: 
 

 
O fitoplâncton é um conjunto de organismos fotossintetizantes 
(microscópicos) que ficam à deriva nos oceanos. Ele representa 
o primeiro elo na transferência de alimento e, portanto, de 
energia química para os demais componentes da cadeia trófica. 
O zooplâncton, conjunto de pequenos organismos heterótrofos 
que consomem os produtores primários, recebe energia 
química em quantidade muito menor do que a energia solar que 
o fitoplâncton absorveu pela fotossíntese. Isso ocorre porque 
grande parte das substâncias orgânicas que os produtores 
primários sintetizam é perdida na forma de energia e calor, à 
medida que os organismos trabalham para se manter vivos. O 
mesmo processo ocorre quando os peixes pequenos como a 
sardinha predam o zooplâncton, e quando os peixes grandes se 
alimentam dos peixes pequenos. Logo, a quantidade de energia 
diminui no decorrer das relações da cadeia alimentar. 
 
Em relação à transferência de energia entre os níveis tróficos 
de uma cadeia alimentar determina-se que: 
 

 Uma cadeia alimentar deve sempre possuir muitos níveis 
tróficos, como forma de garantir a mesma quantidade de 
energia em cada um desses níveis. 

 Quanto mais curta for uma cadeia alimentar, menor será a 
quantidade de energia disponível para o nível trófico mais 
elevado. 

 A quantidade de energia disponível aumenta à medida que 
é transferida de um nível trófico para outro nível trófico. 

 Todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia 
adquirida, por meio das próprias atividades metabólicas e 
de calor. 

 O nível trófico com menor quantidade de energia disponível 
é o dos produtores. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 49.  

 
Composição em espécies: muda rapidamente no início e mais 
lentamente nos estágios intermediários, mantendo-se 
praticamente constante no clímax. As espécies importantes nos 
estágios iniciais podem não ser importantes nem estar 
presentes no clímax. 
Biomassa: aumenta, pois o número de indivíduos aumenta. 
Diversidade de espécies: inicialmente é baixa, mas aumenta 
gradativamente. No clímax a diversidade é estável. 
 
O texto se refere: 
 

 A uma teia alimentar dentro de uma comunidade biológica. 
 Às mudanças nas comunidades durante uma sucessão 

ecológica. 
 Aos níveis tróficos e ao fluxo de matéria em um 

ecossistema. 
 Ao processo de eutroficação (ou eutrofização) de um 

ecossistema. 
 A áreas de transição entre ecossistemas denominadas de 

ecótones. 
 

QUESTÃO 50.  

Para se ter uma saúde perfeita e equilibrada é importante, além 
de atividades físicas regulares, uma alimentação variada e 
balanceada. Dentre as alternativas abaixo, procure assinalar 
aquela que reúne os argumentos a serem adotados para 
alcançar os objetivos propostos: 
 

 Os alimentos só são formados por elementos químicos 
inorgânicos que seguem destinos diferenciados no 
metabolismo celular que caracteriza nosso corpo. 

 Os alimentos só suprem as necessidades do metabolismo 
celular de construção de nosso organismo. 

 É através dos alimentos que chegam importantes 
substâncias para o funcionamento adequado do nosso 
organismo, mantendo-o sadio e livre de doenças. 

 Os alimentos sempre são ricos em glicídios, lipídeos, 
proteínas, vitaminas e sais minerais. 

 A dieta pobre em fibras, cereais e açúcares apresenta 
sempre substâncias energéticas essenciais aos seres 
vivos. 

 

Física 

 
QUESTÃO 51.   

A figura representa uma carga elétrica pontual positiva no ponto 
P e o vetor campo elétrico no ponto 1, devido a essa carga. 
 

 
No ponto 2, a melhor representação para o vetor campo 
elétrico, devido à mesma carga em P, será: 
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QUESTÃO 52.  

As cargas elétricas puntiformes Q1 e Q2, posicionadas em 
pontos fixos, conforme o esquema, mantêm, em equilíbrio, a 
carga elétrica puntiforme q alinhada com as duas primeiras. 

 
De acordo com as indicações do esquema, o módulo da razão 
Q1/Q2 é Igual a: 
 

 2/3       
 36       
 9       
 2       
 3/2 

 
QUESTÃO 53.  

Duas esferas idênticas, carregadas com cargas Q = 30 μ C, 
estão suspensas a partir de um mesmo ponto por dois fios 
isolantes de mesmo comprimento como mostra a figura. Em 
equilíbrio, o ângulo formado pelos dois fios isolantes com a 
vertical é 45

o
. A massa de cada esfera é de 1 kg, a Constante 

de Coulomb é k = 9 x 10
9
 Nm

2
/C

2
 e a aceleração da gravidade 

é g = 10 m/s
2
.  

 
 
A distância entre as duas esferas, quando em equilíbrio, vale: 
 

 1,0 m        
 0,9 m      
 0,8 m       
 0,7 m       
 0,6 m 

 
QUESTÃO 54.  

Um concertista, ao tocar seu violão, executa as notas musicais 
com as durações e frequências que caracterizam a música 
tocada. As pessoas que estão na plateia, tanto as mais 
próximas quanto as mais distantes, escutam as mesmas notas, 
com as mesmas durações e frequências, ou seja, a mesma 
música. Esse fato pode ser atribuído  
 

 à qualidade acústica da sala de concertos.    
 à afinação do instrumento.    
 ao fato de a velocidade do som ter o mesmo módulo para 

todas as frequências sonoras.    
 ao fenômeno da reverberação.    
 ao fenômeno da ressonância.    

 
QUESTÃO 55.  

 Para testar o seu equipamento de som, um artista dá um toque 
no microfone ligado a uma caixa de som localizada a 330 m de 
distância, em um local em que a velocidade do som é 330 m/s. 
Pode-se afirmar que o intervalo de tempo entre o toque do 
artista no microfone e o instante em que o artista ouve o 
barulho do toque reproduzido pela caixa é, aproximadamente, 
de 
 
 

 1,0 s, independentemente de o microfone ter ou não fio. 
 1,5 s, independentemente de o microfone ter ou não fio. 
 2,0 s, independentemente de o microfone ter ou não fio. 
 2,0 s com microfone sem fio e 1,0 s com microfone com fio. 
 2,0 s com microfone sem fio e um valor entre 1,0 s e 2,0 s 

com microfone com fio. 
 

Química 

 
QUESTÃO 56.  

O ácido acetilsalicílico (AAS) (massa molar igual a 180 g/mol) é 
um dos medicamentos mais utilizados no mundo inteiro. Sua 
obtenção pode ser feita por meio da reação do ácido salicílico 
(massa molar igual a 138 g/mol) mais o ácido acético (massa 
molar igual a 60g/mol), catalisada pela presença de um ácido 
forte. 

 
 
Supondo que esta reação ocorra com um rendimento de 100 %, 
determine a massa da aspirina produzida, quando se faz reagir 
27,6 gramas do ácido salicílico com ácido acético suficiente.  
 

 36  
 26  
 46  
 16  
 56 

 
QUESTÃO 57.  

O manganês é um metal de transição com elevada importância 
na indústria siderúrgica, sendo utilizado na composição de ligas 
metálicas para a produção de aço. Na natureza, sua principal 
fonte é o minério pirolusita (MnO2), que é empregado para a 
obtenção de ferromanganês, de acordo com a seguinte reação: 
 
                                                      “Ferromanganês” 

 
 
Dados: massa molar em g/mol: O = 16; C = 12; Fe = 56; Mn = 
55. Em uma reação com 70 % de rendimento, qual é a massa 
(em gramas) de ferro que é obtida a partir de 173,8 g de 
pirolusita com 20 % de impurezas? 
 

 255,13 
 179,20 
 149,25 
 125,44 
 84,31  

 

QUESTÃO 58.  

Nas usinas siderúrgicas, a obtenção do ferro metálico, Fe (MM 
= 56 g.mol-1 ), a partir da hematita, Fe2O3 (MM = 160 g.mol-1 ), 
envolve a seguinte equação, não balanceada:  

Fe2O3(s) + CO(g)  Fe(s) + CO2(g) 
Deste modo, a massa de ferro metálico, em gramas, obtida 
quando se faz reagir 200 kg de hematita, que apresenta 20 % 
de impurezas.  
 

 5,60.10
5
  

 5,60.10
3
  

 1,12.10
5
  

 1,12.10
3
 

 1,1.10
2
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QUESTÃO 59.  

Em uma aula de Ciências, no Ensino Fundamental, o professor 
adicionou uma colher de cloreto de sódio a um copo cheio de 
água à temperatura ambiente e agitou o sistema. Ao perguntar 
às crianças o que havia ocorrido, algumas responderam que o 
sal não estava mais no copo.  
Levando em conta a situação apresentada, a correta explicação 
para o fenômeno é: 
 

 O sal desintegra em presença da água, não deixando 
vestígios no solvente. 

 O NaCl reage com H2O, formando um novo composto 
líquido, transparente e homogêneo. 

 O NaCl se dissocia em água, formando íons, que 
vaporizam à temperatura ambiente. 

 O cloreto de sódio, apesar de invisível, fica no estado 
sólido, no fundo do copo. 

 As partículas de cloreto de sódio se dissociam, liberando 
íons, que são microscópicos 

 
QUESTÃO 60.  

Admite-se que as cenouras sejam originárias da região do atual 
Afeganistão, tendo sido levadas para outras partes do mundo 
por viajantes ou invasores. Com base em relatos escritos, 
pode-se dizer que as cenouras devem ter sido levadas à 
Europa no século XII e, às Américas, no início do século XVII. 
Em escritos anteriores ao século XVI, há referência apenas a 
cenouras de cor roxa, amarela ou vermelha. É possível que as 
cenouras de cor laranja sejam originárias dos Países Baixos, e 
que tenham sido desenvolvidas, inicialmente, à época do 
Príncipe de Orange (1533-1584). 
No Brasil, são comuns apenas as cenouras laranja, cuja cor se 
deve à presença do pigmento betacaroteno, representado a 
seguir. 
 

 
 
Com base no descrito acima, e considerando corretas as 
hipóteses ali aventadas, é possível afirmar que as cenouras de 
coloração laranja  
 

 podem ter sido levadas à Europa pela Companhia das 
Índias Ocidentais e contêm um pigmento que é um 
polifenol insaturado.    

 podem ter sido levadas à Europa por rotas comerciais 
norte-africanas e contêm um pigmento cuja molécula 
possui apenas duplas ligações cis.    

 podem ter sido levadas à Europa pelos chineses e contêm 
um pigmento natural que é um poliéster saturado.    

 podem ter sido trazidas ao Brasil pelos primeiros 
degredados e contêm um pigmento que é um polímero 
natural cujo monômero é o etileno.    

 podem ter sido trazidas a Pernambuco durante a invasão 
holandesa e contêm um pigmento natural que é um 
hidrocarboneto insaturado.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


