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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 acordó com as informações do 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 4 

Português 

 
QUESTÃO 6.  

A dança é um importante componente cultural da humanidade. O 
folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições 
e a cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos 
religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do 
cotidiano e brincadeiras e caracterizam-se pelas músicas 
animadas (com letras simples e populares), figurinos e cenários 
representativos. 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 
Educação Física. São Paulo: 2009 (adaptado) 

 
A dança, como manifestação e representação da cultura rítmica, 
envolve a expressão corporal própria de um povo. Considerando-
a como elemento folclórico, a dança revela 
 

 manifestações afetivas, históricas, ideológicas, intelectuais e 
espirituais de um povo, refletindo seu modo de expressar-se 
no mundo. 

 aspectos eminentemente afetivos, espirituais e de 
entretenimento de um povo, desconsiderando fatos 
históricos 

 acontecimentos do cotidiano, sob influência mitológica e 
religiosa de cada região, sobrepondo aspectos políticos. 

 tradições culturais de cada região, cujas manifestações 
rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. 

 lendas, que se sustentam em inverdades históricas, uma vez 
que são inventadas, e servem apenas para a vivência lúdica 
de um povo. 

 
QUESTÃO 7.  

A ginástica laboral 

A princípio denominada ―ginástica de pausa para operários‖, 
surgiu em 1925, na Polônia. Depois, foi sendo aderida também 
em outros locais como a Holanda, a Rússia, a Bulgária, a 
Alemanha etc. Em 1928, chegou ao Japão, sendo aplicada nos 
trabalhadores do correio, e, após a Segunda Guerra Mundial, 
espalhou-se por todo o país. 

Como resultados, observou-se a diminuição dos acidentes 
de trabalho, o aumento da produtividade e a melhoria das 
condições dos trabalhadores. Hoje, mais de 1/3 dos 
trabalhadores japoneses a praticam diariamente. 

Atualmente, menos pessoas são ―consumidas‖ pelo trabalho 
do que no século XIX, mas, em compensação, a automação, a 
informatização e o avanço tecnológico fizeram com que muitos 
trabalhadores sejam ―operadores de máquinas‖, ao mesmo 
tempo em que afastaram os trabalhadores uns dos outros, 
tornando o trabalho exaustivo e exigente. Mais do que nunca, as 
pessoas trabalham sozinhas, sendo pressionadas por metas e 
tarefas a cumprir. 

Devido a todas essas particularidades decorrentes 
da globalização, os trabalhadores hoje necessitam mais do 
que nunca de uma atividade física, e, se ela acontece no meio 
de seu expediente, no ambiente de trabalho, e ainda 
promove interação, descontração e relaxamento de corpo e 
mente, torna-se ainda mais indispensável. 

Disponível em: <http://goo.gl/OukY0>. Acesso em: 2 maio 2013. 

 
Com base na leitura do texto e nos conhecimentos sobre o tema, 
pode-se inferir que a ginástica laboral 

 
 tem o objetivo de manter a saúde dos funcionários de 

determinado local de trabalho por meio de exercícios físicos 
direcionados para atividades alheias às que eles 
desenvolvem na empresa. 

 deve ser acompanhada e orientada por um profissional da 
área da saúde física (um educador físico) para que se 
obtenham resultados esperados, como o aumento da massa 
muscular. 

 além de diminuir a carga de estresse por interromper 
o trabalho, ela ainda aumenta a prática do sedentarismo por 
parte dos trabalhadores da empresa. 

 pode melhorar muito o desempenho de um funcionário, além 
de evitar lesões por esforço repetitivo (LER) e outras 
doenças provocadas pelo trabalho descontínuo. 

 é composta por exercícios físicos, alongamentos, 
relaxamento muscular e flexibilidade das articulações, e 
promove, psicologicamente, o aumento do poder de 
concentração. 

 
QUESTÃO 8.  

 
 
No que diz respeito ao uso de recursos expressivos em 
diferentes linguagens, o cartum produz humor brincando com a  
 

 caracterização da linguagem utilizada em uma esfera de 
comunicação específica.    

 deterioração do conhecimento científico na sociedade 
contemporânea.    

 impossibilidade de duas cobras conversarem sobre o 
universo.    

 dificuldade inerente aos textos produzidos por cientistas.    
 complexidade da reflexão presente no diálogo.    

  
QUESTÃO 9.  

Uma língua, múltiplos falares 

Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida 
em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, 
o território brasileiro já era multilíngue. Havia cerca de 1,2 mil 
línguas faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo 
colonizador tampouco era uma língua homogênea, havia 
variações dependendo da região de Portugal de onde ele vinha. 
Há de se considerar também que a chegada de falantes de 
português acontece em diferentes etapas, em momentos 
históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, 
temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com 
índios e, além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, 
alemães, árabes, todos com suas línguas. ―Todo este processo 
vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares 
diferentes‖, afirma um linguista da Unicamp. Daí que na mesma 
São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos como o de 
Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o 
sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado 
erre retroflexo, aquele erre dobrado que, junto com a letra i, 
resulta naquele jeito de falar ―cairne‖ e ―poirta‖ característico do 
interior de São Paulo. 

MARIUZZO, P. Disponível em: www.labjor.unicamp.br. Acesso em: 30 jul. 2012 
(adaptado). 

 
A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um 
dos elementos de identidade nacional, entende-se que a 
diversidade linguística é resultado da  
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 sobreposição das línguas europeias sobre as africanas e 
indígenas.     

 imposição da língua do colonizador sobre as línguas 
indígenas.     

 interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes.    
 preservação dos sotaques característicos dos imigrantes.     
 heterogeneidade da língua trazida pelo colonizador.     

 
QUESTÃO 10.  

Até quando? 

 
Não adianta olhar pro céu 
Com muita fé e pouca luta 
Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer 
E muita greve, você pode, você deve, pode crer 
Não adianta olhar pro chão 
Virar a cara pra não ver 
Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus 
Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 

GABRIEL, O PENSADOR. ―Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo)‖. 
Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

 
As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto  
 

 tom de diálogo, pela recorrência de gírias.    
 originalidade, pela concisão da linguagem.    
 espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial.    
 caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet.    
 cunho apelativo, pela predominância de imagens 

metafóricas.    
 

Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

 
Moraliza o Poeta nos Ocidentes do Sol as Inconstâncias dos 
bens do Mundo. 
Nasce  o Sol, e não dura mais queum dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura 
,Em contínuas tristezas a alegria. 
 
Porém. se acaba o Sol, por que nascia? 
Se formosa a Luz é, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto da pena assim se fia? 
 
Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 
Na formosura não se dê constância, 
E na alegria sinta-se tristeza. 
 
Começa o mundo enfim pela ignorância 
E tem qualquer dos bens por natureza 
A firmeza somente na inconstância. 

(GUERRA, Gregório de Matos. ANTOLOGIA POÉTICA. Rio, Ediouro, 1991. 
p.84.)6.  

 
Um dos aspectos da arquitetura do poema barroco é aquele em 
que conceitos e/ou palavras são inicialmente citados ao longo do 
poema, para mais adiante, serem retomados conclusivamente. 
Este recurso, no soneto de Gregório de Matos, acontece 
respectivamente 
 

 nos dois quartetos e no 2º terceto. 
 no 1º quarteto e no 2º quarteto. 
 nos dois quartetos e nos dois tercetos. 
 no 2º quarteto e no 1º terceto. 
 no 1º terceto e no 2º terceto. 

 
 
 
 

QUESTÃO 12.  

Os enciclopedistas constituíram uma pequena elite de letrados e 
de técnicos, ligados à vida material como elementos de ponta do 
progresso econômico e também estreitamente vinculados ao 
aparato estatal, o qual se esforçaram por tornar melhor e mais 
racional. (...) Por toda a parte na Europa das Luzes, encontramos 
esta pretensão e esta vontade [dos filósofos] de pôr-se à testa e 
na direção da sociedade. 

 (VENTURI, Franco. Utopia e reforma no Iluminismo. Bauru: Edusc, 2003, p. 44, 
239-240) 

 
Nota-se o prestígio de que goza o homem talentoso e culto, ao 
tempo do enciclopedismo, em versos como estes: 
  
Com tal destreza toco a sanfoninha 
Que inveja até me tem o próprio Alceste: 
Ao som dela concerto a voz celeste, 
Nem canto letra que não seja minha. 
  
São versos nos quais o poeta 
 

 classicista ,pois explora a metafísica da criação. 
 arcádico ,pois se apresenta a sua amada em versos de 

simplicidade 
 barroco , pois exalta a vida rústica e simples do campo. 
 simbolista onde expressa o privilégio de seu status social. 
 neoclássico Olavo Bilac lamenta a condição da gente sem 

letras. 
 
QUESTÃO 13.  

A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do 
sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa 
verificar a verdade de suas criações. No mais é uma continuação 
do exame de português, uma retórica mais difícil, a se 
desenvolver por este tema sempre o mesmo: Dona Dulce, moça 
de Botafogo em Petrópolis, que se casa com o Dr. Frederico. O 
comendador seu pai não quer porque o tal Dr. Frederico, apesar 
de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de 
irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, 
que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É 
preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai 
tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma 
mesada grande. 
 
“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 14.  

Está aí o grande drama de amor em nossas letras, e o tema de 
seu ciclo literário. 

BARRETO, L. Vida e morte de MJ Gonzaga de Sá. Disponível em: 
www.brasiliana.usp.br. Acesso em: 10 ago. 2017. 

 
Situado num momento de transição, Lima Barreto produziu uma 
literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse 
viés se fundamenta na 
 

 releitura da importância do regionalismo. 
 ironia ao folhetim da tradição romântica. 
 desconstrução da formalidade parnasiana. 
 quebra da padronização do gênero narrativo. 
 rejeição à classificação dos estilos de época. 

 

http://www.brasiliana.usp.br/
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QUESTÃO 15.  

Canção 

 
No desequilíbrio dos mares, as proas giram sozinhas... 
Numa das naves que afundaram é que certamente tu vinhas. 
Eu te esperei todos os séculos sem desespero e sem desgosto, e 
morri de infinitas mortes guardando sempre o mesmo rosto. 
Quando as ondas te carregaram meus olhos, entre águas e 
areias, cegaram como os das estátuas, a tudo quanto existe 
alheias. 
Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento, 
e perderam a cor que tinham e a lembrança do movimento. 
E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim: e só 
talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim. 

MEIRELES, C. In: SECCHIN, A. C. (Org.). Obra completa.Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001. 

 
Na composição do poema, o tom elegíaco e solene manifesta 
uma concepção de lirismo fundada na 
 

 contradição entre a vontade da espera pelo ser amado e o 
desejo de fuga. 

 expressão do desencanto diante da impossibilidade da 
realização amorosa. 

 associação de imagens díspares indicativas de esperança 
no amor futuro. 

 recusa à aceitação da impermanência do sentimento pela 
pessoa amada. 

 consciência da inutilidade do amor em relação à 
inevitabilidade da morte. 

 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

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 17.  

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 18.  

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 19.  

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 ______ maneiras 
diferentes.  
 

 840.     
 720.     
 401.     
 366.     
 71.    

 
QUESTÃO 20.  

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 21.  

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 22.  

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  
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QUESTÃO 23.  

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 24.  

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.  
 
QUESTÃO 25.  

Numa equação, encontramos o valor de 884.  Para chegar a 

esse resultado, somamos os quadrados de dois números pares, 
consecutivos e positivos. Determine o quociente da divisão do 
maior pelo menor  
 

  0,87.  

  0,95.  

  1,03.  

  1,07.  

  1,10.  
 

QUESTÃO 26.   

Uma fábrica de autopeças tem sua produção P  diária de peças 

expressa pela função 
2P(t) t 8t,   em que t indica a 

quantidade de horas passadas após o início do dia de trabalho. 

Sabendo que a fábrica inicia o expediente às 8  horas, 

determine a quantidade de peças produzidas entre 9  e 11  

horas.  
  

  9  peças    

  33  peças    

  24  peças    

  42  peças    

  153  peças    

QUESTÃO 27.  

Uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço de 

venda de um desses casacos é de R$ 200,00,  quando são 

vendidos 200  casacos. O gerente da fábrica, a partir de uma 

pesquisa, verificou que, para cada desconto de R$ 2,00  no 

preço de cada casaco, o número de casacos vendidos aumenta 

de 5.   

A maior arrecadação possível com a venda dos casacos 
acontecerá se a fábrica vender cada casaco por um valor, em 
reais, pertencente ao intervalo  
 

  [105 ,125[  

  [125 ,145[  

  [145 ,165[  

  [165 ,185[  

  ]200 , 210] 
 
QUESTÃO 28.  

A área de um segmento parabólico, sombreado na figura a 

seguir, pode ser calculada por meio da fórmula 
2 PV AB

3

 
 

sendo V o vértice da parábola. 
 

 
 

Sendo b  um número real positivo, a parábola de equação 

2y 0,5x bx    determina, com o eixo x  do plano cartesiano, 

um segmento parabólico de área igual a 18.  Sendo assim, b  é 

igual a  
 

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

 
QUESTÃO 29.  

O transporte aéreo de pessoas entre as cidades de Belo 
Horizonte e Campinas é feito por uma única companhia em um 

único voo diário. O avião utilizado tem 180  lugares, e o preço 

da passagem p  relaciona-se com o número x  de passageiros 

por dia pela equação p(x) 285 0,95x.   Nessas condições, 

o número de passageiros que torna a receita máxima possível 
por viagem é:  
 

  150  

  160  

  170  

  180  

  200 
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QUESTÃO 30.  

Existe quantidade ilimitada de bolas de três cores diferentes 
(branca, preta, azul) em um depósito, sendo que as bolas se 
diferenciam apenas pela cor. Oito dessas bolas serão colocadas 
em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser 
compostas com oito bolas é igual a  
 

 8 3.     
 60    
 56 
 45 
 25 

 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 31.  

―A escravidão contemporânea configura uma prática arcaica, 
desumana e ilegal, a mesma teve início com a busca pelo lucro 
exacerbado e pela desigualdade social, e, consequentemente, 
estimulou os trabalhadores a se sujeitarem a tais condições. Por 
fim, surge a necessidade de tomar medidas preventivas e 
punitivas para erradicação da exploração de trabalhadores‖ 
 
Apesar da presença da escravidão em nosso País não podemos 
a rigor, afirmar que se trata da presença do escravismo, ou seja, 
do Modo de Produção Escravista como era praticado no mundo 
greco-romano cuja principal característica era a.. 
 

 utilização apenas de escravos estrangeiros, visto que os 
cidadãos sempre foram protegidos pelas leis de tal flagelo. 

 impossibilidade daqueles que eram tornados escravos de 
conseguirem a liberdade, pois na antiguidade esta condição 
era imutável por ser determinada pelos deuses.  

 proibição da realização das tarefas produtivas pelos homens 
livres, tornando os escravos os únicos responsáveis pelas 
atividades produtivas. 

 dependência da mão-de-obra escrava tornando-a, portanto, 
a principal e fundamental força produtiva daquela sociedade. 

 ausência de revoltas escravistas, na medida em que, a 
condição de escravo era temporária e restrita aos metecos. 

 
QUESTÃO 32.  

―.Os reformadores (legisladores) devem estar convencidos de 
que o empobrecimento acontece devido ao crescimento da 
avareza e não à diminuição da riqueza. Se eles estiverem 
conscientes disso, edificarão uma organização política saudável; 
do contrario a cidade terá dificuldades políticas‖. 

                                                                   PLATÃO.  As Leis. 

 
Não perdendo de vista o contexto histórico do autor - a 
Democracia Ateniense – pode-se argumentar que segundo 
Platão, uma das atribuições fundamentais que cabe aos 
governantes é a relevante busca da justiça social que consiste 
. 

 na criação e aplicação de leis que promovam a redução das 
desigualdades sociais. 

 no estabelecimento de direito ao voto a toda população da 
cidade. 

 em garantir a igualdade do individuo diante das leis que 
forem estabelecidas. 

 tornar a terra um bem coletivo, a fim de evitar que haja 
diferenças entre as camadas sociais. 

 na implantação de regras que limitem a aquisição de 
riquezas por um determinado setor da população. 

 

QUESTÃO 33.  

―...Spartacus, Crixo, Enomau, destruíram as portas da escola de 
gladiadores mantida por Lêntulo, e com trinta (e não mais!) 
companheiros de destino fugiram de Cápua. Tendo chamado os 
escravos à liberdade, tiveram consigo imediatamente mais de 
dez mil homens; não lhes bastava mais terem fugido; eles 
queriam agora se vingar...‖ 
  
O documento acima relata o inicio da mais longa e mais perigosa 
revolta escravista na Roma Antiga (século I a. C.). Liderados por 
Spartacus dezenas de milhares de escravos enfrentaram e 
derrotaram várias legiões enviadas pelo senado romano. 
Dentre as causas desta revolta escrava, destaca-se o fato do 
escravo em Roma... 
 

 ser alvo de intensa crueldade devido ao forte preconceito 
racial que caracteriza as relações entre os romanos  e os 
chamados bárbaros.. 

 não possuir nenhum direito reconhecido pela sociedade, 
diferentemente de outros lugares, como o mundo grego que 
permitia inclusive a posse de bens, pratica conhecida como 
―pecúlio‖. 

 ser utilizado somente nos espetáculos sangrentos do circo 
romano fato que provocava intensa resistência dos escravos 
que temiam por suas vidas.  

 sendo vitima direta das guerras de conquistas, alimentar um 
ódio particular pelo seu senhor e conquistador, que podia a 
qualquer momento se traduzir em revolta. 

 não ter a possibilidade de liberdade, visto que, as leis 
romanas proibiam terminantemente a pratica manumissão 
(alforria). 

 
QUESTÃO 34.  

Estando nesta baía, do meio do rio pelejaram cincoenta almadias 
de uma banda, e cincoenta da outra; que cada almadia tráz 
sessenta homens, todas apavezadas de pavezes pintados como 
os nossos; e pelejaram desde o meio-dia até o sol-posto. As 
cincoenta almadias da banda de que estávamos surtos foram 
vencedoras e trouxeram muitos dos outros cativos e os matavam 
com grandes cerimônias. 
[...] 

CASTRO, Eugênio de. Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa (1530-1532). 
2. ed. Prefácio de Capistrano de Abreu. Rio de Janeiro: [s.n.], 1940. Edição 

Crítica. 
 

Interpretando a fonte documental, é correto inferir que 
 

 a transcrição do navegador para o leitor realça a cultura 
pacífica dos primeiros povos nativos com base em 
impressões pessoais.  

 a impressão do navegador é desprovida de fundamento 
histórico, já que induz o leitor a ter percepções errôneas 
sobre o fato em questão. 

 o relato do navegador traz para o leitor a impressão de 
equilíbrio relacional e pacificação, existente entre os grupos 
nativos em questão. 

 a observação direta de quem analisa o relato confere o 
entendimento de que a presença portuguesa encontra na 
terra desbravada a convergência dos espanhóis. 

 o discurso utilizado, enquanto fonte documental, quebra a 
narrativa idealizada sobre o ambiente de plena harmonia e 
ausência de conflitos entre as nações indígenas. 
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QUESTÃO 35.  

A língua de que usam, por toda a costa, carece de três letras; 
convém a saber, não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna 
de espanto, porque assim não têm Fé, nem Lei, nem Rei, e 
dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto 
conta, nem peso, nem medida. 

GANDAVO, P. M. A primeira história do Brasil: história da proyíncia de Santa Cruz 
a que yulgarmente chamamos Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2004 

(adaptado). 

 
A observação do cronista português Pero de Magalhães de 
Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na 
língua mencionada, demonstra a 
 

 simplicidade da organização social das tribos brasileiras. 
 dominação portuguesa imposta aos índios no início da 

colonização 
 incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos 

portugueses. 
 superioridade da sociedade europeia em relação à 

sociedade indígena. 
 dificuldade experimentada pelos portugueses no 

aprendizado da língua nativa. 
 

Geografia 
 
QUESTÃO 36.  

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 37.  

Considerando que o segmento AB possui 2 cm no mapa acima e 
equivale a 565 km (distância real), a escala do mapa é  
 

 
 

 1 : 282,5  
 1 : 2.825.000  
 1 : 56.500.000  
 1 : 28.250.000  
 1 : 113.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38.  

Parte superior da litosfera, com espessura variável de 5-80 km, 
constituída, essencialmente, por rochas magmáticas e por rochas 
delas decorrentes, sedimentares e metamórficas, além de outras 
rochas. Existem doze tipos de crosta, segundo Condie, K. C 
(1989), de transição (15-30 km) e continental (30-80 km).   

Disponível em: http://singep.cprm.gov.r/glossario/. 
Acesso em: 06 abr. 2015 (Adapatação). 

 

A fina camada externa da Terra de mais fácil observação e 
estudo é a crosta, que consiste em materiais relativamente mais 
leves com baixas temperaturas de fusão, podendo ser 
caracterizada por 
 

 ocupar cerca de 80% do volume do planeta, sendo 
formada, principalmente, por níquel e ferro. 

 sofrer ação de agentes internos e externos e ter como 
componentes fundamentais a sílica e o alumínio. 

 ser constituída basicamente por níquel e alumínio, 
responsáveis por produzir o campo magnético do planeta. 

 ter na sua origem predominantemente minerais pesados, 
com destaque para o níquel, o chumbo e o mercúrio. 

 apresentar predominantemente lavas vulcânicas, sendo o 
silício e a magnetita os principais minerais presentes. 

 
QUESTÃO 39.  

 
Fonte: https://www.gestaoeducacional.com.br/guerra-fria-historia/ 

 
O mundo que se originou no pós Segunda Guerra Mundial era 
muito diferente do que originou a própria guerra e muito diferente 
do que se tem hoje, após a Queda do Muro de Berlim. 
Considerando este recorte temporal, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente uma característica deste período: 
 

 O fato do sistema capitalista demonstrar uma grande 
capacidade de produção para todo o mundo, fez com que 
aumentasse a fé nesse sistema, o que inviabilizou o 
crescimento do mundo socialista além das fronteiras 
estabelecidas nos acordos de paz do final da Guerra. 

 Após a Guerra, o Partido Trabalhista venceu as eleições na 
Inglaterra, o que gerou uma onda de neoliberalismo nos 
anos de 1950, com privatizações de bancos, ferrovias e 
sistema de saúde. 

 O fim da Guerra deu origem a uma nova configuração de 
potências mundiais, a China, a Rússia, os Estados Unidos, a 
Inglaterra e a França, que passaram a ocupar lugar de 
destaque na Organização das Nações Unidas. 

 Logo após o fim da Guerra, os Estados Unidos da América 
emergiram como grande potência, sendo a Alemanha a 
única capaz de fazerlhe frente na hegemonia mundial. 

 Nos Estados Unidos, a Doutrina Truman e o Plano Marshall, 
tinham como principal objetivo a aproximação com a União 
Soviética, como forma de amenizar um possível nuclear 
conflito mundial. 

 

http://singep.cprm.gov.r/glossario/
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QUESTÃO 40.  

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. 

 

Filosofia 
 

QUESTÃO 41.  

Ética, como área de investigação filosófica, possui categorias, 
problemas e métodos próprios que a caracterizam como uma 
área de saber autônoma, ou seja livre de qualquer 
interferências de agentes externos. Dentro do contexto do 
comportamento humano compreendemos que  
 

 a ética é um saber essencialmente normativo, ou seja, 
pretende orientar as ações dos seres humanos e tem valor 
universal. 

 a ética em sua atividade reflexiva não visa orientar os 
indivíduos em ações concretas em casos concretos. 

 a tarefa da ética é esclarecer reflexivamente componentes 
psicológicos e econômicos.  

 a ética permanece neutra diante de diferentes códigos 
morais que existiram ou existem dentro das diferentes 
culturas. 

 atica é a primeira etapa para se tornar moral. 
 
QUESTÃO 42.  

A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos 
homens em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma 
específica de comportamento humano. 

(VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p. 
12.) 

 
A afirmação do texto acima nos dá a clareza do conceito de 
ética que se configura como 
 

 uma reflexão sobre o comportamento moral dos homens 
em sociedade.    

 a ciência que  diz respeito à singularidade das normas e 
valores.    

 um comportamento moral supõe a reflexão e declina dos 
princípios e das normas que regem esse comportamento.    

 uma ciência do comportamento moral enfatiza os aspectos 
psicológicos, deixando à margem um conjunto de normas e 
prescrições.    

 a teoria e não parte do fato da existência no âmbito da 
história da moral.    

 
QUESTÃO 43.  

A moralidade, Bentham exortava, não é uma questão de 
agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. 
A moralidade é a tentativa de criar a maior quantidade de 
felicidade possível neste mundo. Ao decidir o que fazer, 
deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta 
promoveria a maior quantidade de felicidade para todos 
aqueles que serão afetados. 

RACHELS. J. Os elementos da filosofia moral, Barueri-SP; Manole. 2006. 

 

Os parâmetros da ação indicados no texto estão em 
conformidade com uma 
 

 fundamentação científica de viés positivista.    
 transgressão comportamental religiosa.    
 racionalidade de caráter pragmático.    
 inclinação de natureza passional.  
 convenção social de orientação normativa.    

 

Sociologia 
 
QUESTÃO 44.  

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  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.  

 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. 

 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. 

 
QUESTÃO 45.  

Na produção social que os homens realizam, eles entram em 
determinadas relações indispensáveis e independentes de sua 
vontade; tais relações de produção correspondem a um estágio 
definido de desenvolvimento das suas forças materiais de 
produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura 
econômica da sociedade – fundamento real, sobre o qual se 
erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual 
correspondem determinadas formas de consciência social.  

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In. MARX, K. ENGELS F. Textos 
3. São Paulo. Edições Sociais, 1977 (adaptado). 

 
Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no 
sistema capitalista faz com que 
 

 o trabalho se constitua como o fundamento real da 
produção material. 

 o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-
valia. 

 a consolidação das forças produtivas seja compatível com o 
progresso humano. 

 a autonomia da sociedade civil seja proporcional ao 
desenvolvimento econômico. 

 a burguesia revolucione o processo social de formação da 
consciência de classe. 
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Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 

QUESTÃO 46.  

Os vírus são minúsculos ―piratas‖ biológicos porque invadem as 
células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas 
das mesmas para se multiplicarem. Logo em seguida os 
descendentes dos invasores atacam outras células saudáveis, 
provocando danos devastadores, que recebem o nome de 

virose, como a aids, dengue, febre amarela, zika, gripe, entre 
outras.  

(Texto modificado do livro ―PIRATAS DA CÉLULA‖, de Andrew Scott.) 

 
O ciclo viral que destrói a célula hospedeira é denominado: 
 

 Lítico. 
 Latente. 
 Mitótico. 
 Meiótico. 
 Lisogênico. 

 
QUESTÃO 47.  

A medicina de hoje utiliza vírus atenuados, na geneterapia para 
combater doenças como o Fibrose cística, câncer de próstata, 
síndrome de Usher. O vírus serve de vetor dos genes de 
interesse terapêutico. A terapia genética visa a suplementar com 
alelos funcionais aqueles que são defeituosos ou mortos.  

 
O DNA do viral na célula hospedeira 
 

 inativa as funções vitais.  
 inibe a respiração celular.  
 induz uma mensagem deletéria.  
 comanda a produção de proteínas.  
 estimula a duplicação do DNA celular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48.  

Pernilongos machos sugam seiva de plantas, enquanto 
pernilongos fêmeas sugam sangue de animais. Pode-se dizer 
que eles são  
 

 consumidores primários, ambos.  
 consumidores secundários, ambos.  
 consumidor primário; consumidor secundário ou superior.  
 produtor; consumidor secundário ou superior.  
 consumidor secundário; consumidor quaternário  

 
QUESTÃO 49.  

Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato 
provocou a emigração de diversas espécies de consumidores 
primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Espera-
se que, nesta comunidade, em um primeiro momento,  
 

 aumente o número de consumidores secundários e 
diminua a competição entre os herbívoros.  

 aumente o número de produtores e diminua a competição 
entre os carnívoros.  

 aumente o número de herbívoros e aumente a competição 
entre os carnívoros.  

 diminua o número de produtores e não se alterem as 
populações de consumidores.  

 diminua o número de produtores e aumente a competição 
entre os herbívoros. 

 
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. 
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Física 

 
QUESTÃO 51.  

A ilustração ao lado refere-se a um esquema simplificado de 
parte de uma válvula termiônica, também conhecida por diodo 
retificador. O filamento A é aquecido por efeito Joule e, devido 
ao potencial elétrico do filamento B, distante de A, 3,00 mm, 
elétrons se deslocam, a partir do repouso, de A para B, com 
aceleração praticamente constante.  

 
 

Se a d.d.p. VB – VA mede 300 V, os referidos elétrons estarão 
sujeitos a uma força de intensidade 
 
Dado: carga do elétron = - 1,6 x 10

-19
 C 

 
 1,6 x 10

-17
 N 

 1,6 x 10
-14

 N 
 3 x 10

-14
 N 

 3 x 10
-11

 N 
 4,8 x 10

-11
 N 

 
QUESTÃO 52.  

A figura ilustra duas placas não-condutoras, paralelas e 
infinitas, com a mesma densidade uniforme de cargas e 
separadas por uma distância fixa. A carga numa das placas é 
positiva, e na outra é negativa. Entre as placas, foi fixada uma 
partícula de carga negativa –Q, na posição indicada na figura.  
 

 
Determine em qual dos pontos o módulo do campo elétrico 
resultante tem o maior valor. 
 
 

 a 
 b 
 c 
 d 
 e 

 
QUESTÃO 53.  

Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é 
necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso a 
administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte 
procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do 
repouso em aceleração constante por um terço do tempo de 
percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz 
sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até 
parar.  
 
Qual é o gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo 
(eixo horizontal) que representa o movimento desse trem? 
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QUESTÃO 54.  

Um trem bala, viajando a 396 km/ h, tem a sua frente 
emparelhada com o início de um túnel de 80 m decomprimento 
(ver figura). Nesse exato momento, o trem desacelera a uma taxa 
de5 m/ s

2
. Sabendo-se que o trem mantém essa desaceleração 

por todo o tempo em que atravessa completamente o túnel e que 
o mesmo possui 130m de comprimento, o trem irá gastar, para 
ultrapassá-lo totalmente, um tempo, em segundos, igual a:  

 
 3,6  
 2,0  
 6,0  
 1,8  
 2,4 

 
QUESTÃO 55.  

Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em 
um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas 
de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas 
que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que 
oscilam com determinada frequência resultarão em máxima 
absorção de energia. 
 
O fenômeno descrito é a  
 

 difração.    
 refração.    
 polarização.    
 interferência.    
 ressonância.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


