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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

Linguagem e suas Tecnologias 
 

Espanhol 

 
QUESTÃO 1.  

 
Os programas de prevenção à dengue não estão restritos a 
cidades brasileiras. No material elaborado sobre esse tema pelo 
Ministério da Saúde de El Salvador, país da América Central, 
objetiva-se 
 

 apresentar a sequência de ações necessárias à prevenção 
da doença.    

 instruir o leitor sobre como impedir a formação de 
criadouros do mosquito.    

 descrever como se dá a proliferação do Aedes aegypti em 
El Salvador.    

 convencer o leitor sobre a necessidade do tratamento da 
doença 

 relatar experiências sobre como lidar com a multiplicação 
do Aedes aegypti.    

 
QUESTÃO 2.  

 Las lenguas existen para comunicarse y para 
mantener la diversidad cultural de las sociedades. Perder una 
lengua es perder parte del patrimonio cultural de los pueblos, 
de ahí que un proyecto de colaboración on-line se haya puesto 
como meta la protección de la diversidad lingüística mundial. 

Según los expertos, en 2100 solo se hablará la mitad 
de las lenguas que siguen vivas en la actualidad, de ahí la 
importancia de esta iniciativa. En el mundo existen más de 
3000 idiomas en peligro de extinción, pero la tecnología puede 
impulsar su utilización y conservación. Gracias a la 
digitalización de documentos, grabación de vídeos y audio en 
alta calidad, y a la capacidad de compartirlos con el resto del 
mundo se espera que muchas lenguas que solo hablan o 
escriben unas miles de personas no caigan en el olvido y estén 
avocadas a la desaparición. 

Es el caso de la ya extinguida lengua Miami-Illinois, 
que hablaban comunidades de indios americanos en el actual 
Medio Oeste de Estados Unidos y cuyos últimos parlantes 
murieron en la década de los 1960. Años más tarde un 
ciudadano de la tribu Miami de Oklahoma aprendió la lengua a 
través de manuscritos y ahora trata de revitalizar el idioma a 
base de archivos de audio, relatos. Se trata de solo un ejemplo, 
pero puede servir como muestra de otros muchos trabajos y del 
uso de la tecnología y la red con fines lingüísticos. 

 Disponível em: www.muyinteresante.es. Acesso em: 22 jul. 2012 (adaptado). 

  
Mais que uma forma de comunicação, o idioma de um povo é a 
marca de sua cultura. Nesse sentido, o texto informa sobre o(a) 
 

 uso da tecnologia como ferramenta para a conservação de 
línguas em vias de extinção.    

 importância da valorização da língua oral para a 
conservação da cultura de um povo.    

 forma como a língua Miami-Illinois sobreviveu à ameaça de 
extinção.    

 evolução natural das línguas, suas adaptações e seu 
possível desaparecimento.    

 tendência à substituição dos meios de comunicação 
tradicionais por ferramentas digitais.    
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QUESTÃO 3.  

Soy madre de un pequeño de 3 años y a partir del 
―Desenchúfalo… ¡y a jugar!‖, me puse a pensar en el tiempo 
que le dedico a mi hijo. Todos los días, cuando llego a mi casa, 
mi prioridad es mi hijo y nos turnamos con mi marido para ver 
quién cocina y quién se tira en el piso a jugar con Santiago. 
Nuestro hijo tiene toda tecnología a su disposición, porque su 
papá es técnico en sistemas, pero cuando llegamos a casa 
después de un agotador día laboral, nos desenchufamos los 
tres y usamos cualquier cosa que tengamos a mano: una pelota 
o una sábana para divertirnos. Esa pequeña terapia de risa es 
altamente curativa contra los bajones anímicos, contra el 
estrés, contra los pequeños enojos cotidianos, contra todo. 

 OVIEDO, P. Sophia, n. 130, ago. 2012 (adaptado). 

 
O texto é uma carta de leitor sobre a reportagem 
―¡Desenchúfalo... y a jugar!‖, publicada em uma revista. Ao relatar 
sua experiência pessoal, a leitora retoma o tema da reportagem e 
confirma a necessidade de 
 

 cercar as crianças da tecnologia disponível e treiná-las a 
usá-la.    

 desconectar as crianças dos aparelhos tecnológicos e 
brincar com elas.    

 oferecer às crianças uma variedade de brinquedos não 
tecnológicos.    

 revezar o tempo que cada um dedica às brincadeiras com 
os filhos.    

 controlar o tempo de que os filhos dispõem para usar os 
aparelhos tecnológicos.    

 
QUESTÃO 4.  

Desde luego que para quienes continuamos 
escribiendo en quechua, en aymara o en las lenguas 
amazónicas, o recreamos en castellano el subyugante universo 
andino, el mayor obstáculo es, sin duda, el lenguaje: cómo 
hacer verosímil – mediante la palabra – lo que de por sí es 
increíble en ese arcano territorio donde las fronteras entre 
vida/muerte, mundo natural/sobrenatural, no existen y es 
común, más bien, toparse en un cruce de caminos con un ángel 
andariego o recibir, tal vez, en una siembra de papas, la visita 
inesperada de un familiar muerto que viene – del más allá – a 
prevenirnos sobre el clima o porque simplemente tiene sed y 
desea un poco de chicha de maíz. No obstante a ello, la poesía 
quechua contemporánea, la escrita por Alencastre por ejemplo, 
tiene autor y códigos propios y ya no más ese carácter 
colectivo, anónimo y oral de los inicios, cuando estaba 
conformada por oraciones e himnos que, de acuerdo a su 
naturaleza, eran wawakis (invocaciones para enterrar a un 
infante muerto), hayllis (poesía épica), harawis (poesía 
amorosa), qhaswas (cantos de regocijo), wankas, entre otros. 
Ni siquiera la luminosa personalidad de José María Arguedas 
confinó al limbo al poeta Alencastre, de quien dijo era el más 
grande poeta quechua del siglo XX. 

GONZÁLEZ, O. Disponível em: www.lenguandina.org. Acesso em: 30 jul. 2012. 

  
Segundo Odi González, embora seja difícil dar verossimilhança 
ao universo cultural andino ao escrever em línguas indígenas ou 
em castelhano, nos dias de hoje, a poesia quíchua 
 

 baseia-se na tradição oral.    
 constitui-se de poemas cerimoniais.    
 costuma ter um caráter anônimo.    
 possui marcas autorais.    
 busca uma temática própria.    

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 5.   

Al ingresar a la ciudad de Trevelín a través de un gran 
valle cobijado por montañas elevadas y grandes superficies con 
áreas cultivadas, llama la atención el colorido de sus jardines y 
la huella que ha dejado la colonia galesa en cada rincón del 
pueblo y del área rural. Un ejemplo de ello es el primer molino 
harinero accionado a caballo que se muestra en el museo 
regional junto a maquinarias, herramientas y vestimenta de la 
vida diaria en época de la colonia. Enclavada en un típico 
paisaje andino patagónico, con sus vientos predominantes del 
sudoeste y su naturaleza pródiga en vegetación y arroyos, 
Trevelín sirve como punto de partida para hermosos paseos. En 
la serenidad de sus calles, innumerables casas de té ofrecen la 
clásica merienda galesa con sus tortas, panes caseros y 
fiambres de la región para adentrarse en esa gastronomía que 
no ha claudicado con el paso del tiempo. Se aconseja probar su 
torta negra.  

Disponível em: www.welcomeargentina.com. Acesso em: 25 jul. 2012 (adaptado). 

 
Trevelín está localizada na Patagônia argentina. O destaque das 
características da cidade, no texto, tem a função de 
 

 narrar fatos do cotidiano da cidade e de seus habitantes. 
 despertar no leitor o desejo de conhecer a região. 
 desenvolver o interesse pela gastronomia local. 
 divulgar informações acerca da geografia da região. 
 compartilhar impressões colhidas em uma visita à cidade. 
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Inglês 

 

QUESTÃO 1.  

John Milton and Freedom of Speech on Campus 

By Daniel F. Sullivan 
 

A few years ago, at a seminar meant to help college 
presidents think about the issues they face as campus leaders, I 
read John Milton's Areopagitica: A speech for the liberty of 
unlicensed printing to the parliament of England. Originally 
published in 1644, Areopagitica makes a powerful argument for 
freedom of speech and against censorship in publishing. After 
twenty years as a college president, having experienced and 
observed many calls to censor, I've come to believe that there is 
not much to know on the topic beyond what Milton wrote over 
350 years ago. Areopagitica was published in response ―to 
Parliament's ordinance for licensing the press of June 14, 1643.‖ 
The effect of the ordinance against which Milton wrote ―was to 
give Archbishop Laud, who was also Chancellor of the 
University of Oxford, control over every press in England, with 
power to stop publication of any book contrary to the Doctrine of 
the Church of England.‖ This was disturbing to Milton, who 
wrote, ―as good almost kill a man as kill a good book: [he] who 
kills a man kills a reasonable creature; but he who destroys a 
good book, kills reason itself.‖ 

(Adaptado de https://www.questia.com/magazine/1P3-1048971311/milton-s-
areopagitica-freedom-of-speech-on-campus. Acessado em 15/05/2019.) 

 
A relação entre o posicionamento do autor do texto e o de John 
Milton na publicação mencionada é de  
 

 divergência, pois o autor julga que as ideias de Milton 
sobre liberdade de expressão parecem ultrapassadas em 
relação ao que ocorre hoje nas universidades.    

 divergência, pois diferentemente de Milton, o autor critica o 
fato de haver, nas universidades inglesas, apelos para que 
a censura seja exercida no campus.    

 concordância, pois o autor apoia a mesma linha de 
pensamento de Milton quanto às críticas ao controle da 
liberdade de imprensa.    

 concordância, pois o autor alinha-se a Milton quanto à ideia 
de que destruir um bom livro é o mesmo que destruir uma 
criatura racional.    

 disconcordância, pois o autor alinha-se a Milton quanto à 
ideia de que destruir um bom livro é o mesmo que destruir 
uma criatura racional.    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 2.  

Tate Modern – London 
Hélio Oiticica 
Until Summer 2019 
 

 
 
Tropicália 

 
Tropicália is used to describe the explosion of cultural 

creativity in Rio de Janeiro and São Paulo in 1968 as Brazil‘s 
military regime tightened its grip on power. 

Many of the artists, writers and musicians associated 
with Tropicália came of age during the 1950s in a time of 
intense optimism when the cultural world had been encouraged 
to play a central role in the creation of a democratic, socially just 
and modern Brazil. Nevertheless, a military coup in 1964 had 
brought to power a right-wing regime at odds with the concerns 
of left-wing artists. Tropicália became a way of exposing the 
contradictions of modernisation under such an authoritarian 
rule. 

The word Tropicália comes from an installation by the 
artist Hélio Oiticica, who created environments that were 
designed to encourage the viewer‘s emotional and intellectual 
participation. Oiticica called them ―penetrables‖ because people 
were originally encouraged to enter them. They mimic the 
improvised, colourful dwellings in Rio de Janeiro‘s favelas, or 
shanty towns. The lush plants and sand help to convey a sense 
of the tropical character of the city. When Oiticica exhibited the 
work, he also included live parrots. 

From its beginning, Tropicália was seen as a re-
articulation of Anthropophagia (―cannibalism‖), an artistic 
ideology promoted by Oswald de Andrade. 

(www.tate.org.uk. Adaptado.)  

 
De acordo com o terceiro parágrafo, a obra Tropicália, de Hélio 
Oiticica,  
 

 fez com que os intelectuais da época ficassem 
emocionados.    

 referia-se à penetração da favela na cidade.     
 estimulava o público a adentrar a instalação.    
 pretendia mostrar como seriam as favelas urbanizadas.     
 propunha um debate ecológico ao usar plantas e pássaros 

reais.     
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QUESTÃO 3.   

 
Assigning female genders to digital assistants such as 

Apple‘s Siri and Amazon‘s Alexa is helping entrench harmful 
gender biases, according to a UN agency. 

Research released by Unesco claims that the often 
submissive and flirty responses offered by the systems to many 
queries – including outright abusive ones – reinforce ideas of 
women as subservient. 

―Because the speech of most voice assistants is 
female, it sends a signal that women are obliging, docile and 
eager‐to-please helpers, available at the touch of a button or 

with a blunt voice command like ‗hey‘ or ‗OK‘‖, the report said. 
―The assistant holds no power of agency beyond what 

the commander asks of it. It honours commands and responds 
to queries regardless of their tone or hostility. In many 
communities, this reinforces commonly held gender biases that 
women are subservient and tolerant of poor treatment.‖ 

The Unesco publication was entitled ―I‘d Blush if I 
Could‖; a reference to the response Apple‘s Siri assistant offers 
to the phrase: ―You‘re a slut.‖ Amazon‘s Alexa will respond: 
―Well, thanks for the feedback.‖ 

The paper said such firms were ―staffed by 
overwhelmingly male engineering teams‖ and have built AI 
(Artificial Intelligence) systems that ―cause their feminised digital 
assistants to greet verbal abuse with catch‐me‐if‐you‐can 

flirtation‖. 
Saniye Gülser Corat, Unesco‘s director for gender 

equality, said: ―The world needs to pay much closer attention to 
how, when and whether AI technologies are gendered and, 
crucially, who is gendering them.‖ 

The Guardian, May, 2019. Adaptado.  

 
Segundo o texto, o título do relatório publicado pela Unesco – 
―I‘d Blush if I Could‖ –, no que diz respeito aos assistentes 
digitais, indica  

 resposta padrão para comandos que incluem impropérios.    
 capacidade tecnológica para selecionar temas sensíveis ao 

grande público.    
 preocupação dos fabricantes de dispositivos eletrônicos 

com usuários conservadores.    
 perda de controle das formas de interação entre seres 

humanos e máquinas.    
 necessidade de elaboração de sistemas integrados de 

reconhecimento de voz.    
 
QUESTÃO 4.   

 
An increasing body of evidence suggests that the time 

we spend on our smartphones is interfering with our sleep, self-
esteem, relationships, memory, attention spans, creativity, 
productivity and problem-solving and decision-making skills. But 
there is another reason for us to rethink our relationships with 
our devices. By chronically raising levels of cortisol, the body’s 
main stress hormone, our phones may be threatening our health 
and shortening our lives. 

If they happened only occasionally, phone-induced 
cortisol spikes might not matter. But the average American 
spends four hours a day staring at their smartphone and keeps 
it within arm‘s reach nearly all the time, according to a tracking 
app called Moment. 

―Your cortisol levels are elevated when your phone is in 
sight or nearby, or when you hear it or even think you hear it,‖ 
says David Greenfield, professor of clinical psychiatry at the 
University of Connecticut School of Medicine and founder of the 
Center for Internet and Technology Addiction. ―It‘s a stress 
response, and it feels unpleasant, and the body‘s natural 
response is to want to check the phone to make the stress go 
away.‖ 

But while doing so might soothe you for a second, it 
probably will make things worse in the long run. Any time you 
check your phone, you‘re likely to find something else stressful 

waiting for you, leading to another spike in cortisol and another 
craving to check your phone to make your anxiety go away. This 
cycle, when continuously reinforced, leads to chronically 
elevated cortisol levels. And chronically elevated cortisol levels 
have been tied to an increased risk of serious health problems, 
including depression, obesity, metabolic syndrome, Type 2 
diabetes, fertility issues, high blood pressure, heart attack, 
dementia and stroke. 

(Catherine Price. www.nytimes.com, 24.04.2019. Adaptado.) 

  
De acordo com o texto, os smartphones podem 
 

 diminuir o hormônio cortisol relacionado ao estresse. 
 liberar hormônios anti-ansiedade. 
 induzir criatividade e capacidade de tomada de decisão. 
 ser perigoso para a nossa saúde a longo prazo. 
 melhorar a vida humana a longo prazo. 

 
QUESTÃO 5.  

In this life 

 
Sitting on a park bench 
Thinking about a friend of mine 
He was only twenty-three 
Gone before he had his time 
It came without a warning 
Didn't want his friends to see him cry 
He knew the day was dawning 
And I didn't have a chance to say goodbye. 

MADONNA. Erotica. Estados Unidos: Maverick, 1992. 

 
A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar 
sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o 
sofrimento retratado nessa canção foi causado  
 

 pela morte precoce de um amigo jovem.    
 pelo término de um relacionamento amoroso.    
 pela mudança de um amigo para outro país.    
 pelo fim de uma amizade de mais de vinte anos.    
 pela traição por parte de uma pessoa próxima.    
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Português 

 
QUESTÃO 6.  

 
Texto 01 

 
 
Texto 02 
 

"Capitã Marvel", "Aladdin" e "Vingadores" devem ser 
divulgados no Super Bowl 2019 

No próximo domingo (03) acontece a 53ª edição do 
Super Bowl. Direto de Atlanta, a final da NFL será entre as 
equipes do New England Patriots e Los Angeles Rams. Com 
transmissão da CBS, o Super Bowl tem a maior audiência da 
TV não só dos Estados Unid... 

 Veja mais em: https://natelinha.uol.com.br/natelona/2019/01/29/capita-
marvel-aladdin-e-vingadores-devem-ser- 

 
Nos filmes citados a cima, o autor utiliza de imagens e de 
palavras para convencer o leitor. Na manchete: ―Capitã Marvel, 
Aladdin e Vingadores devem ser divulgados no Super Bowl 
2019‖, o autor utiliza de recursos expressivos, dentre eles, a 
classificação dos tipos de sujeitos compreendidos em 
 

 Composto, pois apresenta dois ou mais núcleos 
 Simples, pois apresenta apenas um núcleo.  
 Oculto, pois apresenta a terminação verbal. 
 Indeterminado, pois não é possível identificar o sujeito. 
 Oração sem sujeito, pois mostra os fenômenos da 

natureza.   
 
QUESTÃO 7.  

 
Mesmos antes do lançamento, Capitã Marvel já é alvo de 
Polêmicas e Elogios 

No site especializado em críticas do cinema "Rotten 
Tomatoes", o que não falta é críticas sobre a postura feminista 
e um tanto quanto racista da atriz, porém nem todas as 
declarações foram negativas; 

- "Capitã Marvel não será a heroína que esperávamos, 
mas a que precisávamos." 

- "Porque as pessoas já estão odiando o filme ? Ele 
nem saiu ainda." 
 
No texto, o autor utilizou de recursos progressivos para o melhor 
andamento do texto. As palavras grifadas apresentam tipos de 
sujeitos respectivamente 
 

 sujeito simples e sujeito indeterminado. 
 sujeito composto e sujeito simples. 
 sujeito desinencial e sujeito indeterminado. 
 sujeito simples e sujeito composto. 
 sujeito simples e sujeito oculto.    

 
 
 
 

QUESTÃO 8.  

 
Mais uma vez 
(Renato Russo) 

 
Mas é claro que o sol 
Vai voltar amanhã 
Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior 
De endoidecer gente sã 
Espera que o sol já vem 
Tem gente que está do mesmo lado que você 
Mas deveria estar do lado de lá 
Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
Tem gente enganando a gente 
Veja nossa vida como está 
Mas eu sei que um dia 
A gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança 
Mas é claro que o sol 
Vai voltar amanhã 
Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior 
De endoidecer gente sã 
Espera que o sol já vem 
Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 
Acreditar no sonho que se tem 
Ou que seus planos nunca vão dar certo 
Ou que você nunca vai ser alguém 
 
Na música mais uma vez, o cantor Renato Russo apresentou a 
classificação verbal no seguinte fragmento: ―Confie em si 

mesmo‖. Que tipo que predicado verbal pode-se encontrar no 
verbo grifado 
 

 Verbo transitivo direto. 
 Verbo transitivo indireto. 
 Verbo intransitivo. 
 Verbo de ligação. 
 Verbo transitivo direto e indireto. 

 
QUESTÃO 9.  

 
 
Na publicidade, o autor utilizou a linguagem verbal e não verbal 
para convencer o público-alvo. O verbo ―acabar” e os nomes 
“dengue, chikungunhya e zika‖ são classificados 

respectivamente  
 

 Verbo transitivo direto e sujeito simples.  
 Verbo transitivo indireto e sujeito composto. 
 Verbo intransitivo.e sujeito composto. 
 Verbo de ligação e sujeito simples. 
 Verbo intransitivo e sujeito oculto. 

 
 
 
 
 
 

https://natelinha.uol.com.br/natelona/2019/01/29/capita-marvel-aladdin-e-vingadores-devem-ser-
https://natelinha.uol.com.br/natelona/2019/01/29/capita-marvel-aladdin-e-vingadores-devem-ser-
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QUESTÃO 10.  

 

 
 
Na capa da revista Veja, o autor utilizou da linguagem verbal e 
não verbal. O recurso expressivo no fragmento escrito: ―Estamos 
devorando o planeta‖. De acordo com a análise sintática e a 
classificação do sujeito o verbo ―estamos‖ é 
 

 simples, pois apresenta o sintagma nominal planeta. 
 composto, pois mostra o sintagma verbal no plural 

estamos.   
 desinencial, pois o sintagma verbal estamos oculta a 

primeira pessoa do plural nós.  
 indeterminado, pois é impossível determinar quem pratica 

a ação em estamos.  
 inexistente, pois o gerúndio devorando ratifica a não 

existência do sujeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatura  

 
QUESTÃO 11.  

I-  ―Gastei trinta dias para ir do Rocio Grande ao coração de 
Marcela… ― 

II-  ―Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de 
réis; nada menos.‖ 

 
As duas citações acima integram o romance Memórias Póstumas 
de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis. Delas pode inferir-
se que 
 

 em ambas há igual manifestação da relação temporal e 
espacial.  

 apenas em uma há referência espacial geográfica e 
sentimental.  

 nenhuma apresenta discrepância semântica entre as 
relações espaciais.  

 ambas operam com a relação de tempo e de espaço.  
 nenhuma revela discrepância semântica entre as relações 

temporais. 
 
QUESTÃO 12.  

Junto dela pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro 
chamado Bruno, portuguesa pequena e socada, de carnes duras, 
com uma fama terrível de leviana entre suas vizinhas. 
  Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem 
respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para 
benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. 
Era extremamente feia, grossa, triste, com olhos desvairados, 
dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, 
cabelos lisos, escorridos e ainda retintos apesar da idade. 
Chamavam-lhe ―Bruxa‖. 
  Depois seguiam-se a Marciana e mais a sua filha Florinda. A 
primeira, mulata antiga, muito séria e asseada em exagero: a sua 
casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em lhe 
apanhando o mau humor punha-se logo a espanar, a varrer 
febrilmente, e, quando a raiva era grande, corria a buscar um 
balde de água e descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A 
filha tinha quinze anos, a pele de um moreno quente, beiços 
sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela 
estava a pedir homem, mas sustentava ainda a sua virgindade e 
não cedia, nem à mão de Deus Padre, aos rogos de João 
Romão, que a desejava apanhar a troco de pequenas 
concessões na medida e no peso das compras que Florinda fazia 
diariamente à venda. 

(O cortiço, 2007.) 
 

Uma relação correta entre o trecho apresentado e o movimento 
literário em que O cortiço está inserido é 
 

 a referência cuidadosa e delicada à sexualidade dos 
personagens é parte de um esforço, típico do Realismo, 
para apresentar o ser humano em sua totalidade sem 
sobrecarregar um de seus aspectos. 

 a caracterização dos personagens como indivíduos únicos 
e isolados da coletividade, deixando em segundo plano 
suas relações sociais, é um traço típico do Naturalismo. 

 a preferência dos personagens pela razão e seu desprezo 
pela fé, em uma estratégia para valorizar a ciência e a 
objetividade e desvalorizar a religião, são características do 
Realismo. 

 a valorização da vida perto da natureza, com personagens 
que abrem mão dos métodos e dos objetos frutos da 
tecnologia para se ligarem à tranquilidade de uma vida sem 
máquinas, é uma característica do Naturalismo. 

 a descrição das características vulgares dos personagens 
e a frequente associação entre homens e animais, que 
ajudam a estabelecer uma concepção biológica do mundo, 
são características do Naturalismo. 
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QUESTÃO 13.  

 "Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos 
esqueçais que estava sentada de costas para mim. Capitu 
derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as 
mãos e ampará-la; o espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me 
depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na 
linha da boca do outro. Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia 
ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei a dizer que estava feia; 
nem esta razão a moveu." 
 
Na fase da análise psicológica e social, a ficção de Machado de 
Assis salienta, como ilustra o texto transcrito a 
 

 hipocrisia social. 
 vaidade egoística. 
 ambiguidade feminina. 
 impossibilidade amorosa. 
 insanidade velada. 

 
QUESTÃO 14.  

  
"Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; 
nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos onze contos, 
sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia as raias de 
um capricho juvenil.  
— Desta vez, disse ele, vais para a Europa; vais cursar uma 
Universidade, provavelmente Coimbra; quero-te para homem 
sério e não para arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto 
de espanto: — Gatuno, sim senhor; não é outra coisa um filho 
que me faz isto... " 
 
Neste trecho, de Memórias póstumas de Brás Cubas, de 

Machado de Assis, qual é assertiva que melhor exemplifica a 
característica Realista 
 

 surpreende o leitor com um vocabulário exótico e 
comparações inesperadas. 

 dá seu depoimento autobiográfico e impressionista, através 
de um estilo rebuscado e colorido. 

 explora com muita felicidade a "psicologia feminina", razão 
pela qual foi aceito com entusiasmo pelo público ansioso 
de uma literatura romântica. 

 focaliza o emergente proletariado fluminense e os 
interesses ocultos por trás de suas ações aparentemente 
triviais. 

 dá um exemplo da ironia e do humor característicos de sua 
obra, frutos de um profundo pessimismo. 

 
QUESTÃO 15.  

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio 
ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento 
ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo 
nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor 
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro 
berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e 
mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs 
no intróito, mas no cabo: a diferença radical entre este livro e o 
Pentateuco." 

(Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas). 

 
O autor afirma que 
 

 vai começar suas memórias pela narração de seu 
nascimento. 

 vai adotar uma sequência narrativa invulgar. 
 que o levou a escrever suas memórias foram duas 

considerações sobre a vida e a morte. 
 vai começar suas memórias pela narração de sua morte. 
 vai adotar a mesma seqüência narrativa utilizada por 

Moisés. 
 

Matemática e suas Tecnologias 
 
QUESTÃO 16.  

Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a 
seguir: 

 

 
 

Os segmentos AB,  BC  e CA  simbolizam ciclovias 

construídas no interior da praça, sendo que AB 80 m.  

 
De acordo com a planta e as informações dadas, a medida de 
R é igual a:  
 

  
160 3

m
3

 

  
80 3

m
3

 

  
16 3

m
3

 

  
8 3

m
3

 

  
3

m
3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wiktionary.org/wiki/conto
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9is
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://pt.wiktionary.org/wiki/gatuno
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QUESTÃO 17.  

A prefeitura de certa cidade vai construir, sobre um rio que corta 
essa cidade, uma ponte que deve ser reta e ligar dois pontos, A e 
B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a 
distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro 
ponto, C, distante 200m do ponto A e na mesma margem do rio 
onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito (instrumento 
de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, 
muito empregado em trabalhos topográficos), o topógrafo 

observou que os ângulos B Ĉ A e C Â B mediam, 

respectivamente, 30º e 105º, conforme ilustrado na figura a 
seguir. 
 

 
 
Com base nessas informações, a distância, em metros, do 

ponto A ao pontoB é de:  

 

  200 2  

  180 2     

  150 2     

  100 2     

  50 2     
 
QUESTÃO 18.  

A figura abaixo é uma representação geométrica espacial de uma 
matriz quadrada A = (aij)3×3, na qual cada cubinho significa 1 

unidade. O determinante dessa matriz vale: 

 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5  

 
 

QUESTÃO 19.  

Um técnico de basquetebol descreveu o desempenho dos 
titulares de sua equipe em sete jogos através da matriz:  

 
Cada elemento aij dessa matriz é um número de pontos 
marcados pelo jogador de número i no jogo j. Sendo assim, a 
pontuação marcada pelo jogador de número 3 no jogo 5, está 

entre os números? 
  

 11 e 13 
 13 e 15 
 15 e 17 
 17 e 19 
 19 e 21 

 
QUESTÃO 20.  

A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que 
dividem o círculo em partes iguais. 
 

 
 
Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e 
sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um 
controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está 
apontada inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador 
efetua três mudanças consecutivas, a saber: 
 

- 1ª mudança: 135  no sentido anti-horário; 

- 2ª mudança: 60  no sentido horário; 

- 3ª mudança: 45  no sentido anti-horário. 

 
Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, 
com a menor amplitude possível, no sentido Noroeste (NO) 
devido a um movimento suspeito de um cliente. 
 
Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para 
reposicionar a câmera?  
 

  75  no sentido horário.    

  105  no sentido anti-horário.    
  120  no sentido anti-horário.    
  135  no sentido anti-horário.    
  165  no sentido horário.    
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Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 
 

História 

 

QUESTÃO 21.  

TEXTO I 

     Fome e fúria mais uma vez se somaram na manhã de 5 de 
outubro, e foram as mulheres que tomaram a ofensiva. No dia 
anterior, as mulheres do distrito de Saint-Eustache haviam 
arrastado até o Hôtel de Ville um pedreiro acusado de roubar no 
peso. Ali ele escapou por pouco de ser linchado. Falando para 
outra multidão, uma vendedora do mercado atribuiu sua fome à 
rainha e insistiu para que todos marchassem até Versalhes a fim 
de exigir pão. No dia 5, de manhã cedo, o alarme soou na igreja 
de Sainte-Marguerite e a multidão, liderada por uma mulher que 
batia um tambor, pôs-se em marcha gritando o título do último 
panfleto ―Quando teremos pão?‖. 

SCHAMA, Simon. Cidadãos: uma crônica da Revolução Francesa. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1989. p. 377-378. 

 
TEXTO II 

 

 
DELACROIX, Eugène. A liberdade guiando o povo. 1830. 1 original de arte, óleo 

sobre tela, 260 cm x 325 cm. Museu do Louvre. 

 
O protagonismo político das mulheres na Revolução Francesa, 
demonstrado anteriormente, gerou como resultado a 
 

 conquista imediata dos direitos políticos femininos, com a 
participação de mulheres nos campos de batalha. 

 emancipação da mulher em relação ao homem, apesar de 
ainda permanecer intimamente ligada à vida privada. 

 regularização da igualdade dos direitos civis entre 
mulheres e homens durante e após o processo 
revolucionário. 

 reflexão sobre a necessidade de mobilização feminina com 
vistas à legitimação coletiva dos direitos civis, políticos e 
sociais. 

 redefinição das relações de poder, garantindo às mulheres 
condições de atuação na vida pública e na política 
internacional. 

 
QUESTÃO 22.  

Surge o poder moderador, um poder neutro, suprapartidário, que 
tem as características de um poder capaz de regular os demais 
poderes do Estado de forma a realizar a manutenção da 
harmonia e unidade entre eles, mediado por um chefe supremo, 
o imperador. 

Disponível em: <http://jus.com.br>. Acesso em: 2 abr. 2015. 

De acordo com o texto, a imagem que foi perpetuada de D. 
Pedro I está relacionada ao 
 

 poder limitado do imperador, estabelecido por uma 
Constituição liberal. 

 poder absoluto do imperador, estabelecido pelo Poder 
Moderador. 

 poder limitado do imperador, com o estabelecimento da 
tripartição dos poderes. 

 poder absoluto do imperador, estabelecido pela 
supremacia do Poder Executivo. 

 poder absoluto do imperador, estabelecido pela aliança 
entre latifundiários e ricos comerciantes. 

 
QUESTÃO 23.  

Os Estados Unidos da América se formaram a partir das Treze 
Colônias Inglesas na América do Norte. Após conquistarem a 
independência política do domínio inglês, os estadunidenses 
iniciaram o processo de expansão territorial que deu ao país suas 
fronteiras atuais. 
Acerca do processo de formação dos Estados Unidos da 
América, pode-se afirmar que 
 

 os conflitos étnicos estiveram ausentes no processo 
histórico de incorporação de territórios pelo Estado norte-
americano. 

 o modelo histórico de formação do Estado norte-americano 
equipara-se ao brasileiro, pois em ambos o bandeirismo 
atuou na ocupação de terras a oeste. 

 as fronteiras do país foram definidas mediante a compra de 
territórios, acordos diplomáticos e guerras travadas contra 
indígenas e mexicanos. 

 a demarcação do território norte-americano só foi finalizada 
por ocasião da Conferência de Versalhes (1919), que 
reconheceu a anexação do Alasca. 

 os traçados retilíneos das fronteiras internas apontam para 
a influência das ideias de ordem e disciplina do positivismo 
no processo de expansão territorial. 

 
QUESTÃO 24.  

 ―Ninguém é mais do que eu partidário de uma política exterior 
baseada na amizade íntima com os Estados Unidos. A Doutrina 
Monroe impõe aos Estados Unidos uma política externa que se 
começa a desenhar. (…) Em tais condições a nossa diplomacia 
deve ser, principalmente, feita em Washington (...). Para mim a 
Doutrina Monroe (...) significa que politicamente nós nos 
desprendemos da Europa tão completamente e definitivamente 
como a lua da terra.‖ 

(Adaptado de Joaquim Nabuco, citado por José Maria de Oliveira Silva, ―Manoel 
Bonfim e a ideologia do imperialismo na América Latina‖, em Revista de 

História, n. 138. São Paulo, jul. 1988, p.88.) 

 
Sobre o contexto ao qual o político e diplomata brasileiro 
Joaquim Nabuco se refere, é possível afirmar que 
 

 a Doutrina Monroe a qual Nabuco se refere, estabelecida 
em 1823, tinha por base a ideia de ―a América para os 
americanos‖. 

 o Joaquim Nabuco, em sua atuação como embaixador, 
antecipou a política imperialista americana de tornar o 
Brasil o  quintal‖ dos Estados Unidos. 

 ao declarar que a América estava tão distante da Europa 
―como a lua da terra‖, Nabuco reforçava a necessidade 
imediata de o Brasil romper suas relações diplomáticas 
com Portugal. 

 o pensamento americano considerava legítimas as 
intenções norte-americanas na América Central, bem como 
o apoio às ditaduras na América do Sul, desde o século 
XIX. 

 a Doutrina Monroe a que Nabuco se refere, orientava o 
Destino Manifesto que evidenciava a unidade entre 
americanos e latinos. 
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QUESTÃO 25.  

―... O sangue dos que foram chacinados, a voz lamentosa da 
natureza grita é hora de nos separarmos. 
Mesmo a distância que Deus colocou a Inglaterra e a 
América, é uma prova forte e natural de que a autoridade de 
uma sobre a outra não era a vontade dos céus... UM 
GOVERNO NOSSO É UM DIREITO NOSSO... Portanto, que 
é que queremos? Por que hesitamos? Da parte da Inglaterra 
não esperamos nada, a não ser a ruína... nada pode resolver 
nossa situação tão rapidamente quanto uma Declaração de 
Independência, aberta e feita com determinação.‖ 

Panfleto de Thomas Paine intitulado Bom Senso, de 10 de janeiro de 1776, ctai do 
por HUBERMAN, Leo: 

―História da Riqueza dos EUA (Nós, o povo)‖, São Paulo, Ed. Brasiliense, 3°. Ed., 
1983, pp. 63-4. 

 
O documento anterior expressa algumas das ideias que, pouco 
mais tarde, estariam contidas na Declaração de Independência 
das Treze Colônias da América do Norte. 
 
Sobre o processo de Independência dos Estados Unidos,  
 

 a situação das colônias americanas tornou-se muito difícil 
quando a monarquia francesa resolveu dar apoio militar ao 
reino inglês. 

 os colonos encontraram no Iluminismo o suporte ideológico 
para defenderem a igualdade social e recusarem qualquer 
influência religiosa 

 os colonos perceberam a inevitabilidade da independência, 
desde o principio dos choques entre os colonos 
americanos e a metrópole britânica. 

 as leis do Parlamento inglês, reforçando o controle 
comercial-tributário da metrópole, contribuíram para 
convencer os colonos da necessidade de separação. 

 as ideias liberais iluministas inspiraram o pensamento de 
Thomas Jefferson e outros líderes americanos, mas pouco 
influenciaram a Declaração da Independência. 

 

Geografia 
 
QUESTÃO 26.  

  

 
 

A estruturação daquilo que se convencionou chamar Brasil foi 
um processo fortemente marcado por interesses, em especial 
de Portugal. Dois fatores que menos influenciaram no processo 
de aumento do espaço colonial foram: 
 

 A expansão da pecuária e as bandeiras e entradas. 
 A finalização do Tordesilhas e o interesse por riquezas 

minerais. 
 A implantação de atividades junto ao litoral e a criação da 

cultura da cana. 
 A necessidade de escravizar nativos e a expansão da 

pecuária. 
 A pecuária e a lavoura familiar no sul. 

QUESTÃO 27.  

O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa 
pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi 
principalmente a partir das Cruzadas (séculos XI e XIII) que a 
sua procura foi aumentando. Nessa época passou a ser 
importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no 
sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, 
extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas 
casadoiras. 

CAMPOS, R. Grandeza do Brasil no tempo de Antonil (1681-1716). São Paulo: Atual, 
1996. 

 
Considerando o conceito do Antigo Sistema Colonial, o açúcar foi 
o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização 
brasileira, em virtude de 
 

 o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. 
 os árabes serem aliados históricos dos portugueses. 
 a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. 
 as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse 

produto. 
 os nativos da américa dominarem uma técnica de cultivo 

semelhante. 
 
QUESTÃO 28.  

Na Amazônia] boa parte dos municípios que compõe a 
―mancha pioneira‖ apresenta as maiores taxas de 
desmatamento do bioma amazônico nos últimos anos... e um 
expressivo e perverso processo de especulação fundiária, no 
qual a grilagem e a venda ilegal de terras (inclusive pela 
internet) é o seu principal artífice. [...] A rarefeita presença 
humana e os meios rudimentares de sobrevivência de boa 
parte da população local, desprovida de capital e de 
qualificação, levam à configuração de um espaço descontínuo. 

(Daniel Monteiro Huertas. Da fachada atlântica à imensidão amazônica. São Paulo: 
Annablume, 2009. p. 226. Adaptado)  

 
Na ―mancha pioneira‖, que forma um arco de desmatamento, 
são predominantemente encontrados(as) 
 

 extração de madeira e agricultura de cana e milho. 
 extração de madeira, pecuária e cultivos de soja. 
 pecuária, cultivos de cana e extração de minérios. 
 extração de minérios, agricultura de milho e cana. 
 agricultura de soja e arroz e extração de minérios. 

 
QUESTÃO 29.  

Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por 
uma área de dois milhões de km², hoje restam apenas 20% 
desse total. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes 
e rico em ferro e alumínio, abriga plantas de aparência seca, 
entre arbustos esparsos e gramíneas e um tipo mais denso de 
vegetação, de formação florestal. Estima-se que 10 mil 
espécies de vegetais, 837 de aves e 161 de mamíferos vivam 
ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela 
caça e pelo comércio ilegal. Este bioma é o sistema ambiental 
brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana.  

Disponível em: <www.portalbrasil.net>. (Adaptação) 

 
O bioma brasileiro a que o texto faz referência é o(a) 
 

 Caatinga 
 Mata dos Pinhais 
 Amazônia 
 Cerrado 
 Floresta Tropical 
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QUESTÃO 30.  

A República do Sudão do Sul é o mais novo país do mundo. 
Tendo declarado sua independência que ocorreu em 9 de julho 
de 2011, passou a integrar a ONU e a União Africana, 
respectivamente, 5 e 19 dias, após sua emancipação. Sua 
capital, Juba, possui as seguintes coordenadas geográficas: 
4º85‘N e 31º57‘L distando aproximadamente 9 mil km da cidade 
de São Paulo, que possui as seguintes coordenadas 
geográficas:23º32‘S e 46º38‘O. 
 
Sabendo que o Sudão do Sul localiza-se no fuso horário de 45º 
Leste e São Paulo no 45º Oeste e que o fuso horário adotado 
em São Paulo é GMT-3, é correto afirmar que um passageiro 
de um voo saindo de São Paulo, no dia 20 de setembro de 
2016, às 11h em horário local, com duração de 10 horas, 
 

 poderá, no momento da partida, adiantar seu relógio em 10 
horas que, ao chegar, estará marcando exatamente o 
horário local do destino.    

 poderá, no momento da partida, atrasar seu relógio em 6 
horas que, ao chegar, estará marcando exatamente o 
horário local do destino. 

 poderá, no momento da chegada, atrasar seu relógio em 3 
horas, já que encontra-se situado na faixa GMT+3 para 
ajustá-lo ao horário local.       

 poderá, no momento da chegada, adiantar seu relógio em 
6 horas para ajustá-lo ao horário local.    

 poderá, no momento da chegada, atrasar seu relógio em 
10 horas para ajustá-lo ao horário local.    

Filosofia 
 
QUESTÃO 31.  

A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma 
ameaça, ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela 
vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a 
felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de 
seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do 
homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela 
sua própria ação. O novo continente da práxis coletiva que 
adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria 
ética, uma terra de ninguém. 

JONAS, H. O princípio da responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto; Editora 
PUC-Rio, 2011 (adaptado). 

 
As implicações éticas da articulação apresentada no texto 
impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão 
de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o(a) 
 

 pragmatismo da escolha individual. 
 sobrevivência de gerações futuras. 
 fortalecimento de políticas liberais. 
 valorização de múltiplas etnias. 
 promoção da inclusão social. 

 
QUESTÃO 32.  

Arrependimentos terminais 
 

Em Antes de partir, uma cuidadora especializada em 
doentes terminais fala do que eles mais se arrependem na hora 
de morrer. ―Não deveria ter trabalhado tanto", diz um dos 
pacientes. "Desejaria ter ficado em contato com meus amigos", 
lembra outro. ―Desejaria ter coragem de expressar meus 
sentimentos." ―Não deveria ter levado a vida baseando-me no 
que esperavam de mim", diz um terceiro. Há cem anos ou 
cinquenta, quem sabe, sem dúvida seriam outros os 
arrependimentos terminais.―Gostaria de ter sido mais útil à 
minha pátria." ―Deveria ter sido mais obediente a Deus." 
―Gostaria de ter deixado mais patrimônio aos meus 
descendentes." 

COELHO, M. Folha de São Paulo, 2 jan. 2013. 

 

O texto compara hipoteticamente dois padrões morais que 
divergem por se basearem respectivamente em 
 

 satisfação pessoal e valores tradicionais. 
 relativismo cultural e postura ecumênica. 
 tranquilidade espiritual e costumes liberais. 
 realização profissional e culto á personalidade. 
 engajamento político e princípios nacionalistas. 

 

Sociologia 
 

QUESTÃO 33.  

―A desagregação do regime escravocrata e senhorial ocorreu, no 
Brasil, sem que se oferecesse aos antigos agentes do trabalho 
escravo assistência e garantias que os protegessem na transição 
para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da 
responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem 
que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem 
encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o 
novo regime de organização da vida e do trabalho.‖ 

(Florestan Fernandes. A integração do negro na sociedade de classes. Volume 1, 
São Paulo: Editora Globo, 2008, p. 29. Adaptado) 

 
Segundo o texto, o processo de abolição da escravatura no Brasil 
 

 negou aos libertos o auxílio necessário para que se 
adaptassem às novas condições sociais. 

 ofereceu recursos institucionais para proteger e amparar os 
libertos na nova estrutura social. 

 impôs aos antigos senhores a obrigação de oferecer boas 
condições de vida aos libertos. 

 concedeu aos ex-escravos formação profissional para 
atenderem o mercado de trabalho. 

 proporcionou condições para que os antigos escravos 
fossem inseridos facilmente na sociedade. 

 
QUESTÃO 34.  

O racismo institucional é a negação coletiva de uma organização 
em prestar serviços adequados para pessoas por causa de sua 
cor, cultura ou origem étnica. Pode estar associado a formas de 
preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de 
estereótipos que colocam algumas pessoas em situações de 
desvantagem. 

GIDDENS,A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado). 

 
O argumento apresentado no texto permite o questionamento de 
pressupostos de universalidade e justifica a institucionalização de 
políticas antirracismo. No Brasil, um exemplo desse tipo de 
política é a 
 

 reforma do Código Penal. 
 elevação da renda mínima.  
 adoção de ações afirmativas. 
 revisão da legislação eleitoral. 
 censura aos meios de comunicação. 
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QUESTÃO 35.  

A política de pacificação não resolve todos os problemas da 
favela carioca, ela é apenas um primeiro e indispensável passo 
para que seus moradores sejam tratados como cidadãos. As 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) recuperaram um 
território que estava ocupado por bandidos com armas de guerra, 
substituíram a opressão de criminosos pela justiça formal do 
Estado. [Mas] se a UPP não for seguida por escola, hospital, 
saneamento, defensoria pública, emprego, daqui a pouco a 
polícia de ocupação terá que ir embora das favelas por inútil. Ou 
será obrigada a exercer a mesma opressão que o tráfico exercia 
para se proteger. 

CACÁ DIEGUES. A contrapartida do lucro. O Globo, 28 jul. 2012. 

 
Para o autor, a consolidação da cidadania nas comunidades 
carentes está condicionada à 
 

 efetivação de direitos sociais. 
 continuidade da ação ofensiva 
 superação dos conflitos de classe. 
 interferência de entidades religiosas. 
 integração das forças de segurança. 

 

Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias 
 

Biologia 
 
QUESTÃO 36.  

Alguns animais que habitam regiões com condições escassas de 
recursos, como as serpentes que vivem no deserto, 
desenvolveram adaptações no sistema digestório para viabilizar 
o aproveitamento de nutrientes, podendo  ficar em jejum durante 
muito tempo devido à falta de alimentos. Uma dessas 
adaptações é o aumento das vilosidades intestinais, que 
contribuem para a melhor obtenção de energia  
 

 estimulando a síntese de pepsina para maior produção de 
aminoácidos.  

 expandindo o trato gastrointestinal para maior 
armazenamento de alimentos.  

 aumentando a superfície de absorção de nutrientes.  
 convertendo as sobras energéticas em glicogênio com 

maior eficiência.  
 realizando mais processos de catabolismo durante o 

processo digestivo. 
 

QUESTÃO 37.  

A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é 
armazenada. Os cálculos biliares que algumas vezes se 
formam neste órgão devem ser removidos cirurgicamente, 
dependendo da avaliação da gravidade das complicações 
decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo. 
Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da 
vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente 
normal.  
 
A remoção cirúrgica desse órgão retardará a 
 

 síntese de glicogênio. 
 produção de bile. 
 secreção de suco gástrico. 
 produção de enzimas digestivas. 
 digestão das gorduras. 

 
 
 
 

QUESTÃO 38.  

A Poliomielite, é uma doença contagiosa aguda causada por 
03 sorotipos de poliovírus, que podem infectar crianças e 
adultos. A doença permanece endêmica em três países: 
Afeganistão, Nigéria e Paquistão, com registro de 12 casos. 
Nenhum confirmado nas Américas. Como resultado da 
intensificação das campanhas de vacinação, no Brasil não há 
circulação de poliovírus selvagem desde 1989. Contudo, o 
Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante em 
312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única 
forma de prevenção da poliomielite; é uma questão de 
responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde. 

(Fonte: portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43797-ministerio-da-saude-
alerta-parabaixas-coberturas-vacinais-para-polio.) 

 
A Poliomielite, paralisia infantil, é uma doença 
 

 viral contagiosa, que pode ser transmitida através da 
ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de 
doentes. 

 transmitida por vetores hematófagos que tenham picado 
uma pessoa contaminada na fase aguda da doença. 

 viral transmitida por gotículas de semem ou de sangue de 
pessoas contaminadas, em sua fase crônica . 

 causada pelo Flavivírus que tenha picado uma pessoa 
contaminada na fase crônica da doença. 

 do tipo arbovirose que ocorre por meio de artrópodes 
hematófagos. 

 

QUESTÃO 39.  

O termo 'superbactérias' é atribuído às bactérias que 
desenvolvem resistência a, praticamente, todos os antibióticos. 
Vários fatores estão envolvidos na disseminação desses micro-
organismos multirresistentes, incluindo o uso abusivo de 
antibióticos, procedimentos invasivos (cirurgias, implantação de 
próteses médicas e outros) e a capacidade das bactérias de 
transmitir seu material genético. 
 
Os antibióticos provocam 
 

 alterações diretas no RNA, que é o material genético das 
bactérias. 

 alterações diretas no DNA, que é o material genético das 
bactérias. 

 alterações diretas nas proteínas bacterianas, uma vez que 
esses polipeptídeos constituem o material genético desses 
procariontes. 

 mutações que fazem as bactérias perderem a capacidade 
de transmitir genes a seus descendentes. 

 uma seleção de genes bacterianos, processo que 
determina a proliferação das cepas resistentes . 
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QUESTÃO 40.  

Virose é um termo pouco específico, que significa doença 
viral ou infecção provocada por um vírus. Se formos 
interpretar a expressão virose ao pé da letra, estaremos 
diante de um gigantesco grupo de doenças que engloba 
centenas de infecções virais diferentes, desde as mais 
simples, como resfriados e verrugas de pele, até as 
mais graves, como AIDS, raiva, hepatite e ebola. Apesar do 
termo virose abranger todas as infecções de origem viral, na 
prática, os médicos costumam reservar esse diagnóstico para 
as infecções virais leves, de origem respiratória ou 
gastrointestinal, que habitualmente são autolimitas e curam-
se espontaneamente após alguns dias. Nenhum médico diz 
para o paciente que está com Condiloma, Poliomielite ou 
AIDS que ele tem ―apenas uma virose‖. 

      https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas/virose/ 

 
O vírus da imunodeficiência humana, HIV, agente que 
causa a AIDS é considerado um retrovírus por apresentar: 
 

 enzimas para a tradução da DNA polimerase e transcrição 
de aminoácidos essenciais. 

 genoma conversor de DNA humano em RNA viral nos 
glóbulos vermelhos. 

 RNA mensageiro, ribossômico e transportador durante as 
infecções. 

 enzima transcriptase reversa, para síntese de DNA a partir 
do RNA. 

 RNAt que produz DNA antes da contaminação no Linfócito 
T. 

 

Física 

 
QUESTÃO 41.  

 Em um experimento, foram separados três recipientes A, B e C, 
contendo 200 mL de líquidos distintos: o recipiente A continha 
água, com densidade de 1,00 g/mL; o recipiente B, álcool etílico, 
com densidade de 0,79 g/mL; e o recipiente C, clorofórmio, com 
densidade de 1,48 g/mL. Em cada um desses recipientes foi 
adicionada uma pedra de gelo, com densidade próxima a 0,90 
g/mL. 
  
No experimento apresentado, observou-se que a pedra de gelo 
 

 afundou em A, afundou em B e flutuou em C.  
 afundou em A, flutuou em B e afundou em C.  
 flutuou em A, afundou em B e flutuou em C.  
 flutuou em A, flutuou em B e flutuou em C.  
 flutuou e A, afundou em B e afundou em C. 

 
QUESTÃO 42.  

A janela retangular de uma casa possui dimensões iguais a 3,0 
m x 2,0 m. Em função de um vento forte, a pressão do lado de 
fora da janela caiu para 0,96 atm, enquanto a pressão do lado 
interno manteve-se em 1 atm.  

 
Dado: 1 atm = 1 x 10

5
 N/m

2
 

 
O módulo (expresso em 10

4
 N) e o sentido da força resultante 

sobre a janela é igual a: 
 

 6,0; de dentro para fora;        
 4,5; de fora para dentro; 
 2,4; de dentro para fora;        
 9,6; de dentro para fora; 
 2,0; de fora para dentro. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 43.  

O uso da água do subsolo requer o bombeamento para um 
reservatório elevado. A capacidade de bombeamento (litros/ 
horas) de uma bomba hidráulica depende da pressão máxima de 
bombeio, conhecida como altura manométrica H (em metros), do 
comprimento L da tubulação que se estende da bomba até o 
reservatório (em metros), da altura de bombeio h (em metros) e 
do desempenho da bomba (exemplificado no gráfico). De acordo 
com os dados a seguir, obtidos de um fabricante de bombas, 
para se determinar a quantidade de litros bombeados por hora 
para o reservatório com uma determinada bomba, deve-se: 
 
1 –  Escolher a linha apropriada na tabela correspondente à 

altura (h), em metros, da entrada de água na bomba até o 
reservatório. 

2 –  Escolher a coluna apropriada, correspondente ao 
comprimento total da tubulação (L), em metros, da bomba 
até o reservatório. 

3 – Ler a altura manométrica (H) correspondente ao 
cruzamento das respectivas linha e coluna na tabela. 

4 –  Usar a altura manométrica no gráfico de desempenho para 
ler a vazão correspondente. 

 

 
 

 
    

Considere que se deseja usar uma bomba, cujo desempenho é 
descrito pelos dados acima, para encher um reservatório de 
1.200 litros que se encontra 30 m acima da entrada da bomba. 
Para fazer a tubulação entre a bomba e o reservatório seriam 
usados 200 m de cano. 
  
Nessa situação, é de se esperar que a bomba consiga encher o 
reservatório 

 
 entre 30 e 40 minutos. 
 em menos de 30 minutos. 
 em mais de 1h e 40 minutos. 
 entre 40 minutos e 1h e 10 minutos. 
 entre 1h e 10 minutos e 1h e 40 minutos. 
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QUESTÃO 44.  

Três esferas condutoras A, B e C têm o mesmo diâmetro. A 
esfera A está inicialmente neutra e as outras duas estão 
carregadas com cargas QB = 1,2 μC e QC = 1,8 μC. Com a 
esfera A, toca-se primeiramente a esfera B e depois C. As 
cargas elétricas de A, B e C, depois desses contatos, são, 
respectivamente:  

 
 0,60 μC, 0,60 μC e 1,8 μC  
 0,60 μC, 1,2 μC e 1,2 μC  
 1,0 μC, 1,0 μC e 1,0 μC  
 1,2 μC, 0,60 μC e 1,2 μC  
 1,2 μC, 0,8 μC e 1,0 μC 
 

QUESTÃO 45.  

Nós sabemos que a força de interação elétrica entre dois 
objetos carregados é proporcional ao produto das cargas e 
inversamente proporcional ao quadrado da distância de 
separação entre eles.  
Se a força entre dois objetos carregados se mantém constante, 
mesmo quando a carga de cada objeto é reduzida à metade, 
então podemos concluir que 

 
 a distância entre eles foi quadruplicada.  
 a distância entre eles foi duplicada.  
 a distância entre eles foi reduzida à quarta parte.  
 a distância entre eles foi reduzida à metade.  
 a distância entre eles permaneceu constante. 

 

Química 

 
QUESTÃO 46.  

O ácido fosfórico (H3PO4) é usado na indústria alimentícia como 
acidulante de refrigerantes (principalmente os de cola) onde 
aparece na concentração de 0,6 g/L, também é usado na 
produção de doces, molhos para saladas, geléias, fermentos 
biológicos, refinação do açúcar, estabilizante de óleos vegetais, 

usinas de chocolate. O limite máximo de “ingestão diária 

aceitável” (IDA) de ácido fosfórico, aditivo em alimentos, é de 5 
mg/kg de massa corporal.  

 

Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em 05 mar. 2019 (adaptado). 
 

O exposto permite inferir que o volume de refrigerante do tipo 
cola, contendo ácido fosfórico que uma pessoa de 60 kg deve 
ingerir para atingir o limite máximo de IDA é em mL próximo de: 
 

 250   
 500 
 750 
 1000 
 1500 

 
QUESTÃO 47.  

Em um recipiente contendo 1,5 L de água, foram adicionados 
0,3g de cinco diferentes solutos a ver: Cloreto de sódio (NaCl), 
brometo de cálcio (CaBr2), glicose (C6H12O6), fluoreto de lítio (LiF) 
e sulfato férrico (Fe3(SO4)2). Após breve agitação não se 
observou formação de corpo de fundo. 
Admitindo massas atômicas em mol/L: Na=23, Cl=35,5, Ca=40, 
Br=80, C=12, H=1, O=16, Fe=56, S=32, Li=7 e F=19.  
 
É possível inferi que a espécie que apresenta maior 
concentração em mol/L é: 
 

 

 Glicose. 
 Sulfato férrico. 
 Fluoreto de lítio. 
 Cloreto de sódio. 
 Brometo de cálcio. 

 

QUESTÃO 48.  

O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir 
propriedades físicas e químicas responsáveis pelas 
características de cada substância descoberta. Um laboratório 
investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, 
heterogênea e ramificada.  
 
A fórmula que se enquadra nas características da molécula 
investigada é 
 

 CH3–(CH)2–CH(OH)–CO–NH–CH3. 
 CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 
 CH3–(CH)2–CH(CH3)–CO–NH2. 
 CH3–CH2–CH(CH3)–CO–NH–CH3. 
 C6H5–CH2–CO–NH–CH3. 

 
QUESTÃO 49.  

A forma das moléculas, como representadas no papel, nem 
sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula 
contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto 
moléculas contendo substituintes planares são inativas.  
O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é 
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QUESTÃO 50.  

As moléculas de nanoputianslembram figuras humanas e foram 
criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da 
linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em 
química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na 
figura: 
 

 
 

Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? 
 

 Mãos. 
 Cabeça. 
 Tórax. 
 Abdômen. 
 Pés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


