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Língua Portuguesa
1. De repente, surge-lhe revés violento. O plano

inclinado daquela vida em declive termina, de golpe,
em queda formidável. Foge-lhe a mulher, em Ipu,
raptada por um policial. Foi o desfecho. Fulminado
de vergonha, o infeliz procura o recesso dos sertões,
paragens desconhecidas, onde lhe não saibam o
nome; o abrigo da absoluta obscuridade.
Desce para o sul do Ceará.
Ao passar em Paus Brancos, na estrada do Crato,
fere com ímpeto alucinado, à noite, um parente, que
o hospedara. Fizeram-se breves inquirições policiais,
tolhidas logo pela própria vítima reconhecendo a não
culpabilidade do agressor. Salva-se da prisão.
Prossegue depois para o sul, à toa, na direção do
Crato. E desaparece...

CUNHA, Euclides da. Os sertões. Rio de Janeiro: Ediouro, p. 142.

Sobre o texto, é CORRETO o que se afirma em:
a) Na frase “Ao passar em Paus Brancos, na

estrada do Crato, fere com ímpeto alucinado, à
noite, um parente, que o hospedara”, todos os
termos adverbiais estão destacados.

b) Nos segmentos frasais “surge-lhe revés
violento”, “foge-lhe a mulher” e “onde lhe não
sabiam o nome”, o pronome lhe tem a mesma
função sintática: objeto indireto.

c) Na frase “Fulminado de vergonha, o infeliz
procura o recesso dos sertões, paragens
desconhecidas, onde lhe não saibam o nome;
o abrigo da absoluta obscuridade”, todos os
termos destacados são adjetivos.

d) Em “Fizeram-se breves inquirições policiais,
tolhidas logo pela própria vítima reconhecendo
a não culpabilidade do agressor”, a oração
“fizeram-se breves inquirições policiais” está
na voz passiva sintética, e o sujeito do verbo
fizeram é o sintagma breves inquirições
policiais.

2. Assinale a frase CORRETA quanto à regência verbal
e nominal.
a) Devido à essa questão, a inclusão do assunto

relativamente a expansão da fábrica agora não
é pertinente sobre o tema.

b) A causa do atraso tem a ver tão somente com a
aversão que ele sente por tarefas que lhe
exigem um certo esforço intelectual.

c) Recomendou-lhe, todavia, que não dissesse a
seus pais o desamparo que o vira, para não
lhes deixar ainda mais constrangidos.

d) As universidades são organizações que você
pode abandonar uma pesquisa sem ser
ostensivamente cobrado disso.

3. Observe:
“O bom escritor sabe que elementos como a
coerência e a coesão são indispensáveis para a
inteligibilidade dos textos escritos, bem como o
respeito às normas gramaticais.”

Se o termo escritor fosse colocado no plural, quantas
outras alterações seriam necessárias para manter
a correção da frase?
a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Uma.
e) Cinco.

4. Analise as frases a seguir quanto à concordância
verbal.
I. Para que se tenha boas safras, deve-se plantar

boas sementes e torcer para que hajam chuvas
suficientes.

II. Fomos nós quem fez o trabalho de coleta dos
dados que se incluíram no relatório.

III. Sobre essas diferentes interpretações,
verificou-se duas tendências de ordem
ideológica: existe pessoas que acredita nas
vacinas e existe pessoas que as defende.

IV. Erros de cálculo pode haver quanto ao
percentual de habitantes imunizados e, por isso,
serão refeitas as planilhas.

V. Deviam ser duas horas da manhã quando
chegaram em casa os adolescentes.

VI. Durante a assembleia da ONU, realizou-se, no
final da tarde, algumas eleições para diversos
órgãos que compõe o organograma da
instituição.

São CORRETAS as frases:
a) I – III – IV
b) II – III – VI
c) II – IV – V
d) I – V – VI
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5. “Desta maneira ir-lhes-ei ensinando as orações e
doutrinando-os na Fé até serem hábeis para o
batismo. Todos estes que tratam conosco, dizem que
querem ser como nós, senão que não têm com que
se cubram como nós, e este só inconveniente tem.
Se ouvem tanger a missa, já acodem e quando nos
vêm fazer, tudo fazem, assentam-se de giolos, batem
nos peitos, levantam as mãos ao céu [...].”
NÓBREGA, Manuel da. Em defesa das almas indígenas. In: OLIVIERI, Antonio Carlos;

VILLA, Marco Antonio (Orgs.). Cronistas do Descobrimento. Série Bom Livro. São
Paulo: Editora Ática, 2000. p. 48. Excertos.

No texto, lemos: “Se ouvem tanger a missa, já acodem
[...]”. Nesse trecho, identificamos uma relação
semântica de
a) causa.
b) oposição.
c) comparação.
d) conclusão.
e) tempo.

O HOMEM CORDIAL

Marco A Rossi

É de 1936 o livro 1“Raízes do Brasil”, do historiador
Sérgio Buarque de Holanda. 2Nele está contida a ideia
de 3“homem cordial”, 4uma das maiores contribuições já
realizadas para a compreensão do Brasil e dos
brasileiros. 5O 6“homem cordial”, resultado de um
7cruzamento entre a cultura colonial e o improviso de um
país para sempre inacabado, é afetuoso, interesseiro e
autoritário; adora obter vantagens em tudo, detesta regras,
vive em busca de atalhos favoráveis; não vê problema no
que faz de errado, 8embora seja raivoso na hora de apontar
os erros dos outros. Variação muito mal-humorada de
um tipo único de homo brasiliensis, 9o “homem cordial” é
avesso ao esforço metódico e à concentração; prefere o
circunstancial, a moda do momento e o jeito mais rápido
de conquistar aquilo que deseja. Adepto do “curtir a vida
adoidado”, o homo brasiliensis encarnado no “homem
cordial” sofre muito diante de compromissos que exijam
dispêndio de energia e tempo – na cultura humana do
juro, opta sempre por curtir hoje e pagar amanhã, em vez
de investir agora para saborear depois por tempo
indeterminado e mais tranquilo. 10A impessoalidade no
trato, as regras universais, a ética como parâmetro para
a tomada de decisões, o antever dos desdobramentos
de sua ação sobre a vida e o planeta, o incentivo ao
fortalecimento de instituições públicas e sociais, 11nada
disso agrada ao “homem cordial”, que não esconde amar
o familiarismo nas relações sociais, as regras
particulares, a moral privada, o 12“salve-se quem-puder”,
o apelo a saídas pessoais diante de problemas e
questões que são, de superfície e de fundo, coletivas.
Em 1936, Sérgio Buarque de Holanda apontava esses
traços culturais brasileiros como uma barreira
intransponível para a democracia. 13E hoje? 14Creio que a
atualidade da ideia de “homem cordial” salta aos olhos
de quem observa com interesse o país. Resta saber o
tamanho desse malfazejo espólio.

(Fonte: Marco A. Rossi. Acesso 10/01/2013 às 12:30 p.m http://
travessia21.blogspot.com.br/2013/01/o-homem-cordial.html.)

6. Assinale a alternativa cuja concordância pode ser
feita das duas formas indicadas na opção, sem
infringir as regras da Língua Portuguesa.
a) “...salve-se / salvem-se quem-puder, o apelo a

saídas pessoais...” (ref. 12)
b) “...uma das maiores contribuições já realizadas /

realizada para a compreensão do Brasil...”
(ref. 4)

c) “A impessoalidade no trato, as regras universais,
a ética, (...), nada disso agrada / agradam ao
‘homem cordial’” (ref. 10)

d) “Creio que a atualidade da ideia de ‘homem
cordial’ salta / saltam aos olhos de quem
observa...” (ref. 14)

7. Leia o seguinte excerto do texto I e, em seguida,
analise as afirmativas apresentadas:
“...o ‘homem cordial’ é avesso ao esforço metódico e
à concentração; prefere o circunstancial, a moda do
momento e o jeito mais rápido de conquistar aquilo
que deseja.” (ref. 9)
I. A reescrita “... o ‘homem cordial’ prefere o

circunstancial, a moda do momento e o jeito
mais rápido de conquistar aquilo que deseja
ao esforço metódico e à concentração...”
preserva o sentido original e atende à norma
padrão da língua.

II. As aspas foram utilizadas nesse excerto, assim
como nas referências 1, 3 e 6 do texto, para
ressaltar o valor pejorativo da expressão e
indicar a ironia de Marco A. Rossi, autor do texto.

III. Os termos “ao esforço metódico” e “à
concentração” complementam o sentido do
adjetivo que exerce função sintática de
predicativo do sujeito; já os termos “o
circunstancial”, “a moda do momento” e “o jeito
mais rápido...” complementam o sentido de um
verbo transitivo direto.

Está correto o que se afirma apenas em
a) I, II e III
b) I e III
c) II
d) III
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8. Se as personagens utilizassem como tratamento o
pronome “você”, mantendo-se a norma culta, o balão
do primeiro quadrinho seria:
a) Aonde vai você, delinquente infante? Haverá

ainda vilania que não cometeste?
b)  Aonde vai você, delinquente infante? Haverá

ainda vilania que não tenha cometido?
c) Aonde irá você, delinquente infante? Haverá

ainda vilania que não tiveste cometido?
d)  Aonde irá você, delinquente infante? Haverá

ainda vilania que não têm cometido?
e) Aonde vai você, delinquente infante? Haverá

ainda vilania que não cometeras?

9. A linguagem rebuscada utilizada nos três primeiros
quadrinhos pode ser observada, dentre outros fatores,
pela utilização de
a) inversão sintática e vocabulário erudito.
b) vocativo e coordenação.
c) subordinação e exclamação.
d) vocabulário erudito e aposto.
e) aposto e inversão sintática.

10. No fragmento “Não me detenhas, posto que resolvido
estou a deixar este lugar...”, a locução “posto que”
poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por
a) “enquanto que”.
b) “para que”.
c) “uma vez que”.
d) “se é que”.
e) “a fim de que”.

A feminização da medicina no Brasil

O mundo assiste à progressiva diminuição nas
diferenças de gênero, com a remoção de barreiras que
impedem as mulheres de ter o mesmo acesso que os
homens à educação, às oportunidades de trabalho e aos
benefícios sociais. No Brasil, em paralelo à crescente
predominância feminina na população, registram-se o
crescimento da escolaridade feminina e a maior
presença das mulheres nos diversos setores da atividade
econômica.

Essas mudanças das últimas décadas também
se refletem na presença cada vez maior de mulheres na
medicina brasileira. Tal transformação poderá constituir-
se em elemento estruturante da evolução da profissão,
com consequências nas práticas médicas e na qualidade
da sua assistência. O crescimento da participação
feminina na profissão fica evidente na evolução do número
de mulheres que entram no mercado de trabalho.

Segundo pesquisas, os homens predominam nas
especialidades cirúrgicas e naquelas que atendem
urgências, como a ortopedia. A ideia de que há
necessidade de mais força e resistência física, maior
disponibilidade de tempo, assim como compatibilização
entre as práticas profissionais e a vida familiar são os
principais motivos que afastam as mulheres de
determinadas especialidades. Nesse sentido, a opção
das médicas brasileiras tem sido pelas especialidades
básicas, como pediatria e ginecologia/obstetrícia.

Na perspectiva bioética, mulheres e homens
podem divergir na maneira de perceber problemas no
exercício profissional da medicina. A “ética do cuidado”,
relacionada à atuação das mulheres, e a “ética da justiça”,
à dos homens, permitem uma reflexão bioética que
considere a oposição entre valores humanos e afetivos,
supostamente mais “femininos”, e valores científicos e
racionais, que seriam mais “masculinos”.

Portanto, essa diversidade revela que a
feminização da medicina requererá novas análises
bioéticas que possam contribuir para a compreensão da
dimensão dinâmica do fenômeno.

SCHEFFER, M.C.; CASSENOTE, A.J.F. Revista Bioética, v. 21, n. 2, 2013. Disponível em:
<https://revistabioetica.cfm.org.br>. Acesso em: 13 ago. 2021. Adaptado.
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11. De acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa, a concordância nominal está correta em:
a) A aproximação de homens e mulheres nas

organizações e o reconhecimento dessa nova
tendência em nossa sociedade precisam ser
aceitas sem restrições.

b) A presença de mulheres em posições de
liderança e o lucro das empresas, atualmente,
são pretendidas pelas companhias.

c) O objetivo da realização profissional e a
capacidade de atender a inúmeras funções têm
sido buscados pelas mulheres com muita
frequência.

d) O comando da mulher nas empresas e sua
inserção em cargos antes ocupados somente
pelos homens devem ser consideradas de
grande valor.

e) O trabalho integral fora de casa e as tarefas
domésticas devem ser reconhecidas porque
constituem o obstáculo que sobrecarrega as
mulheres.

12. A forma verbal destacada atende às exigências de
concordância de acordo com a norma-padrão da
língua portuguesa em:
a) No Brasil, encontram-se excelentes

profissionais femininas em muitas áreas de
atividade, o que revela uma tendência mundial
na atualidade.

b) Como as mulheres costumam cuidar dos filhos
e da casa, precisam-se de leis que garantam
proteção para que sejam atendidas em suas
necessidades.

c) Devido às mudanças sociais das últimas
décadas, constata-se situações de conflito na
vida privada das famílias brasileiras porque a
mulher deseja profissionalizar-se.

d) Com o objetivo de compreender o avanço da
feminização da medicina, pesquisaram-se, em
várias regiões, a oportunidade de trabalho
oferecida às mulheres.

e) Em diferentes fases da escolaridade, observa-
se estudantes do sexo feminino cada vez mais
dedicadas, configurando-se uma modificação
sociocultural significativa.

Leia a crônica “Almas penadas”, de Olavo Bilac,
publicada originalmente em 1902.

Outro fantasma?... é verdade: outro fantasma. Já
tardava. O Rio de Janeiro não pode passar muito tempo
sem o seu lobisomem. Parece que tudo aqui concorre
para nos impelir ao amor do sobrenatural [...]. Agora, já
se não adormecem as crianças com histórias de fadas e
de almas do outro mundo. Mas, ainda há menos de
cinquenta anos, este era um povo de beatos [...]. [...] Os
tempos melhoraram, mas guardam ainda um pouco
dessa primitiva credulidade. Inventar um fantasma é ainda
um magnífico recurso para quem quer levar a bom termo

qualquer grossa patifaria. As almas simples vão
propagando o terror, e, sob a capa e a salvaguarda desse
temor, os patifes vão rejubilando.

O novo espectro que nos aparece é o de Catumbi.
Começou a surgir vagamente, sem espalhafato, pelo
pacato bairro – como um fantasma de grande e louvável
modéstia. E tão esbatido1 passava o seu vulto na treva,
tão sutilmente deslizava ao longo das casas adormecidas
– que as primeiras pessoas que o viram não puderam
em consciência dizer se era duende macho ou duende
fêmea. [...] O fantasma não falava – naturalmente por
saber de longa data que pela boca é que morrem os
peixes e os fantasmas... Também, ninguém lhe falava –
não por experiência, mas por medo. Porque, enfim, pode
um homem ter nascido num século de luzes e de
descrenças, e ter mamado o leite do liberalismo nos
estafados seios da Revolução Francesa, e não acreditar
nem em Deus nem no Diabo – e, apesar disso, sentir a
voz presa na garganta, quando encontra na rua, a
desoras2, uma avantesma3...

Assim, um profundo mistério cercava a existência
do lobisomem de Catumbi – quando começaram de
aparecer vestígios assinalados de sua passagem, não
já pelas ruas, mas pelo interior das casas. Não vades
agora crer que se tenham sumido, por exemplo, as hóstias
consagradas da igreja de Catumbi, ou que os
empregados do cemitério de S. Francisco de Paula
tenham achado alguma sepultura vazia, ou que algum
circunspecto pai de família, certa manhã, ao despertar,
tenha dado pela falta... da própria alma. Nada disso. Os
fenômenos eram outros. Desta casa sumiram-se as
arandelas, daquela outra as galinhas, daquela outra as
joias... E a polícia, finalmente, adquiriu a convicção de
que o lobisomem, para perpétua e suprema vergonha de
toda a sua classe, andava acumulando novos pecados
sobre os pecados antigos, e dando-se à prática de
excessos menos merecedores de exorcismos que de
cadeia.

Dizem as folhas4 que a polícia, competentemente
munida de bentinhos5 e de revólveres, de amuletos e de
sabres, assaltou anteontem o reduto do fantasma. Um
jornal, dando conta da diligência, disse que o delegado
achou dentro da casa sinistra – um velho pardieiro6 que
fica no topo de uma ladeira íngreme – alguns objetos
singulares que pareciam instrumentos “pertencentes a
gatunos”. E acrescentou: “alguns morcegos esvoaçavam
espavoridos, tentando apagar as velas acesas que os
sitiantes7 empunhavam”.

Esta nota de morcegos deve ser um chique
romântico do noticiarista. No fundo da alma de todo o
repórter há sempre um poeta... Vamos lá! nestes tempos,
que correm, já nem há morcegos. Esses feios
quirópteros, esses medonhos ratos alados,
companheiros clássicos do terror noturno, já não
aparecem pelo bairro civilizado de Catumbi. Os animais,
que esvoaçavam espavoridos, eram sem dúvida os
frangões roubados aos quintais das casas... Ai dos
fantasmas! e mal dos lobisomens! o seu tempo passou.

(Olavo Bilac. Melhores crônicas, 2005.)
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1esbatido: de tom pálido.
2a desoras: muito tarde.
3avantesma: alma do outro mundo, fantasma, espectro.
4folha: periódico diário, jornal.
5bentinho: objeto de devoção contendo orações escritas.
6pardieiro: prédio velho ou arruinado.
7sitiante: policial.

13. A expressão sublinhada em “No fundo da alma de
todo o repórter há sempre um poeta...” (5º parágrafo)
exerce a mesma função sintática da expressão
destacada em
a) “Esta nota de morcegos deve ser um chique

romântico do noticiarista.” (5º parágrafo)
b) “Os tempos melhoraram, mas guardam ainda

um pouco dessa primitiva credulidade.”
(1º parágrafo)

c) “Os animais, que esvoaçavam espavoridos,
eram sem dúvida os frangões roubados aos
quintais das casas...” (5º parágrafo)

d) “Desta casa sumiram-se as arandelas,
daquela outra as galinhas, daquela outra as
joias...” (3º parágrafo)

e) “Dizem as folhas que a polícia,
competentemente munida de bentinhos e de
revólveres, de amuletos e de sabres, assaltou
anteontem o reduto do fantasma.” (4º parágrafo)

Leia o artigo “Pó de pirlimpimpim”, do
neurocientista brasileiro Sidarta Ribeiro.

Alcançar o aprendizado instantâneo é um desejo
poderoso, pois o cérebro sem informação é pouco mais
que estofo de macela1. Emília, a sabida boneca de
Monteiro Lobato, aprendeu a falar copiosamente após
engolir uma pílula, adquirindo de supetão todo o
vocabulário dos seres humanos ao seu redor. No filme
Matrix (1999), a ingestão de uma pílula colorida faz o
personagem Neo descobrir que todo o mundo em que
sempre viveu não passa de uma simulação chamada
Matriz, dentro da qual é possível programar qualquer coisa.
Poucos instantes depois de se conectar a um
computador, Neo desperta e profere estupefato: “I know
kung fu”.

Entretanto, na matriz cerebral das pessoas de
carne e osso, vale o dito popular: “Urubu, pra cantar,
demora.” O aprendizado de comportamentos complexos
é difícil e demorado, pois requer a alteração massiva de
conexões neuronais. Há consenso hoje em dia de que o
conteúdo dos nossos pensamentos deriva dos padrões
de ativação de vastas redes neuronais, impossibilitando
a aquisição instantânea de memórias intrincadas.

Mas nem sempre foi assim. Há meio século,
experimentos realizados na Universidade de Michigan
pareciam indicar que as planárias, vermes aquáticos
passíveis de condicionamento clássico, eram capazes
de adquirir, mesmo sem treinamento, associações
estímulo-resposta por ingestão de um extrato de planárias

já condicionadas. O resultado, aparentemente
revolucionário, sugeria que os substratos materiais da
memória são moléculas. Contudo, estudos posteriores
demonstraram que a ingestão de planárias não
condicionadas também acelerava o aprendizado,
revelando um efeito hormonal genérico, independente
do conteúdo das memórias presentes nas planárias
ingeridas.

A ingestão de memórias é impossível porque elas
são estados complexos de redes neuronais, não um
quantum de significado como a pílula da Emília. Por outro
lado, é sim possível acelerar a consolidação das
memórias por meio da otimização de variáveis fisiológicas
envolvidas no processo. Uma linha de pesquisa
importante diz respeito ao sono, cujo benefício à
consolidação de memórias já foi comprovado. Em 2006,
pesquisadores alemães publicaram um estudo sobre
os efeitos mnemônicos da estimulação cerebral com
ondas lentas (0,75 Hz) aplicadas durante o sono por meio
de um estimulador elétrico. Os resultados mostraram
que a estimulação de baixa frequência é suficiente para
melhorar o aprendizado de diferentes tarefas. Ao que
parece, as oscilações lentas do sono são puro pó de
pirlimpimpim.

(Sidarta Ribeiro. Limiar: ciência e vida contemporânea, 2020.)

1macela: planta herbácea cujas flores costumam ser
usadas pela população como estofo de travesseiros.

14. Em “Contudo, estudos posteriores demonstraram
que a ingestão de planárias não condicionadas
também acelerava o aprendizado” (3º parágrafo), o
termo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo
para o sentido do texto, por:
a) Por conseguinte.
b) Inclusive.
c) Todavia.
d) Além disso.
e) Conquanto.

Leia o trecho do livro A solidão dos moribundos,
do sociólogo alemão Norbert Elias.

Não mais consideramos um entretenimento de
domingo assistir a enforcamentos, esquartejamentos e
suplícios na roda. Assistimos ao futebol, e não aos
gladiadores na arena. Se comparados aos da
Antiguidade, nossa identificação com outras pessoas e
nosso compartilhamento de seus sofrimentos e morte
aumentaram. Assistir a tigres e leões famintos devorando
pessoas vivas pedaço a pedaço, ou a gladiadores, por
astúcia e engano, mutuamente se ferindo e matando,
dificilmente constituiria uma diversão para a qual nos
prepararíamos com o mesmo prazer que os senadores
ou o povo romano. Tudo indica que nenhum sentimento
de identidade unia esses espectadores àqueles que, na
arena, lutavam por suas vidas. Como sabemos, os
gladiadores saudavam o imperador ao entrar com as
palavras “Morituri te salutant” (Os que vão morrer te
saúdam). Alguns dos imperadores sem dúvida se
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acreditavam imortais. De todo modo, teria sido mais
apropriado se os gladiadores dissessem “Morituri
moriturum salutant” (Os que vão morrer saúdam aquele
que vai morrer). Porém, numa sociedade em que tivesse
sido possível dizer isso, provavelmente não haveria
gladiadores ou imperadores. A possibilidade de se dizer
isso aos dominadores – alguns dos quais mesmo hoje
têm poder de vida e morte sobre um sem-número de
seus semelhantes – requer uma desmitologização da
morte mais ampla do que a que temos hoje, e uma
consciência muito mais clara de que a espécie humana
é uma comunidade de mortais e de que as pessoas
necessitadas só podem esperar ajuda de outras
pessoas. O problema social da morte é especialmente
difícil de resolver porque os vivos acham difícil identificar-
se com os moribundos.

A morte é um problema dos vivos. Os mortos não
têm problemas. Entre as muitas criaturas que morrem
na Terra, a morte constitui um problema só para os seres
humanos. Embora compartilhem o nascimento, a doença,
a juventude, a maturidade, a velhice e a morte com os

animais, apenas eles, dentre todos os vivos, sabem que
morrerão; apenas eles podem prever seu próprio fim,
estando cientes de que pode ocorrer a qualquer momento
e tomando precauções especiais – como indivíduos e
como grupos – para proteger-se contra a ameaça da
aniquilação.

(A solidão dos moribundos, 2001.)

15. Em “Embora compartilhem o nascimento, a doença,
a juventude, a maturidade, a velhice e a morte com
os animais, apenas eles, dentre todos os vivos,
sabem que morrerão” (2º parágrafo), o termo
sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para
o sentido do texto, por:
a) A menos que.
b) Mesmo que.
c) Desde que.
d) Uma vez que.
e) Contanto que.

Espanhol

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:

Los problemas de salud mental pueden afectar a
cualquiera – incluso a los campeones olímpicos

Se puede asumir que la salud física del atleta
olímpico promedio es entre “excelente” y “espécimen”, y
que su salud mental probablemente también esté en
buena forma. Después de todo, competir a ese nivel no
sólo requiere gran talento y acondicionamiento físico, pero
también una competencia mental que solo se logra con
años de práctica y dedicación. Sin embargo, los atletas
elite también son humanos, según los expertos, e incluso
ellos pueden sufrir problemas con su salud mental.

Consideremos a Simone Biles, la gimnasta
estadounidense más condecorada de la historia y quizás
la gimnasta más dominante de todos los tiempos, quien
acaba de darse de baja de los Juegos Olímpicos de
Verano. Según la cadena ESPN, ella dice que no fue una
lesión física que afectó su desempeño y la forzó a
abandonar el equipo, fue porque ella no estaba “en el
lugar correcto mentalmente” para competir.

Biles admitió que cuando los juegos olímpicos
del 2020 fueron pospuestos debido a la pandemia de la
Covid-19, ella pensó abandonar el deporte. “Un año para
el cuerpo de un gimnasta es equivalente a cinco años
con todo el exceso de desgaste y no sabía si iba a poder
hacerlo de nuevo”, dijo ella en una entrevista la semana
pasada en el noticiero NBC Nightly News.

También está el nadador competitivo Michael
Phelps, el medallista olímpico más condecorado de todos
los tiempos con 23 medallas de oro, tres de plata y dos
de bronce ganadas a través de cinco Juegos Olímpicos

de Verano distintos. Phelps también ha luchado con su
salud mental, revelando que ha batallado la depresión y
el abuso del alcohol y las drogas por años e incluso ha
tenido pensamientos suicidas.

Disponible en: <https://baptisthealth.net/baptist-health-news/es/los-problemas-de-salud-
mental-pueden-afectar-a-cualquieraincluso-a-los-campeones-olimpicos/>. Acceso en: 05 ago.

2021. Adaptado.

1. (Fmp 2022)  Los conectivos no sólo (…) pero también,
en el primer párrafo del texto, establecen entre los
enunciados una relación de
a) adición
b) finalidad
c) justificativa
d) adversidad
e) temporalidad

2. (Fmp 2022)  En el primer párrafo del texto, el conectivo
sin embargo introduce una
a) concesión
b) oposición
c) conclusión
d) condición
e) explicación
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 5 QUESTÕES:

Salvar la capa de ozono ha reducido también el
calentamiento global

Un estudio concluye que el tratado que prohibió
los gases que dañan el ozono ha evitado que la
temperatura de la Tierra aumentara 2,5 grados extra

ANNA JOVER / AUCKLAND

En el año 2003, Kofi Annan, entonces secretario
general de Naciones Unidas, definió el protocolo de
Montreal como “quizás el acuerdo ambiental internacional
con más éxito 1hasta ahora”. Creado en 1987, este tratado
decretó la eliminación de las sustancias que agotan la
capa de ozono (SAO), un total de 96 productos químicos
utilizados en aerosoles y refrigeración, que estaban
causando un 2agujero en la capa de la estratosfera que
protege la Tierra de los rayos ultravioleta.

El protocolo de Montreal se firmó para proteger la
vida en la Tierra y, también la salud humana, puesto que
los rayos UV de los que esa capa nos protege pueden
causar cáncer de piel. Ahora, un estudio conjunto de
científicos del Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados
Unidos revela que el tratado también ha tenido un papel
vital en la lucha contra el cambio climático y 3ha ralentizado
el calentamiento global. Proteger la capa de ozono ha
impedido que la radiación ultravioleta dañara el tejido de
los árboles y plantas de nuestro planeta, limitando la
fotosíntesis y, por tanto, la capacidad de la biosfera de
absorber toneladas de dióxido de carbono de la
atmósfera. El estudio ha sido publicado en la prestigiosa
revista Nature, con el científico climático Paul Young
(Universidad de Lancaster) al frente de la investigación:
“La conclusión del estudio es que, a finales de este siglo,
4alrededor del año 2100, el exceso de dióxido de carbono
que hubiera llegado a la atmósfera habría causado el
incremento de 0,8 grados en la temperatura terrestre.
Pero además, los SAO también son gases de 5efecto
invernadero, o sea que ellos solos hubieran
desencadenado 1,7 grados más”. El científico explica que,
si sumamos estas dos cifras, el estudio concluye que el
protocolo de Montreal ha evitado 2,5 grados adicionales
de calentamiento global. Este protocolo es el único texto
de la ONU que ha sido ratificado por todos los países del
mundo y, gracias a él y a sus posteriores enmiendas, la
capa de ozono está en proceso de recuperación. […)

Es la primera vez que se investiga a escala global
el efecto que el incremento de rayos UV tendría en la

biosfera. El análisis publicado en Nature concluye que la
destrucción de la capa de ozono hubiera diezmado la
producción alimentaria, pues la radiación habría dañado
los cultivos. Además, si la vegetación pierde capacidad
para absorber el dióxido de carbono que produce la
actividad humana, los científicos estiman que, sin el
protocolo de Montreal, a finales de nuestro siglo la
atmósfera habría acumulado entre un 40% o 50% más
de dióxido de carbono, o 580.000 millones extras de CO2.
El calentamiento extra que hubiera sufrido el planeta
convertiría en imposible cumplir con el objetivo de acuerdo
de París de limitar el aumento de la temperatura terrestre
a 1,5 grados respeto a niveles preindustriales. […)

El protocolo de Montreal no nació como un tratado
contra el cambio climático, pero según un estudio
publicado en 2019 por el Instituto de Física en el Reino
Unido, ha sido ocho veces más efectivo que otros
acuerdos diseñados específicamente para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, como el
protocolo de Kioto de 1997. Según Paul Young, los
gobiernos pueden aprender muchas lecciones del
protocolo de Montreal: “Es verdad que la capa de ozono
es un problema distinto que el cambio climático. Por lo
que respeta al ozono, estamos hablando de un pequeño
grupo de sustancias químicas producidas por un
pequeño grupo de compañías. Aunque en ese momento
no existían sustitutos, las mismas compañías fueron
capaces de producirlos. En cambio, cuando hablamos
de CO2, es la base de toda nuestra economía y no puede
ser reemplazado. Es un conflicto mucho más difícil de
resolver”. […)
Adaptado de www.elpais.es - https://elpais.com/ciencia/2021-09-04/salvar-la-capa-de-ozono-

ha-reducido-tambien-el-calentamiento-global.html (Accedido el 4 de septiembre de 2021)

3. (Upf 2022)  La palabra “hasta” (ref. 1) expresa _______
y tiene como sentido en portugués _________.
a) oposición – mas.
b) aclaración – então.
c) dirección – em direção a.
d) tiempo – mesmo.
e) límite – até.

4. (Upf 2022)  Conforme el contexto, el fragmento “efecto
invernadero” (ref. 5) puede ser traducido como:
a) Efeito estufa.
b) Processo de resfriamento.
c) Gases de clima frio.
d) Manifestação de inverno.
e) Efeito artificial.

5. (Upf 2022)  En español, es posible sustituir la
expresión “ha ralentizado” (ref. 3), sin pérdida de
sentido, por:
a) ha rallado.
b) ha inferido.
c) ha disminuido.
d) ha aumentado.
e) ha prohibido.
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6. (Upf 2022)  Según fue empleada, la palabra
“alrededor” (ref. 4) expresa una idea de:
a) Exactitud.
b) Certidumbre.
c) Fecha exacta.
d) Negación.
e) Fecha aproximada.

7. (Upf 2022)  Es posible comprender, en portugués, la
expresión “agujero en la capa” (ref. 2), cómo:
a) Agulha na capa.
b) Buraco na camada.
c) Buraco no país.
d) Buraco nos raios solares.
e) Agulha fina na capa.

Inglês
1. Choose the alternative which presents appropriate

synonyms to replace the underlined words.
Social Contagion, Not Mental Illness, Fuels Gun
Violence
After the recent pair of mass shootings in El Paso,
Texas and Dayton, Ohio, the collective attention of
America’s ire has once again landed squarely on the
topic of gun control.
In a predictable turn, gun-rights advocates have
speculated that the real cause for these shootings is
mental illness and violent video games and movies.
Meanwhile, gun-control advocates are pushing for
expansive background checks and bans on the sale
of certain guns or accessories.
But as the discussion heats up, the American
Psychological Association (APA) issued a declaration
that mental illness should not be in the spotlight after
incidents like these.
They say scapegoating mental health issues
overlooks research and ignores decades of
investigation that points to other causes.

https://www.healthline.com/health-news/
social-contagion-not-mental-illness-fuel-violence

a) Avoids, correctly, complete and pointing
b) Demotivates, honestly, a lot of investments and

ignoring
c) Helps, geometrically, deep and using
d) Causes, mainly, full and focusing
e) Encourages, directly, comprehensive and

blaming

Leia o poema a seguir e responda:

CAGED BIRD
Maya Angelou

A free bird leaps
on the back of the wind
and floats downstream
till the current ends
and dips his wing
in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage
can seldom see through
his bars of rage
his wings are clipped and
his feet are tied
so he opens his throat to sing.The caged bird sings
with a fearful trill
of things unknown
but longed for still
and his tune is heard
on the distant hill
for the caged bird
sings of freedom.

The free bird thinks of another breeze
and the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn bright lawn
and he names the sky his own.

But a caged bird stands on the grave of dreams
his shadow shouts on a nightmare scream
his wings are clipped and his feet are tied
so he opens his throat to sing.

Adaptado de ANGELOU, M. “Caged Bird” In: The Poetry Foundation
(website). Disponível em www.poetryfoundation.org
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Nota sobre a autora: Maya Angelou (1924-2014)
foi uma poeta norte-americana que explorou em suas
obras temas como a segregação racial, a desigualdade
de gêneros e a opressão social entre outros.

2. Em relação à comparação entre os pássaros
presente no poema, considere as afirmativas a
seguir.
I. Os verbos “leaps”, “floats” e “dips”, na primeira

estrofe, descrevem a relação positiva que o
pássaro tem com a natureza, decorrente de sua
liberdade.

II. As palavras “narrow” e “seldom”, na segunda
estrofe, enfatizam a sensação de
aprisionamento do pássaro engaiolado.

III. O uso do adjetivo “fearful” em “fearful trill” remete
ao tom ameaçador do canto do pássaro
engaiolado.

IV. No verso “and dares to claim the sky”, o verbo
“to claim” é utilizado para realçar o egoísmo do
pássaro livre.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Rape is a tool of war used by migrants across Europe.
So why is it downplayed?

The New Year’s Eve of 2016 Will be remembered
as a national tragedy for Germany, where sexual assaults
were committed en masse. Despite the attempts at cover
ups, it eventually came to light that 12 German towns and
various other European cities were set upon in both pre-
planned and spontaneous sex attacks.

Sadly, the attacks from New Year’s Eve have only
served as a warning of what was to come. Across Europe
there are countless reports of women being sexually
assaulted, molested in public pools, girl’s bodies slashed

for “not covering up”, and more cases of “Taharrush” – a
kind of mob sex attack that originated in Egypt. These
events are no longer outliers, but are now daily occurrences
according to both media reports and police records.

Rape is a very real tool of war and yet too often the
perpetrators – of all backgrounds – are given a free pass.
In fact, of the estimated 2000 sex attackers in Cologne,
there have been just 4 convictions reported in July this
year. Less concerned about women’s safety, authorities
instead feared mostly for Islamophobia.

The Left seeks to welcome migrants regardless of
how extreme their religio-political views, and yet refuses
to hold frank dialogue on how exactly Western society will
sustain egalitarianism in the face of swelling Islamic-
fuelled misogyny. Something has to give.

Adapted from: McNALLY, Laura. <www.dailytelegraph.com.au>. Published: Aug. 15, 2016

conviction: sentença
downplay: minimizar
mob: multidão; turba
regardless: independentemente
swelling: que infla
outlier: caso isolado
set upon: atacar
yet: no entanto

3. Analyze the sentences according to their structure and/
or meaning.
(     )  “The New Year ’s Eve of 2016 Will be

remembered forever” is the same as “In 2016,
the New Year ’s Eve Will be remembered
forever”.

(     ) The sentences “Sadly, the attacks have only
served as a warning of what was to come” and
“Fortunately, only the attacks have served as an
alert of what Was to come” have the same
meaning.

(     ) “There are countless reports of women being
sexually assaulted” – The Word in bold can be
replaced by a little.

(     ) “Rape is a very real tool of war and yet the
perpetrators are given a free pass”. We could
also say “Rape is a very real tool of war.
Nevertheless, the perpetrators are given a free
pass”.

(     ) “A toxic masculinity can no longer be accepted
as a cultural difference” – We could also say “A
toxic masculinity cannot be accepted as a
cultural difference any longer”.

a) F V F F V
b) F F F V F
c) F V F V V
d) F F F V V
e) F F V V F
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:
A(s) questão(ões) a seguir está(ão) relacionada(s)

ao texto abaixo.

So here I am, upside down in a woman. Arms
patiently crossed, waiting, waiting and wondering who I’m
in, 1what I’m in for. My eyes close nostalgically when I
remember how I once drifted in my translucent body bag,
floated dreamily in the bubble of my thoughts through my
2private ocean in slowmotion somersaults, colliding gently
against the 3transparent bounds of my confinement, the
confiding membrane that vibrated with, even as it muffled,
the voices of conspirators in a 4vile enterprise. That was in
my careless youth. Now, fully inverted, not an inch of space
to myself, knees crammed against belly, my thoughts as
well as my head are fully engaged. I’ve no choice, my ear
is pressed all day and night against the 5bloody walls. I
listen, make mental notes, and I’m troubled. I’m hearing
pillow talk of deadly intent and I’m terrified by what awaits
me, by what might 6draw me in.

I’m immersed in abstractions, and only the
proliferating relations between them create the illusion of
a known world. When I hear “blue,” which I’ve never seen,
I imagine some kind of mental event that’s fairly close to
“green”—which I’ve never seen. I count myself an innocent,
7unburdened by allegiances and obligations, a free spirit,
despite my 8meagre living room. No one to contradict or
reprimand me, no name or previous address, no religion,
no debts, no enemies. My appointment diary, if it existed,
notes only my forthcoming birthday. I am, or I was, despite
what the geneticists are now saying, a blank slate. 9But a
slippery, porous slate no school-room or cottage roof could
find use for, a slate that writes upon itself as it grows by
the day and becomes less blank. I count myself an
innocent, but it seems I’m party to a plot. My mother, bless
her 10unceasing, loudly squelching heart, seems to be
involved.

In: McEWAN, Ian. Nutshell: a novel. New York: Nan A. Talese / Doubleday, 2016. p. 1-2.

4. O segmento draw me in (ref. 6), como empregado no
texto, poderia ser substituído por
a) arrest me.
b) envolve me.
c) reveal me.
d) convert me.
e) accuse me.

5. Assinale a alternativa que apresenta tradução
adequada para a palavra unburdened (ref. 7),
conforme empregada no texto.
a) descarregado
b) desfavorecido
c) desincumbido
d) absolvido
e) intocado

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

The São Paulo Gay Pride Parade

The São Paulo Gay Pride Parade, like other pride
parades around the world, is an event celebrating lesbian,
gay, bisexual and transgender (LGBT) culture. 4The first
Gay Parade in São Paulo took place in Paulista Avenue in
1997. In the year 2006, it was named the biggest pride
parade of the world by the Guinness Book of World
Records. In 2010, the city government of São Paulo invested
R$ 1 million in the parade.

1Although the Pride Parade is strongly supported
by the state and the city of São Paulo government, the
federal government supports the parade too. 2The event
has a solid security plan, and many politicians show up
there to open it. 5During the Gay Parade, São Paulo usually
receives about 400.000 tourists. Between R$ 180 million
and R$ 190 million circulate during the event.

The Gay Parade is organized by Associação da
Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOGLBT). 6It
attracts a lot of attention from newspapers and television,
from Brazilian authorities and from 3the hundreds of
thousands of curious people that line the parade’s route
to watch it. In 2009, 3.2 million people went to the 13th
São Paulo Gay Pride Parade.

Adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_pride_parade#Brazil.
Access on August 22nd, 2012.

6. According to the sentence “Although the Pride Parade
is strongly supported by the state and the city of São
Paulo government, the federal government supports
the parade too” (ref. 1), it is CORRECT to say that
a) the parade receives strong support by the state

and the city government of São Paulo, but the
federal government supports the event too.

b) the state and the city government of São Paulo
tolerate the gay parade, and the federal
government tolerates the event too.

c) the Pride Parade is a strong event because of
the state and the city of São Paulo government,
but also because of the federal government.

d) the state and the city government of São Paulo
tolerate the São Paulo Gay Pride Parade more
than the federal government.
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TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES: 7. Select the correct alternative to fill the gap in panel 4.
a) defend
b) inquired
c) excused
d) disconnect
e) accused

8. Consider the following sentence and the three
alternatives to complete it.
Calvin said, “I will never teach maths”. In the indirect
speech this becomes
1. Calvin said that he would never teach maths.
2. Calvin said that he is never going to teach maths.
3. Calvin said that he was never going to teach

maths.

Which of the alternatives above can be considered
grammatically correct?
a) Only 1.
b) Only 2.
c) Only 1 and 2.
d) Only 2 and 3.
e) 1, 2 and 3.

Literatura
1. Qual alternativa apresenta uma associação correta?

a) Barroco / Iluminismo
b) Arcadismo / Contrarreforma
c) Romantismo / Revolução Industrial
d) Barroco / Belle Époque
e) Arcadismo / Positivismo

2. Leito de folhas verdes

Brilha a lua no céu, brilham estrelas,
Correm perfumes no correr da brisa,
A cujo influxo mágico respira-se
Um quebranto de amor, melhor que a vida!

A flor que desabrocha ao romper d’alva
Um só giro do sol, não mais, vegeta:
Eu sou aquela flor que espero ainda
Doce raio do sol que me dê vida.

DIAS, G. Antologia poética. Rio de Janeiro: Agir, 1979 (fragmento).

Na perspectiva do Romantismo, a representação
feminina espelha concepções expressas no poema
pela
a) reprodução de estereótipos sociais e de

gênero.
b) presença de traços marcadores de

nacionalidade.
c) sublimação do desejo por meio da

espiritualização.
d) correlação feita entre estados emocionais e

natureza.
e) mudança de paradigmas relacionados à

sensibilidade.
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3. No Brasil, a poesia da primeira geração romântica
tinha como objetivo criar uma __________, tomando
como protagonista a figura do __________. A poesia
da segunda geração romântica, por sua vez, foi
impregnada de __________, que se aliou ao
subjetivismo extremo e ao escapismo. Já na terceira
geração romântica, destaca-se a poesia de Castro
Alves, que tem como uma de suas temáticas
principais __________.
Assinale a alternativa cujas informações preenchem
corretamente as lacunas do enunciado.
a) identidade clássica / sertanejo / pessimismo /

a denúncia da escravidão.
b) identidade nacional / sertanejo / tédio / a repulsa

ao erotismo.
c) identidade nacional / índio / pessimismo / a

denúncia da escravidão.
d) identidade nacional / sertanejo / pessimismo /

o desejo pela mulher amada.
e) identidade clássica / índio / tédio / a denúncia

da escravidão.

4. Leia o trecho abaixo, retirado de I-Juca Pirama, obra
de Gonçalves Dias.

Da tribo pujante,
Que agora anda errante
Por fado inconstante,
Guerreiros, nasci:
Sou bravo, sou forte,
sou filho do norte,
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi.

Trata-se de um:
a) poema lírico
b) poema épico
c) cantiga de amigo
d) novela de cavalaria
e) auto de fundo religioso

5. Atente para este fragmento do poeta romântico
Gonçalves de Magalhães, no prefácio à sua obra
Suspiros poéticos e saudades:
É um livro de poesias escritas segundo as
impressões dos lugares; ora assentado entre as
ruínas da antiga Roma, meditando sobre a sorte dos
impérios; ora no cimo dos Alpes, a imaginação
vagando no infinito; ora na gótica catedral, admirando
a grandeza de Deus; (...) ora, enfim, refletindo sobre
a sorte da Pátria, sobre as paixões dos homens, sobre
o nada da vida.

Nesse fragmento incluem-se convicções românticas
quanto à importância
a) da religiosidade pagã e do realismo nas

análises da sociedade.
b) do progresso material e da evolução da ciência.
c) dos valores nacionalistas e da fé cristã.
d) do repúdio à barbárie e do otimismo da

civilização ocidental.
e) da renúncia ao misticismo e do apego ao

cotidiano.

6. Sobre o Romantismo no Brasil, marque a afirmação
correta.
a) A arte romântica pôs fim a uma tradição clássica

de três séculos e dá início a uma nova etapa na
literatura, voltada aos assuntos
contemporâneos - efervescência social e
política, esperança e paixão, luta e revolução -
e ao cotidiano do homem burguês.

b) O lema da bandeira brasileira “Ordem e
Progresso” é nitidamente marcado pelos ideais
românticos: parte da suposição de que é
necessário ordem social para que haja o
progresso da sociedade.

c) O romantismo era um movimento
antimaterialista e antirracionalista, que usava
símbolos, imagens, metáforas e sinestesias
com a finalidade de exprimir o mundo interior,
intuitivo e antilógico.

d) O movimento inspirou-se em uma lendária
região da Grécia Antiga, dominada pelo deus
Pan e habitada por pastores, que viviam de
modo simples e espontâneo e se divertiam
cantando, fazendo disputas poéticas e
celebrando o amor e o prazer.

e) O estilo romântico registra o espírito
contraditório de uma época que se divide entre
as influências do Renascimento - o
materialismo, o paganismo e o sensualismo -
e da onda de religiosidade trazida sobretudo
pela Contrarreforma.
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7. Leia o fragmento e observe a imagem para responder
à questão.

É ela! é ela! – murmurei tremendo,
e o eco ao longe murmurou – é ela!
Eu a vi... minha fada aérea e pura –
a minha lavadeira na janela.

Dessas águas furtadas onde eu moro
eu a vejo estendendo no telhado
os vestidos de chita, as saias brancas;
eu a vejo e suspiro enamorado!

Esta noite eu ousei mais atrevido,
nas telhas que estalavam nos meus passos,
ir espiar seu venturoso sono,
vê-la mais bela de Morfeu nos braços!

Como dormia! que profundo sono!...
Tinha na mão o ferro do engomado...
Como roncava maviosa e pura!...
Quase caí na rua desmaiado!

AZEVEDO, Álvares de. É ela! É ela! É ela! É ela. In: Álvares de Azevedo.
São Paulo: Abril Educação, 1982. p. 44.

Tanto a pintura quanto o excerto apresentados
pertencem ao Romantismo. A diferença entre ambos,
porém, diz respeito ao fato de que
a) no fragmento verifica-se o retrato de um ser

idealizado, ao passo que no quadro tem-se uma
figura retratada de modo pejorativo.

b) na pintura tem-se o retrato de uma mulher de
feições austeras, ao passo que no poema nota-
se a descrição de uma mulher sofisticada.

c) no excerto tem-se a descrição realista e não
idealizada de uma mulher, ao passo que na
pintura retrata-se uma mulher pertencente à
burguesia.

d) na imagem tem-se uma moça cuja
caracterização é abstrata, ao passo que no
poema tem-se uma mulher cujo aspecto é
burguês e requintado.

e) no quadro constata-se a imagem de uma moça
simplória, ao passo que no poema nota-se a
caracterização de uma donzela de vida airada.

8. Leia os poemas a seguir, de Casimiro de Abreu e
Carlos Drummond de Andrade, respectivamente:

MEUS OITO ANOS

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
- Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais! […]

Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!

Que doce a vida não era
Em vez das mágoas de agora.

CONSOLO NA PRAIA

Vamos, não chores...
A infância está perdida.
A mocidade está perdida.
Mas a vida não se perdeu.

O primeiro amor passou.
O segundo amor passou.
O terceiro amor passou.
Mas o coração continua.

Perdeste o melhor amigo.
Não tentaste qualquer viagem.
Não possuis casa, navio, terra.
Mas tens um cão.
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Algumas palavras duras,
em voz mansa, te golpearam.
Nunca, nunca cicatrizam.
Mas, e o humour?

A injustiça não se resolve.
À sombra do mundo errado
murmuraste um protesto tímido.
Mas virão outros.

Tudo somado, devias
precipitar-te, de vez, nas águas.
Estás nu na areia, no vento...
Dorme, meu filho.

Analise as seguintes afirmações a partir dos poemas:
I. Embora Casimiro de Abreu integre o período

literário romântico, e Carlos Drummond de
Andrade, o modernismo, ambos os poemas
abordam a passagem do tempo e a ideia de
perda de momentos da vida humana: infância
e juventude.

II. No primeiro poema, o eu lírico apresenta a
infância com certo escapismo, fugindo, assim,
do momento presente, o qual é resgatado no
último verso.

III. Identifica-se que, em ambos os poemas, o eu
lírico mostra-se pesaroso e inconformado com
a passagem do tempo e da vida.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

9. Amor

Quand la mort est si belle, Il est doux de mourir.
V. Hugo

Amemos! Quero de amor
Viver no teu coração!
2Sofrer e amar essa dor
Que desmaia de paixão!
Na tu’alma, em teus encantos
E na tua palidez
E nos teus ardentes prantos
Suspirar de languidez!
Quero em teus lábios beber
Os teus amores do céu,
Quero em teu seio morrer

No enlevo do seio teu!
Quero viver d’esperança,
Quero tremer e sentir!
Na tua cheirosa trança
Quero sonhar e dormir!
Vem, anjo, minha donzela,
Minha’alma, meu coração!
Que noite, que noite bela!
Como é doce a viração!
E entre os suspiros do vento
Da noite ao mole frescor,
Quero viver um momento,
1Morrer contigo de amor!

AZEVEDO, Álvares de. Disponível em: http://
www.revista.agulha.nom.br/avz.html#amor. Consultado em junho de 2014.

Sobre o texto, analise as afirmativas a seguir:
I. O eu lírico, nos versos do poema, expressa

seus sentimentos de forma polida, cuidadosa,
ponderada e sem quaisquer extremismos,
razão pela qual a poesia de Álvares de Azevedo
não pode ser entendida como exemplo claro
de um texto dito romântico.

II. Há, no poema em análise, versos que apontam
a necessidade de o eu lírico amar
profundamente. Esse amor é tomado por uma
subjetividade também profunda, afastando-se,
quase por completo, das raias da
racionalidade.

III. Os versos “Morrer contigo de amor” (ref. 1) e
“Sofrer e amar essa dor” (ref. 2) explicitam a
intensidade que o eu lírico pretende dar vida a
essa relação. Temas como amor e morte são
recorrentes nos textos de Álvares de Azevedo,
exímio representante da poesia romântica.

IV. Não apenas no texto em análise, mas também
nos textos de Álvares de Azevedo, de modo
geral, há uma exacerbação da objetividade dos
sentimentos, espécie de refutação ao que é
demasiadamente onírico e evasivo, taciturno e
escapista.

V. O verso “Que noite, que noite bela!” remete o
leitor a perceber que o amor do eu lírico será
vivenciado na sua forma mais completa e
qualitativa sob a regência da Lua. Nos poemas
de Álvares de Azevedo, a noite é o tempo
privilegiado para o amor.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) II, III e V.
d)  II, IV e V.
e)  III, IV e V.
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10. Leia os excertos dos poemas “Se eu morresse
amanhã” e “Cântico do calvário”, respectivamente:

Excerto 1
Se eu morresse amanhã, viria ao menos
Fechar meus olhos minha triste irmã;
Minha mãe de saudades morreria
Se eu morresse amanhã!

Excerto 2
Correi, correi, oh! lágrimas saudosas,
Legado acerbo da ventura extinta,
Dúbios archotes que a tremer clareiam
A lousa fria de um sonhar que é morto!

Os poemas “Se eu morresse amanhã”, de ________,
e “Cântico do calvário”, de ___________________,
revelam inclinação a aspectos enigmáticos e
sombrios e a constante presença da morte. Ambos
integram o período literário do _________________.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.
a) Gregório de Matos Guerra – Manuel Botelho de

Oliveira – Arcadismo
b) Cláudio Manuel da Costa – Santa Rita Durão –

Arcadismo
c) Junqueira Freire – Casimiro de Abreu –

Romantismo
d) Álvares de Azevedo – Fagundes Varela –

Romantismo
e) Alphonsus de Guimaraens – Pedro Kilkerry –

Simbolismo

11.   Lembrança de morrer

[...]
Eu deixo a vida como deixa o tédio
Do deserto o poento caminheiro,
- Como as horas de um longo pesadelo
Que se desfaz ao dobre sineiro
[...]

AZEVEDO, Álvares de. Poesias completas de Álvares de Azevedo. 7.
ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. p. 37.

Este fragmento mostra uma atitude escapista típica
do romantismo. O eu lírico idealiza
a) a vida como um ofício de prazer, destinado à

fruição eterna.
b) a morte como um meio de libertação do terrível

fardo de viver.
c) o tédio como a repetição dos fragmentos belos

e significativos da vida.
d) o deserto como um destino sereno para quem

vence as hostilidades da vida.

12. Caracteriza o Romantismo, na literatura brasileira,
I. o desejo de exprimir sentimentos como orgulho

patriótico, considerado, então, algo de
primordial importância;

II. a intenção de criar uma literatura independente,
diversa, de identidade bem marcada;

III. a percepção da atividade literária como parte
indispensável da tarefa patriótica de construção
nacional.

Está correto o que se afirma em
a) I, somente.
b) II, somente.
c) I e II, somente.
d) II e III, somente.
e) I, II e III.

13.   É ELA! É ELA!

É ela! é ela! — murmurei tremendo,
E o eco ao longe murmurou — é ela!...
Eu a vi... minha fada aérea e pura,
A minha lavadeira na janela!

Dessas águas-furtadas onde eu moro
Eu a vejo estendendo no telhado
Os vestidos de chita, as saias brancas...
Eu a vejo e suspiro enamorado!

Esta noite eu ousei mais atrevido
Nas telhas que estalavam nos meus passos
Ir espiar seu venturoso sono,
Vê-la mais bela de Morfeu nos braços!

Como dormia! que profundo sono!...
Tinha na mão o ferro do engomado...
Como roncava maviosa e pura!...
Quase caí na rua desmaiado!

ÁLVARES DE AZEVEDO – É ela! É ela!

Nas estrofes iniciais de “É ela! É ela!”, de Álvares de
Azevedo, o sujeito lírico mostra-se atordoado diante
das facetas discrepantes de sua amada, que ora lhe
aparece como “fada aérea e pura”, ora como simples
“lavadeira”. O autor explora essa duplicidade da figura
da amada com o propósito evidente de _______ uma
das características centrais da estética
ultrarromântica, qual seja, ____________.
Assinale a alternativa cujas informações preenchem
corretamente as lacunas do enunciado.
a) ridicularizar / a representação das classes

operárias.
b) ilustrar / a religiosidade.
c) ironizar / o uso do poema-piada.
d) ilustrar / a preocupação com a atividade

econômica.
e) ironizar / a idealização da figura feminina.
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14.   Leia o poema a seguir.

SONETO

Ao sol do meio-dia eu vi dormindo
Na calçada da rua um marinheiro,
Roncava a todo o pano o tal brejeiro
Do vinho nos vapores se expandindo!
Além um Espanhol eu vi sorrindo
Saboreando um cigarro feiticeiro,
Enchia de fumaça o quarto inteiro.
Parecia de gosto se esvaindo!
Mais longe estava um pobretão careca
De uma esquina lodosa no retiro
Enlevado tocando uma rabeca!
Venturosa indolência! não deliro
Se morro de preguiça... o mais é seca!
Desta vida o que mais vale um suspiro?

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. São Paulo: FTD, 1994. p. 183.

Exemplar da segunda parte de Lira dos vinte anos, o
poema transcrito encarna o lado Caliban do poeta,
que se manifesta ao empregar a ironia como recurso
para expressar
a) uma distinção da imagem do artista, presente

nos versos “De uma esquina lodosa no retiro /
Enlevado tocando uma rabeca!”.

b) uma visão pejorativa do homem, que se
evidencia nos vocábulos do verso “Mais longe
estava um pobretão careca”.

c) um rebaixamento da condição humana, o que
se confirma na descrição depreciativa dos
espaços, na terceira estrofe.

d) uma perspectiva escandalizada da sociedade,
comprovada pela representação depravada dos
sujeitos, na primeira estrofe.

e) um deboche da moralidade, visível nos versos
“Venturosa indolência! não deliro / Se morro de
preguiça... o mais é seca!”.

15.   Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar — sozinho, à noite —
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Coimbra - julho 1843. / Gonçalves Dias,
“Canção do Exílio”, disponível em:

http://www.jornaldepoesia.jor.br/gdias01.html#exilio. Consultado em julho de 2013.

Considerando o texto, analise os itens a seguir:
I. O eu lírico, na primeira estrofe, enaltece a sua

“terra” de modo evidente.
II. Na segunda, na terceira e na quarta estrofe, o

eu lírico volta atrás quanto ao que foi dito na
primeira estrofe.

III. “Minha terra tem palmeiras” é uma expressão
utilizada de modo elogioso pelo eu lírico.

IV. Na segunda estrofe, o eu lírico assinala que a
vida “lá” é melhor que a vida “cá”.

V. Na última estrofe, o eu lírico clama a Deus para
não morrer sem que veja as palmeiras e ouça
o canto do Sabiá.

Estão CORRETOS
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e V.
d) II, III e IV.
e) III, IV e V.
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1. Com as transformações socioeconômicas iniciadas
na Baixa Idade Média europeia, como por exemplo, o
Renascimento Comercial e Urbano, o movimento
denominado Renascimento Cultural cresceu e
provocou rupturas e mudanças no universo europeu.
Acerca do Renascimento Cultural e Científico, todas
as alternativas estão corretas, exceto a alternativa.
a) Os mecenas buscavam incentivar o

teocentrismo e a intensificação dos valores
desenvolvidos pela filosofia escolástica.

b) O antropocentrismo caracterizou muitas ações
renascentistas, o “humano” ocupou o lugar
cultural até então vinculado ao divino, ao
espiritual.

c) Nicolau Copérnico refutou o geocentrismo,
formulando a Teoria Heliocêntrica.

d) O Renascimento subtraiu da Igreja o monopólio
da explicação dos fenômenos do mundo. O
método experimental passou a determinar
muitos saberes.

2. A charge a seguir satiriza o padrão de beleza durante
o Renascimento Cultural.

Sobre o conjunto de ideias e concepções que
marcaram o Renascimento, é correto afirmar:
a) As ideias dos filósofos renascentistas

tornaram-se populares, influenciando
movimentos revolucionários. Esses ideais
seriam retomados no século XIX pelos
pensadores socialistas.

b) Os pensadores do Renascimento recuperaram
ideias da Antiguidade clássica, agindo de
acordo com as orientações religiosas da Igreja
Católica Romana.

c) A Igreja Católica, como principal compradora
das obras dos artistas, se tornou uma
defensora das ideias renascentistas.

d) O Renascimento contribuiu para o reforço de
valores humanistas em toda a Europa.

e) O Renascimento como movimento intelectual
provocou uma ruptura na Igreja, dividindo-a a
partir de então em Igreja Ortodoxa e Igreja
Romana.

3. Considere o texto abaixo, do medievalista Georges
Duby.
“Nos cinquenta, sessenta anos que se seguiram à
pandemia de 1348, e que foram sacudidos pelos
ressurgimentos da peste, situa-se uma das grandes
rupturas da história da nossa civilização. Dessa prova
a Europa saiu aliviada. Ela era superpovoada.
Restabeleceu-se o equilíbrio demográfico. A
atmosfera de naturalidade que se instalou explica
por que a criação artística não perdeu sua vitalidade.
Mas, como tudo o mais, ela mudou de tom”.

DUBY, Georges. A Europa na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 113.

A afirmação “ela mudou de tom”, com que o autor
conclui sua análise, constitui uma referência
a) ao Iluminismo.
b) ao Romantismo.
c) ao Renascimento.
d) à Escolástica.
e) à Fisiocracia.

4. Nas obras Commentariolus e Revolução das Orbes
Celestes, Nicolau Copérnico formulou uma teoria que
desafiou os dogmas da Igreja Católica Apostólica
Romana, ao conceber um novo modelo.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente,
os valores culturais do Renascimento.
a) Coloquialismo, fundamentalismo e escatologia.
b) Formalismo, relativismo e misticismo.
c) Gnosticismo, hermetismo e sofismo.
d) Heliocentrismo, antropocentrismo e

racionalismo.
e) Teocentrismo, aristotelismo e quiliasmo.

5. Durante o Renascimento, houve um notável
desenvolvimento da produção literária, além das
artes plásticas. Indique a alternativa em que obra e
autor estão corretos:
a) O Príncipe - Shakespeare
b) Dom Quixote - Miguel de Cervantes
c) Os Lusíadas - Erasmo de Rotterdan
d) Hamlet - Dante Alighieri
e) Utopia - François Rabelais

História
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6. A respeito do mercantilismo é correto afirmar:
a) Foi um conjunto de práticas e ideias

econômicas que visava o enriquecimento dos
Estados europeus por meio, principalmente, do
metalismo, da exploração colonial, de práticas
protecionistas e de uma balança comercial
favorável.

b) Tratou-se de um conjunto de práticas e ideias
religiosas desenvolvido nas regiões europeias
de penetração protestante e associada,
sobretudo, ao calvinismo e ao luteranismo.

c) Foi uma doutrina econômica desenvolvida na
Inglaterra e que defendia o livre comércio, o fim
das barreiras alfandegárias, o desenvolvimento
industrial e a abolição das relações escravistas
de produção.

d) Foi uma doutrina desenvolvida exclusivamente
na Península Ibérica e sustentava que o
desenvolvimento econômico era obtido graças
ao comércio e à produção de gêneros agrícolas.

e) Tratou-se de um conjunto de ideias sociais que
confrontava os privilégios da nobreza e do clero
em defesa dos interesses dos setores
mercantis e manufatureiros.

7. Uma das práticas mercantilistas europeias implicava
na proibição de se exportar certas matérias- primas
que poderiam favorecer o crescimento industrial em
outros países, a fim de evitar possíveis
concorrências. Tal prática ficou conhecida por
a) balança comercial favorável.
b) intervencionismo estatal.
c) metalismo.
d) colbertismo.
e) protecionismo.

8. Chegam a Jerusalém a 7 de junho de 1099. Jejuam
e fazem procissões em redor da cidade, esperando
que as suas orações deitem abaixo as muralhas, do
mesmo que as trombetas de Josué tinham
derrubado as de Jericó. A chegada a Jafa de navios
genoveses, pisanos e venezianos é para eles de um
grande auxílio [...] A cidade tão cobiçada é tomada a
15 de julho de 1099. Assistimos, então, à pilhagem e
ao massacre sistemático de toda a população.
Depois do regresso dos cruzados ao Ocidente, a
posse de Jerusalém torna-se precária.

Tate, G. “Dois séculos de confronto entre o Oriente e o Ocidente”. In
Arneville, M.-B. D’ e outros, As Cruzadas. Trad. Cascais: Pergaminho, 2001, p. 22.

O texto acima refere-se à
a) terceira Cruzada e revela os interesses

bizantinos nessa expedição.
b) Reconquista Ibérica e apresenta as motivações

religiosas dessa empreitada.
c) sétima Cruzada e demonstra a forte presença

da monarquia francesa.
d) primeira Cruzada e revela a forte religiosidade

da peregrinação armada.
e) quarta Cruzada e revela a participação exclusiva

dos fiéis franceses.

9.   Guerra dos Cem Anos – Denominação dada a uma
série de conflitos ocorridos entre a França e a
Inglaterra no período 1337-1475. O termo, que vem
sendo considerado impróprio, é uma criação
moderna dos historiadores do século XIX, introduzido
nos manuais escolares. (...) Alguns historiadores têm
mesmo proposto que seja utilizada a expressão “cem
anos de guerra” e não a tradicional.

(Antônio Carlos do Amaral Azevedo, Dicionário de nomes, termos e conceitos
históricos apud Luiz Koshiba, História: origens, estruturas e processos)

Sobre essa guerra, é correto afirmar que
a) decorreu diretamente da chamada Crise do

Século XIV, pois a Inglaterra e a França tinham
leituras divergentes da paralisia econômica
que atingiu a Europa ocidental desde os
primeiros anos desse século.

b) resultou da imediata reação da França, aliada
dos reinos de Castela e Aragão, à aliança
econômica e militar entre a Inglaterra e Portugal,
iniciando o mais sangrento conflito bélico da
Europa moderna.

c) desenrolou-se quase toda em território francês,
com batalhas entremeadas por tréguas e
períodos de paz, e as suas origens se ligam à
sucessão do trono francês, também disputado
pela Inglaterra.

d) derivou da disputa por territórios recém-
descobertos por franceses no norte da África,
mas que eram estratégicos para a expansão
da economia inglesa, já produtora de
manufaturados.

e) desenvolveu-se no contexto das reformas
religiosas, obrigando cada nação europeia a
se posicionar na defesa ou não do papado, fator
principal do conflito bélico entre franceses e
ingleses.

10. Uma das características atribuídas às políticas
mercantilistas, adotadas por muitas monarquias
europeias, era a preocupação em acumular ouro e
prata. Também conhecida como “metalismo”, essa
acumulação podia se dar através da exploração de
minas de metais preciosos nas colônias ou através
da(o):
a) existência de uma política liberal, sem a

cobrança de taxas de importação;
b) cobrança de indulgências, como ocorreu na

Inglaterra anglicana;
c) manutenção de uma balança comercial

favorável;
d) controle dos gastos da nobreza e do clero, que

pagavam mais impostos.
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11.   Leia um fragmento do Ato de Navegação inglês de
1660.
Para o progresso do armamento marítimo e da
navegação que soube a boa providência e proteção
divina interessam tanto à prosperidade, à segurança
e o poderio deste reino... nenhuma mercadoria será
importada ou exportada dos países, ilhas, plantações
ou territórios, pertencentes a Sua Majestade ou em
possessão de Sua Majestade, na Ásia, América e
África, noutros navios senão nos que sem nenhuma
fraude pertencem a súditos ingleses, irlandeses ou
gauleses, ou ainda a habitantes destes países, ilhas,
plantações e territórios, e que são comandados por
um capitão inglês e tripulados por uma equipagem
com três quartos de ingleses...

(English Historical Documents)

A determinação inglesa pode ser considerada
a) liberal, uma vez que a interferência do Estado

se resumira a estabilizar a entrada e a saída de
mercadorias da nação.

b) fisiocrata, porque reforçou a tendência inglesa
de buscar as rendas do Estado na produção
agrícola.

c) iluminista, já que atendeu às demandas das
camadas mais modernas da nobreza de terras
e da burguesia industrial.

d) monopolista, visto que permitiu a livre circulação
de mercadorias pela maior parte do continente
europeu e da Ásia.

e) mercantilista, pois permitiu a proteção e a
consequente prosperidade da marinha e do
comércio britânicos.

12. Ao longo do período moderno, compreendido entre
os séculos XV e XVIII, os Estados absolutistas
desenvolveram práticas econômicas que, apesar de
suas variações nacionais, tiveram pontos em comum.
Sobre essas práticas, assinale a opção correta:
a) Denominadas “liberalismo”, favoreciam a

especialização da produção como fator de
progresso e da criação de uma divisão
internacional do trabalho que os beneficiava.

b) Identificadas como “fisiocratas”, essas práticas
viam na agricultura e na mineração as únicas
fontes da riqueza, proibindo a criação de
indústrias e restringindo o comércio aos bens
essenciais.

c) Nomeadas “corporativismo”, essas práticas
buscavam evitar o conflito e beneficiar os
interesses gerais com acordos envolvendo o
Estado, os comerciantes e os artesãos.

d) Classificadas como “mercantilismo”, essas
práticas privilegiaram o protecionismo
econômico e a busca da balança comercial
favorável no comércio externo.

13. Da mesma forma que a Terra Santa, ainda que com
identidade menor, a Península Ibérica possibilitava
a reunião das ideias de paz (luta no exterior da
Cristandade), de Guerra Santa (engrandecimento da
Igreja em terra anteriormente cristã) e de
peregrinação (corpo santo apostólico em Santiago
de Compostela). A Reconquista revelou-se
especialmente atraente, o que é significativo, para o
centro-sul francês (...) cujos cavaleiros foram os mais
constantes participantes ultramontanos da luta anti-
moura na Península.

FRANCO JÚNIOR, Hilário. Peregrinos, monges e guerreiros. Feudo-clericalismo e
religiosidade em Castela Medieval. São Paulo: Hucitec, 1990, p. 161.

Sobre a Reconquista Ibérica, é correto afirmar que
se trata de
a) um conjunto de guerras e conquistas territoriais

cujas motivações foram semelhantes àquelas
que estimularam a ação dos cristãos durante
as Cruzadas.

b) um movimento dirigido pelos comerciantes
castelhanos, interessados em se apropriar das
riquezas e rotas mercantis do mundo islâmico.

c) um movimento sem vinculação às crenças
religiosas e devocionais cristãs e estimuladas
pelo avanço científico precoce da Península
Ibérica.

d) uma incursão de cavaleiros a serviço da
monarquia francesa com o intuito de anexar a
Península Ibérica e reestruturar o antigo Império
Carolíngio.

e) um movimento essencialmente religioso que
visava a combater o fanatismo muçulmano e
estabelecer monarquias cristãs que
respeitassem a liberdade religiosa na
Península Ibérica.

14. Os especialistas em demografia histórica são mais
ou menos concordes em estimar que a população
global do reino da França no mínimo duplicou entre
os anos mil e 1328, passando de cerca de 6 milhões
de habitantes para 13,5 milhões, e de 16 a 17
milhões, considerando as regiões que desde então
se tornaram francesas.

LE GOFF, Jacques. O apogeu da cidade medieval. Trad. Antônio
Danesi, São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 4. (Adaptado).

De acordo com a citação, pode-se afirmar que o
principal fator que permitiu o crescimento da
população europeia foi
a) o controle da Peste Negra por meio da

implantação de medidas de saneamento das
grandes cidades europeias.

b) o fim dos conflitos entre os reinos,
especialmente o da “Guerra dos Cem Anos”,
entre França e Inglaterra.

c) a relativa estabilidade política e econômica, que
fomentou a expansão dos burgos e o aumento
da produção agrícola nos campos.

d) o incremento da agricultura, que impulsionou o
sistema de trocas de mercadorias promovendo
a prosperidade nos feudos.
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15. A análise histórica do Renascimento italiano, caso
das obras de Leonardo da Vinci e de Brunelleschi,
permite identificar uma convergência entre as artes
plásticas e as concepções burguesas sobre a
natureza e o mundo naquele período. Acerca da
relação entre artistas e burgueses, é correto afirmar
que ambos:
a) convergiram em ideias, pois valorizavam a

pesquisa científica e a invenção tecnológica.
b) retomaram o conceito medieval de

antropocentrismo ao valorizar o indivíduo e
suas obras pessoais.

c) adotaram os valores da cultura medieval para
se contrapor ao avanço político e econômico
dos países protestantes.

d) discordaram quanto aos assuntos a serem
abordados nas pinturas, pois os burgueses
não financiavam obras com temas religiosos.

e) defenderam a adoção de uma postura menos
opulenta em acordo com os ideais do
capitalismo emergente e das técnicas mais
simples das artes.

Geografia
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

Atualmente, muitos estudiosos acreditam que é
possível identificar processos de globalização em
sociedades pré-modernas, em vista de fenômenos como
o encurtamento relativo das distâncias (através de meios
de transporte e comunicação mais eficazes), maior
conectividade entre regiões previamente isoladas [...].

(Rafael Scopacasa. Revista de História, nº 177, 2018.)

1. (Unesp 2021)  O uso contemporâneo do conceito de
globalização envolve, além dos aspectos
mencionados no texto,
a) imposição do setor industrial sobre o de

serviços, autossuficiência energética dos
países, ampla mobilidade de pessoas e
mercadorias.

b) convergência de preços e mercados entre
regiões distantes, meios de comunicação
ultravelozes, formação de uma consciência
global.

c) maior importância das barreiras geográficas,
constituição de redes de contatos culturais,
uniformização mundial de preços.

d) unidade ideológica e política entre os
governantes dos Estados, redução das
distâncias físicas entre continentes, declínio da
diversidade global.

e) imposição do poder dos blocos econômicos
regionais, internacionalização do movimento
operário, redução das barreiras linguísticas.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

“As maiores descobertas/invenções da humanidade”
Um dos aspectos que diferenciam os humanos

de outros seres vivos é a capacidade de lidar com
situações de maneira inteligente, criando meios para
solucionar problemas ou para, simplesmente,
compreender melhor o Universo. A busca pela inovação/
descoberta levou muitos homens e mulheres a
desenvolverem ferramentas, materiais e tecnologias tão

bem-sucedidas que mudaram completamente a forma
de as pessoas viverem e verem o mundo.

Nesse sentido, a(s) questão(ões) abordarão o eixo
temático “As maiores descobertas/invenções da
humanidade”.

2. (Ucs 2021)  No século XX, as distâncias geográficas
foram relativizadas e diminuídas por uma revolução
técnico-científica, que incorporou ao espaço
geográfico um impressionante sistema técnico de
circulação de informações, permitindo que as
diversas sociedades nacionais intensificassem suas
relações. Embora os benefícios da globalização
tecnológica não sejam igualmente acessíveis a toda
população mundial, vive-se, atualmente, em uma
rede geográfica de diferentes dimensões. Essas
redes são responsáveis por estabelecer
interconexões entre um ponto geográfico e outro.
Nesse contexto, a eficiência do sistema de
comunicação global é possibilitada pela invenção
de tecnologias como os satélites e os cabos
submarinos, os quais proporcionam a comunicação
que é essencial para a instalação de indústrias em
diferentes partes do mundo.
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Refletindo sobre as consequências dessas
inovações que mudaram a geografia mundial e
levando em consideração o mapa acima, assinale a
alternativa correta.
a) O mapa da rede de fibras ópticas submarinas

ilustra maior intercâmbio de informações entre
as regiões do Hemisfério Sul.

b) A relação entre a comunicação e o sistema
econômico é uma falácia, pois o segundo
depende exclusivamente das forças produtivas:
trabalho + matéria-prima.

c) A multiplicação das redes de fibras ópticas
submarinas e dos satélites se deve à união do
transporte de dados com o computador
(telemática), o que possibilitou o surgimento e
a difusão da Internet.

d) A evolução da globalização e a transformação
na relação com o dinheiro tornaram sem
importância os sistemas tecnológicos de
comunicação, uma vez que isso não impacta
no valor da mercadoria.

e) As imensas possibilidades de circulação de
informações que as inovações técnicas
propiciam significaram um aumento na
regionalização das relações comerciais.

3. (Fgv 2020)  Criado em 1991 pelo Tratado de Assunção,
o Mercosul é hoje o terceiro maior bloco do mundo,
depois do Nafta (México, Estados Unidos e Canadá)
e da União Europeia. Seu PIB total é de US$ 2,8
trilhões (R$ 10,4 trilhões). Se fosse um país, o
Mercosul seria a quinta maior economia do mundo,
atrás apenas de Estados Unidos, China, Japão e
Alemanha.

(“Mercosul e UE fecham acordo histórico”. www.bbc.com.br, 28.06.2019. Adaptado.)

O Mercosul é uma organização
a) intergovernamental, composta por estados

soberanos que estabeleceram uma união
aduaneira.

b) intergovernamental, que se baseia na
concessão da soberania nacional em favor de
uma estrutura coletiva.

c) intergovernamental, composta por estados
soberanos que liberalizaram o comércio entre
os países membros.

d) supranacional, composta por estados que
cederam as competências estatais para uma
estrutura política.

e) supranacional, que se baseia na cessão parcial
das decisões políticas dos Estados em favor
da organização comum.

4. (Uece 2020)  Milton Santos elaborou uma
periodização geográfica para a compreensão da
evolução temporal do processo de produção do
espaço geográfico. O atual período, no qual se
desenrola o quadro da globalização, da telemática e
das redes globais interconectadas, sob a
predominância de uma economia financeirizada, é
denominado de
a) toyotismo ou acumulação flexível.
b) neoliberalismo.
c) quarta revolução industrial ou indústria 4.0.
d) meio técnico-científico informacional.

5. (Fgv 2020)  Em junho de 2019, após 20 anos de
negociações, a União Europeia (UE) e o MERCOSUL
fecharam um acordo comercial que envolve 25% da
economia global e 780 milhões de pessoas,
totalizando quase 10% da população do mundo. A
respeito desse acordo, analise as afirmações a
seguir.
I. O acordo, para entrar em vigor, deve ser

ratificado por cada Estado-parte; no caso do
Brasil, deve ser avaliado e aprovado pelo
Legislativo e, então, ratificado pelo Poder
Executivo.

II. O acordo cria um bloco econômico que prevê
uma união aduaneira e monetária entre os
Estados-partes; no caso do Brasil, irá alavancar
as exportações de produtos agrícolas.

III. O acordo gera oportunidades de
desenvolvimento econômico e de cooperação;
no caso do MERCOSUL, permitirá o acesso a
um dos maiores mercados do mundo e trará
volume importante de investimentos para os
países do bloco.

Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) II, apenas.
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6. (G1 - ifce 2020)  Alguns dos aspectos presentes na
Nova Ordem Mundial são a globalização e os blocos
econômicos, que consistem na união de diferentes
países que desejam estabelecer uma relação
econômica fortalecida entre si. Sobre essa temática,
é correto afirmar-se que
a) o Mundo Global tem origem na Segunda Guerra

Mundial através de uma divisão econômica
entre capitalista e socialista conhecida como
divisão Norte e Sul.

b) o MERCOSUL foi fundado pelo Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai, sendo um bloco
econômico de integração de todo o continente
americano.

c) o Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre
Comércio) foi substituído pelo Acordo Estados
Unidos-México-Canadá – USMCA, que, além de
criar uma zona econômica na América do Norte,
integrou-se aos países da América Central.

d) a globalização na atual fase do capitalismo,
representada pela integração econômica dos
blocos regionais, consegue eliminar as
desigualdades existentes entre as economias
continentais.

e) o Reino Unido se prepara para sair da União
Europeia depois de um plebiscito realizado em
2016, acionando o Artigo 50 do Tratado de
Lisboa.

7. (Uem-pas 2020)  Sobre a Organização Mundial do
Comércio (OMC), assinale o que for correto.
01) A OMC substituiu o Acordo Geral sobre Tarifas e

Comércio (GATT) constituído após o final da
Segunda Guerra Mundial, na Conferência de
Bretton Woods.

02) Com a criação da OMC na década de 1990,
iniciaram-se as rodadas de negociação para
estimular o comércio entre os Estados-
membros, fortalecendo o bilateralismo em
detrimento do multilateralismo.

04) O setor de serviços foi tema central da Rodada
Doha, marcada por discordâncias entre os
participantes sobre a implantação gradual, nos
países em desenvolvimento, de subsídios às
exportações de produtos.

08) Com o objetivo de estabelecer regras e acordos
para orientar o comércio internacional, bem
como os fluxos financeiros, a OMC possui
soberania absoluta nos resultados de suas
ações contra o protecionismo praticado pelos
países desenvolvidos.

16) O desempenho da OMC promoveu a expansão
do comércio em ampla escala espacial; além
disso, ocorreram avanços na infraestrutura de
transporte e de armazenagem e nos arranjos
de blocos entre os países.

8. (Enem PPL 2020)  Tal fenômeno não pode ser
reduzido a alguns núcleos urbanos no topo da
hierarquia. É um processo que conecta serviços
avançados, centros produtores e mercados em rede
com intensidade diferente e em diferente escala,
dependendo da relativa importância das atividades
localizadas em cada área face à rede mundial.

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000 (adaptado).

A estrutura descrita depende da ocorrência da
seguinte característica espacial:
a) Extensão da malha ferroviária.
b) Presença de centros de pesquisa.
c) Geração de energias renováveis.
d) Automação das unidades produtivas.
e) Qualidade do sistema de telecomunicações.

09) A primeira coluna indica a sequência correta das Eras
Geológicas. Relacione a segunda coluna mostrando
os principais eventos que ocorreram em cada
período:
a) Pré-Cambriana (Azoica)
b) Proterozoica
c) Paleozoica
d) Mesozoica
e) Cenozoica

(     ) solidificação da crosta, período sem vida.
(     ) surgimento dos dinossauros.
(     ) aparecimento do homem.
(     ) desenvolvimento das primeiras formas de vida

na água.
(     ) surgimento da vida na Terra e formação do

carvão.

A sequência correta é:
a) a - d - e - b - c
b) a - d - c - b - e
c) b - d - c - e - a
d) e - d - c - b - a
e) b - e - a - d - c
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10) Responda a esta questão com base no desenho a
seguir:

É correto afirmar, exceto:
a) A Dorsal Meso-Atlântica foi formada pelo

resultado do deslocamento divergente entre as
Placas Sul-Americana e Africana.

b) A Cordilheira dos Andes foi formada pelo
resultado de colisão entre as Placas Sul-
Americana e Nazca.

c) Entre as Placas Sul-Americana e Nazca,
verifica-se um movimento predominantemente
divergente.

d) Das zonas de agregação podem subir
materiais do manto para a crosta.

e) Na zona de subducção, podem ocorrer tremores
e atividades vulcânicas.

11) Os geólogos estimam que, nos próximos anos, a
parte oriental da África irá se separar do restante do
continente, dando origem a um novo mar, que
receberá o nome de:
a) Afar.
b) Oriental.
c) Rift.
d) Aden.

12) Observe o mapa e as informações a seguir:

Legenda:
1 - Placa do Pacífico
2 - Placa de Cocos
3 - Placa de Nazca
4 - Placa de Caraíbas
5 - Placa Sul-Americana
6 - Placa Norte-Americana
7 - Placa Africana
8 - Placa Rábica
9 - Placa Indiana
10 - Placa Antártica
11 - Placa Filipina
12 - Placa Eurasiana

Observando-se a morfologia dos blocos continentais
e sua distribuição pelo globo, é correto afirmar que:
a) as placas continentais, ao colidirem com

placas oceânicas, serão empurradas para o
interior da Terra através do processo de
subducção, pois, são consideradas mais
densas e pesadas do que as placas oceânicas.

b) o movimento das placas conduziu a uma menor
concentração de massas continentais no
hemisfério setentrional.

c) a cordilheira dos Andes foi formada na Era
Cenozoica, período Terciário devido ao
processo divergente entre a Placa de Nazca e
Sul-Americana.

d) o movimento das placas é invariavelmente
convergente, o que leva a um esforço de
formação do relevo.

e) o dinamismo das placas conduziu a uma maior
concentração de massas oceânicas no
hemisfério austral.
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13) “Apertado entre o Tibete e a Índia, o Nepal se estende
sobre uma área de 141 mil km², um pouco menor
que nosso estado do Paraná. Mesmo assim, por
conter a parte central da cordilheira do Himalaia, a
Morada dos Deuses da mitologia indiana, possui oito
das catorze maiores montanhas da Terra”.
“Sua altitude decresce rapidamente de norte para
sul, até encontrar a planície do Terai, a apenas 70m
sobre o nível do mar, um gigantesco contraste com
os 8.848 m do Everest na outra extremidade do país,
a pouco mais de 180 km”.

(NICLEVICZ, Waldemar. Tudo pelo Everest, 1993).

O texto se refere à mais elevada cordilheira do mundo,
o Himalaia, onde se situa o Nepal. Com suas
contrastantes altitudes, o Himalaia teve sua origem
aproximadamente na mesma época e da mesma
forma que as outras grandes cordilheiras do planeta.
A origem das grandes cadeias de montanhas da
Terra, como o Himalaia, os Andes e as Rochosas, se
deve a:
a) vulcanismo.
b) falhamentos.
c) longos processos de erosão.
d) dobramentos.
e) formação de fossas tectônicas.

14) Com o desenvolvimento da Teoria das Placas
Tectônicas, nos anos 60 e 70, fenômenos como o
vulcanismo, os terremotos e a formação de cadeias
montanhosas vêm tendo uma compreensão mais
aprofundada. Isto permite, inclusive, a previsão de
eventos de alta intensidade destrutiva, como é o caso
da possibilidade de que a Califórnia, nos próximos
anos, venha a sofrer um grande terremoto, já que,
nessa região, a crosta terrestre:
a) apresenta uma zona de encontro de placas

tectônicas com expansão do assoalho
oceânico.

b) está sendo empurrada para baixo formando
uma fossa abissal.

c) se divide em duas placas que deslizam
paralelamente em sentidos contrários.

d) forma uma área de separação de placa com
forte epirogênese.

e) se encontra profundamente fraturada pela
formação de uma dorsal oceânica.

15) As zonas sísmicas do globo estão associadas:
a) aos dobramentos antigos.
b) à presença de estruturas geológicas muito

antigas.
c) à formação das bacias sedimentares.
d) aos escudos cristalinos ou maciços antigos.
e) às áreas de contato das placas tectônicas.

Filosofia
1. (Uece 2020)  A filosofia helenística é profundamente

marcada por uma preocupação central com a ética,
entendida em um sentido prático, como o
estabelecimento de regras do bem viver, da ‘arte de
viver’. É ilustrativo disso o famoso Manual de Epicteto,
filósofo estoico do período romano.
Considere as seguintes afirmações sobre a doutrina
ética das principais correntes de pensamento
helenísticas:
I. Para se ter uma conduta ética que assegure a

felicidade, o estoicismo propõe o agir de acordo
com os princípios da natureza, em equilíbrio
com o cosmo e em busca da tranquilidade –
ataraxia.

II. Agir eticamente, segundo o epicurismo,
significa dar vazão aos desejos naturais de
forma intensa e total. A vida ética requer o
exercício pleno da paixão que não se opõe à
razão, mas a complementa.

III. A ética estoica influenciou fortemente a ética
cristã em virtude de seu caráter determinista e
por sua valorização do autocontrole e da
submissão.

É correto o que se afirma em
a) I e III apenas.
b) I, II e III.
c) II e III apenas.
d) I e II apenas.

2. (Uece 2020)  O trecho a seguir expõe parte do
pensamento de Sêneca, o mais importante pensador
estoico, no período romano do estoicismo:
“O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve,
mas a fazemos; nem somos dela carentes, mas
esbanjadores. Por que nos queixamos da Natureza?
Ela mostrou-se benevolente: a vida, se souberes
utilizá-la, é longa. Mas uma avareza insaciável
apossa-se de um e de outro, uma laboriosa
dedicação a atividades inúteis, um embriaga-se de
vinho, outro entorpece-se na inatividade; alguns não
definiram para onde dirigir sua vida, e o destino
surpreende os esgotados e bocejantes, de tal forma
que não duvido ser verdadeiro o que disse, à maneira
de oráculo, o maior dos poetas: ‘Pequena é a parte
da vida que vivemos’. Pois todo o restante não é vida,
mas tempo”.

Sêneca. Sobre a brevidade da vida. Coleção L&PM Pocket – Literatura
clássica internacional. Cap 1-2. Versículo 2-4. Adaptado.
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Considere as seguintes afirmações a respeito da
doutrina estoica:
I. Para o estoicismo, o homem é um microcosmo

no macrocosmo; é parte do universo, do cosmo.
Uma conduta ética deve estar de acordo com
os princípios da natureza para, assim, atingir-
se a felicidade.

II. Para o estoicismo, a felicidade consiste no
abandono de todo autocontrole e austeridade
com a negação de qualquer determinação
natural. O comportamento ético impõe conquista
e não aceitação.

III. A ética estoica carrega um forte determinismo
e um certo fatalismo: por esta razão, teve imensa
influência na ética cristã em sua aceitação dos
acontecimentos.

Está correto o que se afirma em
a) I, II e III.
b) I e III apenas.
c) II e III apenas.
d) I e II apenas.

3. (Enem 2018)  A quem não basta pouco, nada basta.
EPICURO. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1985.

Remanescente do período helenístico, a máxima
apresentada valoriza a seguinte virtude:
a) Esperança, tida como confiança no porvir.
b) Justiça, interpretada como retidão de caráter.
c) Temperança, marcada pelo domínio da vontade.
d) Coragem, definida como fortitude na dificuldade.
e) Prudência, caracterizada pelo correto uso da

razão.

4. (Upe-ssa 3 2018)

Leia o texto a seguir sobre a Moral e a Ética:

A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral
dos homens em sociedade. Ou seja, é ciência de
uma forma específica de comportamento humano.
(VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997, p. 12.)

O autor enfatiza a singularidade da definição sobre
ética. No que se refere à temática, assinale a
alternativa CORRETA.
a) A ética é uma reflexão sobre o comportamento

moral dos homens em sociedade.
b) A ética é a moral e diz respeito à singularidade

das normas e valores.
c) O comportamento moral supõe a reflexão e

declina dos princípios e das normas que regem
esse comportamento.

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

e) A ética é a teoria e não parte do fato da existência
no âmbito da história da moral.

5. (Enem 2014)  Alguns dos desejos são naturais e
necessários; outros, naturais e não necessários;
outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos
de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor se
não satisfeitos não são necessários, mas o seu
impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil
obter sua satisfação ou parecem geradores de dano.

EPICURO DE SAMOS. “Doutrinas principais”. In: SANSON, V. F. Textos de
filosofia. Rio de Janeiro: Eduff, 1974.

No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem
tem como fim
a) alcançar o prazer moderado e a felicidade.
b) valorizar os deveres e as obrigações sociais.
c) aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com

resignação.
d) refletir sobre os valores e as normas dadas

pela divindade.
e) defender a indiferença e a impossibilidade de

se atingir o saber.

6. (Unioeste 2013)  “... a função própria do homem é
um certo modo de vida, e este é constituído de uma
atividade ou de ações da alma que pressupõem o
uso da razão, e a função própria de um homem bom
é o bom e nobilitante exercício desta atividade ou a
prática destas ações [...] o bem para o homem vem a
ser o exercício ativo das faculdade da alma de
conformidade com a excelência, e se há mais de
uma excelência, em conformidade com a melhor e a
mais completa entre elas. Mas devemos acrescentar
que tal exercício ativo deve estender-se por toda a
vida, pois uma andorinha só não faz verão (nem o faz
um dia quente); da mesma forma, um dia só, ou um
curto lapso de tempo, não faz um homem bem-
aventurado e feliz”.

Aristóteles.
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Considerando o texto citado e o pensamento ético
de Aristóteles, seguem as afirmativas abaixo:
I. O bem mais elevado que o ser humano pode

almejar é a eudaimonia (felicidade), havendo
uma concordância geral de que o bem
supremo para o homem é a felicidade, e que
bem viver e bem agir equivale a ser feliz.

II. A eudaimonia (felicidade) é sempre buscada
por si mesma e não em função de outra coisa,
pois o ser humano escolhe o viver bem como a
mais elevada finalidade e por nada além do
próprio viver bem.

III. Definindo a eudaimonia (felicidade) a partir da
função própria da alma racional e do exercício
ativo das faculdades da alma em conformidade
com a excelência (virtude) conclui-se que, aos
seres humanos, só é possível levar uma vida
constituída por momentos de felicidade
decorrentes da satisfação dos desejos e
paixões que não se subordinam à atividade
racional.

IV. A eudaimonia (felicidade) é um certo modo de
vida constituído de uma atividade ou de ações
por via da razão e conforme a ela, sendo o bem
melhor para o homem o exercício ativo das
faculdades da alma em conformidade com a
excelência (virtude), que deve estender-se por
toda a vida.

V. A excelência (virtude) humana, como realização
excelente da tarefa humana, reside no exercício
ativo da racionalidade, pois a função própria de
um homem bom é o bom e nobilitante exercício
desta atividade ou na prática destas ações em
conformidade com a virtude, sendo este o bem
humano supremo e a última finalidade
desiderativa humana.

Das afirmativas feitas acima
a) somente a afirmação I está incorreta.
b) somente a afirmação III está incorreta.
c) as afirmações III e V estão corretas.
d) as afirmações I e III estão corretas.
e) as afirmações II, III e IV estão corretas.

7. (Ufsm 2013)  A economia verde contém os seguintes
princípios para o consumo ético de produtos: a
matéria-prima dos produtos deve ser proveniente de
fontes limpas e não deve haver desperdício dos
produtos. O Estado, entretanto, não impõe, até o
presente momento, sanções àqueles cidadãos que
não seguem esses princípios.

Considere as seguintes afirmações:
I. Esses princípios são juízos de fato.
II. Esses princípios são, atualmente, uma questão

de moralidade, mas não de legalidade.
III. A ética epicurista, a exemplo da economia verde,

propõe uma vida mais moderada.

Está(ão) correta(s)
a) apenas I.
b) apenas I e II.
c) apenas III.
d) apenas II e III.
e) I, II e III.

8. (Upe 2013)  A história da ética, como disciplina
filosófica, é mais limitada, no tempo e no material
tratado, que a história das ideias morais da
humanidade. Esta última história compreende o
estudo de todas as normas que regulam o
comportamento humano desde os tempos pré-
históricos até nossos dias.

VITA, Luís Washington. Introdução à filosofia, 1964, p. 143.

Sobre esse assunto, coloque V nas afirmativas
Verdadeiras e F nas Falsas.
(     ) A ética é uma ciência prática e, portanto, sem

rigor teórico.
(     ) A ética ou filosofia moral é a parte da estética

que se ocupa da reflexão a respeito das noções
e dos princípios que fundamentam a vida
humana.

(     ) Uma das definições mais corriqueiras da ética
ou moral é aquela que se refere ao estudo da
atividade humana com relação aos seus fins
imediatos, que é a realização plena da
humanidade.

(     ) A história da moral serve de objeto de reflexão
para a ética, ou seja, a ética parte da diversidade
de morais no tempo, com os seus respectivos
valores, princípios e normas.

(     ) A filosofia moral se ocupa da conduta humana
sob o aspecto, segundo o qual pode ser julgada
certa ou errada, virtuosa ou viciosa, boa ou má.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA.
a) F, F, F, V, V
b) F, F, V, V, V
c) V, F, F, V, V
d) V, V, F, F, F
e) F, V, F, F, V

9. (Ufsj 2012)  Sobre a ética na Antiguidade, é CORRETO
afirmar que
a) o ideal ético perseguido pelo estoicismo era

um estado de plena serenidade para lidar com
os sobressaltos da existência.

b) os sofistas afirmavam a normatização e
verdades universalmente válidas.

c) Platão, na direção socrática, defendeu a
necessidade de purificação da alma para se
alcançar a ideia de bem.

d) Sócrates repercutiu a ideia de uma ética
intimista voltada para o bem individual, que, ao
ser exercida, se espargiria por todos os
homens.
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1. (Uece 2022)  As lavadoras de roupa compõem um
grupo de eletrodomésticos muito presente nas
residências. O seu funcionamento ocorre de acordo
com uma programação prévia combinando diferentes
tipos de movimentos de rotação do cesto. Na etapa
final de lavagem (centrifugação), a máquina gira esse
cesto a uma frequência de 1500 rpm. Considerando
p ≈ 3 e que o cesto possui um raio de 20 cm, a
velocidade, em m/s, de um ponto pertencente à
parede deste cesto corresponde a
a) 30.
b) 120.
c) 90.
d) 60.

2. (Upf 2022)  Com o período da pandemia, as pessoas
permaneceram mais em suas casas e necessitaram
buscar academias para manter seu corpo em
movimento. Entre os aparelhos buscados, está a
bicicleta ergométrica, que consiste em um
mecanismo que tem uma engrenagem maior (na
qual se encontram acoplados os pedais) e que
transmite seu movimento a uma engrenagem menor,
que, por sua vez, tem seu movimento ajustado pela
ação de um freio. Imaginando que a relação entre os
diâmetros das duas engrenagens é de 3 vezes e
que elas estão acopladas por meio de uma corrente
ideal, podemos dizer que quando elas entram em
movimento:
a) a velocidade escalar linear de um ponto periférico

da engrenagem maior é igual a de qualquer
ponto periférico da engrenagem menor.

b) a velocidade escalar linear de um ponto periférico
da engrenagem maior é 3 vezes maior do que a
de um ponto periférico da engrenagem menor.

c) a velocidade escalar linear de um ponto periférico
da engrenagem maior é 3 vezes menor do que a
de um ponto periférico da engrenagem menor.

d) as velocidades angulares das duas
engrenagens são iguais.

e) o deslocamento de um ponto periférico da
engrenagem maior é nove vezes maior do que
um ponto periférico da engrenagem menor.

3. (Espcex (Aman) 2020)  Duas polias, A e B, ligadas
por uma correia inextensível têm raios RA = 60 cm e
RB = 20 cm conforme o desenho abaixo. Admitindo
que não haja escorregamento da correia e sabendo
que a frequência da polia A é fA = 30 rpm, então a
frequência da polia B é

a) 10 rpm
b) 20 rpm
c) 80 rpm
d) 90 rpm
e) 120 rpm

4. (Upf 2020)  Uma bicicleta é um aparelho mecânico
que serve para transporte pessoal e cujo “motor” são
as pernas do ciclista, que aplicam forças sobre os
pedais, fazendo com que discos acoplados aos
pedais girem e, por meio de uma corrente, transmitam
o movimento circular às rodas. A força de atrito entre
as superfícies do solo e da roda permitem que a
bicicleta se desloque. Considerando que um ciclista
que se desloca com velocidade constante percorre
628 m em 100s em uma bicicleta cujas rodas têm
600mm de diâmetro, é possível afirmar que as rodas
dessa bicicleta executam um número de voltas por
segundo aproximado de:
(considere π = 3,14)
a) 6,6
b) 9,9
c) 15
d) 3,3
e) 7

10. (Ufsj 2006)  “Se a função do homem é uma atividade da alma que segue ou que implica um princípio racional e se
dizemos que ‘um tal-e-tal’ e ‘um bom tal-e-tal’ têm uma função que é a mesma em              espécie ..., se realmente
assim é [...]”.

(ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro I. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 56. (Coleção Pensadores)).

Assinale a alternativa que completa essa ideia de Aristóteles.
a) A função do homem é uma espécie de atividade virtuosa do princípio contemplativo da vida.
b) O princípio racional da vida contemplativa leva o homem às ações boas e virtuosas.
c) O bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude.
d) O princípio contemplativo da alma ignora as atividades racionais e valoriza as virtudes.

Física
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5. (S1 - ifce 2020)  A velocidade linear do movimento do
ponteiro das horas em sua extremidade, sabendo
que mede 6 cm em m/h, é igual a
(considere π ≅ 3)
a) 7 x 10-2

b) 4 x 10-2

c) 5 x 10-2

d) 6 x 10-2

e) 3 x 10-2

6. (Uece 2020)  O motor de um carro elétrico tem seu
eixo acoplado a uma polia de raio r. Esta polia é
acoplada mecanicamente a outra maior, de raio R,
por uma correia inextensível e que não desliza nas
polias. Considerando apenas os pontos de contato
entre as polias e a correia, é correto afirmar que a
velocidade
a) angular dos pontos na superfície da polia

pequena é a mesma dos pontos na superfície
da grande.

b) linear dos pontos na superfície da polia pequena
é a mesma dos pontos na superfície da grande.

c) angular dos pontos na superfície da polia
pequena é menor que dos pontos na superfície
da grande.

d) linear dos pontos na superfície da polia pequena
é menor que dos pontos na superfície da
grande.

7. (Uece 2020)  Considere que, em dado intervalo de
tempo, dois pontos de uma dada roda metálica de
um trem descrevem um movimento circular uniforme.
Caso se considere a roda como indeformável, que o
ponto P1 está mais próximo do eixo e o ponto P2 está
mais próximo à borda, é correto afirmar que
a) a aceleração linear dos dois pontos é a mesma.
b) a velocidade angular dos dois pontos é a

mesma.
c) a velocidade angular de P1 é maior que a de P2.
d) a aceleração angular de P1 é maior que a de P2.

8. (Uem-pas 2020)  Assinale o que for correto.
01) Na eletrização por indução as cargas elétricas

são igualmente compartilhadas entre o indutor
e o induzido, e o induzido é eletrizado com uma
carga elétrica de mesmo sinal da carga do
indutor.

02) As linhas de força elétrica são orientadas no
sentido do vetor campo elétrico e são tangentes
a esse vetor em cada um de seus pontos.

04) Em todo movimento espontâneo de cargas
elétricas em um campo elétrico a energia
potencial elétrica aumenta.

08) As linhas de força de um campo elétrico são
perpendiculares às superfícies equipotenciais
desse campo.

16) O campo elétrico resultante nos pontos internos
de um condutor em equilíbrio eletrostático é
nulo, e o potencial elétrico em todos os pontos
internos e superficiais desse condutor é
constante.

9. (Uece 2020)  Considere uma carga elétrica
puntiforme, Q, na presença de um campo elétrico
constante e de módulo E. Sobre o vetor força elétrica
atuante na carga devido a esse campo, é correto
afirmar que seu módulo é dado por
a) EQ, e sua direção é perpendicular às linhas de

campo elétrico.
b) Q/E, e sua direção é perpendicular às linhas de

campo elétrico.
c) Q/E, e sua direção é tangente às linhas de

campo elétrico.
d) EQ, e sua direção é tangente às linhas de

campo elétrico.

10. (Uece 2020)  Considere o campo elétrico gerado entre
as placas de um capacitor de placas paralelas
formado por dois discos planos. No que diz respeito
ao campo elétrico entre os discos, próximo aos seus
centros geométricos, é correto afirmar que
a) é constante e tem linhas de campo normais às

placas.
b) é variável e tem linhas de campo normais às

placas.
c) é constante e tem linhas de campo tangentes

às placas.
d) é variável e tem linhas de campo tangentes às

placas.

11. (Upf 2019)  Um corpo descreve um movimento circular
uniforme cuja trajetória tem 5m de raio. Considerando
que o objeto descreve 2 voltas em 12s, é possível
afirmar que sua velocidade tangencial, em m/s é de,
aproximadamente
(Considere π = 3,14 rad)
a) 3,14
b) 5,2
c) 15,7
d) 6,28
e) 31,4
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12. (Uece 2019)  Um disco, do tipo DVD, gira com
movimento circular uniforme, realizando 30 rpm. A
velocidade angular dele, em rad/s, é
a) 30π
b) 2π
c) π
d) 60π

13. (Uerj 2019)  Em um equipamento industrial, duas
engrenagens, A e B, giram 100 vezes por segundo e
6.000 vezes por minuto, respectivamente. O período
da engrenagem A equivale a TA e o da engrenagem B,
a TB.
A razão TA/TB é igual a:
a) 1/6
b) 3/5
c) 1
d) 6

14. (Fmp 2019)  Uma aeronave, antes de aterrissar no
Aeroporto Santos Dummont no Rio de Janeiro, faz
uma curva no ar, mostrando aos passageiros a bela
vista da Baía de Guanabara. Suponha que essa curva
seja um círculo de raio 6000 m e que a aeronave

trace essa trajetória com velocidade de módulo
constante igual a 432,0 km . h–1 em relação ao solo.
A aceleração centrípeta da aeronave, em relação ao
solo, vale, em m . s–2, aproximadamente
a) 7,200
b) 9,800
c) 2,400
d) 31,10
e) 2,000

15. (Enem PPL 2018)  Em uma manhã ensolarada, uma
jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela
monta sua barraca próxima de seu carro, de uma
árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua
leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma
tempestade com muitos relâmpagos.
A melhor maneira de essa jovem se proteger dos
relâmpagos é
a) entrar no carro.
b) entrar na barraca.
c) entrar no quiosque.
d) abrir um guarda-chuva.
e) ficar embaixo da árvore.

Matemática
1) (DAZZI) Uma loja de equipamentos eletrônicos

registra o seu faturamento diário de cada mês em
tabelas. Este mês, a loja abriu em 20 dias e registrou
seus dados financeiros em uma matriz 4 x 5, em que
cada entrada aij representa o faturamento, em
milhares de reais, no j-ésimo dia da i-ésima semana
do mês.

Em qual semana está loja teve o menor faturamento
semanal?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

2) (Ufrrj)  Após o falecimento do saudoso Renato Russo,
em 11/10/96, os fãs do Legião Urbana começaram a
ouvir as músicas da banda regravadas pelos mais
diversos intérpretes da MPB. Um desses fãs
percebeu que, ao longo do tempo, três cantores, em
cada um dos seus três discos mais recentes,
gravaram as mesmas três obras de Renato Russo,
cada qual uma vez. Não podendo comprar os nove
CD’s, o fã resolveu comprar três, um de cada cantor
- C1, C2 e C3 - contendo diferentes músicas - M1, M2
e M3. Após uma pesquisa nas lojas de um
“shopping”, o fã verificou que os vários CD’s poderiam
ser encontrados a preços diferentes e organizou a
seguinte matriz de preços, em R$:

A partir da análise, verifica-se que
a) a compra poderá ser feita por R$ 33,00.
b) o máximo a ser gasto na compra é R$ 43,00.
c) o mínimo a ser gasto na compra é R$ 38,00.
d) não é possível efetuar a compra por R$ 44,00.
e) não é possível encontrar o menor valor da

compra.
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3) Se  A =                            e B =

então o maior elemento de A . B é:
a) 51
b) 39
c) 36
d) 30
e) –9

4. (Enem 2017)  Uma desenhista projetista deverá
desenhar uma tampa de panela em forma circular.
Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento,
de apenas um compasso, cujo comprimento das
hastes é de 10 cm, um transferidor e uma folha de
papel com um plano cartesiano. Para esboçar o
desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do
compasso de forma que o ângulo formado por elas
fosse de 120°. A ponta seca está representada pelo
ponto C, a ponta do grafite está representada pelo
ponto B e a cabeça do compasso está representada
pelo ponto A conforme a figura.

Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor
de produção. Ao receber o desenho com a indicação
do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se
encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na
sua fabricação, de acordo com os dados.
Tipo de material     Intervalo de valores de raio (cm)

I 0 < R ≤ 5
II 5 < R ≤ 10
III 10 < R ≤ 15
IV 15 < R ≤ 21
V 21 < R ≤ 40

Considere 1,7 como aproximação para √ 3

O tipo de material a ser utilizado pelo setor de
produção será
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

5. (Enem 2011)  Para determinar a distância de um barco
até a praia, um navegante utilizou o seguinte
procedimento: a partir de um ponto A, mediu o ângulo
visual a fazendo mira em um ponto fixo P da praia.
Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até
um ponto B de modo que fosse possível ver o mesmo
ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual
2α. A figura ilustra essa situação:

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo
α = 30° e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco
havia percorrido a distância AB = 2000 m. Com base
nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a
menor distância do barco até o ponto fixo P será
a) 1000 m.
b) 1000 √ 3 m.

c) 2000         m

d) 2000 m.
e) 2000√ 3 m.

6. (Pucpr 2015)  Um determinado professor de uma
das disciplinas do curso de Engenharia Civil da PUC
solicitou como trabalho prático que um grupo de
alunos deveria efetuar a medição da altura da fachada
da Biblioteca Central da PUC usando um teodolito.
Para executar o trabalho e determinar a altura, eles
colocaram um teodolito a 6 metros da base da
fachada e mediram o ângulo, obtendo 30°, conforme
mostra figura abaixo. Se a luneta do teodolito está a
1,70 m do solo, qual é, aproximadamente, a altura da
fachada da Biblioteca Central da PUC?

Dados (sen 30° = 0,5, cos 30° = 0,87 e tg 30° = 0,58)

a) 5,18 m
b) 4,70 m
c) 5,22 m
d) 5,11 m
e) 5,15 m

[ ]1 2 3
5 0 -2 [ ]1 2 3

4 5 6
7 8 8

√ 3
3
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7. (Fcmscsp 2022)  O programa de sócio torcedor de
uma agremiação esportiva cobra mensalidade de
R$ 50,00 dos sócios. Atualmente, o programa conta
com 600 sócios e a agremiação estima que a cada
R$ 5,00 de aumento na mensalidade irá perder 8
sócios. Considerando apenas aumentos mensais
de R$ 5,00, o maior faturamento mensal que esse
programa de sócio torcedor pode gerar para a
agremiação é de
a) R$ 72.240,00.
b) R$ 78.250,00.
c) R$ 80.420,00.
d) R$ 82.280,00.
e) R$ 86.420,00.

8. (Upf 2021)  Seja a função f definida por

f(x) = ax² + bx + c, com a, b, c ∈ IR e a < 0.  Sabe-se que
a função tem um único zero, que é o número real -3.
A imagem da função f é:
a) (-∞, -3]
b) (-∞, 0]
c) [-3, +∞)
d) [0, +∞)
e) IR

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:
Leia o texto abaixo com atenção, para responder

à(s) questão(ões) a seguir.
Uma função quadrática é qualquer função

f:IR → IR cuja lei de formação é f(x) = ax² + bx + c, onde a,
b,  e c são números reais, e a ≠ 0. Considere a função
f(x) = -x² + 2x + 2.

9. (G1 - ifsul 2020)  Identifique, entre os itens a seguir, o
gráfico da função f.
a)

b)

c)

d)

10. (Upf 2019)  Na figura, está representado o gráfico de
uma função quadrática g de domínio IR. Das
expressões a seguir, aquela que pode definir a função
g é:

 a) g(x) = x² + 2x + 3
b) g(x) = x² - x - 3
c) g(x) = -x² + x + 3
d) g(x) = -x² - 2x + 3
e) g(x) = x² - 2x + 3
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11. (Ufrgs 2017)  Considere o polinômio p definido por
p(x) = x² + 2(n + 2)x + 9n.
Se as raízes de p(x) = 0 são iguais, os valores de n
são
a) 1 e 4
b) 2 e 3
c) -1 e 4
d) 2 e 4
e) 1 e -4

12. (Unioeste 2021)  Para fazer 800 ml de um produto,
deve-se misturar 100 ml da substância A1, 200 ml da
substância A2 e 500 ml da substância A3. Deseja-se
aumentar o tamanho da embalagem e o produto
agora deverá ter 900 ml. Assim, para manter a
proporcionalidade entre as substâncias A1, A2 e A3
as quantidades usadas serão (em ml),
respectivamente,
a) 112,5; 225 e 562,5.
b) 110; 220 e 570.
c) 133,3; 233,3 e 533,4.
d) 120; 230 e 550.
e) 115; 225 e 560.

13. (Upf 2021)  O peso aproximado de um objeto em
Marte é 4/10 do seu peso na Terra. Já o peso de um
objeto em Júpiter é, aproximadamente, 26/10 do seu
peso na Terra. Se um objeto pesa 100 kg na Terra, a
quantidade de quilos que ele pesa a mais em Júpiter
do que pesa em Marte é:
a) 90
b) 80
c) 220
d) 130
e) 300

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

“A saúde brasileira está doente”

O médico sanitarista Oswaldo Cruz revolucionou
a saúde no Brasil. Foram suas pesquisas para o
desenvolvimento de vacinas e seus estudos em
contenção de epidemias que alçaram o setor a novos
patamares de qualidade no início do século XX. À frente
do Instituto Soroterápico Federal – atual Instituto Oswaldo
Cruz (FIOCRUZ) –, o médico percorreu o País para
erradicar pestes e doenças infecciosas. Apesar de todos
os esforços, infelizmente, nos últimos anos, o País tem
enveredado pelo perigoso caminho do retrocesso e
começa a enfrentar epidemias e surtos de doenças que
já tinham sido controladas, como o sarampo e a
poliomielite.

Disponível em: https://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:v3CS2acpBccJ;https://secad.artmed.com.br/blog/medicina/dia-nacional-

dasaude-5-temas-que-voce-precisa-saber-sobre-a-saude-no-brasil/+&cd=9&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 13 out. 2020. (Parcial e adaptado.)

Nesse sentido, a(s) questão(ões) abordarão o eixo
temático “A saúde brasileira está doente”.

14. (Ucs 2021)  Seria possível quantificar a solidariedade
de um povo e associá-la a um fator capaz de evitar
um colapso na saúde? O Brasil é um país de mazelas
sociais e desigualdades, sendo a saúde um dos
setores mais afetados por essa realidade. Pessoas
carentes que necessitam de remédios, tratamentos,
equipamentos de alto custo têm grandes chances
de ficarem desassistidas. Porém, essa situação não
gera consequências mais graves, possivelmente,
porque o povo brasileiro se notabiliza por ações de
solidariedade, manifestadas em diferentes vertentes
e formas. Nesse cenário, um cientista analisou
diversas formas de ajuda voluntária de uma
população e as correlacionou com a quantidade de
indivíduos economicamente ativos da mesma região.
A sua premissa era a de que quanto menor fosse a
assistência, menor seria o número de indivíduos
economicamente ativos. Em seu estudo, o
pesquisador criou uma grandeza que ele denominou
Força Solidária (FS), cuja unidade de medida é o
Solidarium (Sld). A FS é diretamente proporcional ao
número de ações solidárias, cuja unidade de medida
é ações-pessoa; inversamente proporcional ao
tempo t; e inversamente proporcional à área da
localidade onde ocorreram as ações solidárias.
A partir dessas informações, 15 Sld deve ser
interpretado como
a) 15 km² / (ações-pessoa x dia)
b) 15  ações-pessoa / (km² x dia)
c) 15  ações-pessoa x km² / dia)
d) 15  ações-pessoa x km² x dia)
e) 15 km² x dia / (ações-pessoa)

15. (Ufpr 2020)  No ano de 2018, a densidade
populacional da cidade de Curitiba foi estimada em
4.406,96 habitantes por quilômetro quadrado.
Supondo que a área territorial da cidade seja de
435 km² o número que mais se aproxima da
população estimada de Curitiba em 2018 é:
a) 1.916.610
b) 1.916.760
c) 1.917.027
d) 1.917.045
e) 1.917.230
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1) Alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente.
Uma forma de reprodução rápida e fácil. A
desvantagem desse modo de reprodução é que:
a) Não cria variação genética.
b) Cria variação genética.
c) “Consome” energia.
d) Os descendentes não são duplicatas dos pais.
e) Os descendentes só se reproduzem

sexuadamente.

2) Sabemos que as abelhas possuem reprodução
sexuada, sendo observado o acasalamento entre o
zangão e a rainha. Entretanto, as rainhas dão origem
aos zangões por um processo assexuado conhecido
como:
a) divisão binária.
b) cissiparidade.
c) fragmentação.
d) esporulação.
e) partenogênese.

3) A rainha da abelha Apis mellifera possui 32
cromossomos em suas células somáticas. Nas
operárias e nos zangões, o número de
cromossomos nessas células é, respectivamente:
a) 16 e 8;
b) 32 e 8;
c) 16 e 32;
d) 32 e 16;
e) 32 e 32.

4) Em um laboratório de embriologia, verificou - se que
havia um material a ser identificado no microscópio.
O material tratava-se de um zigoto e, com o passar
dos dias, foram observadas as seguintes
características:
– Pouco vitelo distribuído uniformemente nos

polos vegetativo e animal
– Clivagens do tipo holoblásticas iguais

De acordo com tais características, conclui-se que o
ovo pode ser classificado como:
a) Centrolécito.
b) Telolécito.
c) Mesolécito.
e) Heterolécito.
e) Oligolécito.

5) Segmentação ou clivagem é um processo de
sucessivas mitoses que ocorrem a partir da formação
do zigoto. As células que resultam da segmentação
denominam-se:
a) Blastômeros
b) Mórula
c) lástrula
d) Gástula
e) Embrião

6) A figura abaixo representa um embrião no estágio de
nêurula. Essa fase é caracterizada pela estrutura I,
que é a (o)

a) o tubo neural
b) notocorda
c) coluna vertebral
e) tubo digestivo
e) celoma

7) Um embrião de sapo, na fase final de gastrulação, é
submetido à ação de radiação mutagênica de
pequeno poder de penetração e que atinge apenas
as células superficiais. Espera-se que surjam
anomalias:
a) No estômago e no intestino.
b) Nos músculos lisos e estriados.
c) Na epiderme e no sistema nervoso.
d) Nos ossos e nas cartilagens.
e) Nos rins e no miocárdio.

Biologia
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8) Pesquisas recentes revelam que a cocaína atravessa
a barreira placentária, indo afetar o desenvolvimento
normal de bebês. A droga ataca, principalmente, o
sistema nervoso provocando, posteriormente,
dificuldades na aprendizagem e na integração da
criança com os pais e com o meio. A placenta é um
dos anexos embrionários presentes em vertebrados.
Sobre esses anexos é correto afirmar que:
a) O âmnio possui função de armazenar

substâncias nutritivas (vitelo).
b) A vesícula vitelínica atenua abalos e

traumatismos, sofridos pela mãe, que possam
atingir o embrião.

c) O alantoide possui, exclusivamente, função
protetora.

d) O cordão umbilical liga o feto à placenta em
todos os mamíferos.

e) A placenta, dentre outras funções, é
responsável pela nutrição e serve como barreira
contra infecções.

9. (Fuvest-Ete 2022)  Ao propor a estrutura do DNA, em
1953, Francis Crick e James Watson utilizaram como
evidência a lei de Chargaff. Erwin Chargaff descobriu
que a proporção de purinas e pirimidinas no DNA de
diversos organismos era de 1:1. Mais
especificamente, ele descobriu que a quantidade de
adenina no DNA era semelhante à de timina, e a
quantidade de citosina era semelhante à quantidade
de guanina. Essa lei permitiu que Crick e Watson
deduzissem que o DNA
a) é uma dupla hélice.
b) codifica informação genética.
c) possui um pareamento de bases.
d) é composto por ácidos nucleicos.
e) pode ser replicado.

10. (Ufrgs 2017)  Observe a figura abaixo, que ilustra os
diferentes modelos propostos para a replicação do
DNA.

O experimento de Meselson e Stahl, realizado em
1957, comprovou que o modelo correto para a
replicação do DNA é o
a) I, porque a dupla-hélice original não contribui

com a nova dupla-hélice.
b) I, porque, na replicação dispersiva, a densidade

do novo DNA é a metade da densidade do DNA
original.

c) II, porque a dupla-hélice original é preservada,
e uma nova molécula é gerada.

d) III, porque cada nova molécula de DNA contém
uma fita nova e uma antiga completas.

e) III, porque, na replicação semiconservativa, uma
das fitas do DNA original é degradada.

11. (Fmp 2018)  Considere que a base nitrogenada púrica
do terceiro códon do RNAm descrito abaixo tenha
sido substituída por uma guanina:

RNAm = AUG   UCU   AUC   GGG   UUG

O quadro a seguir mostra alguns códons do RNA
mensageiro e os aminoácidos codificados por cada
um deles.

Códon do RNAm           Aminoácido
AGG arginina
AGC serina
AUC isoleucina
AUG metionina
GUC valina
GGC glicina

O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração
é
a) arginina
b) metionina
c) valina
d) serina
e) glicina

12. (Uem-pas 2020)  Considere a geração F1 de um
estudo genético do cruzamento de uma espécie com
um par de alelos com dominância incompleta.
Assinale o que for correto.
01) Quando 100% dos descendentes tiverem o

mesmo fenótipo, os parentais serão
obrigatoriamente homozigotos.

02) Quando 100% dos descendentes tiverem o
mesmo fenótipo e forem diferentes dos
parentais, os parentais serão obrigatoriamente
homozigotos e genotipicamente distintos.

04) Quando 50% dos descendentes forem
genotípica e fenotipicamente diferentes entre
si, obrigatoriamente somente um dos parentais
será heterozigoto.
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08) Quando existirem três fenótipos distintos nos
descendentes, obrigatoriamente os parentais
serão heterozigotos.

16) Quando 1/4 dos descendentes tiver fenótipo
semelhante a um dos parentais,
obrigatoriamente o genótipo desses
descendentes será igual a um dos parentais.

13. (G1 - col. naval 2021)  A Doença de Huntington (DH) é
uma doença neurodegenerativa do cérebro, herdada
geneticamente (de caráter autossômico dominante),
que se caracteriza pela perda da coordenação
motora, alterações psiquiátricas, déficit cognitivo e
demência progressiva. A DH é causada pela mutação
no gene de uma proteína que todos possuímos, a
huntingtina. A DH atinge homens e mulheres e, de
modo geral, os primeiros sintomas aparecem lenta
e gradualmente entre os 30 e 50 anos, mas pode
atingir também crianças e idosos. Apesar de não
haver cura para a DH no momento, alguns
tratamentos ajudam a controlar os sintomas e a
melhorar a qualidade de vida daqueles que possuem
a doença.

Adaptado de Revista Neurociências, 2011; 19 (4): 724-734.

Considere o heredograma abaixo para uma família
que possui indivíduos que apresentam a DH e
assinale a opção correta.

a) Filhos que tenham um dos pais afetados pela
DH têm 25% de chances de herdar o gene
alterado e poderão desenvolver a doença em
algum momento da vida.

b) Se o indivíduo III.1 tiver filhos eles irão
desenvolver a doença, pois trata-se de um
indivíduo com genótipo homozigoto.

c) O indivíduo II.1 poderá transmitir o alelo alterado
para seus filhos.

d) O casal da segunda geração (II.2 e II.3) não
poderá gerar filhos sem a doença.

e) O homem da primeira geração (I.1) apresenta
a doença e possui genótipo heterozigoto.

14. (G1 - col. naval 2019)  A fibrose cística é uma doença
autossômica recessiva que afeta as glândulas
exócrinas causando problemas para o trato digestivo
e para os pulmões. Sendo assim, analise o
heredograma abaixo, que representa um casal não
afetado pela doença e seus filhos.

Com a análise desse heredograma, é correto afirmar
que:
a) todas as filhas do indivíduo II.2 serão afetadas

pela doença e o genótipo desse indivíduo é  aa.
b) o indivíduo II.1 é totalmente dominante e seu

genótipo é  AA.
c) todos os filhos do indivíduo II.3 terão pelo menos

um gene para doença e o genótipo desse
indivíduo é  aa.

d) todos os descendentes do indivíduo II.4
receberão o gene para doença e o genótipo
dele é  aa.

e) o indivíduo I.2 é totalmente dominante e seu
genótipo é  AA.

15. (Upf 2015)  A fibrose cística é uma doença
autossômica recessiva grave. É caracterizada por um
distúrbio nas secreções das glândulas exócrinas que
pode afetar todo o organismo, frequentemente
levando à morte prematura. As pessoas nas quais o
alelo recessivo é detectado recebem
aconselhamento genético a respeito do risco de vir a
ter um descendente com a doença. Paulo descobriu
que é heterozigoto para essa característica. Ele é
casado com Júlia, que não apresenta a doença e é
filha de pais que também não apresentam a doença.
No entanto, Júlia teve um irmão que morreu na
infância, vítima de fibrose cística.
Qual a probabilidade de que Paulo e Júlia venham a
ter um(a) filho(a) com fibrose cística?
a) 1/6
b) 1/8
c) 1/4
d) 1/2
e) 1/3
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01. Considerando a natureza molecular dos compostos
abaixo, analise as proposições que seguem.
I. O odor desagradável dos ovos podres se deve

à formação de H2S (gás sulfídrico), classificado
como diácido forte, hidrácido e ácido volátil.

II. A reação de fotossíntese, que utiliza energia
solar para a conversão de água e CO2 em
glicose, apresenta uma variação de entalpia
positiva.

III. O butano é empregado como combustível
veicular, e o metano, como gás de cozinha.

IV. É possível obter polímeros plásticos a partir de
fontes renováveis, como a cana-de-açúcar cujo
caldo, pós-fermentação, produz o etanol.

Estão corretas apenas
A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e IV.
E) III e IV.

02. Seja na descoberta de novas moléculas, como a da
penicilina, ou na compreensão e aplicação de
processos como a combustão (motores), a química
esteve sempre presente e foi por muitas vezes a
protagonista de diversas mudanças no mundo.
Geração de energia, conservação de alimentos,
combate à dor e até ecologia são alguns exemplos
de mudanças geradas em nossas vidas diretamente
relacionadas aos conhecimentos inseridos no
contexto da química.
Propostas por Diderik Van der Waals, as forças
intermoleculares são a forma como as moléculas
interagem entre si. Estas exercem uma grande
influência sobre as propriedades de fusão e ebulição
das substâncias. Dessa forma, a intensidade das
interações entre as moléculas também influenciam
seu estado físico. De acordo com as estruturas
abaixo, assinale a alternativa que apresenta a ordem
crescente dos pontos de ebulição dos compostos.
I.

II.

III.

IV.

A sequência correta é
A) I – II – III – IV.
B) I – IV – III – II.
C) IV – I – III – II.
D) IV – I – II – III.
E) I – IV – II – III.

03. Em 1945, Alexander Fleming, Howard Florey e Ernest
Chain receberam o prêmio Nobel de Medicina ou
Fisiologia pela descoberta e síntese da penicilina.
De acordo com as alternativas abaixo, marque a
opção que contenha os grupos funcionais que se
encontram nessa molécula.

A) álcool – cetona – ácido carboxílico
B) amina – cetona – éster
C) amina – amida - ácido carboxílico
D) amina – amida – cetona
E) amida – éster – éter

04. Cavernas em regiões onde predomina o mineral
calcário geralmente apresentam estruturas
chamadas de estalagmites, presas no teto, e
estalactites, formadas no chão. O calcário é
constituído de um composto “A”, muito pouco solúvel
em água. O processo de formação dessas estruturas
começa com a degradação da matéria orgânica
existente nas camadas superiores do solo, com a
consequente formação de gás carbônico. O gás
carbônico em presença da água da chuva forma um
composto “B”. Este composto “B” percola o solo, onde
existe a caverna, reage com o calcário e forma o
composto “C”, que só é estável em solução aquosa.
A solução aquosa do composto “C”, em temperatura
acima de 25 ºC, se decompõe dando origem aos
compostos “A” e “B”. Parte do composto “A” fica retida
no teto da caverna, dando origem às estalagmites.
As gotas contendo “C” que chegam ao chão, por
decomposição, formam as estalactites.
Com base no texto, as fórmulas químicas que
representam corretamente os compostos “A”, “B” e
“C” são, respectivamente,
A) Ca(OH)2, CO2, Ca(HCO3)2

B) CaCO3, H2CO3, Ca(HCO3)2

C) CaCO3, Ca(HCO3)2, CO2
D) Ca(HCO3)2, H2CO3, Ca(OH)2

E) nda

Química
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05. Assinale a alternativa que contém o valor da energia
liberada (em módulo) da combustão completa de
110 g do gás propano nas condições padrão.

Dados: H°combustão do gás propano = - 530 kcal/
mol; C = 12 u; H = 1 u.
A) 530 kcal
B) 1325 kcal
C) 1060 kcal
D) 2650 kcal
E) nda

06. O incêndio ocorrido na catedral de Notre Dame, em
abril de 2019, pode ter deixado rastros invisíveis de
contaminação por chumbo. O fogo não fez vítimas
fatais, mas o perigo pode continuar, já que cerca de
400 toneladas do metal se volatilizaram em nuvens
de partículas tóxicas que, por sua vez, ameaçam a
saúde de moradores e turistas. É o que acredita a
associação Robin de Bois, que já havia exigido a
“descontaminação” da catedral à época da tragédia,
e que agora decidiu dar queixa pela “exposição alheia
ao perigo”, como resultado da poluição atrelada ao
incidente. A associação denuncia a ausência de
medidas sanitárias por parte das autoridades na noite
do incêndio, e a falta de informações aos moradores
nas semanas seguintes. De acordo com
especialistas, a inalação ou a ingestão do metal pode
causar graves perturbações digestivas, renais e até
neurológicas.
Em relação ao elemento químico mencionado no texto
acima, é correto afirmar que
a) pertence ao bloco p da Tabela Periódica e tem

massa atômica igual a 82.
b) seus átomos, ao perderem dois elétrons,

estabelecem ligações químicas com o ânion
cromato, originando um composto de fórmula
mínima PbCrO4 .

c) seus átomos, no estado fundamental, possuem
dois elétrons em suas camadas de valência.

d) forma óxidos ácidos, como o PbO e o PbO2 , a
partir de reações de análise com o gás oxigênio.

e) tem densidade maior que o ouro e a platina,
além de ser inerte à ação de ácidos minerais
como o clorídrico.

07. O slime é uma grande febre entre crianças e
adolescentes. Trata-se de uma gosma gelatinosa
colorida que pode ser comprada em lojas de
brinquedo ou produzida em casa pelos próprios
pequenos. Porém, especialistas alertam para os
perigos do slime caseiro, cuja preparação é ensinada
em vários vídeos na Internet. De acordo com o
alergista e imunologista Nelson Guilherme Bastos
Cordeiro, do Departamento Científico de Dermatite
Atópica e de Contato da Associação Brasileira de
Alergia e Imunologia (Asbai), o slime feito em casa
pode provocar queimaduras, irritação nos olhos e
alergias. Segundo Cordeiro, a maioria das receitas

inclui bicarbonato de sódio, ácido bórico, tetraborato
de sódio decaidratado (conhecido popularmente
como bórax), cola branca e corante. Além disso, outros
ingredientes podem ser utilizados na preparação, tais
como espuma de barbear, xampu e sabão em pó. O
grande problema é que não existe uma padronização
em relação às quantidades dessas substâncias
durante a preparação. “A combinação de bicarbonato
de sódio e bórax pode causar queimaduras em
pessoas mais sensíveis quando houver exposição
prolongada”, alerta Cordeiro. Além disso, outras
substâncias também ameaçam a pele dos
pequenos. “O xampu e a espuma de barbear, por
exemplo, podem apresentar em sua composição o
composto metilisotiazolinona. Ele pode provocar
dermatite de contato alérgica”, explica o médico.
Em relação às duas substâncias presentes na
composição do slime caseiro e que podem causar
queimaduras em pessoas sensíveis quando houver
exposição prolongada, é correto afirmar que
a) a mbas são classificadas como sais binários,

além de serem sólidas à temperatura ambiente.
b) apenas uma delas deixa de conduzir a corrente

elétrica quando fundida.
c) ambas conferem à água caráter ácido.
d) podem ser representadas quimicamente pelas

fórmulas Na2CO3 e Na3BO3 .
e) apenas o ânion de uma delas é divalente.

08. O fluxograma abaixo ilustra o tratamento ao qual uma
amostra de “pólvora negra” foi submetida. O
procedimento levou em consideração a miscibilidade
dos componentes da amostra em dois solventes,
bem como a polaridade das substâncias envolvidas.

Tomando por base as informações apresentadas
acima, assinale a afirmativa correta.
a) Um dos componentes da “pólvora negra” é um

sal proveniente de uma reação de neutralização
entre um ácido forte e uma base fraca.
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b) A mistura de “pólvora negra” com água destilada
(em excesso) forma um sistema heterogêneo
que contém três substâncias simples em sua
composição.

c) A solução “A” apresenta caráter ácido e ponto
de ebulição, a 1 atm, inferior a 100 °C.

d) Os sólidos “D”, “F” e “H” correspondem,
respectivamente, ao nitrato de potássio, ao
enxofre e ao carvão, enquanto “C” e “G” são
substâncias compostas muito polares.

e) A solução “E” contém em sua composição duas
substâncias, uma simples e outra composta,
sendo ambas apolares.

09. De acordo com imagens do Inpe (Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais), a fumaça das queimadas
que devastam a Amazônia e o Pantanal começou a
chegar em meados de setembro de 2021 às regiões
Sul e Sudeste do país. Dados do instituto indicam
que entre janeiro e agosto deste ano foram
registrados 10.153 focos de incêndio no Pantanal –
número superior ao total registrado entre 2014 e 2019
(10.048). O fenômeno da chuva com comportamento
ácido é causado por reações químicas que ocorrem
entre alguns gases liberados na atmosfera de forma
antrópica ou natural e o vapor d’água. Como
consequência, há a formação de algumas
substâncias de comportamento ácido, como por
exemplo: ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido
sulfuroso, dentre outros, que conferem pH abaixo de
7,0 à água da chuva.
As fórmulas moleculares dos ácidos citados no texto
são, respectivamente:
a) HCO3; H2SO3; HSO2

b) H2CO4; H2SO3; H2SO3

c) H2CO3; H2SO3; H2SO4

d) H2CO3; H2SO4; H2SO3

e) H2CO4; H2SO4; H2S

10. Uma das formas de obtenção de gás metano - CH4(g)
é por meio da reação entre a substância carbeto de
alumínio - Al4C3(s) com a água. Além do gás metano,
ainda é produzido o hidróxido de alumínio - Al (OH)3(s).
A representação dessa reação química está na
equação não balanceada a seguir:
 __Al4C3(s) + __ H2O(l) → __ Al (OH)3(s) + __ CH4(g)

Se nesse processo reacional forem utilizados 125 g
de carbeto de alumínio, e forem obtidos 35 g de gás
metano, qual será, aproximadamente, o rendimento
percentual do gás metano obtido?
a) 83,9%
b) 75%
c) 98%
d) 41,68%
e) 13,6%

11. O petróleo é um recurso não-renovável utilizado,
atualmente, para a obtenção de combustíveis e
moléculas precursoras de plásticos e de outros
compostos. Os combustíveis mais importantes
derivados da destilação fracionada do petróleo são
apresentados na tabela a seguir

Considerando as proposições sobre a combustão
dos derivados do petróleo, apresentados na Tabela,
assinale a alternativa Incorreta (Considere todos os
gases nas CNTP).
A) O gás natural é o menos poluente dos

combustíveis apresentados, liberando apenas
1,0 mol de gás carbônico para a combustão de
1,0 mol de gás natural.

B) São necessários 548,8 L de gás oxigênio para
a combustão de 1,0 mol de óleo diesel.

C) A combustão de 10 L de propano forma 132 g
de gás carbônico.

D) A combustão de 0,171 kg de gasolina forma
268,8 L de gás carbônico.

E) nda

Combustível

Gás natural

GLP

Gasolina

Óleo diesel

Parafinas e
óleos

lubrificantes

 Composição

 composto por
hidrocarbonetos
com 1 átomo de

carbono

composto,
principalmente,

pelos gases
propano e

butano

 composta por
hidrocarbonetos
com cinco a dez

átomos de
carbono

composto por
hidrocarbonetos

com 12 a 20
átomos de

carbono
hidrocarbonetos

de 20 a 36
átomos de

carbono

Fórmula
Molecular

CH4

C3H8

C8H18

C6H34

–
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12. Até o início da década de 1960, os químicos
acreditavam que os gases nobres eram realmente
inertes. No entanto, em 1962, Neil Bartlett conseguiu
provar que, em condições especiais, o gás xenônio
podia se combinar com elementos muito
eletronegativos, como flúor e oxigênio. Átomos de
xenônio, por exemplo, podem formar compostos
fluorados estáveis com mais de oito elétrons na
camada de valência, como é o caso do tetrafluoreto
de xenônio (imagem ao lado). Essa substância pode
ser obtida experimentalmente, a partir da reação
direta do gás xenônio com o gás flúor, em um
recipiente fechado de níquel a 400oC. Por se tratar de
um oxidante extremamente forte, ele reage
violentamente com a água formando trióxido de
xenônio, outro derivado de gás nobre.
Em relação ao tetrafluoreto de xenônio, é correto
afirmar que
a) apresenta geometria linear.
b) apresenta momento dipolar nulo.
c) tem quatro pares de elétrons não ligantes ao

redor do átomo central.
d) apresenta quatro ligações covalentes dativas

ao redor do átomo central.
e) possui átomo central com número de oxidação

igual a 2+.

13. Suponha que um pecuarista queira adubar um
terreno de 600 m2 para pastagem com um fertilizante
à base de nitrogênio. Para isso, ele consulta um
engenheiro agrônomo que lhe recomenda a
aplicação de 1,0 L de solução aquosa de bicarbonato
de amônio na concentração de 0,1 mol L-1 para cada
metro quadrado de terreno. A massa de bicarbonato
de amônio, em quilogramas, que o pecuarista deverá
empregar para fertilizar seu terreno para pastagem,
de acordo com a recomendação do engenheiro
agrônomo, é de
a) 4,74.
b) 8,71.
c) 10,54.
d) 11,35.
e) 15,82.

14. Conhecido por seus efeitos de preenchimento,
modelagem facial e corporal, o poli(metilmetacrilato)
(PMMA), que ganhou fama por proporcionar um efeito
de “plástica sem bisturi”, tem atraído muitas mulheres
pela proposta sedutora de resultados instantâneos,
mas pode provocar danos irreversíveis à saúde,
podendo até mesmo levar à morte. Por isso, não é
indicado para procedimentos estéticos. Segundo o
cirurgião plástico Giancarlo Dall’Olio, membro da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o PMMA
pode ser utilizado apenas em plásticas reparadoras
de pacientes com HIV que tenham lipodistrofia facial.
De qualquer forma, deve-se consultar sempre o
médico especialista para verificar a quantidade a ser
aplicada. É importante ressaltar que, antes de

qualquer procedimento, o paciente deve ser avaliado
clinicamente. Outro aspecto a ser analisado é a
estrutura do local, onde será feito o atendimento. O
procedimento nunca deve ser feito fora de ambiente
hospitalar, além de ser indispensável o alvará da
Prefeitura e da Vigilância Sanitária.

O PMMA pode ser obtido industrialmente, a partir da
reação descrita abaixo: Com base nessas
informações, assinale a alternativa correta.
a) O PMMA é um copolímero de condensação.
b) O monômero do PMMA apresenta, em sua

estrutura química, dois átomos de carbono
assimétricos.

c) O monômero do PMMA é um éster e apresenta
isomeria geométrica.

d) A cadeia carbônica do monômero do PMMA é
aberta, ramificada, heterogênea e insaturada.

e) O PMMA apresenta, em sua estrutura química,
um substituinte orgânico etil ligado diretamente
a um átomo de oxigênio.

15. Um laboratório de Química foi contratado por uma
companhia petrolífera para analisar o teor de sulfeto
de hidrogênio em uma amostra de petróleo cru. Para
tanto, o técnico responsável pela análise pesou
inicialmente 75,0 g de amostra e, em seguida, efetuou
toda a remoção do sulfeto de hidrogênio pela técnica
de destilação, coletando-o em uma solução aquosa
de CdC?2 . O precipitado obtido, nessa etapa, foi então
filtrado, lavado e convertido a CdSO4 por calcinação.
Sabendo que foram obtidas 0,117 g de calcinado,
pode-se concluir que o teor de sulfeto de hidrogênio
na amostra de petróleo cru analisada, em %, é, em
valores arredondados, de
a) 0,012.
b) 0,025.
c) 0,045.
d) 0,062.
e) 0,087


